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KAPAR  Çiçek Zýnný Feromon Tuzaklarý 

ZEHÝRLÝ MADDE ÝÇERMEZ
ÇÝÇEKLERÝ YAKMAZ, ARILARI ÖLDÜRMEZ

BAKLA (ÇÝÇEK) ZINNI 

FEROMON TUZAKLARI

Türkçe ismi: Çiçek (Bakla) zýnný   
Bilimsel ismi : Epicometis (Tropinota) hirta.  Col. Scarabaeidae                                                  
Ýngilizce ismi :   Scarab beetle                                                 
Konukçularý: Turunçgiller dahil pek çok meyve aðacý, ekinler, baðlar, 
süs bitkileri, bazý sebze ve yabancý otlar ve kolza

ZARARLININ TANIMI VE YAÞAYIÞI
Erginler 10 mm boyunda siyah mat renkli olup, vücutlarýnýn üzeri sýk 

ve oldukça uzun sarý tüylerle kaplýdýr. Elytronlarýn üzerinde beyaz lekeler 
bulunur. Larvalarý manas tipindedir.

Kýþý larva ve ergin dönemde toprakta geçirir. Erken ilkbaharda     çýkan 
erginler, önce yabancý otlarýn ve bakla gibi sebzelerin  çiçekleri ile 
beslenirler. Sonra, badem gibi ilk çiçek açan meyvelerin çiçeklerini 
yerler,erik,elma,kiraz vb. meyve aðaçlarýnýn çiçeklerinde beslenmelerine 
devam ederler. Bulunduklarý Bölgede, iðde,kolza,sebze vb. Çiçekli bitkilerin 
bulunmasý halinde Temmuz ayýna kadar görülürler. Çiçeklerin çoðunlukla 
diþi organ tepesini,erkek organlarýný, polen tozlarýný,genç yaprak hatta 
tomurcuk ve meyvelerini kemirerek çok zarar verirler. Çiftleþerek 
yumurtalarýný humusca zengin topraklara býrakýrlar. 1-2 hafta sonra, 
yumurtadan çýkan larvalar, yabancý otlarýn kökleri ile beslenir, geliþimlerini 
6-9 hafta içinde tamamlayarak toprak içinde oluþturduklarý bir boþlukta pupa 
olurlar. Pupa dönemini tamamlayan erginler kýþý toprakta geçirir. Ertesi 
ilkbaharda çýkarak zarar yapmaya baþlarlar. Yýlda 1 döl verirler.

Bazý çitçilerimiz, bu zararlýyý tanýmaz, arý benzeri bir böcek olduðunu 
zannederler. Çiçekten sonra, meyve tutumunun olmamasýný ise don vurdu 
veya döllenme olmadý þeklinde yorumlarlar. Bunun baþlýca nedeni, 
zararlýnýn, çiçeðin bol olduðu dönemde çiçeðin diþi organ tepesi ile 
beslenmesidir. Bu yüzdende beslenmeleri sýrasýnda zarar fark edilemez.

  BÝYOTEKNÝK MÜCADELE
Zararlý böceklerle, çevreye zarar vermeden, çiçekleri yakmadan, arýlarý 

öldürmeden,yapýlacak mücadele tekniklerinden biri biyoteknik mücadeledir. 
Bu mücadele tekniðinde ,ziraî mücadele ilaçlarý kullanýlmaz. Böcekler, 
feromon (cezbedici) kullanýlarak tuzaklara çekilir ve orada yakalanýrlar . 
Tuzaklar zehirli madde içermez. Etkili bir yöntemdir.

TUZAKLARIN KURULMASI
Tuzaklar, Meyve Bahçelerinde aðaçlar çiçek açmadan 10 gün kadar önce 

15-20 m aralýklarla aðaç dallarýna asýlýr veya yere konulur.
Tuzaklar esas olarak 2 kýsýmdan oluþur.
1. Tuzak Gövdesi . Alt kýsmýna pet veya poþet takýlmýþ, 24 cm çapýnda 

mavi renkli battal huni veya mavi renkli içi su dolu bir leðen kullanýlabilir.
2.Cezbedici (Feromon Kapsülü) : Zararlý Böceðin tuzaða gelmesini 

saðlayan cezbediciler, 10arlýk paketler halinde üretilir. Tuzaklarýn kurulmasý 
sýrasýnda paketler açýlarak, cezbedici kapsülleri huni veya leðenin kenarýna tel 
ile asýlýr.
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