
AKDENĠZ MEYVE SĠNEĞĠ 
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Akdeniz meyve sineği larvası 

         
Akdeniz meyve sineği zararı 

Tanımı ve YaĢayıĢı: 
 ● Erginleri, genellikle ev sineğinin 2/3 „ü büyüklüğündedir. Vücudun 

genel rengi sarımsı kahverengidir. Kanatları geniĢ olup üzerinde siyah ve 

soluk kahverengimsi Ģeritler vardır. Larvası beyaz ve bacaksızdır. Zararlı 

kıĢı toprakta veya ağaç üzerinde kalan turunç meyveleri içinde geçirir. 

Ġklim koĢullarına göre ilkbahar sonu, yaz baĢında çıkan erginler 

beslendikten sonra yumurtalarını olgun meyvelerin kabuğu altına 

ovipozitörleri (yumurta koyma borusu) ile açtıkları deliğe bırakırlar. Açılan 

yumurtalardan çıkan larvalar meyvenin etli kısmı ile beslenerek 

olgunlaĢınca kendisini toprağa atar, toprağın 2-3 cm derinliğinde pupa 

olurlar. Yumurtlamanın olması için sıcaklığın 16 oC „ nin üzerinde olması 

Ģarttır. Erginin ortalama ömrü doğal koĢullarda 30-50 gündür. Ege 

Bölgesinde yılda 4-5, Akdeniz Bölgesinde ise 7-8 döl verebilir.  

Zarar ġekli: 

●  Akdeniz meyve sineği zararı larvası tarafından yapılır. Meyvenin etli 

kısmında beslenen larvalar, bu kısmında bir yumuĢama ve çöküntü 

meydana getirirler. Zararlı tarafından yumurta bırakılan vuruklu olan 

meyveler hasat zamanından önce dökülür. Vuruklu meyveler genel olarak 

erken sararırlar.Ġhraç edilen turunçgil çeĢitlerindeki zararı ülke ekonomisi 

yönünden çok önemlidir. Bu tür meyvelerin vuruklu ve bulaĢık olması  

ihracata engel olmakta ve malın yurt dıĢına çıkarılmasına izin 

verilmemektedir. Yıllık zararın Ege Bölgesinde % 5,2-78,9 arasında 

değiĢebileceği saptanmıĢtır. Dünyadaki subtropik ve tropik iklime sahip 

hemen hemen tüm ülkelere yayılmıĢ bulunan zararlı, Ülkemizde de 

özellikle Ege ve Akdeniz Bölgelerinin sahil Ģeridi boyunca uzanan 

kısımlarında devamlı faaliyet göstermektedir.  

 

 

Zararlı Olduğu Bitkiler: 

  ● Polifag bir zararlıdır. Ülkemizde tespit edilen en önemli konukçuları kayısı, ayva, elma, Ģeftali, incir, trabzon 

hurması, nar, avokado ve limon hariç turunçgillerdir. Limonun (ticari anlamda üretimi yapılan ekĢi limonlar 

grubu) kabuklarında bulunan eterik yağlar nedeniyle yumurtaları açılamadığından zarar yapamamaktadır.  

 

Mücadele Yöntemleri: 

Kültürel Önlemler: 
  ● Turunçgil bölgelerine ara konukçuluk eden Ģeftali, incir, trabzon hurması ve nar gibi çeĢitler dikilmemelidir. 

Hasattan sonra ağaçlar üzerinde kalan meyveler, zararlıya konukçuluk ederler. Hasat sonrası ağaç üzerinde 

bulunan meyveler mutlaka toplanmalıdır. Toplanan meyveler uygun Ģekilde ortadan kaldırılmalıdır. Ağaçların 

altına düĢen meyveler de toplanıp yok edilmelidir. 

Kimyasal Mücadelesi: 

● Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine baĢvurulmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 


