
MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler:

Asmayı askıya almak, budama ve budama 

ve aralamayı asmanın �ç kısmını havadar 

t u t a c a k  ş e k � l d e  y a p m a k ,  b a ğ ı  o t l u 

bırakmamak, kış tem�zl�ğ�ne önem vermek 

zararlının faal�yet�n� azaltmak bakımından 

yararlıdır. 

B�yoloj�k Mücadele: 

Salkım güves�'n�n b�rçok doğal düşmanı 

olmasına rağmen, bunların zararlıyı baskı 

altında tutacak yoğunlukta bulunmaması 

neden�yle uygulamaya ver�len b�r yöntem 

yoktur.  Ancak  larvalarına   karşı     Bac�llus 

thur�ng�ens�s  b�yopreparatları öner�lmekted�r

.                                      

K�myasal Mücadele:

Salkım güves�'ne karşı �laçlama zamanının 

tesp�t� �ç�n, eşeysel çek�c� tuzaklar, etk�l� 

sıcaklar toplamı, yumurta açılımının tak�b� 

(göz �le kontrol) ve fenoloj�k kayıtlardan 

yararlanılarak tahm�n ve erken uyarı 

yöntem�ne göre �lan ver�l�r. DENİZLİ

SALKIM GÜVESİ

(Lobes�a botrana)

DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜDENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
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Salkım güves�'n�n 1.döl larvaları 

tomurcuk ve ç�çeklerde, 2.döl larvaları 

koruklarda, 3.döl larvaları olgun üzüm 

taneler�nde, eğer 4.döl meydana gel�rse, bu 

dölün larvaları da nefernelerde beslenerek 

zararlı olurlar.

Tomurcuk ve ç�çek devres�nde; larva, 

tomurcuk ve ç�çek �ç�nde beslen�r ve bu anda 

salgıladığı �pl�klerle tomurcuk ve ç�çekler� 

b�rb�r�ne bağlayarak ç�lk�mler� küme hal�ne 

get�r�r. Zarara uğrayan tomurcuk ve ç�çekler 

dökülür. Bu nedenle seyrek tanel� salkımlar 

oluşur.

SALKIM GÜVESİ

 (Lobes�a botrana)

Erg�nler�n kanat açıklığı 10-12 mm, 

boyu 6 mm kadardır. Ön kanatların zem�n� 

gr� renkte olup üzer� mav�, kahvereng�, 

kızılımsı sarı ve zeyt�n yeş�l� renklerle 

moza�k g�b� �şlenm�ş b�r görünümded�r. Arka 

kantları açık parlak gr� renkte, açık sarı, mav� 

pırıltılıdır. Etrafı saçaklıdır.

Yumurta çok küçük olup, genell�kle 

merc�mek b�ç�m�nded�r. Gen�şl�ğ� ortalama 

0.5 mm, uzunluğu 0.7 mm' d�r. Yumurtalar 

bırakıldığında soluk sarı ve yeş�l sarı 

karışımı b�r renkte olup şeffaftır. Daha 

sonraları renk açılır ve gün ışığında 

pırıltılıdır.

Yumurtadan yen� çıkan larva yaklaşık 1 

mm, olgun larva �se 9-10 mm boyundadır. 

Larvanın vücut reng� genell�kle sarımsı 

yeş� ld� r.  Larvanın baş  kapsülü bal 

reng�nded�r. Larva her dönemde çok 

hareketl�d�r. Rahatsız ed�ld�ğ�nde salgıladığı 

�nce b�r �pl�kle kend�n� yere sarkıtır. Pupa 

olmadan önce asmanın g�zl� yerler�nde, 

asma kabukları altında veya çatlaklarında 

ördüğü beyaz b�r kokon �ç�nde beslenmeden 

harekets�z olarak b�r prepupa dönem� 

geç�r�r�r ve aynı kokon �ç�nde pupa olur.

Koruk ve olgunlaşma dönem�nde larva 

tanen�n �ç�nde beslen�r. Bu beslenme b�r 

tane �ç�nde olmayıp, b�rden fazla tanede 

larvanın yer değ�şt�rmes�yle olur. Olgun 

tanede beslenmede yer değ�şt�rme daha sık 

olduğundan b�r larvanın zarar verd�ğ� tane 

sayısı bu devrede daha fazladır. Olgun 

tanelerden akan şekerl� su saprofit 

mantarların çoğalmasına da neden olur ve 

meydana gelen zarar kolaylıkla görülür.

 

Pupa kahvereng�d�r ve boyu 5-7 mmm'd�r.
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