
 Queensland meyve sinekleriyle 
baş etmek için bilgiler  

Türkçe bilgiler 

Queensland meyve sineği, Victoria'da bulunmaktadır ve pek çok meyve ile sebzeye 

saldırır. Bu bilgilendirme belgesi, bahçenizdeki Queensland meyve sineklerini 

bulmanıza ve yetiştirdiğiniz meyve sebzelerin zarar görmesini önlemenize yarar. 

QUEENSLAND MEYVE SİNEĞİ NEYE BENZER? 

Queensland meyve sineği hayatı boyunca dört aşamadan geçer. Sinek, doğru hava koşullarında 30 gün içerisinde yumurtadan 

yetişkinliğe geçiş yapabilir (ör. hava 26 dereceyken) 

1. Yumurta: Queensland meyve sineği meyve ve sebzelerin içerisinde muz şeklinde beyaz yumurtalar bırakır.  

Bir dişi günde 100 yumurtaya kadar bırakabilir. Yumurtalar 1 mm boyundadır ve gözle seçilmesi zordur.  

 

 

2. Larva: Her yumurtadan krem renkli bir larva çıkar. Larvalar meyveyi yer ve içini çürütür. Larvalar 9 mm 

uzunluğuna kadar büyüyebilir. Tamamen büyüdüklerinde larvalar meyveden çıkarlar ve toprağın içine girerler. 

 

 

 

3. Pupa: Toprağın içine giren larva kahverengi, sert ve oval bir pupaya dönüşür. Pupa zarının içinde ergin 

Queensland meyve sineği gelişir. 

 

 

4. Ergin: Queensland meyve sinekleri 7 mm uzunluğunda, kırmızımsı kahverengidir. Bedenlerinin üzerinde 

belirgin sarı işaretler bulunur. 

 

 

 

Queensland meyve sineği, bahar, yaz ve sonbaharda bahçelerde bulunabilir.  

QUEENSLAND MEYVE SİNEĞİNİN SEVDİĞİ KONUKÇULAR 

Queensland meyve sinekler, yumurtalarını farklı meyve ve sebzelerin içine bırakır. Bunlara "konukçu" denir. Sıkça rastlanan ergin 

örnekler aşağıda gösterilmektedir.  

 

Konukçuların tam listesine bu adresten ulaşılabilir: www.agriculture.vic.gov.au/qff  

http://www.agriculture.vic.gov.au/qff


 

QUEENSLAND MEYVE SİNEKLERİYLE BAŞ ETMEK İÇİN BİLGİLER 

1. Önce Queensland meyve sineğinin bahçenizde olup olmadığını kontrol edin 

Kapanlar: Queensland meyve sineği kapanı asarak bahçenizde Queensland meyve sineği olup olmadığını kontrol edin. 

Kapanları yakınınızda gölge bir yerdeki yaprak dökmeyen bir ağacın 1,5 metre kadar yükseklikteki bir dalına asın. Bu işleme 

bahar mevsiminin ilk günlerinde başlayıp kış boyunca devam edin. 

Queensland meyve sineğini çekebilecek ve yakalayabilecek farklı kapanlar vardır. Bu kapanlar bahçenize yararlı olabilecek diğer 

böcekleri de çekebileceğinden ve yakalayabileceğinden, ağaçlarınızda ve bitkilerinizde böcek ilacı kullanmadan önce Queensland 

meyve sineği yakalayıp yakalamadığınızı kontrol edin. 

 

2. Kontrol yöntemleri 

Bahçenizde Queensland meyve sineği bulursanız, çeşitli kontrol yöntemlerini bir arada kullanmak en iyi yöntemdir. Queensland 

meyve sineği sert ve yeşil meyvelerin içine yumurtalarını bırakabildiğinden, kontrol yöntemlerine meyve olgunlaşmadan en az 6-8 

hafta önce başlayın. 

En iyi yöntem dışarıda bırakmaktır: Queensland meyve sineklerinin meyve ve sebzelerin içine yumurta 

bırakmasını engellemek için meyveler tozlandıktan sonra böcek ağıyla, torbalarla veya kılıflarla meyveleri örtün. 

Ağ, meyvelerle temas etmemelidir. 

 

Yemler, kapanlar, böcek ilaçları: Queensland meyve sinekleri kapanları ve yemleri, bahçenizdeki meyve 

sineklerini, meyvelere saldırmadan önce yakalayabilir. Hem dişi hem de erkek sinekleri öldüren kapanları 

almaya gayret edin. Kapanlar tek başına meyve sineklerini kontrol etmede yeterli olmayabilir. 

Queensland meyve sineğini öldürebilen böcek ilaçları da vardır. Böcek ilaçları yanlış kullanıldığında zararlı olabilir. Kullanma 

talimatlarını iyice okuyup takip ediniz. 

Bu ürünlerin tamamı fideliklerde, ev bahçe mağazalarında ve internet mağazalarında bulunabilir.  

 

3. Meyve ve sebzelerinizi kontrol edin 

Meyve ve sebzelerin üzerinde iğne izleri ve içlerinde larva olup olmadığını kontrol edin. 

 

4. Temel bahçe bakımı (hijyene dikkat etmek) 

Olgunlaşan meyveleri toplayıp kullanın. Çürümüş, yere düşmüş ve yemeyeceğiniz tüm meyve ve sebzeleri toplayıp ortadan 

kaldırın. Böylece Queensland meyve sineği bahçenizde üremez. 

Meyve ağaçlarınızı, meyvelere ulaşabilmeniz, ağaçların üzerine böcek ağı atabilmeniz ve ağaçlara böcek ilacı püskürtebilmeniz 

için budayın. 

Meyveleri atmadan önce dondurarak, mikrodalgaya atarak, kaynatarak veya ağzı kapalı plastik bir torbaya koyup en az 14 gün 

güneşte bırakarak meyvelerin içinde olabilecek larvaları öldürmelisiniz. Bu işlemden sonra torbadaki meyveler çöpe atılabilir. 

 Queensland meyve sineğinin hasar verdiği veya dadandığı meyve ve sebzeleri komposta eklemeyin.  

Meyve ve sebze ağaçlarınıza bakamıyorsanız onların yerine konukçu olmayan süs bitkileri (ör. yerel wattle veya grevillea 

bitkilerini) dikebilirsiniz. 

QUEENSLAND MEYVE SİNEĞİNİN YAYILMASINA İZİN VERMEYİN 

Queensland meyve sineğinin yeni yerlere yayılmasını önlemenin en iyi yolu, evde yetiştirdiğiniz konukçu meyve ve sebzelerle 

başka bir yere gitmemektir.  

Bazı bölgelerde konukçu meyve sebzelerle seyahat ettiğiniz anlaşılırsa ceza alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen bu adrese gidin: 

www.interstatequarantine.org.au.  
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İğne izleri 

Böcek ağı 

Daha fazla bilgi www.agriculture.vic.gov.au/qff adresinde veya 1300 502 656 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri Merkezini 

arayarak alınabilir. 

 

http://www.interstatequarantine.org.au/
http://www.agriculture.vic.gov.au/qff

