
 
 بسمه تعالی

 سازمان جهاد کشاورزی مازندران

 باغداران محترم مرکبات استان مازندرانتوجه قابل 

 ((ایکنترل مگس میوه مدیترانه))

 

با تَجِ بِ ایٌکِ در هَقعیت فعلی شرایط اقلیوی برای خسارت هگس هیَُ هذیتراًِ ای در باغات هٌاسب است ٍ 

شلیل، آلَچِ، ازگیل شاپٌی، سیب، گالبی، خرهالَ، اًجیرٍ هیَُ ّای هرکبات  ّای هْن ایي آفت  اًَاع ّلَ ٍهیسباى

ایي آفت ٍ جلَگیری از خسارت ّای احتوالی رٍی  جْت هبارزُ بِ هَقع علیِباقیواًذُ از سال قبل هی باشذ، بٌابرایي 

تَجِ  ّای هرکباتواریآگاّی آفات ٍ بیکویتِ پیشرس ٍ خرهالَ ّای ًارًگی پیشدرختاى هیَُ، بخصَص رٍی هیَُ

 ریل جلب هی ًوایذ: هْن باغذاراى ٍ بْرُ برداراى هحترم را بِ ًکات

 

 

میًٌ َای  برداضت سریع میًٌ َای واروج ي پرتقال َای باقیماودٌ در باغات مرکبات َمچىیه تسریع در برداضت-1

 مًرد تاکید قرار گیرد . رسیدٌ درختان میًٌ َستٍ دار وظیر  َلً ي ضلیل ، آلًچٍ، ازگیل شاپىی ي ...

  ساوتی متری خاک. 55میًٌ َای آلًدٌ ي مطکًک ریسش یافتٍ در باغات در عمق جمع آيری ي دفه -2

عدد در  1-2افسایص ایستگاَُای پیص آگاَی با وصب تلٍ َای جلب کىىدٌ حايی فرمًن یا مایع سراتراپ بٍ تعداد  -3

 َکتار بمىظًر ضىاسایی کاوًن َای آلًدٌ.

  عدد در َر َکتار. 55الی  45وصب تلٍ َای جلب کىىدٌ حايی مایع سراتراپ ي فرمًن بٍ مىظًر ضکار اوبًٌ بٍ تعداد -4

َفتٍ قبل از رسیدن میًٌ در صًرتیکٍ ضکار مگس در تلٍ َای وصب ضدٌ بیص از یک عدد  3-4اوجام طعمٍ پاضی  -5

 مان ريز مصرف گردد ي در صًرت بارودگی تکرار گردد.در ريز باضد. َمچىیه تاکید می گردد طعمٍ تُیٍ ضدٌ در َ

بُتر است کٍ طعمٍ پاضی با استفادٌ از سمپاضی پطتی تلمبٍ ای بصًرت یک ردیف در میان ي در قسمت َای  -6

 ريز بعد تکرار گردد. 15تا 7جىًبی ي آفتابگیر درخت، صًرت گیرد ي در صًرت ویاز 

 انتقال میوه های آفت زده به دیگر مناطق جداً خودداری گردد.در پایان تاکید می کنیم که از نقل و -7

 

 

 مدیریت حفظ نباتات -مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی 


