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مقدمه
از مهم ترین کشورهای تولیدکننده میوه در دنیاست و در تولید حداقل  ایران یکی 
22 نوع میوه تجاری از جمله انار، پسته، خرما، انگور و انواع مرکبات دارای جایگاه جهانی 
است. مگس میوه مدیترانه ای یکی از مخرب ترین گونه های مگس میوه در جهان است. 
در استان مازندران خسارت اصلی آن روی انواع مرکبات، درختان میوه هسته دار و خرمالو 
و در استان فارس روی انواع هلو، آلو، گوجه، انجیر سیاه )در بهار و تابستان( خرمالو و انار 
)فصل پاییز( و سیب زرد پاییزه مشاهده شده است. شناخت شکل ظاهری و اطالع دقیق 
از نقاط ضعف و قوت زندگی آفت از نکات مهم برای مدیریت کنترل آن است. بهترین 
روش مهار این مگس کنترل تلفیقی است و در این نشریه شیوه های مختلف و مؤثر در 

کنترل این آفت به اختصار بیان شده است.
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تاریخچه، اهمیت اقتصادی و مناطق انتشار 
مگس میوه مدیترانه ای با نام علمی Ceratitis capitata حشره ای از خانواده تفریتیده 
در  هلویی  باغ  از   1354 سال  در  بار  اولین  برای  مگس  این  است.  دوباالن  راسته  و 
شهرستان مشهد گزارش شد و به تدریج به استان های شمالی کشور، اصفهان، یزد، تهران و 
کرمانشاه گسترش یافت و در نهایت در شرق مازندران استقرار یافت. بروز شرایط نامساعد 
محیطی )سرما( در سال 1361 همراه با مجموعه اقدام های کنترل تلفیقی به ناپدیدشدن 
آن از سال 1363 به بعد منجر شد. واردات بی رویه میوه و رعایت نکردن اصول قرنطینه ای 
باعث شد تا این مگس برای دومین بار در سال 1385در باغ های میوه استان مازندران و 

سال 1386 در باغ های میوه شیراز در استان فارس مشاهده شود. 
مگس میوه مدیترانه ای به بیش از 350 گونه گیاهی شامل انواع درختان میوه هسته دار، 
دانه دار، برخی از گونه های جنگلی و زینتی و همچنین انواع سبزی و صیفی خسارت می زند. 
ویژگی هایی چون پلی فاژبودن )دامنه میزبانی وسیع(، نداشتن دیاپوز )استراحت( اجباری، 
با  سازگاری  مناسب،  آب وهوایی  شرایط  در  مداوم  تولیدمثل  و  باال  زادآوری  قدرت 
 انواع شرایط محیطی و تحمل بیش تر به سرما )دماهای پایین تر( در مقایسه با سایر

قرنطینه ای  آفات  فهرست  صدر  در  گونه  این  که  شده  باعث  میوه،  مگس  گونه های 
در  مگس  این  انتشار  عامل  مهم ترین  میوه  بین المللی  تجارت  قرار گیرد.  دنیا  در 
دنیاست و کشورهای آلوده به این آفت با انواع مشکالت و محدودیت ها در تجارت و 
صادرات جهانی میوه مواجه هستند. به همین دلیل اعمال قرنطینه خارجی و داخلی در 
مبارزه با این حشره اهمیت زیادی دارد. به طور کلی، کنترل این مگس به دلیل رفتار 
تخم گذاری مگس ماده در زیر پوست میوه و تغذیه الروها از درون میوه بسیار مشکل 
است. اولین راهبرد در مدیریت کنترل این آفت در مناطق تازه آلوده، ریشه کنی است. 
ریشه کنی مجدد آفت در ایران به دلیل موارد زیر تقریباً غیرممکن است: شروع آلودگی 
از باغ های میوه موجود در مناطق شهری، وجود تک میزبان ها در منازل و معابر عمومی و 
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مالحظات امنیتی برای ورود به منازل، ساختار سنتی باغ ها، مشکالت زیست محیطی و 
بهداشتی ناشی از کاربرد سموم آفت کش در محیط های شهری. در چنین شرایطی اعمال 
قرنطینه داخلی به منظور جلوگیری از انتقال مگس از مناطق آلوده به مناطق غیرآلوده در 
کشور یا به تأخیرانداختن زمان آن و نیز اقدامات کنترل تلفیقی به منظور کاهش خسارت 

آفت در مناطق آلوده، راهبردهای اساسی مدیریت این آفت هستند.

شكل شناسي
وجود لکه صلیبی شکل سفیدرنگ در ناحیه پشتی و قاعده پرونوتوم )پیش قفس سینه( 
از عالئم مهم در تشخیص صحرایی این مگس است. حشره ماده بزرگ تر از حشره نر است 
انتهای بدنش دارای تخم ریز تلسکوپی مشخص است. حشره نر در قسمت فوقانی  و در 
شاخک ها دارای یک جفت موی به شکل سنجاق است )شکل های 1 و 2(. این اختالف ها، 
از صفات مهم در تفکیک حشره نر از ماده است. در انتهای این موی سنجاقی یک اندام 
میوه  گونه های مگس  از سایر  گونه  این  تشخیص  در  که  دارد  وجود  لوزی شکل سیاه رنگ 
نقش کلیدی دارد. در جدول 1 شکل شناسی مگس میوه مدیترانه ای به صورت کامل آمده است.

 

شکل 1- مگس نر

موی جناقی
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شکل 2- مگس ماده

جدول 1- شکل شناسی مگس میوه مدیترانه ای

حشره كامل
طول 4 تا 5 میلي متر و به رنگ زرد مایل به نارنجی،

 همراه با موزاییکی از لکه های سیاه و سفید در ناحیه پشت قفسه سینه 

چشم هاي مرکب درشت و به رنگ قرمز مایل به ارغوانيشكل چشم

بال ها شفاف و دارای سه نوار زرد و سیاه کاماًل مجزاشكل بال

شاخک
در حشره نر و ماده سه بندی است. حشره نر در

قسمت فوقانی شاخک ها دارای یک جفت موی سنجاقی است

تخم مگس
به طول 0/7 تا 0/8  میلی متر، موزی شکل 

و به رنگ سفید مایل به کرم )شکل3(

الرو بالغ
به طول 10 میلی متر، کرم رنگ و بدون پا، 

در انتهای شکم دارای یک جفت روزنه تنفسی )شکل 4(

شفیره
شفیره استوانه ای شکل به طول 4 تا 5 میلي متر و

 به رنگ قهوه اي روشن تا تیره )شکل 4(

لکه
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شکل 3- تخم مگس

 

شکل 4- شفیره )باال( و الرو )پایین(

دامنه میزباني و نحوه خسارت
مگس میوه مدیترانه ای حشره ای با دامنه میزبانی بسیار وسیع است. دامنه میزباني این 
آفت بیش از 350 گونه گیاهی شامل انواع درختان میوه دانه دار و هسته دار، گیاهان زینتی 
و محصوالت سبزی و صیفی را دربرمي گیرد. از میزبان های این آفت می توان به گیاهان زیر 
اشاره کرد: انواع مرکبات )نارنگي، لیموترش، لیموشیرین، نارنج، دارابی، پرتقال، گریپ فروت(، 
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توت،  سیب،  گوجه باغی،  شلیل،  گالبي،  آلبالو،  گیالس،  زردآلو،  هلو،  انگور،  انجیر، 
توت فرنگی، آلو، به، خرما، موز، گردو، خرمالو، انار، انگور، انبه، آناناس، پاپایا و بعضي از 
انواع سبزی و صیفی از قبیل هندوانه، خیار، کدو، گوجه فرنگي و بامیه. در جدول 2 

دامنه میزبانی مگس میوه مدیترانه ای در ایران آمده است.
مگس میوه مدیترانه ای دارای رفتار ترجیح میزبانی است و در هر منطقه بسته 
به وضعیت آب وهوا، ساختار اکوسیستم آن منطقه، نوع میزبان های در دسترس 
میوه مشخص  نوع  یا چند  یک  به  میزبان ها،  میوه  و شیمیایی  فیزیکی  ویژگی های  و 
تجاری  میزبان های  مهم ترین  از  انجیر  و  هلو  میزبان ها خسارت می زند.  سایر  از  بیش 
مگس میوه مدیترانه ای در کشورهای جنوب و شرق آفریقا، کشورهای حوزه مدیترانه و 
فلسطین اشغالی گزارش شده اند. در شمال ایران انجیر بهترین میزبان آفت است و در 
بین گونه های مرکبات به نارنگی اونشو آسیب بیش تری می زند. تخم گذاري حشره کامل 
مگس زیر پوست میوه باعث ایجاد فرورفتگی و تغییر رنگ پوست و کاهش بازارپسندی 
آن می شود )شکل 5(. خسارت اصلی توسط الروها وارد می شود که از قسمت گوشتی میوه 
تغذیه می کنند و باعث کرموشدن و فساد میوه ها )کپک زدگی( می شوند. ریزش میوه در 
برخی میزبان ها از جمله خرمالو، انجیر و مرکبات از دیگر عالئم خسارت این حشره است.

شکل 5- آثار تخم گذاری مگس میوه مدیترانه ای روی میوه هلو و پرتقال
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جدول 2- دامنه میزبانی مگس میوه مدیترانه ای در ایران

نارنج، هلو، شلیل،گالبی، انجیر، خرمالو، نارنگی و پرتقال شمال ایران

استان فارس
 )باغ های میوه شیراز(

انار، ارقام مختلف خرمالو )تخم مرغی، گرد و کاردی(، ارقام مختلف هلو 
)پیش رس، میان رس و دیررس(، انجیر، آلوگوجه، سیب زرد و قرمز 

پاییزه، نارنگی و نارنج )در منازل آلوده( )شکل های 6 تا 9( 

شکل 6- خسارت مگس میوه مدیترانه ای به انار

شکل 7- خسارت مگس میوه مدیترانه ای به خرمالو
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شکل 8- خسارت مگس میوه مدیترانه ای به میوه هلو

 

شکل 9- خسارت مگس میوه مدیترانه ای به هلو انجیری و سیب
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چرخه زندگی
مگس میوه مدیترانه ای در شرایط آب وهوایی مناسب )در صورت وجود میزبان( در 
تمام طول سال فعال است و تا 12 نسل در سال تولید می کند. این حشره در شرایط 
آب وهوایی شیراز 4 تا 5 نسل کامل هم پوشان تولید می کند و قسمت عمده فصل زمستان 
را به صورت شفیره درون خاک سپری می کند. طول دوره هر یک از نسل های بهاره 
و تابستانه مگس در میزبان هایی مانند هلو، انجیر و آلوگوجه حدود یک ماه و طول 
دوره نسل پاییزه مگس در میوه هایی مانند انار، خرمالو و سیب حدود 45 روز به طول 
می انجامد. براساس تجارب حاصل از تله گذاری با مواد جلب کننده )تری مدلور و بیولور(، 
 زمان اولین شکار حشرات کامل مگس در باغ های میوه شیراز نیمه اول تیرماه و اوج شکار در

 ماه های مهر و آبان است. از اواسط آذر و با برداشت کامل میوه های آخر فصل 
)انار و سیب پاییزه( و کاهش میانگین میانگین دمای روزانه به زیر ده درجه سلسیوس 
شکار تله ها صفر می شود. تخم گذاری مگس به صورت دسته های 3 تا 15 تایی و در 
عمق حداکثر دو میلی متری زیر پوست میوه است. مگس ماده برای تخم گذاری معموالً 
میوه های درحال رسیدن )مرحله تغییر رنگ( و دارای پوست نازک و نرم را انتخاب می کند. 
بیش از 90 درصد شفیره های این مگس در عمق کم  تر از پنج سانتی  متری خاک 
تشکیل می شوند. این مگس در مقایسه با سایر گونه های مگس میوه، سرما )دمای پایین( 
را بیش تر تحمل می کند. مناسب ترین دما برای فعالیت آن بین 23 تا 28 درجه سلسیوس 
است. جفت گیری و تخم ریزی حشره ماده در دمای کم  تر از 16درجه سلسیوس متوقف 
می شود. حشره کامل برای جفت گیری و تخم ریزی نیاز مبرم به تغذیه از منابع پروتئینی 
دارد. حشره های نر و ماده به ترتیب 3 تا 4 و 6 تا 8 روز بعد از خروج از پوسته شفیرگی و 
تغذیه از شهد و شیره گل ها، جفت گیری و تخم ریزی می کنند. مگس میوه مدیترانه ای از دو 
حس بویایی )مواد شیمیایی مترشحه از گیاهان میزبان( و بینایی برای پیداکردن گیاهان 
میزبان استفاده می کند. این حشره بیش تر به رنگ های زرد، نارنجی و قرمز جلب می شود 

و بر همین اساس در طراحی تله های جلب کننده مگس از رنگ زرد استفاده می شود.
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روش هاي كنترل 

رعایت اصول قرنطینه
ممنوعیت واردات میوه از کشورهای آلوده و رعایت استاندارد های بهداشتی، از جمله 
ضروری  و  اساسی  اقدامات  از  میوه،  صادرکننده  مبدأ  کشور  بهداشتی  گواهی  داشتن 
قرنطینه ای برای جلوگیری از ورود آفت است. همچنین معاینه فنی میوه های وارداتی در 
مبادی ورودی از دیگر الزامات قرنطینه ای است. نظارت دقیق و رعایت اصول قرنطینه 
داخلی شامل جلوگیري از نقل وانتقال میوه از مناطق آلوده داخل کشور به مناطق غیرآلوده 
و بازرسی و ضدعفونی وسایل حمل ونقل میوه مانند جعبه ها نیز بسیار حائز اهمیت است.

ضدعفونی میوه پس از برداشت
سرمادهی )برای میوه های معتدله و سردسیری(، گرمادهی )برای میوه های گرمسیری( 
و غوطه ورکردن میوه ها در ترکیبات حشره کش مجاز برای مدت بسیار کوتاه، متداول ترین 
روش های ضدعفونی محصول پس از برداشت است. این روش ها باید برای میوه های برداشت شده 
در مناطق آلوده به آفت یا میوه های وارداتی و مشکوک به آلودگی در مبادی ورودی به 
کشور انجام شوند. در روش سرمادهی، بر حسب نوع محصول، آن را حداقل به مدت دو هفته 
در سردخانه و در دمای صفر تا دو درجه سلسیوس قرار می دهند. در روش گرمادهی، 
میوه ها را به مدت 8 ساعت در معرض فشار بخار آب 44 درجه سلسیوس قرار می دهند. 

كنترل زراعی و مكانیكی 
از اقدامات مهم برای کاهش خسارت آفت می توان به این موارد اشاره کرد:  

جمع آوری مستمر و همگانی میوه های آلوده در باغ و انهدام کامل آن ها )دفن در  _
عمق 50 سانتی متری خاک(؛

شخم عمیق پس از برداشت میوه باغ های آلوده؛  _
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پوشش میوه )با کاغذ کرافت، کاغذ روزنامه یا توری پارچه ای(؛  _
کاشت محصوالت با ارزش افزوده زیاد زیر اتاقک  های مجهز به توری؛  _
برداشت زودهنگام محصول در میوه های فرازگرا )مانند خرمالو، موز، گوجه فرنگی،  _

پاپایا و آوکادو(؛ 
تأخیرنداشتن در برداشت محصول و انبارنکردن محصول در باغ.  _

كنترل شیمیایی 
چون مگس ماده تخم های خود را زیر پوست میوه میزبان قرار می دهد و الرو آن نیز از 
بافت گوشتی داخل میوه تغذیه می کند، کنترل این آفت بسیار مشکل است. تشخیص به موقع 
و زود هنگام جمعیت های کم اوایل فصل تأثیر بسزایی در مدیریت مگس میوه مدیترانه ای 

دارد. برای ردیابی مگس میوه مدیترانه ای می توان از دو روش استفاده کرد: 
معاینه میوه های درختان میوه زود رس در باغ های میوه دارای سابقه آلودگی مانند  _

ازگیل و زرد آلو که میوه های زودرس اول فصل هستند؛ 
نصب تله های حاوی مواد جلب کننده )تله دلتا حاوی تری مدلور یا تفری تراپ  _

حاوی بیولور( )شکل های 10 و 11(. 

 

شکل 10- جلب کننده تری مدلور
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شکل 11- جلب کننده بیولور 

روش معاینه میوه زمان بر و پرهزینه است، بنابراین نصب تله به همراه مواد جلب کننده 
بهترین کار است. تله های ردیابی را باید از اوایل فصل بهار در ارتفاع 1/5 تا 2 متری و 
در سمت جنوبی درختان میزبان آفت در باغ های مناطق آلوده نصب کرد. تله ها باید 
روی میوه های زودرس منطقه نصب شوند. برای ردیابی آفت نصب 1 تا 2 عدد تله در 
هر هکتار کفایت می کند. به رغم مشکالت متعدد روش شیمیایی، این روش مهم ترین ابزار 
مدیریت آفت در مناطق با آلودگی زیاد یا برای ریشه کنی آفت در مناطق تازه آلوده است. 
در مناطقی که آفت برای اولین بار گزارش می شود، تعیین محدوده انتشار آفت با استفاده 
از تله های حاوی مواد جلب کننده )تری مدلور یا بیولور( و سم پاشی منطقه آلوده ضروری 
است. در مناطق تازه آلوده عملیات سم پاشی درختان و تمام پوشش گیاهی موجود در 
باغ های آلوده باید تا شعاع دو کیلومتر دورتر از منطقه آلوده انجام شود. حشره کش هایی 
حشره کش  اخیراً  هستند.  مناسب  آفت  کنترل  برای  دیازینون  و  ماالتیون  مانند 
بیولوژیک اسپینوساد با مقدار مصرف 250 گرم در 1,000 لیتر آب کاربرد وسیعی در 
برنامه های مدیریت کنترل مگس میوه مدیترانه ای پیدا کرده است. در مناطقی که آفت 
استقرار یافته و آلودگی شدید است، به محض مشاهده اولین عالئم تغییر رنگ در پوست 

میوه و مناسب شدن شرایط برای تخم گذاری آفت، عملیات سم پاشی باید انجام شود.
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طعمه پاشی 
یکی از متداول ترین روش های مبارزه با مگس هاي میوه در دنیا، از جمله مگس مدیترانه ای، کاربرد 
طعمه  مسموم است. در این روش، میزان مصرف سم و در نتیجه آلودگی های زیست محیطی در 
مقایسه با روش سم پاشی کاهش چشمگیری پیدا می کند. طعمه پاشی، بر حسب شدت آلودگی، 
معموالً به دور روش انجام می شود: به صورت لکه ای )مثاًل طعمه پاشی روی تنه درختان 
یا برخی از ردیف های کاشت(، یا به صورت نواری )به پهنای یک متر از اندام هوایی 
 درختان آلوده در بخش های آفتاب گیر(. یکی از فرموالسیون های قدیمی برای طعمه پاشی،

طعمه پاشی  است.  آب  با  همراه  حشره کش ماالتیون   + هیدرولیزات  پروتئین  مخلوط 
بار یک  هفته ای  طعمه پاشی  شود.  انجام  آفتاب  غروب  هنگام  یا  صبح  اوایل  در   باید 

)تراکم جمعیت باال( یا دو هفته یک بار )تراکم جمعیت پایین( انجام می شود. در یک 
 GF-120 ،دهه اخیر در کشورهای پیشرفته طعمه های مسموم جدیدی مانند نچرالور
و سولبیت برای طعمه پاشی علیه مگس های میوه و به ویژه مگس میوه مدیترانه ای 
شامل  هیدرولیزات  پروتئین  فرموالسیون های جدید  انواع  ایران  در  استفاده شده اند. 
بیوِسبو1، اِسِمل فول2  و اَگریِسنس3 در بازار موجود است که برای طعمه پاشی باید با سموم 
مناسب مانند ماالتیون )200 میلی لیتر در 100 لیتر آب( یا اسپینوساد )25 میلی لیتر 
2 لیتر  تا   1/5 فرموالسیون ها  این  مصرف  میزان  مخلوط شوند.  آب(  در 100 لیتر 
پروتئین هیدرولیزات در 100 لیتر آب توصیه شده است. نکته مهم آنکه طعمه مسموم 
تهیه شده باید در سریع ترین زمان ممکن )حداکثر در مدت 24 ساعت( مصرف شود و در 
صورت وقوع بارندگی، عملیات طعمه پاشی تکرار شود. عملیات طعمه پاشی از زمان شروع 

تغییر رنگ میوه ها آغاز می شود و تا زمان برداشت )حسب تراکم آفت( ادامه می یابد.

1. Bio-Cebo

2. Esmelfol

3. Agriscence
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شكار انبوه 
کاربرد تله ها و مواد جلب کننده در برنامه های ردیابی و شکار انبوه مگس های میوه بسیار 
متداول است. در کشور اسپانیا حدود 30 هزار هکتار از باغ های مرکبات به روش شکار انبوه 
علیه مگس مدیترانه ای تیمار می شوند. در برنامه پایش و کنترل مگس میوه مدیترانه ای 
از طیف وسیعی از تله ها و مواد جلب کننده استفاده می شود )جدول 3(. تری مدلور ماده 
جلب کننده قدیمی است که فقط مگس های نر را جلب می کند و بیش ترین کاربرد 

آن در برنامه های ردیابی و قرنطینه ای مگس میوه مدیترانه ای است. 

جدول 3- انواع تله و مواد جلب کننده در روش شکار انبوه

بیش ترین كاراییانواعشكار انبوه

تله ها
جکسون، دلتا )شکل 12(، مک فیل )شکل 13(، اشتینر، 

تفری تراپ، مکسی تراپ )شکل 14(، مولتی لور و...
به ترتیب تله های مکسی تراپ، 

تفری تراپ و مک فیل 

مواد 
جلب کننده

تری مدلور )شکل 10(، بیولور )شکل 11(،
 فمی لور، مایع سراتراپ

به ترتیب تری مدلور، بیولور، 
فمی لور، مایع سراتراپ 

)شکل 14(

 

شکل 12- تله دلتا 
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شکل 13- تله مک فیل

شکل 14- تله مکسی تراپ + بیولور )باال(، تله مکسی تراپ + سراتراپ )پایین(
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 در چند دهه اخیر گرایش به استفاده از ترکیبات جلب کننده مگس های ماده مگس میوه 
مدیترانه ای بوده است. بیولور، فمی لور و مایع سراتراپ در زمره ترکیبات جدیدی هستند 
که اغلب جنس ماده مگس های میوه )بیش از 60 درصد( را جلب می کنند. درحال حاضر 
بیولور همراه با تله تفری تراپ و مکسی تراپ )شکل 14( پرمصرف ترین ماده جلب کننده 
برای شکار انبوه مگس میوه مدیترانه ای در کشورهای حوزه مدیترانه است. در تحقیقاتی 
که در استان فارس انجام شد، تله های مک فیل حاوی تری مدلور )شکل 10( و مکسی تراپ 
حاوی بیولور )شکل11( به ترتیب باالترین میزان شکار مگس میوه مدیترانه ای را در 
باغ های کشت مخلوط و انار داشته اند. در برنامه شکار انبوه مگس میوه مدیترانه ای، برای 
تله های تفری تراپ و مکسی تراپ حاوی بیولور تراکم 50 تله و برای تله های تفری تراپ 
هکتار در  120 تله  تا   70 تراکم  )شکل 14(  سراتراپ  مایع  با  همراه  مکسی تراپ   و 

)در انواع مرکبات( توصیه شده است. در فرموالسیون مایع سراتراپ نیازی به افزودن 
تله ها  در  مصرف  آماده  مایِع  این  مصرف  میزان  )شکل 15(.  نیست  شیمیایی  سموم 
هفته  تا سه  دو  باید  آب وهوایی  برحسب شرایط  مایع سراتراپ  است.  250 میلی لیتر 
یک بار، بیولور هر دو ماه یک بار و تری مدلور حداقل هر سه ماه یک بار تعویض شوند. 

تله ها باید در سمت آفتاب گیر درختان آلوده و در ارتفاع 1/5 تا 2 متری نصب شوند.  

شکل 15- مایع سراتراپ )آماده مصرف(
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 نتیجه گیری 
بهترین روش ردیابی آفت، تله گذاری )تله دلتا یا انواع جدید مک فیل حاوی تری مدلور( 
سایر  از  مگس  این  شناسایی  برای  ویژگی  مهم ترین  است.  آلوده  باغ های مناطق  در 
انتهاي لوزی شکل و سیاه رنگ( در ناحیه سر  گونه های مگس میوه، وجود موی جناقی )با 
باغ های میوه و  به زراعی در  و  بهداشتی  باالی شاخک ها در مگس نر است. رعایت اصول  و 
استفاده از روش های طعمه پاشی و شکار انبوه در برنامه مدیریت کنترل تلفیقی این مگس 
در صورت  و  معاینه  کشورهای آلوده،  از  میوه  واردات  ممنوعیت  است.  کارساز  بسیار 
از اقدامات مهم در برنامه های قرنطینه این آفت  لزوم ضدعفونی میوه های واراداتی 
است. نظارت دقیق و جلوگیری از انتقال میوه از مناطق آلوده به مناطق غیرآلوده در 
تلفیقی آفت،  راستای مدیریت  در  دارد.  زیادی  اهمیت  در کشور  آفت  قرنطینه داخلی 
در  زمستان  فصل  در  شخم  عملیات  و  آلوده  میوه های  نابودکردن  و  جمع آوری 
کاهش جمعیت و خسارت مگس نقش چشمگیری دارند. برداشت زودهنگام میوه در 
میوه های فرازگرا مانند خرمالو در جلوگیری از خسارت آفت بسیار مهم است. با وجود 
با آلودگی شدید  از این روش در مناطق  معایب متعدد کنترل شیمیایی، استفاده 
و روی میزبان های بسیار حساس با استفاده از سموم کم خطر اجتناب ناپذیر است. 
تله گذاری و  مجاز(  + سموم  هیدرولیزات  پروتئین  )مخلوط   روش های طعمه پاشی 

)شکار انبوه( جایگزین هاي مناسبی برای روش کنترل شیمیایی هستند. تکنیک نر 
عقیمی روش مؤثری برای ریشه کنی آفت در نقاط تازه آلوده است، اما هزینه زیادی 

تحمیل می کند.
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یادداشت






