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 استان مازندران یگرامباغداران قابل توجه 
 

"شهیراهیسیهایماریآفاتوبسهییکنترلپایبرایفنیهاهیتوص "


بهکیدمیگرددأتسیهستهدارودانهدار،بهباغدارانعسوهیدرختانمیباعواملخسارتساسهیمبارزهپائتیباتوجهبهاهم

 :توجهنمایندشهیراهیدرختانسیهایماریآفاتوبسهییکنترلپایبراریزیفنیهاهیتوص

دٍم آتاى تا ّفتِ اٍل آرسهاُ تعذ  وِیاص ً یکاسضٌاس یّا یتش اساس تشسس طِیس اُیتاغات س یضایواسیصهاى هٌاسة هثاسصُ تا آفات ٍ عَاهل ت *

 ّاست. دسصذ تشگ 07 ضشیاص س

ًسخِ  افتیهشتَطِ تا دس یفٌ یّا ِیهطاٍسُ ٍ تشحسة تَص یاّپضضکیگ یّا کیٌیقثل اص ّشگًَِ اقذام تا کاسضٌاساى حفظ ًثاتات ٍ کل *

 هثاسصُ اقذام گشدد. اتیًسثت تِ عول یاّپضضکیگ

دس صهاى هٌاسة ٍ دس ًظش گشفتي  ییایویٍ ض یکیهکاً ،یتا اًجام هثاسصُ صساع یقیتِ  صَست تلف طِیس اُیتاغات س ضُییکٌتشل پا اتیعول*

 هطلَب خَاّذ ضذ. جِیّا( هٌجش تِ ًت دسصذ تشگ 07 ضشیخضاى دسختاى )س طیّش هٌطقِ ٍ ضشا ییآب ٍ َّا طیضشا

 ذکیٍ سف ییایتشگ ّلَ(، ضاًکش تاکتش یذگیچی)پ یلة ضتش ،یلکِ غشتال یواسیداس ضاهل تّستِ َُیدسختاى ه یصایواسیعَاهل ت يیهْوتش*

اص  ضیگشدٍ ً ییایتاکتش تیآًتشاکٌَص ٍ تالٍ  یٍ گالت ةیس شیدسختاى داًِ داس ًظ یقیحق ذکیٍ سف اُیلکِ س یّا یواسیتاست،  یسطح

 ّستٌذ. طِیس اُیتاغات س جیسا یّا یواسیت

دسختاى  سِیصًثَس آلَ ٍ گَجِ سثض ٍ  ل ة،یکشم آلَ، کشم س الس،یتَت، ضتِ، هگس گ ذیسپشداس سف طِ،یس اُیآفات دس تاغات س يیهْوتش اص*

 است. َُیه
 

 :شهیراهیدرختانسیهایماریآفاتوبسهییکنترلپا

 .اًذاص دسختاى ِیکشدى سا لیپات ای یٍ ضخن سطح یزراع مبارزه -

-ٍ جوع ذىیاسکاچ ًشم، تشس کط ایکلفت آلَدُ تا اسفٌج  یّاتَت ضاهل پاک کشدى تٌِ ٍ ضاخِ ذیتا آفت سپشداس سف یکیمبارزه مکان - 

ٍ هعذٍم  یٍ جوع آٍس ةیصهستاًگزاساى کشم س یالسٍّا دسختاى آلَدُ تِ یاصل یّاکاستي دٍس تٌِ ٍ ضاخِ ایٍ  یآى، قشاس دادى گًَ یآٍس

 ّستٌذ. طِیس اُیدسختاى س یّا یواسیآفات ٍ ت ضُییکٌتشل پا یّا صهستاى اص ساُ شکشدى آى دس اٍاخ

هاًٌذ  شهثوشیدسختاى غ شیگشدٍ ٍ سا ،یَیک ،لیتَت هاًٌذ ّلَ، ضل ذیدسختاى آلَدُ تِ سپشداس سف یاصل یّاتٌِ ٍ سشضاخِ یسٍغي پاض -

 . آب تشیدس صذ ل 5.2دٍص تا  یکیپس اص هثاسصُ هکاً ذیتَت ٍ ت

دس  3کلشٍس هس  یاکس، دسصذ 5تا  5.2 یشدٍتُ ةیتشک ژُیتَ یهس ثاتیتا استفادُ اص تشک طِیس اُیدسختاى س یّا یواسیتا ت ییایویهثاسصُ ض -

 یهٌاسة داسا یتا استفادُ اص سوپاش ّا یٍ گالت ةیس اُیهثاسصُ تا لکِ س یتشا يی، قاسچکص دٍددس ّضاس 3 ضاىیکاپتاى تِ ه، ّضاس

 یه طِیس اُیدسختاى س یّا یواسیهثاسصُ ٍ کٌتشل آفات ٍ ت یسٍش ّا گشیسا اص د یهحلَل سو کٌَاختی یتا قذست هِ پاض یّا الًس

 تاضذ.

ٍ  یضذُ خَدداس ادی ثاتید اص اختالط تشکضَ یه ذیضًَذُ تاک َىیتا سٍغي اهَلس یهس ثاتیاص اثشات سَء اختالط  تشک یشیطگیهٌظَس پ تِ

 ضَد. تیسعا یهس ثاتیضًَذُ ٍ تشک َىیهصشف سٍغي اهَلس يیت یّفتِ ا کیفاصلِ 

 است. ذیکأهَسد ت یساعت تعذ اص سوپاض 24تا  52 یاص عذم تاسًذگ ٌاىیٍ اطو یتَجِ تِ اطالعات َّاضٌاس

مدکارشناسان نباتات کشاورزیهاتیریحفظ کشاورزشهرستانیجهاد جهاد مراکس کلدهستانیها، و یهاکینیها

الزمبهباغدارانهستند.یهایآمادهارائهراهنمائیاهپسشکیگ
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