
                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                           
 یبسمه تعال

 سازمان جهاد کشاورزی مازندان
 

 نهال مرکبات دکنندگانیباغداران و تولقابل توجه 

 "آفت مینوز مرکبات"

 

 دهیاس تاغات جوان مشاهده گزد یمزکثات در نهالستان ها و تزخ نوسیآفت م تی، فعال یدانیم یهایو تزرس دهایته تاسد تیتا عنا

 زیو شثکه مزاقثت مزکثات توجه تهزه تزدارن محتزم را ته نکات س یآگاه شیپ هتیمطلوب آفت مذکور کم تیزیلذا جهت مد

 :دینما یجلة م
 

تاشذ لذا استفادٌ اس ريشُای مختلف کىتزل وظیز مثارسٌ علیٍ پزياوٍ میىًس مزکثات تز اساس تزوامٍ مذیزیت تلفیقی می -1

 ثز ي تًصیٍؤخسارت آفت یاد شذٌ م وُالستان در کاَش مثارسٌ سراعی، مکاویکی، تغذیٍ اصًلی، آتیاری، تُذاشت کف تاغ ي

 می گزدد. 

 َای گیاَپششکی جُت اخذ وسخٍ گیاَپششکی تاکیذ می گزدد .مشايرٌ تا کارشىاسان حفظ وثاتات ي کلیىیک -2

 .گزددٍ میَا ريی جًاوٍ َای وًرستٍ تاتستاوٍ تًصیسال ي وُالستان4مثارسٌ شیمیایی فقظ در تاغات جًان مزکثات سیز  - 3

ريس تًصیٍ می گزدد لذا در ايج گزما ) ايایل مزداد ماٌ  15الی  12َا  مىًط تٍ  ظًُر جًاوٍ َای جذیذ َز تکزار سمپاشی -4 

 َا خًدداری گزدد.المقذير سعی گزدد اس  سمپاشیلغایت اياسظ شُزیًر ( تذلیل عذم جًاوٍ سوی مىاسة درختان، حتی

 

 

 ، يرتیمک  5/0کاَش مقايمت آفات تىايب در مصزف سمًم  مًثز وظیز کًوفیذير ) ایمیذاکلًپزیذ ( تٍ میشان تٍ مىظًر  -5

 لیتز در َشار علیٍ آفت پزياوٍ  میىًس مزکثات مًرد تاکیذ می تاشذ .  4/0) آتامکتیه ( تٍ میشان 

ًصیٍ شذٌ در وسخٍ گیاَپششکی صادرٌ تٍ مىظًر حفظ محیظ سیست ي دشمىان عثیعی آفات تاکیذ می شًد اس سمًم ت -6

 تًسظ کارشىاسان حفظ وثاتات ي کلیىیکُای گیاَپششکی استفادٌ گزدد.

 تٍ تعذ صًرت پذیزد.  4ي تعذ اس ظُزَا اس ساعت  10َا قثل اس ساعتسمپاشی در ساعات خىک ريس، صثح - 7

زف ريغه امًلسیًن شًوذٌ َمزاٌ تا سمًم تًصیٍ درجٍ ساوتیگزاد اس مص 33در صًرت افشایش درجٍ حزارت ًَا تٍ تیش اس  -8

 شذٌ خًدداری گزدد.

 تغذیٍ اصًلی تا وظز کارشىاسان تغذیٍ جُت تسزیع در رشذ ي استحکام تزگُا ... ي در کاَش خسارت آفت مًثز می تاشذ. – 9

یذن ي سیگار کشیذن رعایت وکات ایمىی ماوىذ ماسک، عیىک،کالٌ، لثاس مخصًص سمپاشی، چکمٍ، عذم خًردن ي آشام -10

 َىگام سمپاشی ي شسته اعضای آلًدٌ پس اس اتمام کار تا آب ي صاتًن الشا می است .
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