
 

 بسمه تعالی

 ساسمان جهاد کشاورسی ماسندران

استان مازندران شهیر اهیباغداران محترم س قابل توجه  

 آفت سپردار سفید توت
 

روی درختان هلو، شلیل،گزدو،کیوی ...  توت، دیسپزدار سف یآفت خسارتشا هیمبارسه به موقغ ػل تینظز به اهم 

کمیته پیش اگاهی آفات پوره سایی نسل اول آن مذکور شزوع گزدیده لذا به منظور مبارسه بموقغ با آفت یاد شده 

 ، توجه باغداران و بهزه بزداران را به نکات مشزوحه سیز جلب می نماید: و بیماریهای درختان میوه
 

 71/2/71تا آفت یاد شذُ اس تاریخ  سهاى هٌاسة هثارسُ شیویایی -

 تعییي ٍ اعالم هی گزدد. 17/2/71لغایت 

هذیزیت آفت سپزدار سفیذ تَت در قالة هثارسُ تلفیقی شاهل  -

پاک کزدى تٌِ ٍ شاخِ ّای ضخین تا اسکاچ ًزم یا  )هثارسُ هکاًیکی 

، حذف ٍ ّزس سزشاخِ ّای شذیذاً آلَدُ ٍ رٍغي پاشی در  (گًَی 

فصل سهستاى تِ عٌَاى راّکارّای کاّش جوعیت آفت تَصیِ ٍ 

 تاکیذ هی گزدد.

تاکیذ هی گزدد قثل اس ّز اقذاهی تا تْیِ ًوًَِ اس تاغ ٍ ارائِ آى تِ کارشٌاساى حفظ ًثاتات ٍ کلیٌیکْای  -

 جْت هثارسُ توَقع رٍی درختاى آلَدُ اقذام شَد.گیاّپششکی تا دریافت ًسخِ گیاّپششکی 

اختالط حشزُ تا تَجِ تِ حساسیت شذیذ درختاى سیاُ ریشِ تِ تزکیثات رٍغٌی در فصل رشذ ، تاکیذ هی گزدد اس  -

 شَد.کشْای تَصیِ شذُ تا رٍغي اهَلسیَى شًَذُ جذاً خَدداری 

لوپ شذُ اًذ ٍ دارای تزچسثی کِ ًشاًذٌّذُ تاکیذ هی شَد اس سوَهی کِ در ظزٍف اصلی تستِ تٌذی ٍ پ -

هشخصات کاهل سن اعن اس ًام شزکت ساسًذُ ، تاریخ تَلیذ، شوارُ پارت ٍ تچ تاشٌذ ٍ اس فزٍشگاّْای هجاس در قثال 

 اخذ فاکتَر خزیذاری گزدیذُ در سوپاشی استفادُ گزدد.

یل استفادُ اس هاسک ، عیٌک ، دستکش، توٌظَر پیشگیزی اس هسوَهیت ّای احتوالی رعایت ًکات ایوٌی اس قث -

لثاس هخصَص سوپاشی، عذم خَردى، آشاهیذى ٍ سیگار کشیذى ٌّگام سوپاشی ٍ شستي اعضای آلَدُ تذى پس اس 

 اتوام کار تا آب ٍ صاتَى الشاهی هی تاشذ.

یا ٍاحذ حفظ  تاغذاراى ٍ تْزُ تزداراى گزاهی تزای کسة اطالعات ٍ راٌّوایی تیشتز تِ هزکش خذهات کشاٍرسی -

 ًثاتات هذیزیت جْاد کشاٍرسی شْزستاًْا ٍ کلیٌیکْای گیاّپششکی هزاجعِ فزهایٌذ.
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