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 سازمان جهاد کشاورزی مازندان
 

 استان مازندران یگرام باغدارانقابل توجه 

 "بالشتک مرکبات مبارزه با آفت"
 

توجهه بادهراراو و بههرر بهرناراو م تهرد را نر  صهو         9/3/99کمیته پیش آگاهی آفات و بیماریهای مرکبات بر اساس تصمیمات جلسه پیش آگاهی مورخ 

 یماریهای رایج بادات مرکبات به نکات مشروحه زیر جلب می نمایر:کنترل آفات و ب

 

ثزای مىبعك مزوشی ي ضزق استبن  ي ثزای مىبعك غرزة اسرتبن ن ورًرو وًضرُزو      20/03/97سمبن مىبست مجبرسٌ ضیمیبیی ػلیٍ ثبلطه مزوجبت اس تبریخ  -1

 فتٍ اس تبریخ ضزيع مجبرسٌ تؼییه ي اػالم می گزدد.َ 3لغبیت  25/03/97چبلًس و ػجبس آثبد و تىىبثه ي رامسز( اس تبریخ 

لیتز آة تًصیٍ ي تبویذ مری گرزدد در صرًرت     1000لیتز در   5الی  3میشان مصزف ريغه امًلسیًن ضًوذٌ َمزاٌ ثب حطزٌ وص ي وىٍ وص تًصیٍ ضذٌ  -2

 ضًد. خًدداریاس مصزف ريغه امًلسیًن ضًوذٌ درجٍ سبوتیگزاد  33ثیص اس افشایص درجٍ حزارت ًَا ثٍ 

 5/2 -2لیتزو مبالتیًن  2ویلً و  ديرسجبن 5/0لیتز و استبمی پزایذ  75/0لیتز و مًيوتً  0/ 75 -5/0: آپاليدو آدمیزال ثٍ میشان حطزٌ وطُبی تًصیٍ ضذٌ  

 لیتز آة.        1000لیتز در 

 لیتز آة . 1000لیتز در  1رين لیتز و وئً 5/0لیتز و ویسًرين یب ايرتًس 35/0: اوًیذيروىٍ وطُبی تًصیٍ ضذٌ 

مرذیزیت جُربد    تبویذ می ضًد لجل اس مجبرسٌ ثب آفبت ي ػًامل ثیمبریشاو ثبغذاران محتزم ثب تُیٍ ومًوٍ اس ثبؽ ثٍ وبرضىبسبن حفظ وجبتبت مزاوش خرذمبتو  -3

وسخٍ گیبَپشضىی صبدرٌ اس مزاجغ یبد ضذٌ وسجت وطبيرسی ضُزستبن حًسٌ ػمل یب ولیىیىُبی گیبَپشضىی مزاجؼٍ ي ثز اسبس تًصیٍ َبی وبرضىبسی ي 

 ثٍ تُیٍ سمًم تًصیٍ ضذٌ اس فزيضگبَُبی مجبس ي مؼتجز در لجبل اخذ فبوتًر الذام ومبیىذ .

 در ثبغبت آلًدٌ ثٍ وىٍ لزمش مزوجبت استفبدٌ اس وىٍ وطُبی تًصیٍ ضذٌ َمزاٌ ثب حطزٌ وطُب ثالمبوغ می ثبضذ .  -4

 تىص َبی خطىی و آثیبری درختبن لجل اس مجبرسٌ ضیمیبیی تًصیٍ می گزدد .ثٍ مىظًر جلًگیزی اس  -5

تبویذ می ضًد جُت پیطگیزی اس ػًالت سًء احتمبلی و اس سمًم ي ريغىُبی امًلسیًن ضًوذٌ وٍ در ظزيف اصلی ي پلمپ ضذٌ ثسرتٍ ثىرذی گزدیرذٌ     -6

 ضًد . جذاً خًدداریتبریخ گذضتٍ ي تًصیٍ وطذٌ استفبدٌ ضًد ي اس مصزف سمًم  ثذين ثز چست ي مطخصبت و 

وفطذيسن وزیپت ثب َمبَىگی وبرضىبسبن حفظ وجبتبت ضُزستبن مزثًعٍ وسجت ثٍ تُیٍ ضپطه آرد آلًد مزوجبت تًصیٍ می ضًد جُت مجبرسٌ ثب آفت  -7

 مجبرسٌ ضیمیبیی الذام ضًد .  ريس پس اس 10تب  7اس ضزوتُبی تًلیذوىىذٌ حطزات مفیذ الذام ي وسجت ثٍ رَب سبسی وفطذيسن 

ٍ  ثب یىی اس حطزٌ سمپبضیو وبَص اثزات سًء سیست محیغی تؼبدل عجیؼی ي حمبیت اس دضمىبن عجیؼی آفبتوظز ثٍ اَمیت حفظ  -8 وطرُبی  وطرُب ي وىر

 ضًد لذا اس سمپبضی ثبغبت ي درختبن ثذين آفت اجتىبة ضًد.تبویذ میفمظ ريی درختبن آلًدٌ تًصیٍ ضذٌ 

حطزٌ وص یب وىٍ وص َىگربم سمپبضری خرًدداری ي تىربية در      2مىظًر پیطگیزی اس ثزيس  ممبيمت در حطزات ي وىٍ َب تبویذ می گزدد اس تزویت ثٍ  -9

 مصزف سمًم اس گزيَُبی مختلف رػبیت ضًد .

 تًصیٍ می ضًد اس اختالط سمًم ي ريغىُب ثب وًدَبی ضیمیبیی َىگبم سمپبضی جذا خًدداری گزدد . -10

 لجل اس ضزيع سمپبضی ثٍ سوجًرداران مىغمٍ جُت اوتمبل وىذيَبی سوجًرػسل ثٍ مىغمٍ امه اعالع رسبوی ضًد . -11

ي ثؼذ اس ظُزَب اس سبػت  11تبویذ می گزدد ثٍ مىظًر پیطگیزی اس اثزات سًء تىطُبی گزمبیی و سمپبضی در سبػبت خىه ن ايایل صجح تب لجل اس سبػت  -12

 ثذين يسش ثبد اوجبم ضًد . ثٍ ثؼذ ( ي در ًَای 4

 سبػت پس اس سمپبضی ضزيری است . 24تًجٍ ثٍ اعالػیٍ َبی ًَاضىبسی استبن ثمىظًر اعمیىبن اس ػذم ثبروذگی حذالل ثمذت  -13

ػرذم   جُت پیطگیزی اس مسمًمیت َبی احتمبلی رػبیت وىبت ایمىی اس لجیل استفبدٌ اس لجبس مخصًظ سمپبضیو مبسرهو ػیىرهووالٌو دسرتىصو    -14

 خًردن ي آضبمیذن ي سیگبر وطیذن َىگبم سمپبضی ي ضسته اػضبی آلًدٌ ثذن ثالفبصلٍ پس اس اتمبم وبر ثب آة ي صبثًن الشامی است .

سی ثبغذاران محتزم ثزای وست اعالػبت ي راَىمبئیُبی السم ثٍ مزاوش تزيیج خذمبت وطبيرسی دَستبوُب یرب ياحرذ حفرظ وجبتربت مرذیزیت جُربد وطربير       

 بوُب ي ولیىیىُبی گیبَپشضىی مزاجؼٍ فزمبیىذ .ضُزست

 مدیریت حفظ نباتات – مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی


