
:میزبان های مهم 

خرمرا، ، خرمالو، آلو، زردآلو، هلو، گرردو، انگرور، ،ر ،... (نارنگی، پرتقال، گریپ فروت و )مرکبات انواع 
بزی و صرییی انار، سیب، گال،ی، گوج  فرنگی، انب ، گواوا، کاکائو، قهوه و ،سیاری دیگر از میروه جرات، سر

÷.دراستان کرمانشاه اخیرا روی گال،ی و انگور نیز دیده شده است.وحشیجات و گیاهان 

ایمگس میوه مدیترانه 

:( 1394تا مهر)کرمانشاهاستان پراکندگی در 
شهرستانهای کرمانشاه ، قصرشیرین، داالهو، ثالث، پاوه، جوانرود و سرپل ذهاب

:خسارت نحوه 
تغییر رنگ در محل تخم ریزی مگس ،ر روی میوه -1
پوسیدگی میوه در اثر تغذی  کرم یا الرو آفت-2
ریزش شدید و نا،جای  میوه -3

:شناسایی 
:حشره كامل-1

.متر، رنگ عمومی بدن زرد با لکه های قهوه ای روی شکممیلی 4-5بالغ به طول مگس (الف
ارغوانی براق به رنگ قرمز مركب چشم های (ب
صهحهه در مگس نر دارای دو عدد موی بلند كهه انتههای هنهها بهه( باالتر از شاخک ها) حاشیه پیشانی (ج

.حشره ماده فاقد این موها است.پهن لوزی شکلی به رنگ قهوه ای تیره منتهی می گردد
ههن یک جحت بال شحاف با سه نوار جدا از هم كه نوار اول هن عریض و طالئی رنگ، نوار دوم دراز و پ( د

.  و طالئی رنگ و نوار سوم كوتاه تر است
.  شکم زرد رنگ، در قسمت پشت شکم دو نوار عرضی خاكستری دیده می شود( ه 
.بوده و اندازه بدن حشره ماده به علت وجود تخمریز بزرگتر از حشره نر می باشدرنگ زرد كم رنگ به پاها (و

میلی متهر بهه 0/7–0/9تخم مگس به شکل دانه برنج و بیضی كشیده وكمی خمیده به طول :تخم-2
.  تور مانند وجود داردو نگارهای هن نقش و روی رنگ سحید شیری بوده 

:الروكرم یا -3
. نهداردا سحید رنگ و پكشیده، كمی خمیده، به شکل دوكی میلیمتر 7-10به طولكامل مگس الرو (الف

.  ان می ماندسرالرو باریک و تا حلقه ششم شکم پهن تر می شود و سپس تا انتهای بدن عرضش یکس
هها مهههز در طرفین محصل دوم بدن الرو یک جحت سوراخ تنحسی ریز قراردارد كه كنهاره جلهویی هن(ب
.زایده انگشتی است9به 
تنحسهی محصل انتهایی شکم دارای یک جحت سوراخ تنحسی مقابل هم كه هركهدام دارای سهه شهکاف(ج

.ه استدر حاشیه هر شکاف تنحسی شاخه های تنحسی شبیه اشعه های خورشید قرارگرفت. است
.یک جحت هرواره اسکلریتی یا قالب دهانی سیاه رنگ در قسمت سر الرو دیده می شود-د 
.استمیلی متر به رنگ قهوه ای تیره 4-5بیضی شکل به طول شحیره : شحیره -4

: زندگی چرخه 
رم ترر در زمستان گذرانی در مناطق معتدل ،  صورت شییره یا حشره کامل است ولی آفت در منراطق گر

روز تغذی ، جیتگیری کرده و ،را سروراک کرردن 8تا4حشرات ،الغ نسل جدید . تمام طول سال فعال است
و نریم ترا تخم هرا یرک. پوست میوه میز،ان و ،ا کمک تخمریز خود زیر پوست میوه تخم گذاری می کند

روز از گوشرت میروه 11ترا 6الروها پس از تیریخ ،  مردت . س  روز ،عد در هوای گرم تیریخ می شوند
درپایران . متر جا،جرا شرود3الرو این آفت جهنده ،وده وپس از خروج از میوه  می تواند تا تغذی  می کند

تبردیل ،ر  ( سرانتی مترری5در عمرق حردود )از میوه خارج و درخاک پای درختان3دوره الروی، الرو سن
طرول دوره یرک نسرل آفرت . روز  ،عد از شییره خارج مری شروند11تا6مگس های ،الغ .شییره می شود

.سال داردنسل در 12تا آفت در شرایط مناسب این . هیت  است12تا 3،ست  ،  شرایط آب و هوایی از 

: کنترلروشهای 
:کنترل زراعی-1
جمع آوری و معدوم کردن میوه های آلوده و مشکوک و ،رداشت ،ر  موقرع میروه ،ر  منكرور کراه  -

.جمعیت مرحل  زمستان گذران آفت
شخم سطحی ،اغات، ،اغچ  ها و حیاط منزل پس از ،رداشت محصول -
.ی کند،رداشت زود هنگام ،رخی میوه ها مانند خرمالو ک  رسیدن ،عد از ،رداشت نیز ادام  پیدا م-
(Male annihilation)شکارانبوه ،  روش نا،ودی حشره نر-2

ت حشرره استیاده از جلب کننده فرمونی تری مدلور ،  تعداد کافی در ،اغ جهت جلب  و کاه  جمعیر
عیرب ایرن .( زمان مناسب ،رای انجام این روش مبارزه از موقرع ههرور میروه اسرت)نر در نواحی آلوده 

.  روش مبارزه در این است ک  خسارت ،  محصول همچنان درسطح ،االیی ادام  می یا،د
(Attract and kill)جلب و کشتن حشره نر و ماده،  روش شکار انبوه -3

ر و مراده استیاده از جلب کننده های تغذی  ای یا مصنوعی مسموم شده ،رای جلب و کشرتن جرنس نر-
.آفت ،  تعداد زیاد و در سطح وسیع

.    خرانوادهکار،رد سراتراپ، ،یولور و پروتئین هیدرولیزات مسموم شده داخل تلر  یرا هرروو نوشرا،-
تلر  ،سرت  ،ر  ترراکم جمعیرت، ترراکم 50ترا 20تعداد تل  حاوی سراتراپ مورد نیاز هر هکترار ،رین 

.میز،ان، نوع تل  و شرایط اقلیمی می ،اشد
(Bait spray)طعم  پاشی -4

عمر  انتخاب تصادفی درختان در ،اغ آلروده و طعمر  پاشری قسرمتی از تنر  و شراخ  هرای اصرلی ،را ط-
.سیرهمسموم تهی  شده از سراتراپ یا پروتئین هیدرولیزات مخصوص آفت و مقدار الزم  از سموم ف

.طعم  پاشی تعداد یک سوم تا یک پنجم درختان ،اغ-
.زمان مناسب طعم  پاشی توسط کارشناس منطق  مشخص می گردد-
مترمر،ع گونی کنیری را روی یرک قریم حردود 0.25،رای محصوالت سبزی یا صییی می توان حدود -

ن در یک و نیم متری پیچیده  و آن را ،ا محلولهای الزم طعم  پاشی کررد و آنهرا را یرک ردیر  در میرا
.سطح مزرع  و یا ،  طور تصادفی در یک سوم تا یک پنجم مزرع  نصب نمود

ود ترا ،ر  الزم است در سطح ،اغ یا مزرع  طعم  پاشی  شده یک تل  فرمونی نصب و مدام ،ررسری شر-
.محض عدم شکار و مشاهده حشره، عملیات طعم  پاشی متوق  گردد

:  انوادهطرز تهی  یک لیتر طعم  مسموم پروتئین هیدرولیزات ،رای داخل هر پت یا جای نوشا،  خ
(سی سی آب968) ما،قی آب + سی سی  سم ماالتیون2+سی سی پروتئین هیدرولیزات30

Ceratitis capitata

بندها

سر

نواحی بیضوی شکل پشتی
نواحی بیضوی شکل شکمی

یک جفت سوراخ تنفسی هریک دارای 
سه شکاف

آرواره اسکلریتی 
(قالب دهانی سیاهرنگ) 

مدیریت حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه
شهرام یلوه–کیومرث اکبری : گردآوری کنندگان 

شاخک حشره نر

الروهای برنج شکل

حشره ماده

تخم
حشره کامل شفیره الرو

مراحل مختلف رشد مگس میوه مدیترانه

و 1ظهورالرو سن 
متعاقب آن الرو 

و تغذیه از 2سن 
گوشت میوه

ظهورنسل 
جدید

حشره نرحشره ماده

پوسیدگی میوه  هلو در اثر تغذیه الرو

ریزش میوه پرتقال

لکه های روی پشت قفسه سینه

باللکه های روی 

:راههای انتشار
آلروده پراکن  آفت ،ر  منراطق غیررمهم ترین راه های آفت جا،جایی و پرواز آلوده و جا،جایی میوه 

.میوه مدیتران  ای قدرت پرواز ،سیار خو،ی داردمگس . هستند

تغییر رنگ پرتقال در محل تخمریزی حشره 

حشره مادهحشره نر

جفت گیری

حرکت حشره
ماده

به سمت 
میوه ها

تخمگذاری حشره ماده 
زیر پوست میوه

خروج حشره 
کامل از درون 

خاک

خروج حشره 
کامل از شفیره

شفیره

آثارتخمگذاری 
درمیوه

ریزش میوه 
به کف باغ و خروج 

از میوه3الرو سن 

3ورود الرو سن 
به داخل خاک

چرخه زندگی مگس میوه مدیترانه

جمع آوری و معدوم نمودن میوه های آلوده

تله حاوی پروتئین هیدرولیزات و ماالتیون کارت زرد: سمت چپ-تله مکفیل: سمت راست

حشرات شکارشده توسط تری مدلور همراه با تله مکفیل

تله دیاموند و فرمون جلب کننده تریمدلور

فرمون جلب کننده تری مدلور

ریزش میوه هلو

پوسیدگی میوه  انگور در اثر تغذیه الرو

حشره تخمریزی رنگ خرمالو درمحل تغییر 

تله دلتا

یک سیم اتصال فلزی نرم و قابل انعطاف جهت نصب تله روی درخت میزبان

.یک کپسول پلیمری و یک کیسه پالستیکی که کپسول طعمه را در خود نگه می دارد

مقواکه با الیه ای از چسب پوشیده شده تا مگسهای با نشستن روی آن به دام می افتند

تله مکفیل همراه با سراتراپ

تله مکفیل با مایع سراتراپ و مگسه ای شکارشده

زمستانگذرانی 
بصورت شفیره یا

حشره کامل


