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نظر به اهمیت مبارزه با نسل دوم آفات غالب مرکبات در کانونهای آلوده و جلوگیری از خسارت روی میوه، کمیته پیش آگاهی آفات و    

 باغداران محترم را به نکات ذیل جلب می نماید:بیماری های مرکبات توجه 

ّبی ثبالی آى در وبًَى در اعتبى ٍ جوؼیت هگظ هیَُآفت ، تٌَع ٍ گغتزدگی هیشثبًی ٍ فؼبلیت 97 -98 عبل مساعدبا توجه به شرایط آب و هوایی  -1

جْت پیشگیزی اس  ، ...ٍ لبئوشْز، ثبثل، ثبثلغز، عیوزؽ، جَیجبر هیبًذرٍد، ّبی عبری، شْزعتبىدر  ثبغبت هختلط هزوجبت ٍ عیبُ ریشِ هٌبطك هزوشی ثَیضُآلَدُ 

 :ّبی سیز الشاهیغترػبیت تَصیِ هذوَرخغبرت ٍ وبّش جوؼیت آفت 

ثبشذ  تلِ ّز در رٍس در ػذد 3اس  ثیش هیَُهگظ شىبر وِ رٍس ثز اعبط دعتَرالؼول عبسهبى حفظ ًجبتبت ٌّگبهی 7ٍ تىزار آى پظ اس  اًجبم طؼوِ پبشی  -

   رط ثغیبر هَرد تأویذ اعت.رٍی درختبى ًبرًگی پیش

 )هیشاى لٌذ هیَُ ثِ حذ اعتبًذارد رعیذُ ثبشذ(.ّبیی وِ اس ًظز فیشیَلَصی رعیذُ ثبشٌذ ی هیَُتغزیغ در ثزداشت ولیِ -

هغوَم تْیِ شذُ ثب پزٍتئیي ئیذرٍلیشات هَرد تبییذ  شىبر اًجَُ هگظ هیَُ ثب ًصت تلِ ّبی حبٍی هَاد جلت وٌٌذُ هبیغ عزاتزاح،عزاتیٌىظ، طؼوِ -

در صَرت هشبّذُ جوؼیت ثبال  ثب هشبٍرُ ٍ ّوبٌّگی وبرشٌبعبى حفظ ًجبتبت ٍ ولیٌیه  تلِ 80در تزاون هتَعط،  تلِ 50عبسهبى حفظ ًجبتبت ثتؼذاد 

 ّبی گیبُ پششىی ثزاثز دعتَرالؼول هزثَطِ الذام گزدد. 

 عبًتیوتزی خبن. 50جوغ آٍری هیَُ ّبی ریختِ شذُ پبی درختبى ٍ دفي آًْب در ػوك رػبیت ثْذاشت وف ثبؽ ثب  -

 ّوچٌیي ػذم اًتمبل هیَُ ّبی آلَدُ ثِ عبیز هٌبطك اعتبى الشاهی اعت. رػبیت هغبئل لزًطیٌِ ای در جبثجبیی هیَُ ثیي اعتبًْب   -

 ثبغبت:سهبى هٌبعت هجبرسُ شیویبیی ًَثت دٍم ػلیِ آفت غبلت   -2

 .ثبغبت ٍ درختبى آلَدُ الذام گزددوَثی ًغجت ثِ وبًَىدر اعزع ٍلت  ،سًگ لزهش ٍ وٌِ ای، عپزدارعپزدار لَُّْبی آلَدُ ثِ آفبت صَرت هشبّذُ وبًَى در  -

اس سهبى شزٍع تؼییي ٍ  ّفتِ ثؼذ 2لغبیت  25/6/98اعتبى اس تبریخ  هٌبطك غزةاعتبى ٍ ثزای  هزوشی ٍ شزقثزای هٌبطك  20/6/98تبریخ ثبلشته هزوجبت اس   -

 اػالم هی گزدد.

حبٍی  ّبییویبیی ثبغذاراى هحتزم ًوًَِسهبى اػالم شذُ ثزای آفبت رایج )ثبلشته هزوجبت( جٌجِ ػوَهی داشتِ لذا تأویذ هی گزدد لجل اس هجبرسُ ش توجه:

َص تبریخ آفت اس ثبؽ جوغ آٍری ٍ ثب وبرشٌبعبى حفظ ًجبتبت هزاوش خذهبت دّغتبًْب ، هذیزیت جْبد وشبٍرسی شْزعتبى ٍ ولیٌیه ّبی گیبّپششىی در خص

ٍشگبّْبی هجبس ٍ هؼتجز ّوچٌیي اخذ فبوتَر ًغجت ثِ هجبرسُ دلیك عوپبشی هشبٍرُ ٍ پظ اس دریبفت ًغخِ گیبّپششىی اس هزاجغ یبد شذُ، ثب تْیِ عوَم اس فز

 شیویبیی الذام ًوبییذ. 

 لیتز در ّشار لیتز آة تَصیِ هی گزدد.  5الی  3ّوزاُ ثب عوَم ثِ هیشاى (   EC) تزجیحبً رٍغي اهَلغیَى شًَذُ  هیشاى هصزف رٍغي اهَلغیَى شًَذُ  -3

 لیتز آة . 1000لیتز در  75/0لیتز، هًٍَتَ  2 – 5/2لیتز، هبالتیَى 2لیتز ، دٍرعجبى  5/0 -75/0حشزُ وش ّب: آدهیزال یب آپالٍد ثِ هیشاى  -

 .لیتز آة 1000/. لیتز، ًئَرٍى ا لیتز در 5عی عی، ًیغَرٍى350وٌِ وش ّب اًَیذٍر -

 بی هختلف رػبیت گزدد.حشزُ وش یب وٌِ وش ٌّگبم عن پبشی خَدداری ٍ تٌبٍة در هصزف عوَم اس گزٍّْ 2اس تزویت گزدد تأویذ هی  -   

 اس اس هصزف رٍغي اهلَعیَى شًَذُ خَدداری ًوبییذ. گزاددرجِ عبًتی 33افشایش دهبی َّا ثِ ثِ ثیش اس تأویذ هی گزدد در صَرت  -4

 خَدداری گزدد. جذاً ثذٍى آفتٍ اس عوپبشی درختبى  ثؼول آیذ )وبًَى وَثی(گیزی در ایي هزحلِ ثِ صَرت لىِگزدد هجبرسُ تَصیِ هی -5

 تَصیِ هی شَد لجل اس هجبرسُ شیویبیی ًغجت ثِ آثیبری درختبى جْت افشایش همبٍهت آًْب ثِ تٌش ّبی هحیطی الذام گزدد. -6
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