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 کنما   کطایسی   َىیان   زر ذانوی   بشرگ(لیسک) راب بسن عًل 

 اسان   باز . اسا   یز  19-21 بسن يسن ي متزمیل 100-110 حسيز

 زر باسن  عماًم   روا   مرتلا،   مىانع   زر ضاسٌ  اوجن  َنیبزرس 

 ذنکساتزی  یان  ي ريضه ایقًٌُ بٍ منی  ورًزی سنحل  پس  مىنع 

 .اس  سًذتٍ ایقًٌُ ونمىظم وًارَنی ي ذغًط بن تیزٌ

 سرز باسن  عماًم   روا   تىکانبه   ي رامسز َنیجىی  ي ارتفنعنت زر

 ي باشرگ  باسن  پًضص. اس  کمزو  ورًزی ونمىظم وًارَنی بن ريضه

-ما   را حیًان پط  جلًی  قسم  کٍ یًضت  ي بیض  ضک  تقزیبنً

 . اس  زوساوٍ زوساوٍ آن ذنرج  سغح ي پًضنوس

 اسا   محاسب   ی صفحٍ صًرت بٍ ي رفتٍ تحلی  یًوٍ ایه زر صسف

 منوتا   سیز اس آن یبزجستٍ اوتُنی فقظ ي یزفتٍ قزار منوت  سیز زر کٍ

 . اس  ضسٌ ذنرج

ٍ  عاًل   وًار زي بن پن ک،. زارز قزار پن بسن تحتنو  قسم  زر ٍ  با  سا

 پان  ماًج   حزکانت  اثاز  زر جانوًر  حزک  ي اس  ضسٌ تقسیم قسم 

ترم جنوًر بٍ رو  سفیس ضافنف  باٍ ضاک  کازيی      .ییززم  صًرت

یاک  َن تًساظ  ترم متز اس .میل  3منی  بٍ بیض  کٍ قغز عًل آن 

 .چسبىسمنزٌ صالتیى  بٍ َم م 
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نل اس . ایه یًوٍ ته زر منسوسران زارای یک وس  زر سایه وز 

ییزی بن تزضح مقسار سینزی مًکً  َمزاٌ َزمنفزيزی  اس  ي جف 

اس  ي ممکه اس  حت  تن چىسیه سنع  بٍ عًل اوجنمس. جنوًرَنی 

-بنرير ضسٌ اس یکسییز جسا ضسٌ ي بعساً َز کسا  جساینوٍ زر سیز بزگ

َنی سغح  ی پنی زرذتنن  زر زاذ  ضکنفَنی مزعًب ي پًسیسٌ

 کىىس.ریشی م َن ترمَن ي کلًخ  سیز سى ک، بنغ

ته بٍ کمک ضکم ذًز فزيرفتی  بٍ زر مًارز سینزی  جنوًر وز  

َنی ضبیٍ متزی زر ذنک ایجنز کززٌ ي ترمسنوت  2ال   1عم  

-ی مزياریس را زر تٍ فزيرفتی  قزار زازٌ ي ريی آن را بن ذنک م زاوٍ

ارزیبُط   ع ي تن ايای ییزی اس اياسظ فزيرزیه ضزيجف  .پًضنوس

 ازامٍ ذًاَس زاض .

تن  18تعساز ترم یذاضتٍ ضسٌ زر َز زستٍ زر عبیع  متفنيت ي اس  

روی  بٍ یکسییز متص  عسز متغیز اس  کٍ تًسظ لعنب لشج ب  47

 َستىس.

 
َن تن ی جىیى  تفزید ضسٌ ي پًرٌَن پس اس سپزی کززن زيرٌترم

َن ي فعنل  زر سیز ذنک  بزگصًرت غیزاياذز تنبستنن ي ايای  پنییش بٍ 

  منوىس.بقنینی یینَ  بنق  م 
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َمشمنن بن کنَص زمنی محیظ ي بنرش بنران زر اياذز تنبستنن 

ضنن را َن فعنلی ضًز  پًرٌکٍ مىجز بٍ افشایص رعًب  ذنک م 

َنی َزس سغح بنغ ضزيع کززٌ ي اس اوًاع یینَنن سراع  ي عل،

ته زر فصًل وز ی ایه  تزیه میشان تغذیٍبیص. کىىستغذیٍ م 

ی آن  زمنی مىنسب محیظ ي پنییش ي بُنر اس  کٍ زلی  عمسٌ

 َنی مرتل، یینَ  زر سغح بنغ اس .فزاَم بًزن میشبنن

ی َنی پًسیسٌزر عًل فص  سمستنن  لیسک ذنوی  زر سیز بزگ

َزس ک، بنغ  زر زاذ  ضکنف َنیَنی عل،پنی زرذتنن  سیز بًتٍ

سز بززٌ ي زر ريسَنی مسنعس بٍ تغذیٍ بٍَن ي ذنک سغح بنغ کلًخ

 پززاسز.م 

ییزی َن زر ايای  بُنر بٍ حس کنف  رضس کززٌ ي بعس اس جف لیسک

رعًب  ذنک  ریشی زر اياسظ بُنر  بن افشایص زمن ي کنَصي ترم

عًری کٍ زر ايای  ريوس. بٍزر ذززاز منٌ  بٍ تسریج اس بیه م 

 .ا زر عبیع  مطنَسٌ کززَن رتًان آنتنبستنن بٍ وسرت م 
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ته بن ایجنز سًراذ  زر میًٌ  سز ذًز زر ذسنرت پیطزفتٍ  جنوًر وز 

کىس. زر ایه حنل  ززٌ ي اس یًض  میًٌ تغذیٍ م را زر میًٌ يارز ک

-ضًوس. میًٌمىجز بٍ پًسیسی  ي ریشش میًٌ م  1عًام  سنپزيفی 

ارسش تىنن اس وظز بنسار پسىسی  ب َنی ذسنرت زیسٌ تًسظ وز 

  .َستىس
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َنی ضمنل  اس اوًاع یینَنن سراع   سبشی ي راب ذنوی  زر استنن

ی اوًاع َنی جًان ي میًٌَنی َزس  وُنلَنی سیىت   عل،صیف   ی 

ته زر بنغنت کىس. ذسنرت يارزٌ تًسظ ایه وز مزکبنت تغذیٍ م 

مزکبنت بسینر اقتصنزی اس . زر صًرت تعل  زر مسیزی  آن زر بنغ 

 رسس.ویش م  زرصس 50مزکبنت  میشان ذسنرت بٍ بیص اس 

َنی سبش ي ونر   بیطتز مًرز َنی رسیسٌ زر مقنیسٍ بن میًٌمیًٌ 

-زَس کٍ میًٌ ونروی  پیصَن وطنن م تًجٍ جنوًر َستىس. بزرس 

وطً ي پزتقنل تنمسًن ضسیساً مًرز حملٍ ایه آف  قزار ر   ونروی  اُ

بزگ  ییزوس. آلًزی  ايلیٍ ريی بزگ بٍ صًرت تغذیٍ اس پنراوطیمم 

َنی اصل  را اس يل  بٍ تسریج تمن  پُىک بزگ ي حت  ریبزگ اس 

بزز. زر صًرت  کٍ جمعی  آف  سینز بنضس  زر مست کًتنَ  بیه م 

ی اصل  مًرز تغذیٍ قزار َنی ًَای  یینٌ  حت  پًس  تىٍتمن  برص

 ضًز.ییزز کٍ زر ایه حنل  وُنل ذطک م م 

رزی  سغح  اس عالئم ايلیٍ تغذیٍ آف  ريی میًٌ بٍ صًرت ذً

َنی وشزیک سغح سمیه کٍ بٍ پًس  میًٌ اس  کٍ ابتسا اس میًٌ

َنی َزسی وحًی بن سغح سمیه زر تمن  َستىس ي ین اس عزی  عل،

 ضًز.کىىس  مطنَسٌ م کٍ وقص پ  ارتبنع  را بنسی م 
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جهت مبارزٌ اصًلی با ایه آفت در باغات 

با کارشىاسان حفظ وباتات مدیرت های 

 .جهاد کشايزی مشًرت ومایيد

 


