
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

ِ  اعا   خطزًاا   ٍ هْن آفات سا یکی هیَُ هگظ  فاوّا  حاوٍ   کا

 سر آلاَ،  ّلاَ،  خزهالَ، تِ ّوِ اس تیؼ آًْا تیي  ر ٍ  ار  هیشتاى گًَِ

ِ  هزکثاات  ٍ اًجیز اًار، گیالط، عیة، گَجِ، گالتی،  .کٌاو  های  حولا

 تَاًاو  هی هٌاعة ؽزایط  ر ٍ اع  چٌوًغلی ای هویتزاًِ هیَُ هگظ

 .کٌو ٍلو ٍ سا  عال طَل توام  ر

 ؽفیزُ فَرت تِ عووُ طَر تِ گذراًیسهغتاى هعتول ًَاحی  ر

 تعو ها ُ حؾزُ ؽَ ،هی ظاّز کاهل حؾزُ َّا ؽوى گزم تا ٍ ّغتٌو

 را ّا تخن ٍ کز ُ عَراخ را هیَُ پَع  خَ  ریش  تخن تا گیزی،جف  اس

 عفیو الرٍّای عاع  40 تا 20 گذؽ  اس پظ . ّوهی قزار آى سیز

 تِ ؽزٍع آى گَؽ  اس ٍ هیَُ  اخل  ر ٍ ؽًَوهی خارج ّاتخن اس

 رًگ تغییز ٍ لْیوگی ًَعی تاعث اهز ایي کِ کٌٌوهی تغذیِ

 .ؽَ هی هیَُ  ر هخقَؿ
 

 هتاز  هیلای  ۵ تاا  4 حاوٍ    ر طاَلی  یافتِ، رؽو ٍ کاهل ّایهگظ

 آًْاا  خزطاَم  رٍی  ر ٍ اعا   خاکغاتزی  تِ هایل سر  آًْا عز . ارًو

 رٍی  ر ٍ  ارًاو  تٌاوی  عِ ّاییؽاخک. ؽَ  هی یوُ  تیزُ ًَار یک

  رؽ  ٍ هزکة آًْا ّایچؾن.  ار  ٍجَ  رًگی حٌائی هَی عَم تٌو

  ارای آًْاا  رًاگ  تای  ٍ ؽفاف ّایتال ٍ اع  ارغَاًی قزهش رًگ تِ ٍ

 . اع  سر  تِ هایل تیزُ رًگ تِ عزضی ًَار چْار
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 کاهال،  حؾازُ . اع  رًگ سر  ؽکن ٍ ای قَُْ رًگ تِ عیٌِ قفغِ

 .هاًوهی سًوُ ّن هاُ ۶ تا هغاعو ؽزایط  ر ٍ هاُ 2 عا ی ؽزایط  ر

 هیَُ گَؽتِ اس  ار  قزار الرٍی هزحلِ  ر ٌّگاهی حؾزُ ایي

 عثة کٌو هی ایجا  هیَُ پَع   ر کِ سخوی ٍ کز ُ تغذیِ هزکثات

 پیوا راُ هیَُ  رٍى تِ تاکتزی ٍ کپک عاهل ّای قارچ کِ ؽَ  هی

 .گز   هی هیَُ ؽوى لْیوُ ٍ پَعیوُ تاعث خَ  کِ کز ُ

 تخن هحل. رًٍو هی تیي اس ٍ ریشًو هی هعوَل طَر تِ ّا، هیَُ ایي 

 تغیار سیا ی هَار   ر ًارًگی ٍ پزتقال پَع   ر حؾزُ ایي ریشی

 .ؽًَو هی  یوُ تزجغتگی تا ٍ هؾخـ
 

 

ى هی تَاآف   ي قوهی کِ  ر سهیٌِ هویزی  ٍ کٌتزل ایياٍلی

 تز اؽ ، ر یاتی ٍ ؽٌاعایی آى  ر هٌاطق هختلف سراعی اع . 

تِ اًجام  رٍؽْایی کِ  ر ا اهِ ذکز هی گز  تَعط یکی اس ایي هْن 

ای را  ُرعو کِ ّز کوام ؽزایط خاؿ خَ  را  ار  ٍ تاسخَر  ٍیضهی

    .هی  ّو
 

 

2 
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ّا یا ّای جلة کٌٌوُ حاٍی هایع عزاتزاج، فزٍهَىًقة تلِ

عزاتیٌکظ تِ تعوا  یک تا  ٍ عو   ر ّکتار تزای اطالع اس آلَ گی ٍ 

 :تزاکن جوعی  آف   ر تاغ ضزٍری اع 

 سر  ففحِ یک ؽاهل ٍعیلِ ایي :چسبنده زرد تله: الف

 ٍ رًگ ٍ آى  ر ؽوُ تز ُ کار تِ هَا  خاطز تِ کِ اع  چغثاى رًگ

 .کٌو هی جذب خَ  عو  تِ را حؾزات  ار  کِ تَیی

 هیاى  ر.  ار  تْتزی کارآیی ّا هگظ تاالی جوعی   ر رٍػ ایي 

 ای هویتزاًِ هیَُ ّای هگظ آهار ًزخ تَاى هی افتا ُ  ام تِ هگغْای

 .س  تخویي را

 

 ها ُ یک تَعط کِ عَراخِ عِ هکفیل تلِ : مکفیل تلهب: 

 جٌظ حؾزات تیؾتز ٍ ؽوُ ؽارص  Sceratarapتِ ًام کٌٌوُ جلة

 .اًواس  هی  ام تِ ٍ کؾیوُ خَ  عو  تِ را ها ُ
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ٍ فاقو ُ تِ هٌاطق عالن ّای آلَ تا حو اهکاى اس اًتقال هیَُ

جایی هگظ ٍ جلَگیزی کٌیو تا اس اًتؾار آف  تَعط جاتِآلَ گی 

 .الرٍ آى هقاتلِ ؽَ 

کاًیکی آثار تزجای هاًوُ اس ایي رٍػ تیؾتز هزتَط تِ حذف ه

ّای آٍری رٍساًِ هیَُتا جوع ع . تِ عٌَاى هثالا ّاّا ٍ هگظهیَُ

 ۵0آلَ ُ ٍ ریختِ ؽوُ  ر پای  رخ  ٍ ًاتَ ی ٍ  في آًْا  ر عوق 

تَاى اس اًتؾار آف  جلَگیزی کز . پاؽیوى هتزی خا  هیعاًتی

 .تَاًو هفیو تاؽوّای آلَ ُ ًیش هیآّک تز رٍی هیَُ

اعتفا ُ اس ؽخن عطحی  ر حوی کِ تِ ریؾِ  رختاى آعیة 

ّای سهغتاًگذراى آف  تَاى تاعث تلفات تزرٍی ؽفیزٍُار  ًکٌو هی

 گز  .

هتاعفاًِ  ر ایزاى تحقیقات کافی تز  ؽوٌاى طثیعی هؤثز جْ  

 ًگزفتِ اع .هثارسُ تا  ایي آف  فَرت 

ًز عقیوی ٍ عقین عاسی حؾزات ًز ٍ رّا عاسی آًْا هی تَاًو  ر 

 کٌار عایز عَاهل  ر کاّؼ جوعی  آف  هؤثز تاؽو.

 پروتئین هیدرولیزات   ر فَرت ؽوت آلَ گی، طعوِ پاؽی تا 

 در هزار صورت گیرد. 30تب  20در هزار + مبالتیون  30تب  20

طعوِ پاؽی  ر عاعات فثح ٍ تطَر لکِ ای هغتقیواً رٍی تٌِ 

تِ فَرت پَؽؼ  رخ  تا تَجِ تِ عطح آلَ گی اًجام هی   رخ  یا

گیز .طعوِ پاؽی تز رٍی تواهی  رختاى فَرت ًوی گیز  ٍ هعوَالً 

 تا یک یا  ٍ ر یف فافلِ فَرت هی گیز .
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 جلة فزٍهًَی تَعط تلِ ایي :فرومونی مکفیل تله: ج

( ب) هَر  تلِ تزخالف ٍ ؽوُ ؽارص Trimedlureتِ ًام  کٌٌوُ

 .عاس  هی اعیز ٍ کز ُ جذب خَ  عو  تِ را ًز ّایهگظ
 

 
 

 چغثاى ففحِ یک ؽاهل کِ : دیاموند فرومونی تله: د

-هگظ ٍ ؽوُ ؽارص Trimedlure کٌٌوُ جلة فزهَى تا کِ اع 

 .عاس  هی جلة خَ عو  تِ را ًز ّای

 

 

 ّاتلِ کِ تاؽیو  اؽتِ تَجِ تایو

ٍ  ر قغو   سهیياس عطح  هتزی عاًتی ۱۸0 تا ۱۵0 ارتفاع  ر تایو

 گز  .  ًقةجٌَتی تِ عو   اخل  رخ  

ای  ر یک هٌطقِ تَعط  ر فَرت ر یاتی هگظ هیَُ هویتزاًِ

 گیز :رٍػ فَرت هی ۵ّای ذکز ؽوُ کٌتزل آى تِ تلِ
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