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ٛإ ػٔ٘ي :

Cossidae-Lepidoptera

Zeuzera Pyrina

* ٗوذٗ: ٠
ًشٕ خشاط اص ج٘ٔ ٠آكات چٞتخٞاسي اػت ً ٠دس اًخش ٜٗاعن ًـت دسختاٗ ٙي ٟٞػشدػيشي كؼآيت داؿت٠
 ٝدس تشخي اص اػتا١ ٙا ٗاٜٛذ ٗشًضي  ،اكل٢ا ، ٙت٢شا ، ٙهٖ ٘١ ،ذا ، ٙػٜ٘ا( ٙؿا١شٝد) ٓ ،شػتا ٝ ٙخشاػاٙ
خؼاست آ ٙكٞم آؼاد ٟصياد ٗي تاؿذ .
اي ٚآكت ٗيضتا١ ٙاي ٗتؼذدي اص جُ٘ٔ : ٠شد ، ٝػية ُ ،التي  ،ت ، ٠كٜذم ٘١ ٝچٜي ٚصيت ٙٞداؿت ٝ ٠تش سٝي
تؼذاد هاتْ تٞج٢ي اص دسختا ٙجِٜٔي ٛيض خؼاست ٝاسد ٗي ًٜذ .
خؼاست آكت ت ٠كٞست حلش داال١ ٙاي عٓٞي دس ػ٘ن چٞب  ٝؿاخ ٠تٞد ٠ً ٟتاػج تضؼيق  ٝدس ٢ٛايت
خـي ؿذ ٙدسختاٗ ٙي ؿٞد .
الصٕ ت ٠رًش اػت ً ٠خؼاست اي ٚآكت ت ٠هٔ٘ؼتا١ ٙا ٢ٛ ،آؼتا١ ٙا  ٝتاؿات تا ٢ٛاّ ١اي جٞا ٙتيـتش اص
ػايش تاؿات ٗي تاؿذ ايي آفت در هٌاعقي كِ تْذاشت تاغ رعايت ًشذُ ٍ ترًاهِ تقَيت ٍ آتياري درختاى
تِ صَرت هٌظن اًجام ًوي شَد تِ شذت خسارت ٍارد ًوَدُ  ٝصٗي ٠ٜسا ج٢ت ح٘ٔ ٠ػايش آكات چٞتخٞاس

ٗ Scolytusخلٞكاً

 ٝپٞػت خٞاس ٗاٜٛذ ػٞػي ١اي
٘١چٜي ٚپشٝا ٠ٛصٛثٞس ٗاٜٛذ  Synanthedon myopaeformisآٗادٗ ٟي ًٜذ .

mediterraneus

ٝ Ruguloscolytus

ًٜتشّ اي ٚآكت دس دسج ٠اٛ ّٝياص ت ٠رعايت اصَل تاغثاًي ٍ تقَيت درختاى داشتِ  ٝدس يي ٜٗغو ٠آٓٞدٟ
ٗـاسًت ِ٘١اٛي تاؿذاسا ٙتشاي يي ٗثاسصِ٘١ ٟاٛي  ،تض٘يًٜٜ ٚذٞٗ ٟكويت دس اجشاي عشح ٗزًٞس ٗي تاؿذ .
الصٕ ت ٠رًش اػت ً ٠اي ٚچٞتخٞاس اص ٗ٘٢تشي ٚآكات دس تاؿات صيت ٙٞاػپاٛيا تٞد ٠ً ٟتذي ٚتشتية ٗي تٞاٛذ
ٜٗاعن صيتً ٙٞاسي ًـٞس ٗا سا ً ٠دس حاّ تٞػؼٗ ٠ي تاؿذ ٛيض ت ٠ؿذت ت٢ذيذ ٘ٛايذ .
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* تيٞٓٞطي :
دٝس ٟخشٝد حـشات تآؾ اي ٚآكت دس عثيؼت توشيثاً اص اٝاػظ اسديث٢ـت ٗا ٟؿشٝع  ٝدس تشخي اص ػاّ ١ا تا اٝاخش
ؿ٢شيٞس ٗا( ٟتي 100 ٚتا  120سٝص) اداٗ ٠داسد اي ٚآكت دٝس ٟصٛذُي خٞد سا عي  1تا  2ػاّ ت ٠ات٘إ ٗي سػاٛذ .
تذي ٚكٞست ًٛ ٠ؼْ حاكْ اص حـشات تآؾ پيؾ تاص ً ٠صٝدتش اص توي ( ٠حذٝد اٝاػظ اسديث٢ـت ٗا ) ٟظا١ش
ٗي ؿٛٞذ دٝس ٟصٛذُي خٞد سا عي يي ػاّ ٝتوي ٠ً ٠ديشتش ظا١ش ٗي ؿٛٞذ ٛؼْ خٞد سا عي د ٝػاّ ٗي ُزساٛذ
اٗا حـشات تآؾ حاكْ اص ُش ٟٝآخش دس ػاّ آيٜذ ٟپيؾ تاص تٞدٛ ٝ ٟؼْ ١اي يي ػآ ٠سا تٞجٞد ٗي آٝسٛذ  ٝتآؼٌغ
ضٜ٘اً دس تشخي ٜٗاعن تا استلاع حذٝد ٗ 2000تش اص ػغح دسيا  ٝتاالتش  ،ت٘اٗي ج٘ؼيت آكت ٛؼْ خٞد سا
عي د ٝػاّ ت ٠ات٘إ ٗي سػاٛذ .
حـشات ٗاد ٟتآؾ ( داساي ؿاخي ١اي ٛخي ؿٌْ ) حذاًخش  48ػاػت پغ اص ظٞ٢س دس عثيؼت هادس ت ٠تخٖ سيضي
ٗي تاؿٜذ ٗتٞػظ تؼذاد تخٖ اي ٚآكت تي 500 ٚتا  1000ػذد ٗتـيش ٗي تاؿذ اٗا كوظ تؼذاد ٗؼذٝدي (حذاًخش)%3
هادس ١ؼتٜذ ً ٠ػيٌْ صٛذُي خٞد سا دس ؿشايظ عثيؼي ت ٠ات٘إ تشػاٜٛذ ٗ .اد١ ٟا تخٖ ١اي خٞد سا اًخشاً دس ٗحْ
ؿٌاف ١اي ت ٝ ٠ٜؿاخ ، ٠داال١ ٙاي هذي٘ي حاكْ اص اي ٚآكت  ٝيا ػايش آكات چٞتخٞاس ٗاٜٛذ پشٝا ٠ٛصٛثٞس ٗاٜٛذ
 ٝػپغ دس ػشؿاخ١ ٠ا ٛ ٝضديي  ٝاعشاف جٞا١ ٠ٛا  ٝدٕ تشٍ ١ا هشاس ٗي دٜ١ذ .
الس١ٝاي ػ ٚا ّٝپغ اص خشٝد يي الٛ ٠ٛاصى اتشيـ٘ي ٚدٝس ٗج٘ٞػ ٠خٞد ًـيذ ٝ ٟتٗ ٠ذت حذاًخش  24ػاػت
دس داخْ اي ٚال ٠ٛتاهي ٗي ٗاٜٛذ  ٝپغ اص آ ٙتشاي پيذا ٞ٘ٛدٗ ٙحْ ٜٗاػثي ج٢ت ٛلٞر ت ٠داخْ دسخت  ،پشاًٜذٟ
ٗي ؿٛٞذ  ٠ً .دس كٞست اٛجإ ٗثاسص ٟؿي٘يايي ٜٗاػة تشي ٚصٗاٗ ٙي تاؿذ ( اي ٚصٗاٗ ٙلادف تا اٝد تلشيخ
تخٖ ١ا  ٝخشٝد الس١ٝاي ػ ٚيي ٗي تاؿذ ) الس١ٝا ج٢ت تٌ٘يْ ٞ٘ٛد ٙدٝس ٟتـزي ٝ ٠صٛذُي خٞد  2تا  3تاس جاتجا
ؿذ ٝ ٟدس ١ش تاس جاتجايي ت ٠ؿاخ١ ٠اي هغٞستش ٛلٞر ٗي ًٜٜذ .
تـزي ٠دس ت٘إ ػاّ اداٗ ٠داؿت ٝ ٠ت٢ٜا دس سٝص١اي تؼياس ػش كلْ صٗؼتا ٝ ٙيا ت٢اس ٗتٞهق ٗي ؿٞد ضٜ٘اً السٝ
اي ٚآكت دس داخْ ٗي١ ٟٞاي ُشدٛ ٝيض ٗـا١ذ ٟؿذ ٟاػت .
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* هكاى ّاي ًفَر الرٍ تِ داخل اعضاي ًثاتي تِ ترتية اٍلَيت تشرح ريل هي تاشذ .
ٗ )1حْ اتلاّ دٗثشٍ ت ٠ؿاخٛ %65 ( ٠لٞر الس١ٝا اص اي ٚهؼ٘ت كٞست ٗي ُيشد )
 )2ؿاخ١ ٠اي ٛاصى ت ٠هغش ٗ 2-4ئي ٗتش
 )3سُثشٍ اكٔي  ٝدٗثشٍ
ٗ )4حْ اتلاّ دٗثشٍ ت ٠جٞا٠ٛ
ٗ )5حْ اتلاّ جٞا ٠ٛت ٠ؿاخ٠
 )6ؿاخ١ ٠اي ت ٠هغش ٗ 4-8ئي ٗتش

* عَاهل عثيعي تازدارًذُ كرم خراط :
 )1ػشٗاي صٗؼتا : ٠ٛع ّٞدٝس ٟػشٗا  ٝدسج ٠حشاست ٗشتٞط ت ٠آ ، ٙدس ٛاتٞدي الس١ٝا تؼياس ٗٞحش خٞا١ذ تٞد ٗخالً
ػشٗاي ( )-8دسج ٠ػاٛتيِشاد پغ اص  20سٝص تاػج ٛاتٞدي الس١ٝا خٞا١ذ ؿذ ضٜ٘اً ٗواٗٝت الس١ٝا دس اٝاخش كلْ
ػشد تذٓيْ پائي ٚآٗذ ٙچشتي تذٛ ٙؼثت ت ٠ا ّٝكلْ ً٘ ،تش ٗي تاؿذ دس ساتغ ٠تا ٘١يٞٗ ٚضٞع الصٕ ت ٠رًش اػت
ً ٠تاسؽ تاسا ٝ ٙتالكاكٔ ٠يخثٜذا ٙدس كلْ ػشٗا تٔلات تؼياس ػِٜيٜي سا تذٓيْ ٛلٞر ػشٗاي ؿذيذ ت ٠داخْ داالٙ
١ا تش ج٘ؼيت الس١ٝاي صٗؼتاِٛزساٝ ٙاسد ٗي ٘ٛايذ .
 )2دؿٜ٘ا ٙعثيؼي  :اي ٚآكت داساي دؿٜ٘ا ٙعثيؼي اص ج٘ٔٞٗ ٠سچ١ ٠ا  ،پشٛذُا ٝ ٙػ١ ٚاي ؿٌاسي ٗي تاؿٜذ
ً ٠دس ِٜ١إ جاتجايي الس١ٝا تش سٝي ؿاخ١ ٠اي دسختاٞٗ ٙسد ١ج ٕٞآٛاٝ ٙاهغ ٗي ؿٛٞذ حتي تاس١ا ٗـا١ذ ٟؿذٟ
اػت ً ٠الس١ٝاي ٝاهغ دس داال١ ٙاي ت ٝ ٠ٜؿاخٞٗ ٠سد ح٘ٔ ٝ ٠تـزيٞٗ ٠سچ١ ٠ا هشاس ُشكت ٠اٛذ.
 )3آتياسي  ٝتوٞيت دسختا : ٙخؼاست اي ٚآكت ت ٠تاؿات ٗتش ٝ ٠ًٝيا تاؿاتي ً ٠اص ٛظش دٝسٛ ٝ ٟياص آتي  ٝتـزيًٞ ٠دي
تٞج ٠چٜذاٛي ٘ٛي ؿٞد تيـتش اػت يٌي اص ٗؼائْ ٗ٘٢ي ً ٠ت ٠آ ٙتٞج ٠چٜذاٛي ٘ٛي ؿٞد ًـت ٢ٛاّ  ٝيا دسختاٙ
ت ٠سٝؽ كحيح  ٝاكٓٞي ٗي تاؿذ .
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خؼاست
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* آب ٍ اثر آى در جلة آفت :
ً٘ثٞد آب  ٝايجاد تٜؾ ١اي آتي ٗ٘٢تشي ٚػاْٗ دس جٔة حـشات چٞتخٞاس اص ج٘ٔٗ Z.pyrina ٠ي تاؿذ آب
دس ُيا ٟدٛ ٝوؾ اػاػي سا تؼ٢ذ ٟداسد :
 )1تؼٜٞا ٙيي ػٜلش حياتي تؼياس ٗ ٖ٢دس كؼآيت ١اي كيضيٞٓٞطيٌي ُيا ٟؿشًت داسد .
 )2تؼٜٞا ٙيي حاْٗ  ،تاػج جزب  ٝاٛتواّ ٗٞاد ؿزائي ٗ ٝؼذٛي ٗٞسد ٛياص ُيا ٟاص خاى ت ٠داخْ ُيا٘١ ٝ ٟچٜيٚ
جاتجائي آ ٙدس اٛذإ ١اي ٗختٔق ُياٗ ٟي ؿٞد .
تٜاتش اي ٚدس كٞستي ًُ ٠يا ٟتا كوذا ٝ ٙيا ً٘ثٞد آب ٗٞاج ٠ؿٞد ػال ٟٝتش اختالّ دس كؼآيت ١اي كيضيٞٓٞطيٌي تا
ُشػِٜي ً٘ ٝثٞد ػٜاكش ؿزائي ٛيض سٝتش ٝخٞا١ذ ؿذ .
اي ٚػٞاسم دس ٜٗاعوي ٗاٜٛذ ًـٞس ٗا ايشا ٠ً ٙداساي آكتاب كشاٝا ٝ ٙسعٞتت ٛؼثي پائي ٚدس تاؿات ٗي تاؿذ
تيـتش اػت صيشا اص يي عشف تاػج تثخيش ؿذيذ آب اص ػغح خاى  ٝتؼشم اص هؼ٘ت ١اي كٞهاٛي ُيا ٟؿذ ٝ ٟاص
عشكي ديِش تا ايجاد حشاست صياد دس تاكت ١اي ُيا١ي تاػج اختالّ دس جشيا ٙػادي ؿيشُ ٟيا١ي ٗي ؿٞد  ٝدس
ٗج٘ٞع ػٞاْٗ رًش ؿذ ٟكٞم سا ٟسا تشاي ح٘ٔ ٠حـشات چٞتخٞاس  ٝپٞػتخٞاس ٞ٘١اس ٗي ًٜٜذ .
الصٕ ت ٠رًش اػت ٜٗاعوي ً ٠داسي تاد١اي ؿذيذ ٘ٗ ٝتذ اػت اي ٚػٞاسم اص ؿذت تيـتشي تشخٞسداس ٗي تاؿٜذ
 .تٜاتش اي ٚتاال تشد ٙسعٞتت ٛؼثي ٗحيظ تاؽ  ٝداد ٙآب ًاكي ت ٠خاى دس دٝس١ ٟاي ٗـخق  ٝالصٕ ٘١ ٝچٜيٚ
ايجاد تادؿٌ ٚدس اعشاف تاؿات ( دس كٞستي ً ٠تي٘اسي ١اي هاسچي  ٝتاًتشيايي ٗاٜٛذ ػليذى  ٝآتـي سا دس ايٚ
تاؿات ٛذاؿت ٠تاؿيٖ ) ٗي تٞاٛيٖ تا آٛجا ًٗ ٠ؼضْ ٗشتٞط تً٘ ٠ثٞد آب  ٝسعٞتت ٛؼثي ٗحيظ تاؿذ آٛشا تشعشف
ًٜيٖ .
* تررسي شيَُ ّاي هختلف كٌترل آفت تِ صَرت پيشگيري ٍ هثارزُ :
آقً٘ :ثٞد ٗٞاد ؿزائي خاى  ٝاحش آ ٙدس جٔة آكت .
تاؿات  ٝيا دسختاٛي ً ٠اص ٛظش تـزي ٠ضؼيق تٞد ٝ ٟيا دس خاى ١اي ٛاٗتؼادّ  ،ػثي  ٝػاسي اص ٗٞاد ؿزائي
احذاث ؿذ ٟاٛذ تيـتشي ٚآٓٞدُي سا ت ٠اي ٚآكات اص خٞد ٛـاٗ ٙي دٜ١ذ اُش چ ٠تشخي اص تاؿات ظا١شي ػآٖ ٝ
ؿاداب داسٛذ ٓٝي ً٘ثٞد ١ايي سا داؿت ٠ً ٠حـشات چٞتخٞاس هادسٛذ حتي اص كٞاكْ دٝس تشاحتي آ٢ٛا سا تـخيق دادٟ
 ٝت ٠ضؼق آ٢ٛا پي تثشٛذ توٞيت چٜي ٚدسختاٛي تا ًٞد ١اي آٓي  ٝؿي٘يايي حذاهْ اص آٓٞدُي ٗجذد دسختاٝ ٙ
اكضايؾ خؼاست چٞتخٞاس ١ا جُٔٞيشي ٗي ًٜذ .
ب ١ :شع  ٝاحش آ ٙدس ًا١ؾ ج٘ؼيت آكت .
١شع ؿاخ ٝ ٠ػشؿاخ١ ٠اي آٓٞد ٟيٌي اص سا١ ٟاي اػاػي دس ًٜتشّ اي ٚآكت ٗي تاؿذ اًخش الس١ٝاي ػ ٚيي  ٝدٝ
اكت كؼآيت تـزي ٠اي خٞد سا اص ػشؿاخ١ ٠اي ٛاصى ؿشٝع ٗي ًٜٜذ ً ٠تا ً٘ي دهت  ٝحٞكٔ ٠دس اتتذاي ًاس
ٗي تٞا ٙاي ٚػشؿاخ١ ٠ا سا ؿٜاػائي  ٝػپغ ١شع ٞ٘ٛد (( تج٘غ كضٞالت ه ٟٞ٢اي تيش ٟدس ٗحْ ٝسٝد الس ٝدس ايٚ
ػشؿاخ١ ٠ا ًاٗالً ٗـٞ٢د تٞد ٝ ٟػش ؿاخ ٠توشيثاً حآت ٛي٘ ٠پظٗشد ٟاي تخٞد ٗي ُيشد ))  .ؿاخ١ ٠اي تؼياس آٓٞدٟ
٘١ ٝچٜي ٚػشؿاخ١ ٠اي خـي ٛيض الصٕ اػت ١شع  ٝػٞصاٛيذ ٟؿٛٞذ تا اي ٚػْ٘ ػال ٟٝتش جُٔٞيشي اص ُؼتشؽ ٝ
تجذيذ ٛؼْ آكت ُيا ٟهادس اػت آب ٞٗ ٝاد ؿزائي سا ت ٠ػ٘ت ؿاخ١ ٠اي ػآ٘تش ١ذايت ٞ٘ٛدٝ ٟآ٢ٛا سا توٞيت ٘ٛايذ
د :پٞؿاٛذٗ ٙذخْ داال١ ٙاي السٝي تش سٝي ت ٝ ٠ٜؿاخ١ ٠اي اكٔي .
سٝؽ ١اي ٗتؼذدي ج٢ت ٛاتٞد ًشد ٙالس١ٝاي كؼاّ ٝجٞد داسد اٗا يٌي اص ػاد ٟتشي ٚسٝؽ ١ا اػتلاد ٟاص ػٕ٘ٞ
تا هذست تثخيشي صياد  ٝػپغ پٞؿاٛذ ٙد١ا ٠ٛداال ٙالسٝي اػت تا اي ٚػْ٘ ٗي تٞاٗ ٙحْ تخ٘شيضي ٝ ٝسٝد
الس١ٝاي پشٝا ٠ٛصٛثٞس ٗاٜٛذ  Synanthedon myopaeformisسا ٛيض ً ٠تٞاٗاً خؼاست ٗي صٜٛذ ُشكت تشاي ايٚ
ٜٗظٞس پٜث١ ٠ا  ٝيا خ٘يش١اي آؿـت ٠ت ٠ػ٘ ٕٞسا داخْ داال١ ٙا ُزاؿت ٝ ٠ػپغ ٗذخْ داال ٙالسٝي سا تا ٗٞادي
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اسصا ٙهي٘ت  ٝدس دػتشع ٗاٜٛذ ُْ سع ٗي پٞؿاٛيٖ .
د  :استفادُ از تلِ ّاي فرهًَي .
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* تلِ ّاي فرهًَي تِ سِ عريق در كٌترل آفت تِ ها كوك هي كٌٌذ .
 )1ايجاد اختالّ دس جلت ُيشي  Mating disruptionتا اؿثاع ٗحيظ اص كشٗ١ ٙٞاي جٜؼي ٗاد ٝ ٟدس ٛتيج٠
ػذٕ ٗٞكويت دس جلت ياتي .
 )2جزب حـشات ٛش ت ٠عشف تٔ١ ٠اي كشٗٛٞي  ٝػپغ ؿٌاس ٛ ٝاتٞدي آ٢ٛا دس داخْ تٔ١ ٠ايي ً ٠تٞػئ ٠چؼة
ٗخلٞف يا ٞٛاس ١اي ػ٘ي پٞؿاٛذ ٟؿذ ٟاٛذ ً ٠دس ٢ٛايت تاػج ًا١ؾ تؼذاد جٜغ ٛش ٛؼثت تٗ ٠اد١ ٟاي
آٗاد ٟجلت ُيشي ٗي ؿٞد (( ضٜ٘اً دس اي ٚساتغٗ ٠ـا١ذ ٟؿذ ٟاػت ً ٠تشخي اص كشٗ١ ٙٞا ت ٠تؼذاد تؼياس ًٖ
حـشات ٗاد ٟسا ٛيض ؿٌاس ًشد ٟاٛذ )).
ٛ )3ظاست تش ج٘ؼيت  ٝتشاًٖ آكت تا تٞج ٠ت ٠تؼذاد پشٝا١ ٠ٛاي ؿٌاس ؿذ ٟدس تٔ١ ٠اي كشٗٛٞي ٘١ ٝچٜي ٚتذػت
آٝسد ٙپيي ج٘ؼيت آكت دس كٞستي ًٗ ٠ثاسص ٟؿي٘يايي الصٕ تاؿذ .
دس تاؿاتي ٗاٜٛذ تاؿات اعشاف اكل٢ا ٠ً ٙخؼاست پشٝا ٠ٛصٛثٞس ٗاٜٛذ ت٘١ ٠شا ٟپشٝا ٠ٛكشي ٝجٞد داسد الصٕ اػت
ً ٠اص تٔ١ ٠اي كشٗٛٞي پشٝا ٠ٛصٛثٞس ٗاٜٛذ ٛ S.myopaeformisيض اػتلادًٜ ٟيٖ .
 : ٟػ٘پاؿي  ٝاحش آ ٙدس ًا١ؾ ج٘ؼيت آكت .
ػ٘پاؿي اُش چ ٠يٌي اص ٗشاحْ ًٜتشّ آكت دس ًٜاس ػايش سٝؽ ١ا ٗي تاؿذ اٗا ا٘١يت آ ٙدس كٞستي ً ٠ػايش
ٗٞاسد رًش ؿذ ٟهثٔي تٛ ٠ح ٞاحؼ ٚاٛجإ ٛـٞد تيٞ٢د ٟاػت چ ٠تؼا دس كٞستيٌ ٠اي ٚػْ٘ ٗغآؼٛ ٠ـذ ٟكٞست
ُيشد  ،تا ٛاتٞد ؿذ ٙدؿٜ٘ا ٙعثيؼي آكت ٗاٜٛذ ٗٞسچ١ ٠ا  ٝػ١ ٚاي ؿٌاسي  ،ج٘ؼيت آكت  ٠ٛت٢ٜا ًا١ؾ
٘ٛي ياتذ تٌٔ ٠تش تشاًٖ آ ٙاكضٝد ٟخٞا١ذ ؿذ  .دس كٞستيٌ ٠ج٘ؼيت آكت صياد تاؿذ ٗي تٞا ٙتا تذػت آٝسدٙ
پيي پشٝاص  ٝػپغ ػ٘پاؿي پغ اص  17آي 23سٝص الس١ٝاي ٗ٢اجٖ  ٝجٞاٛ ٙؼْ ا ّٝسا ً ٠دس ٗشحٔٛ ٠لٞر ت ٠داخْ
اػضاي ٛثات تٞد ٝ ٟيا ٛلٞر ٗختلشي ت ٠صيش پٞػت ٞ٘ٛد ٟاٛذ تا اػتلاد ٟاص ػ٘ ٕٞكؼلشٛ ٟلٞر هٞي ٛ ،اتٞد ًشد .
دس تاؿات ػية ُ ٝالتي ٘١ ٝچٜي ٚت ٠ً ٠الصٕ اػت تش ػٔيً ٠شٕ ١اي ٗي ٟٞخٞاس ػ٘پاؿي كٞست ُيشد ٗي تٞا ٙدس
كٞستي ً ٠اص ٛظش صٗاٛي تي ٚيٌي اس ٛؼْ ١اي ًشٕ ػية يا ت ٠تا اي ٚآكت اٛغثام صٗاٛي ٝجٞد داؿت ٠تاؿذ صٗاٙ
ػ٘پاؿي سا ٘١اٞ٘ٛ َٜ١د
* ٗتٞػظ صٗا ٙػ٘پاؿي تش ػٔيً ٠شٕ خشاط .
كاكٔ ٠صٗاٛي جلت ُيشي حـشٗ ٟاد ٟتا تخ٘شيضي (  2سٝص )ٗ +تٞػظ صٗا ٙدٝس ٟجٜيٜي تخٖ (  13سٝص) ٗ +ذت
صٗا ٙخشٝد الس١ٝاي ًشٕ خشاط اص ال ٠ٛاتشيـي٘يٛ ٝ ٚلٞر ت ٠داخْ اٛذإ ١اي ٛثات (  2سٝص) =  15آي  20سٝص ٝ
تغٞس ٗتٞػظ  5سٝص كؼآيت صيش پٞػتي ٛيض خٞاٜ١ذ داؿت ً ٠تا ػ٘ ٕٞكؼلشٛ ٟلٞري هٞي ٗي تٞا ٙاي ٚالس١ٝا سا
ٛاتٞد ًشد .
*رٍش ّاي اجرا تا تَجِ تِ تيَلَژي ٍ ًحَُ خسارت آفت .
 )1آتياسي ٜٗظٖ تاؽ تا تٞج ٠ت ٠تاكت خاى .
 )2توٞيت خاى ٗحيظ سيـ ٠تا ًٞد ١اي آٓي  ٝؿي٘يايي  NPKدس صٗا١ ٙاي ٗخلٞف ت ٠خٞد .
 )3تيْ صٛي  ٝؿخٖ خاى دس ٛاحي ٠ػاي ٠اٛذاص دسخت .
١ )4شع ؿاخ١ ٠ا  ٝػشؿاخ١ ٠اي آٓٞد ٝ ٟخـي  ٝػپغ ػٞصاٛذ ٙآ٢ٛا .
 )5اػتلاد ٟاص تٔ١ ٠اي ٞٛسي ٗتؼذد دس ٜٗاعن آٓٞد ٟتا ٗـاسًت ًاْٗ تاؿذاسا .ٙدس اي ٚسٝؽ ١ش د ٝجٜغ حـشٟ
تآؾ آكت ٗخلٞكاً جٜغ ٗاد ٠ً ٟداساي هذست تخ٘شيضي  ٝآٓٞدُي تااليي اػت ٛيض ؿٌاس ٗي ؿٞد ً ٠دس ًا١ؾ
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آٓٞدُي  ٝپشاًٜؾ تؼياس ٗ ٖ٢اػت .
ٛ )6لة تٔ١ ٠اي كشٗٛٞي ت ٠تؼذاد  10 – 20ػذد دس ٌ١تاس ( دس كٞستي ً ٠پشٝا ٠ٛصٛثٞس ٗاٜٛذ ٛيض كؼاّ تاؿذ ت٠
٘١ي ٚتؼذاد اص تٔ١ ٠اي كشٗٛٞي اي ٚآكت اػتلاد ٟخٞا١ذ ؿذ ) تٔ١ ٠ا دس استلاع يي ٗتشي اص هؼ٘ت تاد دسخت
ٛلة خٞا١ذ ؿذ .
 )7پٞؿاٛذٗ ٙذخْ داال ٙالسٝي تش سٝي ت ٝ ٠ٜؿاخ١ ٠اي اكٔي ٘١ ٝچٜي ٚػايش ٗحْ ١اي دس دػتشع  ،پغ اص
ُزاؿت ٚپٜث ٠آؿـت ٠ت ٠ػٖ دس داخْ داال. ٙ
 )8ػ٘پاؿي تش ػٔي ٠الس١ٝاي ٗ٢اجٖ ٛؼْ ا ٠ً ّٝت٢تش اػت تا ٛؼْ ا ّٝيا د ٕٝآكات دسج ٠يي ٗاٜٛذ ًشٕ ػية  ٝيا
ًشٕ ت ٠تٞإ ؿٞد .
* الصٕ ت ٠رًش اػت ً ٠توٞيت ؿثٌ١ ٠اي ٗشاهثت ٛ ٝظاست دهين دس ٜٗاعن ؿيش آٓٞدٗ ٟخلٞكاً ٜٗاعن ٘١جٞاس تا
ٜٗاعن آٓٞد ٟتؼياس ضشٝسي تٞد ٠ً ٟدس هآة ؿثٌ١ ٠اي ٗشاهثت  ٝپيؾ اُا١ي تخؾ دٓٝتي  ٝخلٞكي اٛجإ ُيشد

8

