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دفن و اوری جمع
نباتی بقایای
در باغ داخل

نمویی فصل اخیر
نمودن قلبه

در درختان اطراف
نمویی فصل اخیر
برگ اوری جمع

سیب درختان های
که شاید بهار در

ها کنه دارای
ازبین و باشد

انها بردن
مناسب آبیاری

چانس که درختان
کم را مصابیت

ر میسازد

بود، خواهد گسترده کنه
از حرارت درجه که هنگامی

شود می 35ºC الی 28ºC
اوایل یا بهار اوخار در
نباتی های کنه تابستان

مشاهده که نماید می شیوع
گیرد صورت باغ از دوامدار
ها برګ طرف دو هر در کنه
برگ دهاقین میشود. دیده

دهد تکان سفید کاغذ باالی
ها کنه که میتوانند بعد

نمایند مشاهده را
4 بتعداد برگ هر سطح در

صورت در کنه 15 الی
گردد اغاز کنترول مشاهده

د

اب توسط درختان شستشوی
کاال پودر . ماشین با
لیتر فی گرام 2.5 شوی
صورت در پاشی محلول آب
نباتی. های کنه شیوع
کیلو یک از استفاده

15 با ان کوبیده پیاز
درختان و مخولط اب لیتر
گردد پاشی محلول مصاب

در زمستانی تیل استعمال
استراحت وقت

حیوانی شیر از استفاده
با ان لیتر یک مقدار به

و مخولط اب لیتر ده
گردد پاشی محلول

را محافظتی لباس پاشی دوا وقت در همیشه
بپوشید

تان جلد و دهن جشم، دایم پاشی محلول وقت در
نمائید محافظت را

شده تصدیق کان فروشنده از دایم را ها آفتکش
نمائید خریداری

دور اطفال دسترس از دایم را ها آفتکش
نگهدارید

سگرت و نوشیدن خوردن، از پاشی محلول وقت در
د نمائید داری خود کشیدن

تطبیق
بروموپروپایلیت

(نوروین)
ملی 1 بمقدار
لیتر فی لیتر

اب

اب لیتر یک در لیتر ملی 1
نباتی های کنه کترول جهت

درختان هم ان مرتبه یک صرف
جمعیت و باشد نداشته میوه

از بعد باشد. زیاد کنه
الی 15 از میوه پاشی محلول
Uصنف در و نکنید استفاده 20
است شامل جهانی صحت سازمان

رهنمای تصمیم گیری مدیریت آفت: لست سبز و زرد

کنه های سیب

LOSE LESS, FEED MORE
Plantwise is a CABI-led global initiative  www.plantwise.org
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