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قسمت هرگونه اوری جمع
نباتی بقایای و مصاب های

عقرب و میزان ماه در
در هرزه گیاهان اوری جمع
از و ساحه از نموئی فصل
ببرید بین از بیرون ساحه
از بعد زمین نمودن قلبه

بین از و حاصل رفع
الرواها

که قوس ماه دادن اب یخ
از را الرواها سطح در

ببرد بین
زغر کشت از جلوگیری

بخاطریکه سیب باغ نزدیک
میشود زیاد ها شپشک
زاید را یوریا کود

بخاطریکه نکنید استعمال
ها شپشک برای شرایط

میسازد مساعد

مشاهده حمل ماه در
های ریشه های قسمت
ثور ماه در سطحی

ساقه های قسمت مشاهده
اهزرد) نبات تنه یا

پوست( و
پختگگ با مصاب های برگ

وقاعده وسط
وافرازات میباشد. برگ
پوست و برگ از هم سفید

میشود خارج
حمل از هفتوار مشاهده

حاصل رفع الی
فعالیت مشاهده صورت در
دهنده نشاه ها مورچه
است ها پختگگ فعالیت
مشاهده را آبدار نوده
های کالونی و نمائید

دید خواهد جدید

های قسمت کردن قطع
خشکیده و مصاب
باغ از درختان
بین از و کشیدن

انها بردن
دست همراه کاری پاک
پختگگ درشت تکه ویک

درختان از ها
های تیل استعمال
ملی 200 زمستانی

تا آب لیتر فی لیتر
در نبات آخر قسمت

استراحت مرحله
نمائید پاشی محلول
های نوده بری شاخه

فصل در آبدار
جهت تابستان

ازدیاد از جلوگیری
سیب پختگگ نفوس

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
نمائید داری خود کشیدن

به Ethion استعمال
لیتر ملی 1.5 اندازه

اب لیتر یک در

سازمان دوم صنف در
است شامل جهان صحی
دارد متوسط زهریت

2 الی 1.5 پریمیکارب
لیتر فی در لیتر ملی

آب

وقفه به جوزا ماه در
4 برای روز 14 های
نموئی فصل در مرحله

" نگردد زیاد

از افت شدت صورت در
به نیم تیل استعمال

ملی 20 اندازه
اب لیتر یک لیتردر

سازمان دوم صنف در
است شامل جهان صحی
دارد متوسط زهریت

رهنمای تصمیم گیری مدیریت آفت: لست سبز و زرد

پختگگ سیب

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