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وم انواع انتخاب
ین مقابل در مقا
سرخ) (سیب مرض ا
ب مرض کاهش برای

است خو
ر منظم بری شاخه
استراحت دوره د
ائید تنک را سیب
ف را درخت که نم

میسازد ضعی
ه گیاهاه کنترول
ع چنان هم و هرز
بقایای اوری جم
ی شاخچه و نباتی
غ از شده قطع ها

با
رای منظم آبیاری
بت از جلوگیری ب

بیشتر رطو

ار هفته را ساحه ثور ماه در
این نمائید.عالیم مشاهده و
ها برگ و ها نوده باالی مرض
ده برجسته سفید پودر قسم به
میباشد دید قابل شده پوشانی
ت در را فوتوسنتیز مرض واین
ه کیفیت و میسازد بطی نباتا

میاورد پائین را میو
ض این به مبتال میوه اکثریت
گ طبعی رنگ و مانده کوچک مر
مذکور مرض و میکند تغیر بر
نفی تاثیر میوه کیمیت باالی

دارد. م
پیدا ساحه در مشکل که زمان
ر نمائید آغاز را کنترول شد
واهد شیوع سرعت به آن غیر د

نمودد خ

بردن بین از
ب های شاخچه
مرض به مصا
کردن دفن و
م عمق به ان
ده و متر نی
شود سوختان
سپری یوریا
وریا کیلو 5
100 فی در ی
تکه آب لیتر
خزان در وق
د 70 الی 60
ها برگ فیص
باشدد ریخته

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

ت دوز، بپوشید، را محافظتی لباس پاشی دوا وقت در همیشه
تعقیب لیبل روی از را حاصل رفع از قبل وقت و تطبیق وق

کنید

نگهدارید دور ساحه از ار حیوانات پاشی محلول اثنای در

ید تبدیل تانرا لباس ئو شسته را بدن پاشی محلول از بعد
نمائ

نگهدارید دور اطفال دسترس از دایم را ها آفتکش

ر سلفر الیم استعمال
ر 9 بر لیتر 1 بمقدا

آب لیت

صنف در و است خطر کم سلفر الیم
د است شامل جهان صحی سازمان سوم
د خطرناک نمودن بلع صورت در شای
در شود، جذب وجود توسط یا و باش
زمستان در نابتات استراحت دوره

نمائید استعمال

گرام 4-3 سلفر وتیبل
اب لیتر فی

صنف در و است خطر کم سلفر الیم
است شامل جهان صحی سازمان سوم

م 3 منکوزیب استعمال
آب لیتر فی در گرا

تر پائین حرارت درجه درصورتیکه
" باشد درجه 30 از

رهنمای تصمیم گیری مدیریت آفت: لست سبز و زرد

خاکسترک سیب
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