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شرایط کردن مساعد
جهت باغ تهویه برای
در که رطوبت کاهش

خواهد کمک مرض کاهش
انگور نمودن محوه

نزدیک از وحشی
مزرعه

های شاخه بری شاخه
در گذشته سال مصاب

استراحت دوران
باغ احداث ابتدا در
و قمله آوردن بدست
مرض از پاک نهالی
و معتبر مراجع از

مطمئین
و برگ اوری جمع

باغ از هرزه گیاهان
وازبین قوس ماه در

انها بردن
زیر و زمین زدن بیل

بقای نمودن خاک
مختل بخاطر نبای
حیات دوره ساختن

مرض

ثور ماه در مشاهده
گردید اغاز

مشاهده بار یک هفته
گیرد صورت

و ها نوده ها برگ
برای ها خوشه

مشاهده یا دریافت
شوند بررسی ها داغ

را میوه و ساقه
که نمائید مشاهده
مرکز با تر طویل
طرف که خاکستری

گردیده زیاد حاشیه
دید خواهد است

ها داغ همچنان شما
مرکز با برگ در را
خشکیده که خاکستری
خواهیم مشاهده است

مانند که نمود
معلوم خوردگی سلچمه

میشود
در جوان های برگ
مرض این مقابل
است حساس بسیار

برای بری شاخه
های شاخه قطع
اخیر در مصاب
قسمت و زمستان
مرض با مصاب

دور حدی تا را
نمائید

شاخه از بعد
آوری جمع بری
نباتی بقایای
دفن و باغ از

آن
شاخه وقت در
وسایل بری

محلول همرای
ویا نمک

تعقیم الکهول
و نمائید

بشوید
در سپری یوریا
مقدار با خزان
در کود کیلو 1
حل آب لیتر 20
محلول و نموده
نمائید پاشی

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

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

نگهدارید دور ساحه از ار حیوانات پاشی محلول اثنای در

نمائید تبدیل تانرا لباس ئو شسته را بدن پاشی محلول از بعد

نگهدارید دور اطفال دسترس از دایم را ها آفتکش

سلفر الیم استعمال
9 بر لیتر 1 بمقدار

آب لیتر

سوم صنف در و است خطر کم سلفر الیم
در شاید است شامل جهان صحی سازمان
یا و باشد خطرناک نمودن بلع صورت

دوره در شود، جذب وجود توسط
استعمال زمستان در نابتات استراحت
در سلفر الیم ادویه المعتسا نمائید
نبات استراحت وقت در بادام درختان

نکنید استعمال زردآلو برای

غلظت با پاشی محلول
لیتر فی گرام 4 یال 3

آب

دوم صنف در کلوراید اکسی کاپر
زهریت است شامل جهان صحی سازمان

دارد متوسط

و منکوزیب استعمال
4 الی 3 کلوروتانیل
آب لیتر فی در گرام

حالت در و است شامل Uیو صنف در
است بعید آن زهریت عادی

3 منکوزیب استعمال
فی در گرام 4 الی

های ماه در آب لیتر
جوزا الی حمل

یال 2 است شامل Uیو صنف در منکوزیب
استعمال روز 10 های وقفه در بار 3

گیرد صورت

رهنمای تصمیم گیری مدیریت آفت: لست سبز و زرد

قرغنه انگور

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