شته

کنترل شیمیایی :
اگز شتِ ّا هَجة پیچیذگی تزه شًَذ یا تَلیدذ گدان ًوایٌدذ اس
سوَم سیستویل هاًٌذ متاسیستوکس استفادُ هی شَد ٍلدی اگدز
هَجة پیچیذگی ًشًَذ اس پزیوینارج (پزیوَر) مِ یل شتِ مش
اختصاصی است استفادُ هی شَد.

لیسه میوه

کرم سفید ریشه

کنترل زراعی :

کنترل شیمیایی :

1د جوعآٍري حشزات ماهل اس اٍاخز تْار تِ تعذ
الفد جوعآٍري حشزات در صثح سٍد تَسیلِ تناًذى درختاى
بد جوعآٍري حشزات ماهل تا مول ًَر چزاغ
2د اس تیي تزدى علفّاي ّزس سطح تاغ اس علفّاي ّزس ینسالِ ٍچٌذ
سالِ چَى هٌثع غذایی خَتی تزاي الرٍّاي سي اٍن است.
3د شخن سهستاى ٍ جوعآٍري الرٍّا در اسفٌذهاُ

کنترل شیمیایی :
 30رٍس پس اس ظَْر اٍلیي سَسنْا ،تا عوق  15ساًتی هتزيخاك سدایِ
اًذاس درخت را تز هیگزداًین ٍ تا سوَم سیز هخلَط هیمٌین :دیاسیٌَى
تا دٍس یل ًٍین در ّشار ٍ سَیي تِ صَرت پَدر ،لیٌذیي  10میلدَ در
ّنتار تِ طزیق هحلَن پاشدی پداي درخدت در اٍایدل تْدار ٍ اٍایدل
تاتستاى .تْتز است تعذ اس ریختي هحلَن پاي درخت آتیاري سثنی ًیدش
اًجام شَد.

 .1هاالتیَى  2در ّشار
 .2گَساتیَى  2درّشار

سهاى هثارسُ:
پس اس هتَرم شذى جَاًِ ّا ٍ درست قثل اس تاس شذى
گلها

شانکر باکتریایی

آفات و بیماریهای مهم زردآلو

( صمغ میکروبی یا کیترگه )

بیماری غربالی

کنترل شیمیایی :
کنترل زراعی :
 . 1اًتخاب پایِ ٍ پیًَذك سالن ٍهقاٍم
 . 2تغذیِ هٌاسة تاغ
 . 3مٌتزن دٍرُ آتیاري
 . 4دقت در اًجام ّزس تاتستاًِ ٍ پاییشُ

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ماهنشان
شرکت خدمات توسعه کشاورزی
سبس اندیش ماهنشان

 .5تیزٍى هاًذى پیًَذك درخت اس خاك

قارچنش ماپتاى تدزاي هثدارسُ تدا تیوداري غزتدالی تْتدزیي
است.ماپتاى ًِ تٌْا در جلَگیزي اس تیواري هدثرز اسدت تلندِ
تزه ٍ هخصَصاً هیَُ ّاي درختاًی مِ تا آى سوپاشی شذُ اًذ
شفافیت ٍ جالي خاصی پیذا هی مٌذ .تْتزیي ًتیجِ اس سوپاشی
هَقعی حاصل هی شَد مِ درختداى هثدتال  1هزتثدِ در اٍاخدز
سهستاى قثل اس تیذار شذى درختْا ٍ تَرم جَاًِ ّا تدا هحلدَن
تزدٍي  2درصذ ٍ  3هزتثِ در تْار تا ماپتاى  3در ّشار سوپاشی

 .6آتیاري صحیح تذٍى تواس آب تا تٌدِ درخدت ( آتیداري شَد مِ اٍلیي سوپاشی تْارُ تالفاصلِ تعذ اس ریدش

تشتنی )
کنترل شیمیایی :حذف هحلْاي تجوع تیش اس حذ متیزا اس درخت
ٍ سپس استفادُ اس هحلَن تزدٍ  2-1درصذ ٍ امسی ملزٍرهس  3/5در
ّشار در پاییش ٍ در تْار قثل اس شنَفِ دّی

گلثزگْدا

تَصیِ هی گزدد .سوپاشی تا هحلَن تزدٍ تْتدز اسدت  2هزتثدِ
ینی در پائیش پس اس ریش

تزگْا ٍ دیگزي در اسفٌذ هاُ قثل اس

تیذار شذى درختْا صدَرت گیدزد ٍ تدذیي تزتیدة هدی تدَاى

سوپاشی تْارُ را تا حتی  1هزتثِ ّن تقلیل داد.

