مگس میوه مذیترانه ای
Ceratitis capitata
یکی اس آفبت هْن ٍ خطزًبک است کِ در دًیب ثیص اس  300گًَِ هیشثبى دارد ٍ درثیي آًْب ثیص اسّوِ ثِ
ّلَ ،سردآلَ ،گالثی ،خزهبلَ ،سیت ،گیالس ،اًبر ،اًجیز ٍ هزکجبت حولِ هی کٌذ .هگس هذیتزاًِ ای چٌذ

ًسلی (  )16-2است ٍ در ضزایط هسبعذ هی تَاًذ در توبم طَل سبل ساد ٍ ٍلذ ًوبیذ .

حشره کامل به طول  4تا  6میلی متر و در حذود مگس خانگی می

در ًَاحی هعتذل سزد سهستبى گذراًی ثِ طَر عوذُ ثِ صَرت ضفیزُ

باشذ .سر خاکستری رنگ و روی بال سه نوار تیره قرار دارد.پشت

هی ثبضذ .پس اس ریشش هیَُ ،الرٍ ّبی آفت ثالفبصلِ اس هیَُ خبرج

شکم پوشیذه از موهای ریس است .الرو فاقذ پا وکمی خمیذه و دارای

ضذُ ٍ هی تَاًذ تب  3هتز جب ثِ جب ضذُ ٍ درٍى خبک تجذیل ثِ ضفیزُ

قذرت جهنذگی می باشذ.

هی ضًَذ .

 -1ردیبثی ثبغ ّبی آلَدُ دارای اّویت فزاٍاى ثَدُ کِ ثب استفبدُ اس

عالئم ظاهری خسارت در روی میوه ها مختلف بوده و می توان با دیذن

ٍسبیل هختلف جلت ٍ جذة کٌٌذُ اهکبى پذیز است.

لکه و یا سوراخ متوجه حضور آفت شویذ .با توجه به نحوه فعالیت الرو،

-2ثالفبصلِ ثعذ اس ریشش هیَُ ّب ثبیستی جوع آٍری اًجبم ٍ داخل

میوه غیر قابل استفاده می باشذ و بازار پسنذی خود را از دست می دهذ.

کیسِ ّبی پالستیکی ضخین در عوق حذاقل  50سبًتی هتزی خبک دفي
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گزدد.

سوراخ روی پوست

ً-3صت تلِ ّبی سزاتزاح ثزای ضکبر اًجَُ

ایجاد لکه های تیره روی پوست میوه

-4طعوِ پبضی تٌِ ٍ سزضبخِ ّبی اصلی درخت ثب پزٍتئیي
ّیذرٍلیشات  2تب  3درصذ ثِ ّوزاُ سن هبالتیَى  2در ّشار
-5سیزٍ رٍ کزدى کلیِ خبک ثبغ ّبی آلَدُ ٍهزسّبی ایجبد ضذُ در
ًشدیکی درختبى ،جْت اس ثیي ثزدى ضفیزُ ّبی سهستبى گذراى

عالئم خسارت آفت
تله دلتا مخصوص ردیابی آفت

ظرف محتوای مواد جلب کننذه
طعوِ هسوَم پبضی
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در صَرت هطبّذُ ّزگًَِ عالئن هطکَک ثِ ٍجَد ایي آفت لطفب هزاتت را ثِ ًشدیک تزیي هذیزیت جْبد کطبٍرسی هحل اطالع دّیذ.

