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  مقدمه: بخش اول

ــه  ــوه   Mangifera indicaانب ــرین می ــی از مهمت ــتوایی،       یک ــاطق اس ــه در من ــت ک ــا اس ــیري در دنی ــاطق گرمس ــاي من ه

کشـت انبـه چهـار هـزار سـال پـیش از هندوسـتان آغـاز و بـه          . مـی باشـد  ارتفـاع قابـل کشـت و نگهـداري      استوایی و کـم  نیمه

حــدود (در ایــران کشــت ایــن درخــت از قــدیم االیــام  . رش یافــتمــیالدي بــه دیگــر نقــاط جهــان گســت  16تــدریج از قــرن 

  . در استان هاي هرمزگان و سیستان و بلوچستان و مناطقی از جنوب استان کرمان متداول بوده است) سال 300

 النکا،یالئوس، سر ،يهند، اندونز(ا یاز جنوب و جنوب شرق آس) یا مگس میوه انبه هلو وهیمگس م( B. zonata آفت

و  قایشمال آفر نیو همچن ایغرب آس يکشورها يبرا ياقتصاداز نظر بزرگ تهدیدي آفت  نیا .ردیگ یممنشأ ) تنامیو د،لنیتا

 محصوالت میزبان آن صادرات بر اهمیت اقتصادي و ،از روي انار و مرکباتفت خسارت آگزارش اخیراً . جنوب اروپا است

آفت رخی مناطق در دنیا این در ب. آفت آلوده می شوند این نیز توسط میوه و همچنین سبزیجاتسایر درختان .  افزوده است

میزبان هاي ترجیحی آفت، هلو و . نیز داراي خسارت بیشتري استکه آفتی با دامنه میزبانی وسیعی است از مگس میوه شرقی 

 ها مگسسایر آلودگی به  آلودگی محموله ها به این آفت اغلب با. گواوا بوده و گاهی خسارت روي آنها بسیار شدید است

آن روي مرکبات در هرمزگان و خسارت و فت، گونه اي پلی فاژ است آاین . استمیخته از جمله مگس میوه مدیترانه اي آ

این گونه حتی مناطق آلوده در . در باغاتی که درختان گواوا وجود داشته باشد، روي مرکبات داراي اهمیت اقتصادي است

این گونه اغلب در مناطق گرمسیري وجود دارد و توانایی استقرار در این مناطق . ز قادر به رقابت استرانه اي نیبا مگس مدیت

  . آفت در گذشته در فهرست آفات قرنطینه داخلی جمهوري اسالمی ایران وجود داشتاین . ستا را دارا

م سال احتمال ورود و افزایش جمعیت خطر  مستقیم  استقرار این آفت در مناطق  سرد بسیار کم است و تنها در فصول گر

 قرنطینه اي بعد از برداشت موازینآفت وجود دارد،  این براي صادرات میوه و سبزیجات از کشورهایی که .آن وجود دارد

   .عاري از مگس هاي میوه سازد باید اجرا گردد که میوه را کامالً ،)ضدعفونی بعد از برداشت(

 

   :انتشارمناطق 

، پاکسـتان، تایلنـد  بوتـان،  ، )گـزارش هـاي کـم   (بـنگالدش   امـارات متحـده عربـی، ایـران،    ، )گزارش هاي کـم (اسرائیل: سیاآ

   و یمن هند، ، عمان، الئوس، میانمار، نپال، ویتنام)انتشار محدود( عربستان سعوديعراق، سریالنکا، 

   مصر جزیره موریس، رونیون، سودان، لیبی و :آفریقا

  )در حال ریشه کنی( اایاالت متحده آمریک: آمریکا

   .آفت گزارش نشده است  :آقیانوسیه

   .آفت گزارش نشده است: اروپا

در اسـتان فـارس   . گـزارش شـده اسـت    فارس هاي هرمزگان، سیستان و بلوچستان ودر ایران آفت در حال حاضر در استان 

   .وجود داردبه این آفت  باالیی شهرستان گراش آلودگی
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 میوه انبه مناطق انتشار مگس - 1 شکل

   :)Cabi, 2020( گیاهان میزبان

دامنه میزبانی . دامنه وسیع از محصوالت کشاورزي و وحشی گزارش شده است روي این مگس آفتی پلی فاز است که از

  :این آفت شامل

  :میزبان هاي مهم

Mangifera indica )انبه( , Prunus persica ) هلو( , Psidium guajava )گواوا( , Ficus  carica ،)انجیر( , Punica 

granatum )انار( , Malus domestica,  )سیب( , Citrus )مرکبات( , Cydonia oblonga ) به(  , Carica papaya )پاپایا( , 

Phoenix dactylifera )خرما(  .  

  :)Cabi, 2020( سایر میزبان ها

Abelmoschus esculentus, Aegle marmelos, Afzelia xylocarpa, Annona reticulata, Annona 
squamosa, Careya arborea, Citrullus lanatus, Citrus aurantium, Citrus limon, Citrus paradisi, Citrus 
reticulata, Citrus sinensis, Coccinia grandis, Cucumis sativus, Cucurbita sp., Diospyros sp., Elaeocarpus 
hygrophilus, Eriobotrya japonica,  Grewia asiatica, Lagenaria siceraria, Luffa acutangula, Malpighia 
emarginata,  Manilkara zapota, Mimusops elengi, Momordica charantia, Persea americana,  Prunus 
armeniaca, Psidium cattleyanum, Putranjiva roxburghii, Pyrus communis, Pyrus ussuriensis,  Syzygium 
jambos, Syzygium samarangense, Terminalia catappa, Ziziphus jujuba, Ziziphus mauritiana. 
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  روشهاي شناسایی: بخش دوم

  شکل شناسی 

ویی آن لاي جعرض، گاهی انتهاي عقبی آن گرد ولی انتهمیلی متر  2/0طول و  1- 2/1بیضوي، بیضی کشیده، سفید،  :تخم

بوده و داراي میکروپیلی در  مدیریترانه اي تخم شبیه تخم مگس میوه . هستند ت باریک تردر دو سم و کمی نوك تیز است

  . یک انتها است

  تخم مگس میوه انبه – 2 شکل

اگر . میلی متر در میوه رشد کند  7-10ممکن است تا و میوه تغذیه می کند بافتسفید کرمی و بدون پا است که از  :الرو

 ,EPPO( مهم باشدو یافتن محل زمستانگذرانی  تا دوبرابر می پرد که ممکن است براي انتشارالرو مورد آزار قرار گیرد 

2001.(  

  

  

  

  الرو و قالب دهانی مگس میوه انبه –3 شکل

 استوانه اي محبوس است که مایل به زرد و قهوه اي تیره  بشکه اي شکل،معموال داخل پوپاریوم بندي  11شفیره  :شفیره

انتهاي . انتهاي جلویی آن داراي دو سوراخ تنفسی جلویی است. میلی متر عرض دارد 3/2- 5/2طول و میلی متر  2/4- 8/5

 ,Cabi( عقبی شفیره گرد و سوراخ هاي تنفسی عقبی درست در محلی قرار دارد که سوراخ هاي تنفسی الرو قرار داشته است

   .شفیره داخل خاك تشکیل می شود. )2020
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  نبهشفیره مگس میوه ا –4شکل 

  

سر . طرح و ساختمان بال غیر طبیعی و بدن غالبا نارنجی تا قهوه اي است هم اندازه مگس خانگی،این گونه  :بالغ حشرات

سپر داراي نوار زرد یا نارنجی کناري است و . صورت داراي یک لکه در هر شیار شاخکی استو داراي تعداد کمی مو است 

چشم مدور و طول و . گاهی یک خط سیاه رنگ باریک در قاعده وجود دارد داراي رنگی روشن است ولی سپرچه کامالً

بند اول و دوم شاخک کوتاه ولی بند اول . شاخک به طور مشخص بلندتر از صورت است. یکسان است ارتفاع آن تقریباً

مت باال خمیده شده درجه به س 90با زاویه اي تقریبا  Scرگبال . تاژك کشیده و هم اندازه صورت و داراي نوك گرد است

ران پاي جلو . ، بخشی از بال بدون مو است)مشخصه کلیه مگس هاي میوه تفریتیده( و قبل از رسیدن به انتها ضعیف می گردد

ران . ردیف موي عقبی پشتی و یک ردیف موي عقبی شکمی است 1-3داراي موهاي منظم و بدون خار شکمی و داراي 

در دید از پهلو ( از هم مجزا )ترژیت( شکمبخش هاي پشتی تمام . شکل می باشد پاي وسط و پاي عقب بدون موي خاري

شکم تخم مرغی یا . روي هر طرف ترژیت سوم هستند ، نرها داراي یک ردیف مو)می توان اسکلریت هاي هم پوشان را دید

بدي شکل و اغلب سفت و شکم از دید پهلویی قوس دار، گن. داراي طرفیت موازي و ترژیت هاي شکمی از هم جدا هستند

   ). Cabi, 2020, White, 2017( محکم است

  

  

  

  

  

  

  )White, 2017(حشره بالغ نر و طرح شماتیکی مگس میوه انبه  - 5 شکل
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  )White, 2017(سر و سینه و رگبندي بال مگس میوه انبه  –6 شکل

  

  

  

  

  

  

  )White, 2017( قفسه سینه مگس میوه انبه سر و - 7 شکل

  )White, 2017( شکم و انتهاي بدن در حشرات نر و ماده مگس میوه انبه - 8شکل 
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  ت خسار

محـل تخمگـذاري آفـت بـه     . هاي این آفت با تغذیه از درون میوه هاي میزبان خسارت جدي بـه آنهـا وارد مـی سـازد    الرو

قهوه اي رنـگ تشـکیل    صورت نقاطی روي میوه هاي مورد حمله مشاهده می شود که ترشحاتی از آنجا خارج شده و رسوبی

معموالً در یک میوه آلوده الروهاي سنین مختلف آفت مشاهده می شود که نشانگر تعدد دفعات تخم گذاري آفـت   .می دهد

و باعـث پوسـیدگی و ریـزش     حفر مـی کننـد   کانالبعد از تفریخ تخم، الروها در داخل میوه میزبان  . و تداخل نسل آنها است

فعالیت سن اول الروي تنها محدود به قسـمت زیـر ناحیـه تخمگـذاري      .(Christenson et al, 1960)میوه هاي آلوده می گردند 

است ولی الرو سنین دوم و سوم حریص تر بوده و تا عمق بیشتري از میوه را مورد تغذیه قرار مـی دهنـد و باعـث زوال کامـل     

 .می گردند محصول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الرو مگس میوه انبهعالئم تخم گذاري و تغذیه  - 9 شکل

  زیست شناسی 

-ظاهر شده و جفتگیري می زمستانگذرانی آفت به صورت شفیره بوده و حشرات بالغ هنگامی که دما افزایش می یابد

حشرات بالغ . این حشره داراي قدرت پرواز باالیی بوده و هنگامی که دما به شش درجه سانتیگراد برسد پرواز می کند. کنند

 به سمتتیرماه  -خردادحمله می کنند و سپس در آخر میزبان هاي ترجیحی از جمله گواوا هر شده و به در اول بهار ظا

زمان  یعنی اواخر شهریور و مهرماهدر نقطه اوج پرواز  کآفت داراي ی. هلو حرکت می کننددرختان سردسیري تر از جمله 

طی  روز  تخم هاي خود را در حشرات ماده. )Khosravi et al., 2018(است  )میناب(در استان هرمزگان  انبه دنیرس

سوراخ هاي محل تخمریزي ممکن است باعث نفوذ عوامل بیماریزا . در بعد از ظهر گذاشته می شود گذاشته اما اکثر تخم ها

به طور روز بوده و حشره ماده تخم هاي خود را که  10- 23دوره قبل از تخمریزي . به داخل میوه شود و میوه را فاسد نماید

می  روز بعد تفریخ 2- 3 این تخم ها. یوه میزبان می گذاردعددي در زیر پوست م 2-9عدد است در دستجات  137متوسط 

سطح داخلی و گوشت میوه را مورد تغذیه قرار می  الرو معموالً. هفته تغذیه می کنند 1-3هاي خارج شده براي وشوند و الر

. رشد یافته داخل خاك شده و شفیره می شود الرو کامالً .د منظره و کریه باشددهد سوراخ خروجی الرو نیز ممکن است ب

روز  10-20دوره شفیرگی حدود . الروهاي سن آخر همراه میوه هاي آلوده به زمین افتاده و سپس به شفیره تبدیل می شوند

 .ول دوره شفیرگی افزایش یابددر سالهاي سرد ممکن است ط. یا میوه افتاده سپري می شود طول می کشد که داخل خاك،
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خاك بسته به بافت و کمی فشردگی خاك براي تشکیل شفیره  سانتیمتر 3-15در خاك ایجاد می شود و عمقی برابر شفیره 

سیکل زندگی این آفت ممکن است در . دنخاك خارج می شو حشرات کامل پس از یک تا دو هفته از شفیره و .الزم است

طبق . امر در شرایط مساعد امکان پذیر است اما در دماي سرد این زمان طوالنی تر می شودروز کامل شود که این  20

حشرات نر و ماده ممکن است چندین بار . مطالعات انجام شده این مگس می تواند در زمستان مناطق معتدله زنده بماند

  . ردروز می گذا 2-7جفتگیري کنند و حشره ماده تخم هاي لقاح شده خود را بعد از 

و (در شرایط مساعد، مگس بالغ در مدت هشت . هستندکم تحرك حشرات تازه ظاهر شده از نظر جنسی بالغ نیستند و 

حشره بالغ این آفت روي عسلک، . روز می تواند به بلوغ جنسی برسد و تولید چندین نسل در سال بنماید 16تا ) بندرت شش

طول زندگی حشرات بالغ به وجود یا عدم وجود دشمنان طبیعی، . تغذیه می کندمیوه هاي  پوسیده، نکتار گیاهان و شیره آنها 

مگس  .روز گزارش شده است 78در شرایط مناسب طول عمر . وضعیت و فراوانی غذا و شرایط آب و هوایی بستگی دارد

   .گونه اي گرمسیري است و قادر نیست تا در هواي بسیار سرد بقا یابدانبه 

مگس هاي شکار شده  .رندمگس هاي میوه در تمام طول سال در باغات حضور داان و بلوچستان در جنوب استان سیست

تا اینکه در شهریور ماه باالترین جمعیت مگس هاي میوه در باغات انبه و گواوا  هفروردین تا شهریور ماه افزایش پیدا کرداز 

باشد و تقریباً در تمام طول سال فعالیت دارد و در  آفت جدي انبه و گواوا در منطقه می مگس میوه انبه. می شوندشکار 

   ).1393 خسروي،(گرماي نیمه اول سال جمعیت آن بیشتر است 

می  )حامل شفیره آفت( و مواد واسطه کشت) حامل تخم، الرو آفت( فت شامل میوهآاندام هاي گیاهی قادر به انتقال 

قادر به حشرات بالغ . ان و وسایل آنها باعث انتشار آفت می شونددر  مسافت هاي طوالنی وسایل حمل و نقل، مسافر. باشند

و بنابراین انتشار آنها سریع بوده و در جستجوي غذا و میزبان مناسب تخمگذاري می توانند می باشند کیلومتر  25پرواز تا 

  . مناطق جدیدي را آلوده کنند

  

  دستور العمل اجرایی کنترل: بخش سوم

   ردیابیپایش روشهاي 

مـی تـوان               . یوه هاي میزبان آفت ممکن است داراي محل تخمریزي مشخص باشد که حاوي تخـم یـا الرو آفـت اسـت    م

. دنـ اشته شـوند تـا حشـره بـالغ آفـت خـارج گرد      ذگکه با پارچه درب آنها پوشیده است  در ظروفیرا میوه هاي میزبان آلوده 

حشرات بالغ خـارج شـده   . ده و در شیشه هاي درپوش دار نگهداري نمودشفیره آفت را نیز می توان از خاك جمع آوري نمو

متیـل   .ناشی از آلودگی به مگس میوه باشد دهرگونه ریزش مشکوك میوه نیز می توان. از این مراحل نابالغ قابل شناسایی است

 جمعیـت هـاي حشـره    توانـد در ردیـابی   اوژنول یک جلب کننده بسیار قوي براي حشرات بالغ نر محسـوب مـی گـردد و مـی    

ه خود جلـب مـی کنـد و عقیـده بـراین اسـت کـه تـا شـعاع یـک           بی تراکم هاي بسیار پایین آفت را این ماده حت. کمک نماید

مک فیل ریخته شده و یا فیتیلـه هـاي دندانپزشـکی را     این مواد جلب کننده داخل تله هاي. کیلومتري را می تواند پوشش دهد

یـا تلـه هـاي    ) داراي محلی براي قرار دادن طعمه و جلب کننده(ر تله هاي مک فیل چند طعمه اي به این ماده آغشته و آن را د

. متري از زمین و بـدون نـور مسـتقیم خورشـید قـرار داده مـی شـوند        5/1-2تله ها در محلی به ارتفاع  .قرار داد) جکسون(دلتا 
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کـارت هـاي زرد چسـینده نیـز     . مگس انبه بسیار موثر استبراي جلب متیل اوژنول  +ماالتیون+ترکیبی از پروتئین هیدرولیزات

  .در صورت نبود سایر تله ها می تواند براي ردیابی آفت استفاده شوند ولی کارایی آن کمتر از سایر تله ها است

   مگس انبه در باغات ردیابی و مدیریتمورد نیاز براي  جلب کننده هاي

جهت ردیابی و شکار ) محرك جنسی(ماده جلب کننده  (Methyl Eugenol) پارافرمون متیل اوژنول: متیل اوژنول )1

این ترکیب همراه با حشره کش ماالتیون موجب جلب و کشته شدن حشرات نر . هاي نر انبه می باشد انبوه مگس

بنابراین با برهم خوردن نسبت جنسی، جمعیت آفت در سطح باغات به میزان زیادي . مگس میوه انبه می شود

  .ابدکاهش می ی

در به دام اندازي ) محرك غذایی(به عنوان یک ماده جلب کننده : (Protein Hydrolysate) پروتئین هیدرولیزات )2

استفاده از سموم کم خطر مثل ماالتیون همراه با پروتئین هیدرولیزات به عنوان . ها مورد استفاده قرار می گیرد مگس

  .معیت زیادي از مگس ها را شکار و از بین می بردطعمه مسموم با جلب هر دو جنس نر و ماده حشره ج

   عصاتو  و دیگر جلب کننده هاي پروتئینی )Putrescine(پوترسین  ،)Ammonium acetate(استات آمونیوم  )3

   .ام اندازي این آفت داراي تاثیر هستنده دمونیاك نیز در بکننده هاي آ

   مدیریت

هاي فروردین تا شهریور دما و رطوبت براي رشد و تکثیر آفت مناسب است و همچنـین میزبانهـاي    در جنوب کشور از ماه

در نیمـه اول سـال    ا توجه به قدرت پرواز و پـراکنش زیـاد آفـت   بنابراین بهتر است ب. متعددي براي آفت در منطقه وجود دارد

   .بطور هماهنگ در مناطق آلوده نسبت به کنترل آفت اقدام شود

 رارتحضدعفونی با . در صورت امکان ممنوعیت نقل و انتقال میوه از مناطق آلوده توصیه می گردد :ات قرنطینه اياقدام

دماي ( ضدعفونی با حرارت. مهمترین روش هاي مدیریت پس از برداشت محسوب می شوند سرمادهی و )بخار یا آب گرم(

درجه سانتیگراد طی  2/0دماي صفر تا (گرمسیر و سرمادهی محصوالت براي  )دقیقه 20درجه سانتیگراد آب گرم طی  2/46

 گراد یدرجه سانت 7/1ضدعفونی سرمایی در دماي . براي مرکبات و محصوالت سردسیري توصیه شده است) روز 14تا  11

به ابر زندگی آفت در برمرحله  نیتر الروها سن سوم مقاوم. براي مگس میوه انبه روي مرکبات توصیه شده است روز  18طی 

  ).  Hallman et al., 2013(و این دما براي کنترل آفت توصیه می شود  سرما است

میوه هاي میزبان آلوده باید جداسازي شده و میوه هاي ریخته بر زمین نیز باید بـا دفـن در خـاك معـدوم     : اقدامات بهداشتی

در صورت امکان، سوزاندن میوه هاي  .ه شده ریختو یا آنها را در بشکه هاي آب که سطح آنها با مواد روغنی پوشید گردند

باقی بماند  روي درختبعد از برداشت محصول هیچ میوه اي نباید . مراعات بهداشت باغ الزم است .آلوده نیز توصیه می شود

  . زیرا اینها منبعی براي آلودگی بعدي محسوب می شوند
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 جمع آوري میوه هاي آلوده پاي درختان -10 شکل

  

فت در آنها جلـوگیري نمـوده و روشـی مـوثر     آفه قرار دادن میوه ها از تخمگذاري اکاغذ پیچ نمودن و در لف: زه فیزیکیمبار

  . محسوب می گردد

نوع خاك و محتواي . گذراند یدر خاك م رهیخود را به صورت شف یاز چرخه زندگ یآفت بخش نیا: مبارزه زراعی

شخم محدوده سایه انداز درختان انبه براي  .انی آفت و مرگ و میر شفیره داردرطوبتی خاك تاثیر به سزایی در زمستانگذر

مرگ  زانیبر ممحتواي رطوبتی  همچنین .ازبین بردن شفیره هاي داخل خاك در کاهش جمعیت آفت نسلهاي بعد موثر است

 کینزدحتواي رطوبتی خاك م حفظ. ه استداشت یفیضع ریکه نوع خاك تأث یدر حالرد را دا ریتأث نیشتریبی رگیشف ریو م

 کیتواند  یم ن،یبنابرا .باعث مرگ و میر شفیره ها می گردد یبه طور قابل توجه )غرقاب نمودن کرت ها( درصد 100به 

  ).El-Gendya & AbdAllahb, 2019( باشدتلفیقی آفت  تیریجزء مهم در مد

از شدت خسارت این  می تواندپاپایا  و گواوا اجتناب از کشت مخلوط انبه با سایر درختان میزبان آفت مثل مرکبات،

  . بکاهد مگس میوه پلی فاژ

فت کش به واسطه مخفی بودن تخم و الروهـاي آفـت   به صورت اسپري محلول آ استفاده از سموم شیمیایی: مبارزه شیمیایی

بـا پـروتئین    همـراه  )االتیونمـ از جملـه  (حشـره کـش هـا    بر اساس طعمه پاشی واسـتفاده از   امکان پذیر نبوده و مبارزه شیمیایی

هر دو جنس حشره به شدت به منبع پروتئینی جلـب مـی شـود زیـرا ایـن منبـع از       . می روند هیدرولیزات براي تولید طعمه بکار

  . مونیاك صاتع می کندآخود 

ب با متیل اوژنول جلب کنندگی قوي براي حشرات نر آفت است که می تواند در ترکی: حشرات نربدام اندازي انبوه 

نابودي حشرات نر با جلب . بکار رود و طعمه هاي مسموم نیز در تله استفاده می شوند) ترجیحا ماالتیون(حشره کش ها 

اما با توجه به بدام اندازي نسبتاً باالي حشرات نر نسبت به حشرات ماده این  آنهادر کاهش جمعیت آفت موثر خواهد بود

و ) درصد 7(متیل اوژنول  اي، که در محلول ترکیب الیه با مغز پنبه 8 -10ی کنفی کار بردگون. کاهش چندان موثر نمی باشد

هاي  متري زمین به یکی از شاخه 5/1ور شده و پس از گرفته شدن آب اضافی آن در ارتفاع  غوطه) در هزار 3(ماالتیون 

زیر این نمد . در محل نصب شوندروز مجددا به همین محلول آغشته و  7- 10گونی هاي کنفی پس از  . درخت آویزان شود
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ویی و یا محلول سمی قرار داد تا حشرات جلب شده را بدام انداخته و توان از ظروف آب همراه مایع ظرفشیا گونی ها می 

  ). 1393خسروي، ( آنها را از بین ببرد

باعث کاهش ) میلی لیتر 6(متیل اوژنول  درسانده شده یختخته نئوپان  از تکه هاییاستفاده از تله هاي سطلی همراه 

لیتر  میلی 2×  3× 6در این روش تکه هایی از نئوپان به ابعاد . می شودآلودگی گردیده و بیشترین جلب حشرات بالغ را باعث 

هاي مفتولی در داخل سطل، به نحوي که با مایع داخل آن تماس نداشته باشد، متصل  در متیل غوطه ور و اشباع شده را با سیم

این سطل ها به شیوه ایستگاه هاي طعمه در . پر شود) یا مایع ظرفشویی(ل سطل ها با دو لیتر آب و سم ماالتیون شود و داخ

بهتر است هر سه هفته یکبار تله ها جمع آوري و مجددا با محلول . متر از سطح زمین آویزان شود 5/1تاج درخت و در ارتفاع 

  . ه هاي مک فیل همراه این جلب کننده نیز توصیه می شودتل استفاده از .سمی و متیل اوژنول شارژ شوند

             نیز  درخت يتنه و شاخه ها يرو )در هزار 3(درصد  57امولسیون  ونیماالت +) درصد 3(ات زیدرولیه نیاشش پروتئپ

ا جلب و باعث مرگ انها رافراد هر دو جنس نر و ماده محلول پاشی با این ترکیب . می تواند در کنترل آفت بسیار مفید باشد

  . شرایط طغیانی آفت توصیه شده و تکرار آن در دفعات زیاد امکان پذیر نیست این روش تنها در. می شود

  

  

  

  

  

  

  تله سطلی همراه نئوپان آغشته به متیل اوژنول -11 شکل

  ه طعمه پاشی روي تنه درختان انبه آلود و گونی کنفی آغشته به سم و متیل اوژنول -12 شکل
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