
شرکت دانش بنيان توليدی فراورده ھای 
طبيعت دوست نيکان

اولين توليد کننده فرومون ھای جلب کننده آفات 
کشاورزی

دارای مجوز توليد و توزيع از سازمان حفظ نباتات کشور

فرومون مينوز گوجه فرنگي   :نام محصول -١

Tutaتوتا ابسلوتا  :نام آفت absulota)(

)پروانه فري(فرومون كرم خراط : نام محصول  -٢

Zeuzeraزئو زرا پرينا : نام آفت  pyrina)(

فرومون كرم سيب: نام محصول -۴

Cydia( سيديا پومونال :  آفت نام  pomonella(

  انگور خوار خوشه كرم فرومون :محصول نام -٣

Lobesia ( بوترانا لوبزيا  : آفت نام botrana(

برنج خوار ساقه كرم فرومون: محصول نام-۵

Chilo)سوپرساليس شيلو: آفت نام suppressalis)

فرومون كرم سر شاخه خوار هلو: نام محصول -۶

Anarsiaآنارسيا لينيتال : نام آفت  lineatella)(

آلو كرم فرومون :محصول نام -٧

Cydia فونبرانا سيديا : آفت نام  funebrana(

 پنبه غوزه كرم فرومون : محصول نام -٨

Heliothis هليوتيس : آفت نام
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راهنماي استفاده

 ظهور از قبل آگاهي پيش و رديابي براي: استفاده زمان-1

 شكار براي و .گردند نصب ها تله زراعي فصل پايان تا آفت

 افزايش ها تله تعداد آگاهي پيش هاي تله شكار از بعد انبوه

.يابد

  هريك در آگاهي پيش يا و رديابي براي : ها تله تعداد -2

 يكديگر با كه فرومون همراه تله دو الي يك هكتارده تا

 شكار براي اما است كافي باشند داشته فاصله متر 50 حداقل

 مورد هاي تله تعداد آلودگي ميزان و آفت نوع به بسته انبوه

باشد مي متفاوت لزوم

 جز به ها فرومون همه براي كلي طور به : تله نوع -3

 انداختن دام به براي آبي تله از كه فرنگي گوجه مينوز فرومون

 اين توليدي هاي فرومون همه براي ، شود مي استفاده حشره

 كه مناطقي در ،البته كرد استفاده دلتا تله از  توان مي شركت

 چسب كارآيي عدم باعث خاك و گرد و باالست آفت آمار

  توصيه قيفي يا و سطلي تله از استفاده گردد مي ها تله

.گردد مي

تله ها بايد به طور مداوم سركشي شده و  :آمار برداري -4

تعداد حشرات به دام افتاده شمارش گردد تا زمان اوج فعاليت 

با شكار حشرات نر امكان جفتگير حشرات .آفت مشخص شود

 .ماده كاهش يافته و تخم ها فاقد نطفه مي گردد

 انجام شمارش و بازديد  ها تله بار يك اي هفته است بهتر

 اين آفت باالي هاي جمعيت براي گردد مي پيشنهاد گيرد،

.يابد كاهش زمان

كپسول تعويض زمان و ها تله كردن تميز -5

 چنانچه گيرد قرار بازديد مورد بايستي دلتا هاي تله چسب

 يا و است داده دست از خاك گردو اثر در را خود چسبندگي

.شوند تعويض بايد اند چسبديده آن روي زيادي حشرات

 خوراكي روغن كمي مقدار سطلي هاي ازتله استفاده هنگام

 و پرواز توانايي ديگر و افتاده دام به حشرات تا ريخته آن درون

 سطلي تله در حشرات الشه كه هنگامي .باشند نداشته را فرار

 است كافي كار اين براي شوند تميز ها آن بايستي  شد زياد

 از بعد .گردد استفاده دوباره و شده صاف تله داخل روغن

 هفته 6 تا 4 آلومينيمي فويل از فرومون كپسول كردن خارج

 مي حفظ را خود كنندگي جلب قدرت دمايي شرايط به بسته

 بايستي مدت اين كردن سپري از پس كپسول هر بنابراين .نمايد

.گردد تعويض

 گردد استفاده خاص فرومون يك براي تنها تله يك از : توجه

 تله يك در متفاوت هاي فرومون از هرگز ديگر عبارت به

 دلتا تله چسبدار صفحه برروي را فرومون كپسول.نشود استفاده

 سيم عبور يا و فرومون كپسول كردن سوراخ ازو بچسبانيد

.كنيد پرهيز آن از مفتول


