
 

ورقۀ معلومات بھ شما کمک می این . مگس میوۀ کوینزلند در ویکتوریا یافت می شود و بھ بسیاری از میوه ھا و سبزیجات حملھ می کند
 .کند تا در جستجوی مگس میوۀ کوینزلند در باغچھ خود باشید و از میوه و سبزیجات تان در برابر آسیب محافظت کنید

 مگس میوۀ کوینزلند شبیھ چھ چیزی است؟

می تواند در ) درجھ سانتیگراد 26یعنی گرمی (مگس در آب و ھوای مناسب . مگس میوۀ کوینزلند چھار مرحلھ زندگی را طی می کند
 .روز از یک تخم بھ یک مگس بالغ تغییر کند 30ظرف 

 . مگس میوۀ کوینزلند تخم ھای سفیدی بھ شکل کیلھ در میوه ھا و سبزیجات میزبان می گذارد :تخم. 1
 . ا دشوار استمیلی متر طول دارند و دیدن آنھ 1تخم ھا . عدد تخم بگذارد 100یک مگس ماده می تواند روزانھ تا 

 
 

کرمک ھا میوه ھا . یک کرمک خرد بھ رنگ کرمی از ھر یکی از تخم ھا بیرون می شود ) :Maggot(کرمک . 2
ھنگامی کھ . میلی متر رشد می کنند 9کرمک ھا بھ طول . را می خورند و باعث می شوند کھ از درون پوسیده شوند

 .ه و بھ زیر خاک می روندبھ طور کامل رشد کردند، کرمک ھا از میوه خارج شد
 
 
 

   ھنگامی کھ در خاک ھستند، کرمک ھا بھ یک نوچۀ بیضوی شکل، قھوه ای رنگ سخت تغییر ):Pupa(نوچھ . 3
 .در داخل پوش نوچھ ای، مگس میوۀ کوینزلند بالغ رشد می کند. نندکمی 

 
 

ملی متر طول دارد و بھ رنگ قھوه ای مایل بھ سرخ، با نشان ھای زرد  7مگس میوۀ کوینزلند تقریبا : بالغ. 4
 .مشخص روی بدن می باشد

 
 

 . مگس میوۀ کوینزلند را می توان در طول بھار، تابستان و خزان در باغ ھا یافت

 میزبان ھای معروف خانگی مگس میوۀ کوینزلند

یاد " میزبان"این میوه ھا و سبزیجات بھ نام  -سبزیجات مختلف قرار می دھد مگس میوۀ کوئینزلند تخم ھای خود را در داخل میوه ھا و 
 . برخی از نمونھ ھای متداول میزبان ھا در زیر نشان داده شده است. می شوند

 

  .دسترس استدر  www.agriculture.vic.gov.au/qffلیست کامل میزبان ھا در 

 س میوۀ کوینزلند گکنترل م
  دری معلومات بھ زبان 

http://www.agriculture.vic.gov.au/qff


  
 کنترل مگس میوۀ کوینزلند در باغ

 ابتدا موجودیت مگس میوۀ کوینزلند را بررسی کنید. 1
لک ھا را ت. ویزان کردن تلک ھای مگس میوۀ کوئینزلند، بررسی کنید کھ آیا مگس میوۀ کوئینزلند در باغ شما است یا خیرآبا  :تلک ھا
این کار را از اوایل بھار شروع کنید و تا زمستان ادامھ . متر باال در یک درخت سایھ دار و ھمیشھ سبز نزدیک آویزان کنید 1.5تقریباً 

 .دھید
این تلک ھا می توانند حشرات دیگری را کھ برای باغ . دنتلک ھای مختلفی وجود دارند کھ مگس میوۀ کوینزلند را بھ خود جلب می کن

ذب کنند، بنابراین قبل از استفاده از ھر گونھ حشره کش بر روی درختان یا گیاھان تان، بررسی کنید کھ آیا مگس میوۀ شما مفید اند نیز ج
 .یا خیر ستکوئینزلند در تلک گرفتار شده ا

 ور حشرات

 روش ھای کنترل. 2

روش  .اگر مگس میوۀ کوئینزلند را در باغ خود پیدا کردید، شما بھترین کنترل را با استفاده از ترکیبی از چند روش کنترل خواھید داشت
وری شروع کنید زیرا مگس میوۀ کوئینزلند می تواند تخم اش را آھفتھ قبل از پختھ شدن میوه برای جمع  8تا  6ھای کنترل را حداقل 

 .سخت و سبز قرار دھد درون میوه ھای
  ھا برای پوشاندن  آستیناز تور ھای حشرات، خریطھ ھا یا  :ممانعت بھتر است     

  از گرده افشانی استفاده کنید تا از تخم گذاری مگس میوۀ کوئینزلند درمیوه پس  
                    .تماس آیداجازه ندھید کھ تور با میوه در . داخل میوه ھا و سبزیجات جلوگیری کنید 

   
انھ ھای نیشنشانھ ھای نیش                                                                                                

 
تلک ھا و طعمھ ھا مگس میوۀ کوئینزلند را فریب می دھند و قبل از حملھ بھ میوه، مگس میوه در  :طعمھ ھا، تلک ھا و حشره کش ھا

تلک ھا احتماال بھ تنھایی مگس میوه . بھ دنبال تلک ھایی باشید کھ ھم مگس ھای نر و ھم ماده را از بین می برند. باغ شما را می گیرند
 .را کنترل نخواھند توانست

-- استفاده نادرست از حشره کش ھا می تواند مضر باشد. جود اند کھ مگس میوۀ کوئینزلند را نابود می کنندحشره کش ھای نیز مو
 .دستورالعمل ھای برچسب را بخوانید و دنبال کنید

 . ھمھ این محصوالت را می توان از گلخانھ ھا، فروشگاه ھای باغ خانگی و خرده فروشان آنالین خریداری کرد

 بزیجات خود را بررسی کنیدمیوه ھا و س.  3
 .قشر بیرونی و کرمک ھا بھ داخل میوه ھا و سبزیجات باشید/ بھ دنبال عالئم نیش در پوست      

 
 

 )حفظ الصحۀ خوب(مراقبتھای اساسی از باغچھ . 4
پوسیده، بھ زمین افتاده و ھمچنین میوه ھایی را کھ نمی تمام میوه ھا و سبزیجات . میوه ھا را وقتی پختھ می شوند بچینید و استفاده کنید

 .این کار از تولید مثل مگس میوۀ کوئینزلند در باغ شما جلوگیری می کند. خواھید بخورید، دور بیندازید
 .دار بگیریدرختان میوه را شاخھ بری کنید تا بتوانید بھ آنھا دسترسی پیدا کنید و میوه ھا را بچینید، از تور حشره یا اسپری ک

ھرگونھ کرمک ھایی را کھ در درون آن وجود دارد با منجمد کردن، در مایکروویف گذاشتن، جوشاندن یا  بایدقبل از دور ریختن میوه، 
بعد از انجام این کار، میوه ). روز در آفتاب بگذارید 14میوه را درون یک کیسھ پالستیکی بستھ کرده و حداقل (در آفتاب گذاشتن بکشید 

 .آشغال تان بیندازیدھای بستھ بندی شده را می توانید درون سطل 
 .کمپوست نکنیدمیوه ھا و سبزیجات آلوده یا آسیب دیده از مگس میوۀ کوئینزلند را  

ثال بھ عنوان م(اگر نمی توانید از درختان میوه و سبزیجات تان مراقبت کنید، آنھا را با گیاھان زینتی و غیر زینتی جایگزین کنید 
wattles  بومی یاGrevilleas.( 

 کوئینزلند را پخش نکنیدمگس میوۀ 

بھترین راه برای جلوگیری از انتشار مگس میوۀ کوئینزلند بھ جاھای ھای جدید این است کھ با میوه یا سبزیجات میزبان مگس، بھ 
 . خصوص آنھایی کھ در خانھ کاشتھ می شوند، سفر نکنید

برای جزئیات بھ  -در صورتی کھ معلوم شود کھ با محصوالت میزبان مگس بھ مناطق خاص سفر می کنید، ممکن است جریمھ شوید 
www.interstatequarantine.org.au مراجعھ کنید . 

 نشانھ ھای نیش

 تور حشرات

http://www.interstatequarantine.org.au/


  
مراجعھ کنید یا با مرکز خدمات مشتری  www.agriculture.vic.gov.au/qffیت س وبسابرای کسب معلومات بیشتر می توانید بھ آدر

 .تماس بگیرید 136 186با شمارۀ 
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