
 

 مدیریت مگس

 

 پایش و کنترل

 

 

 

 مقدمه

انباشته آلودگی به مگس چالش مهمی برای مدیریت های طیور محسوب می شود. جدای از سیستم بستر گودال، 

جمعیت های بزرگ کود طیور محیط مناسبی برای تکثیر و تولیدمثل مگس است.  شدن کود، یا بستر معمولی؛

مگس می توانند باعث ایجاد مزاحمت، استرس و کاهش تولید در طیور تخمگذار، پولت ها و گله های مادر 

شکست در کنترل مگس ها می تواند مگس ها ناقل بیماری های انسان و پرنده نیز محسوب می شوند. شوند. 

کنترل و پیشگیری مگس ها برای موفقیت منجر به بروز اختالل در روابط عمومی و حتی طرح شکایت گردد. 

 در دوران پرورش و تولید ماکیان تخمگذار یک نکته ضروری است. 

 

 اسی و بوم شناسی مگسزیست شن

استراتژی های کاهش اثرگذاری و تداخل آن با محیط، برای تعریف شناخت اصولی چرخه زندگی مگس ها 

شناخت اصولی چرخه زندگی مگس ها و تداخل آن با محیط، برای تعریف استراتژی های آن ها مهم است. 

 musca)کاهش اثرگذاری آن ها مهم است. آن چه در ادامه مطرح می شود با تمرکز بر مگس معمولی 

domestica)  .که یک آفت عمده در مزارع طیور است بیان می گردد 



 

 Musca domestica. 1شکل 

 

 بهداشتی مگس طراتاخم

مگس ها به عنوان ناقل بسیاری از بیماری های انسان و موجودات زنده مطرح شده و حضور آن ها به عنوان نشانه 

ویروس، باکتری، تک ای از شرایط غیر بهداشتی محیط تلقی می شود. مگس ها می توانند بیماری را با انتقال 

ماکیان دهانی پس از تماس یا بلع مواد عفونی انتقال دهند. یاخته، و قارچ بر روی بدن خود یا از طریق اجزای 

جمعیت می تواند مگس را در هر مرحله از زندگی خورده و با خوردن یا تماس مستقیم با حشره آلوده شود. 

های مگس ها می توانند به عنوان مخزن بیماری در مزارع طیور نیز عمل کنند که این سبب سخت تر شدن 

جدول زیر چندین بیماری عمده را که مسبب نگرانی در صنعت طیور بیماری خواهد شد.  درمان و ریشه کنی

طریق بوده و بواسطه مگس منتقل می شود نشان می دهد و البته تصور می شود تعداد بیماری های انتقال یافته از 

 . (2، 3، 5، 6، 8، 9) مگس بیشتر باشد

 

 

 



 مگس . بیماری های با خطر مرتبط با1جدول شماره 

 خطر بهداشتی  بیماری

 ماکیان

 خطر بهداشتی 

 انسان

 دارد دارد آنفلوانزای پرندگان

 دارد دارد بوتولیسم

 ندارد دارد کوکسیدیوز

 دارد دارد اشریشیا کوالی

 دارد دارد بیماری نیوکاسل

 دارد دارد کرم های گرد

 دارد دارد سالمونلوز

 دارد دارد کرم های نواری

 

 چرخه زندگی

 مرحله مجزاست: 4چرخه زندگی مگس ها دارای 

هفته است  3تا  2طول زندگی مگس از تخم تا بلوغ معموال حدود تخم، الرو )ماگوت(، شفیره )نوچه(، و بالغ. 

ماه نیز به طول  3اما بسته به فاکتورهای محیطی مثل دما می تواند تغییر کرده و حتی در شرایط خنکی هوا تا 

 (. 9مگس را نشان می دهند )مروری کلی بر مراحل زندگی  2جدول و  3شکل بیانجامد. 

 

 . چرخه زندگی مگس3شکل 



 

 . مراحل زندگی مگس2جدول شماره 

 ویژگی های کلیدی طول مدت مرحله چرخه زندگی

رخشان، مشاهده سفید، د  ساعت 16تا  8 تخم

  سخت با چشم انسان

  در مواد آلی مرطوب گذاشته

 زباله، ...(می شود )مثل کود، 

درصد کل  98تا  88حدود   روز تا چند هفته 3 الرو

جمعیت مگس در اغلب 

 شکل می دهد را آلودگی ها

  تکامل در سه مرحله مختلف با

 خوردن و رشد کردن

 اسکلتمحصور شده در   روز 18تا  2 شفیره

  قهوه ای-قرمز خارجی

 مگس بالغ طی چند روز  ظهور

  محیطیبسته به شرایط 

 در دوره های آب و  می تواند

هوایی شدید به مدت طوالنی 

در خاک/ماده مستعده در 

  حالت خفته باقی بماند

دارای بال،  خاکستری سیاه،  هفته 4تا  3 مگس بالغ

  میلی متر 9تا  6طول 

  هنگام تکثیر یا در مواقع غیر از

بر روی سطوح افقی تغذیه 

  استراحت می کند

  ماده ها می توانند در طول

تخم تولید  088بیش از زندگی 

 کنند

 

 



 مکان های تکثیر

مگس ها تکثیر و تخمگذاری خود را در مواد آلی پوسیده، فاسد یا د رحال تخمیر )مثل فضوالت، کود، و ...( با 

درصد رطوبت داشته که آن را  88تا  05کود تازه طیور تقریبا درصد انجام می دهند.  85تا  58رطوبت بین 

 (. 5یار مناسب برای تکثیر جمعیت مگس می کند )تبدیل به مکانی بس

 

 

 

 . تکثیر مگس4شکل 

 

 خوراک

الرو مگس دارای ضمایم دهانی جونده است و از هرگونه مواد آلی در حال فساد موجود در محیط خود تغذیه 

می کند. مگس های بالغ دارای ضمایم دهانی مکنده )پروبوسکیس( بوده که حتما باید غذای خود را در حالت 

یره هیچ مصرف خوراکی نداشته مراحل تخم و شفمایع مصرف کرده و یا آن را در بزاق اسیدی خود حل کنند. 

 (. 9و بقای آن ها کامال بر انرژی ذخیره شده قبلی استوار است )

 

 



 رفتار و پراکندگی

تخم ها در مواد همزمان با تغییر خوراک، رفتار و پراکندگی مگس ها نیز همراه با مرحله زندگی تغییر می کند. 

درصد رطوبت گذاشته می شوند. الرو در این محیط باقی می ماند و در داخل مواد نفوذ  85تا  58آلی حاوی 

آن ها حتما باید نزدیک سطح باقی بمانند چرا که عالوه بر حفظ شرایط مرطوب بتوانند کرده و پنهان می شود. 

عالیت آن ها خوردن و پنهان شدن است. با بالغ شدن الروها، آن از اکسیژن نیز استفاده کنند. در این مرحله تنها ف

 (. 9سانتی متر( قرار می گیرند ) 3تا  1ها به الیه های عمقی تر نفوذ کرده و در زیر سطح )

پس از ظهور مگس بالغ، این حشرات اساسا در طول ساعات نوری روز فعالیت کرده و به تکثیر و تغذیه می 

مایل( داشته باشند.  2تا  5/8کیلومتر ) 2/3تا  8/8گس بالغ ممکن است دامنه فعالیتی از جمعیت های مپردازند. 

مگس های بالغ آن ها حتی می توانند با چسبیدن بر روی خودرو یا کامیون، فواصل بیشتر از این را نیز طی کنند. 

استراحت مگس های بالغ در . در شب و در زمان هایی که مشغول تغذیه و تکثیر نیستند به استراحت می پردازند

هر سطح پایدار و بدون لغزشی که بتوانند پیدا کنند )کف زمین، دیوار، اسباب و وسایل، گیاهان، فنس و توری، 

آن ها همچنین ممکن سطل زباله، و ...( و ترجیحا مکان های نزدیک به محل تغذیه و تکثیر صورت می گیرد. 

 (. 9، 5است فعالیت خود را بر ساعات نوری مصنوعی تعریف شده در مزرعه منطبق کرده و به آن عادت کنند )

درجه فارنهایت( و با رطوبت  00تا  68درجه سانتیگراد ) 25تا  28بیشترین فعالیت مگس های بالغ در دمای بین 

آن ها زمان بیشتری را  ،درجه فارنهایت( 95درجه سانتیگراد/ 35ز با افزایش دما )بیشتر اپایین صورت می گیرد. 

مگس های بالغ و شفیره ها به استراحت اختصاص داده و ممکن است ترجیح دهند که از محوطه خارج شوند. 

 (. 9درجه فارنهایت( زنده باقی می مانند ولی خفته هستند ) 58درجه سانتیگراد ) 18در دماهای زیر 

 

 پایش

ستماتیک جمعیت های مگس ها به نحوه تصمیم گیری در مورد زمان و مکان استفاده از حشره کش ها پایش سی

این کار همچنین زمینه ای قانونی در رابطه با بهداشت عمومی یا شکایت های مرتبط با مزرعه کمک می کند. 

مرجع دقیق تری را برای تخمین تعداد مگس  ،یک روش پایش قابل اطمینان و مداوم مگسفراهم خواهد کرد. 

 های بالغ نسبت به روش مشاهده ساده آن ها با چشم ارائه خواهد کرد. 



آویزان نوار چسبناک مگس ارزان قیمت بوده و می تواند در شناسایی گونه های مگس کمک کننده باشد. 

که احتمال پرواز مگس در آن بیشتر  کردن نوار در راهروهای سالن های طیور حتما باید در نواحی صورت گیرد

در غیر اینصورت تعداد مگس ها کمتر از آنچه که در است )مثال نزدیک نوار کود یا خطوط لوله آب( چرا که 

دقت شود که نشستن غبار بر روی نوارها می تواند چسبناکی و کارایی واقعیت است تخمین زده خواهد شد. 

یک نوار چسبناک را در دست گرفته و در ه حل دیگر آن است که یک راآنها را طی چند روز کاهش دهد. 

فوت( به آرامی قدم بزنیم پس از آن تعداد مگس  1888متر ) 384محل های فعالیت مگس در هر سالن به میزان 

 های چسبیده به نوار شمارش می شود. 

ا محصوب می شود کارت های نقطه دار حاصل از مگس نیز روش ارزان قیمت دیگری برای پایش مگس ه

را می توان در سالن یا راهروهای گودال اینچ(  3×5 سانتی متر/ 8×12کارت های سفید شاخص )(. 5)شکل 

نقاط حاصل از مگس )نقاط قهوه ای حاصل از نشستن کود و دیگر نواحی استراحت مگس ها آویزان نمود. 

یک نقطه  ،نقطه/کارت در هر هفته 58وجود هفتگی شمارش می شوند. مگس بر روی کاغذ( بصورت 

استاندارد برای توجیه مبارزه با شیوه طعمه گذاری و استفاده از آفت کش های دارای باقیمانده برای بالغین 

آفت کش های تماسی برای بالغین در هر هفته برای توجیه استفاده از نقطه/کارت  188وجود محسوب می شود. 

اما در صورتی که تعداد مگس ها و حداقل هفته ای یکبار تعویض شوند  کارت ها باید بررسی شدهکافی است. 

کارت ها را همیشه است طول مدت غربالگری و زمان تعویض کارت ها کاهش یابد.  ممکنخیلی زیاد باشد 

واطالعات آن ها باید بتوانند به راحتی تاریخ گذاری شده و باید در یک مکان یکسان و مشخص قرار داد. 

 هدف بر روی آن ها ثبت گردد. 



 

نمونه های کارت های نقطه مگس از گودال کود. اطالعات، مکان، و تعداد نقطه ها بر روی کارت ها . 5شکل 

 ثبت شده است

 

شده و  تله ها باید بررسیتله های مگس را می توان از یک سیم آویزان کرده و یا کف گودال کود گذاشت. 

هزینه بیشتری دارد نصب و تعویض این تله ها نسبت به کارت های لکه دار شوند.  حداقل هفته ای یکبار تعویض

 اما این تله ها مگس ها را کشته و امکان شناسایی گونه های آن ها را فراهم می کنند. 

روزانه باید با هدف غربالگری  غربالگری الروها در کود نیز به اندازه پایش مگس های بالغ دارای اهمیت است.

می توان اندکی از روی کود را کانون های خیس یا مشاهده نواحی تجمع مگس ها در گودال کود قدم زد. 

استفاده دقیق از این اقدام فرصتی را برای برداشت تا بتوان تخم ها و الروهای دقیقا زیر سطح آن را مشاهده کرد. 

کودی که روزانه تولید می شود بر روی روکش ها فراهم خواهد کرد. مواد شیمیایی خشک کننده کود و ال

لذا الزم است مرتبا از گودال کود سرکشی شود  می ریزداست مواد شیمیایی درمان شده با  که سطح کود قبلی

(6 ،9 .) 



 

 . وجود لکه های زیاد حاصل از مگس بر روی تخم نشان دهنده معضل بودن مگس است6شکل 

 

 

این اتفاق سبب کاهش کارایی خوراک برای گله و افزایش خطر  مگس ها جذب خوراک می شوند،. 0شکل 

 آلودگی خواهد شد

 



 استراتژی های کنترل مگس

طیور مهم است. موفق ترین برنامه ها های مدیریت  نترل موثر مگس برای موفقیت تمامتعریف یک برنامه ک

شامل روش های کنترلی ترکیبی به همراه پایش سخت کوشانه است تا بتواند تهدیدات بهداشتی و اقتصادی 

 مگس ها را به حداقل برساند. 

 

 بهداشتی سازی

خشک کردن کود با مدیریت کود مهمترین جنبه کنترل مگس در مدیریت های طیور محسوب می شود. 

حتما باید روزانه در درصد، آن را تبدیل به محیطی فقیر برای تکثیر مگس می کند.  58محتوای رطوبت کمتر از 

در صورت مشاهده کانون های گودال کود قدم زد و کانون های خیس و تجمع مگس ها را غربالگری نمود. 

نابع رایج معموال شامل نشت خطوط لوله آب، تراکم مخیس باید منبع آن را پیدا کرده و آن را برطرف نمود. 

تهویه سطح رطوبت ناشی از عایق سازی ناقص، تهویه نامناسب )نقص در خشک شدن( و نشت از بیرون است. 

و نیز فن های جریان انداز هوا در گودال کود کمک شایانی به خشک خارج کننده هوا کود با کمک فن های 

و ریزش های خوراک باید به حداقل رسانده شده و به ود داخل و خارج سالن ریزش های کشدن کود می کند. 

 د. نمحض مشاهده شدن باید تمیز و جمع آوری شو

تلفات، تخم های بستر، تخم های شکسته، و تخم های کثیف باید به سرعت و به شیوه ای امن و تا حد امکان از 

محوطه را از و نواحی مجزا شده را تمیز نگه دارید.  نواحی ورودی، نواحی ادارای،سالن ماکیان دور شوند. 

که مکان های بالقوه گیاهان و علف های هرز پاک کرده و گیاهان نزدیک تاسیسات یا نزدیک آبراهه ها را 

 (. 5، 6، 9استراحت مگس ها محسوب می شوند حذف کنید )

 

 مبارزه ساختاری

حفظ سدهای امنیت زیستی از ورود مگس ها و دیگر آفات محیط خارج به داخل محوطه پرندگان جلوگیری 

می کند. منافذ و شکاف های سالن و ساختمان های مرتبط با آن مثل انبار خوراک سر سالن و محوطه خروج 

  درب ها فقط زمانی باز می شوند که واقعا الزم باشد.کود را بررسی و پیدا کنید. 



بطور کلی وجود نیروی کافی ایجاد شده توسط فن های خارج کننده هوا در سالن یا گودال کود از ورود مگس 

جلوگیری می کند اما هنگامی که فن ها خاموش است راه ورود مناسبی هوا فعال ها در خالف جهت جریان 

همیشه باید بسته باشد تا از درپوش های فن ها برای ورود مگس ها به داخل ساختمان طیور فراهم می شود. 

اگر برای حفظ جریان غیرفعال هوا ورود مگس ها به داخل ساختمان هنگام خاموشی فن ها جلوگیری شود. 

ناچار به باز نگه داشتن درپوش فن ها هستید دریچه محل نصب فن باید با توری های چشمه ریز مطمئن پوشانده 

 شود. 

قرار دادن تله های فیزیکی مگس در نزدیکی نواحی ورودی اصلی آن ها می تواند مگس ها را از نواحی تکثیر 

درست کرده و تله های طعمه گذاری شده را می توان با کوزه، قوطی، یا سطل فراخوانی کرده و دور سازد. 

ار چسبناک مگس نیز ارزان بوده و نونزدیک ورودی قرار داد و یا در محل ستون های گودال کود آویزان کرد. 

از هر دو شیوه می توان برای پایش مگس ها استفاده کرد اما حتما می توان در همین راستا از آن استفاده کرد. 

موثر هستند اما حشره کش های نوری برقی نیز باید بطور مرتب بررسی شده و برای حفظ کارایی تعویض شوند. 

وطه های فعالیت انسانی )دفتر کار، اتاق مرتب کردن تخم مرغ و ...( و نواحی انتقال گران اند  و بنابراین برای مح

 و انبار تخم مرغ ارزش بیشتری داشته و مناسب ترند. 

 

 مبارزه بیولوژیک

حفظ جمعیت های دیگر موجودات رقیب یا شکارکننده مگس ها می تواند به تعریف دیگر اجزای یک برنامه 

حتما باید توجه ویژه ای به انتخاب گونه هایی کهبرای کنترل مگس انتخاب می شوند کنترل مگس کمک کند. 

مبذول داشت تا خود این گونه ها تبدیل به یک آفت جدید نشوند. برای نمونه، بخوبی شناخته شده که سوسک 

 با موفقیت مگس های (Dump Fly)های هیستر شکارچیان قوی تخم مگس هستند و مگس های سیاه زباله 

جرب خانگی را شکست می دهند اما هر دوی این گونه ها می توانند سبب انتقال بیماری های طیور نیز بشوند. 

 Macrochelesمثل و از الرو و تخم مگس تغذیه کنند های مشخصی می توانند در کود طیور زندگی کرده 

muscae domesticate  وFuscurooda vegetans گام مبارزه با جرب اما حتما باید دقت کرد که هن

زنبورهای انگل را نیز می توان بصورت تجاری خریداری نمود و های انگل طیور، با آن ها اشتباه گرفته نشوند. 

نزدیک نواحی تکثیر مگس رها کرد. این زنبورها به دنبال شفیره مگس گشته و درون آن ها تخم می گذارند که 



با روش های کنترل بیولوژیک به سرعت زندگی خواهد شد.  این اتفاق منجر به مرگ مگس در این مرحله از

می توان بر جمعیت های بزرگ مگس غلبه کرد بنابراین از این روش ها همیشه باید در ترکیب با دیگر 

هنگام استفاده از زنبورهای انگل باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از (. 2، 3، 8استراتژی ها استفاده کرد )

 ی موثر بر حشرات بالغ توانایی کشت این زنبورها را نیز دارند.آفت کش ها

 عالوه بر حشرات از میکروارگانیسم های تاثیرگذار بر مگس ها نیز می توان در مزرعه استفاده کرد. باکتری 

Bacillus thuringiensis  مگس ها را بیمار کرده اما در ماکیان یا انسان تاثیر ندارد. در صورت وجود این

 (. 0باکتری می توان آن را در کود پخش کرده یا به عنوان مکمل در خوراک ماکیان اضافه کرد )

 

 کنترل شیمیایی

کش های دارای الروکش، بالغ دسته تقسیم می شوند:  4حشره کش های پایه شیمیایی برای کنترل مگس ها به 

 باقیمانده، طعمه ها، بالغ کش های تماسی. 

می تقسیم می شوند.  1(IGRs)الروکش ها به دو دسته الروکش های تماسی و تنظیم کننده های رشد حشرات 

توان آن ها را بصورت مستقیم در مکان آلوده به الرو اسپری کرده و یا در مواقعی که کود خیلی خیس است به 

 شکل گرانول خشک در آن بکار برد. 

بالغ کش های دارای باقیمانده بر روی سطوحی که مگس های نوزاد احتماال در آنجا به استراحت می پردازند 

ممکن است بر اساس نوع محصول و سطح مورد کاربرد )سطوح متخلخل مثل چوب این بقایا اسپری می شوند. 

 می توانند مواد شیمیایی را به سرعت جذب کنند( از چند روز تا چند ماه دوام داشته باشند. نمونه دسته بندی

کنترل نشان داده شده است. قبل از استفاده از محصوالت  3دارای باقیمانده در جدول شماره  سموم بالغ کش

 اقدام نمود.  ای اطالع از مقررات بهداشتی منطقهکسب کننده مگس در سالن های طیور باید نسبت به 

و می توان آنها را در تله گذاشته یا بصورت کانونی در محیط های داخلی طعمه ها باعث جذب مگس می شوند 

ثل نئونیکوتینوئید و ریانوئید در جدول برخی از طعمه های دسته کاربامات ها و ترکیباتی میا خارجی قرار داد. 

 نشان داده شده است.  3شماره 

                                                           
1 Insect Growth Regulators (IGRs) 



سموم بالغ کش تماسی را می توان به شکل مه، غبار یا اسپری به عنوان آخرین راه حل در مواقع شکست دیگر 

این ترکیبات معموال جزو دسته محصوالت پرمترین یا پایرترین هستند. به منظور اقدامات کنترلی به کار برد. 

 (. 2، 4، 5، 6، 8، 9رجوع کنید ) 3آشنایی با نمونه های سموم بالغ کش تماسی به جدول شماره 

 

 سموم مورد استفاده در کنترل مگس. 3جدول شماره 

 سموم الرو کش
 تجاری های نمونه ماده موثره دسته

IGRs فلینکس، الروادکس، نپورکس سایرومازین 

 سموم حشره کش دارای باقیمانده
 تجاریهای نمونه  دسته

 دوراشیلد، رابون ارگانوفسفات

 المبدا، اوپتاشیلد، استانگوارد، تمپو پایرتروئید

 پرماکاپ پرمترین

 کردو، اکسایل ایمیداکلوپرید

 سموم حشره کش مورد استفاده در طعمه های سمی
 تجاری های نمونه ترکیبات دسته

 کوئیک بایت ایمیدیاکلوپرید نئونیکوتینوئید

 کوئیک استریک نیتیازین

 آجیتا تیامتوکسان

 گلدن مالرین متومیل کاربامات

 زایروکس سیانترانیلیپرول ریانوئید

 سموم حشره کش سرنگون کننده
 تجاریهای نمونه  دسته

 پرمکتین، پایرانا پرمترین

 ، ریپتید، میکروکرBP-100 ،BP-36 پایرترین

 

 



 مقاومت و چرخش

منجر به ایجاد مقاومت در متاسفانه استفاده بیش از حد از محصوالت حشره کش مشهور طی سال های متمادی 

چرخش و تعویض محصول استفاده شده می تواند به کاهش احتمال بروز جمعیت های مگس شده است. 

هنگام چرخش و تعویض آفت کش ها بیشتر باید بر روی تعویض دسته شیمیایی مقاومت کمک کند. 

 محصوالت )مثال پایرتروئید یا ارگانوفسفره( متمرکز شد تا خود محصول. 

فاده مختصر و دقیق از حشره کش ها می تواند به کاهش ایجاد مقاومت و نیز کاهش هزینه درمان کمک است

شره کش در سطوح کود ممکن است سبب کشته شدن موانع دفاعی کند. استفاده بیش از حد از سموم ح

سودمند بیولوژیک ضد مگس ها شود. یک برنامه پایش موثر می تواند تصمیمات اخذ شده در زمینه کاربرد 

 مختصر و دقیق و محتاطانه حشره کش ها را هدایت کرده و بهبود بخشد. 

 

 خطرات بهداشت انسانی

همیشه باید برای سالمت پرسنل و امنیت جابجایی و دستکاری سموم، دستورات تولیدکننده را مطالعه کرده و از 

آن پیروی نمود. دستکش، لباس، محافظ چشم، کفش، تجهیزات حفاظت تنفسی مناسب و هرگونه تجهیزات 

در صورت شک اشته باشید. با برچسب امنیت در مقابل مواد شیمیایی را به همراه د 2(PPE)محافظتی شخصی 

 کنید.  3(SDS)نمایندگی فروش یا مقامات مافوق درخواست برگه اطالعات ایمنی داشتن می توان از 

عالوه بر احتیاطات مربوط به سالمت انسان وحیوان، حشره کش ها و مواد شیمیایی پاک کننده می توانند سبب 

برای نمونه ماده شیمیایی فیپرونیل که در گردند. آلودگی پرندگان و تخم آن ها در صورت مصرف نامناسب 

برخی از حشره کش ها وجود دارد در صورت بلعیده شدن توسط ماکیان یا استفاده در آن ها می تواند به داخل 

در مکان هایی که احتمال تماس پرنده با آفت کش ها وجود دارد تالش شود تا از تخم راه پیدا کند. 

 تفاده در طیور تعریف شده استفاده شود. محصوالتی که فقط برای اس

 

                                                           
2 Personal Protective Equipment (PPE) 
3 Safety Data Sheet (SDS) 



 

 برخی مگس های رایج در جهان

در مناطق پرورش طیور در ایاالت متحده مگس های خانگی غالبیت و نفوذ بیشتری دارند اما گونه هایی مثل 

 مگس های زیر ممکن است در دیگر مناطق جهان شیوع بیشتری داشته باشند. 

 

Blow fly 

 

 

Garbage fly 

 

 

Lesser house fly 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soldier fly 

 

 

Stable fly 



 نمونه ای از یک برنامه کنترل مگس

اما باید با قوانین منحصر ساختاری و چاله کود است  نامه کلی برای یک سالن تخمگذار دارایبرنامه زیر یک بر

باید از تمام قوانین منطقه ای در زمینه  منطقه ای یک مزرعه تخمگذار یا مزرعه مادر تخمگذار تطابق یابد. همیشه

 (.8کاربرد مواد شیمیایی و استفاده از آن ها در طیور تبعیت کرد )

اقدامات امنیت زیستی، حفظ بهداشتی ارکان مزرعه، و بازرسی منظم و حفظ شرایط بهداشتی کود باید  -1

 دد. تعریف اصولی شده و با تاکید بر تداوم اجرا، توسط پرسنل مزرعه عملی گر

نقطه های مگس در سراسر محوطه سالن، محل کار و محل نگهداری تخم مرغ نصب و حداقل -کارت -2

یا فراتر از آن باشد می توان از  58هفته ای یکبار بررسی شود. اگر تعداد این کارت/نقطه ها معادل 

یا بیشتر  کارت/نقطه 188سموم بالغ کش دارای باقیمانده استفاده کرد و در صورتیکه این میزان معادل 

 باشد از سموم بالغ کش تماسی استفاده می گردد. 

لذا  حین مبارزه با مگس های بالغ، الرو ها نیز درون کپه های بستر )کانون های خیس( حضور دارند -3

 هفته از سموم الروکش نیز استفاده کرد.  3تا  1باید در فصول اوج حضور مگس ها، هر 

فوت( در گودال کود در زمان آغاز  9متر ) 3طعمه را با فاصله  ی مگس یا تله های دارایباید طعمه ها -4

 فصل اوج مگس ها یا در طول فرایند تمیز کردن گودال قرار داد. 

این سموم را از سموم بالغ کش دارای باقیمانده بر روی دیواره های عمودی گودال کود استفاده کنید.  -5

هفته یکبار در طول  4تا  2این کار را باید هر قرار داد. نباید مستقیما بر روی کپه های بستر مورد استفاده 

  هفته یکبار تکرار کنید.  8تا  6تر این کار را هر  خنکدر ماه های فصل شیوع مگس ها تکرار کرد. 

استفاده شد برای برای سم پاشی تمام سطوح محوطه  5از همان سم بالغ کش دارای باقیمانده که در بند  -6

هفته یکبار این کار را  4تا  2هر خارج که مگس ها بر روی آن استراحت می کنند استفاده کرده و 

 تکرار کنید. 

عداد مگس ها در توصیه می شود در مواردی که تجمع بزرگی از مگس ها دیده می شود یا ت -0

از یک سم پایرتروئید بالغ کش تماسی به شکل مه استفاده یا بیشتر است  188کارت/نقطه/هفته معادل 

 کنید. 

البته اگر تعداد مگس ها پس از کاربرد سم دسته سم بالغ کش مورد استفاده را بین هر گله عوض کنید.  -8

 اید دسته سم را عوض کرد. کاهش نیافت نیز ب 0بالغ کش تماسی مورد استفاده در بند 



 

 

 

 

 نتیجه گیری

بسته به فصل، تولیدکننده تخم مرغ تجاری محسوب می شود. کنترل مگس یک فعالیت روزانه در واحدهای 

مگس ها یک تعداد مگس ها ممکن است در صورت عدم اقدام مناسب برای پیشگیری تا حد بحران زیاد شود. 

محرک عمده برای ماکیان و افرادی که با آن ها کار می کنند محسوب می شوند. آن ها همچنین پناهگاه 

کاهش تعداد مگس بیماری و ناقل آن محسوب شده و از این جهت تهدید کننده سالمت پرنده و انسان هستند. 

 موجب افزایش سطح تحمل پرنده و بهبود سالمت خوراک خواهد شد. 
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