"آﻓﺎت ﻣﻬﻢ درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﻧﺠﻒ آﺑﺎد"
ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮي

ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮي دراﻳﺮان ﻫﺮدو ﺳﺎل ﻳﻚ ﻧﺴﻞ دارد .زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻻروﻫﺎي ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ درون ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻴﮕﺬراﻧﻨﺪ.
دراواﺳﻂ ﺑﻬﺎر ﻻروﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻔﻴﺮه ﺷﺪه و دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ دراواﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﺷﺐ ﭘﺮه ﻫﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .ﻇﻬﻮر ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ از ﺧﺮدادﻣﺎه
ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر اداﻣﻪ دارد.
ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي :ﺣﺸﺮه ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮواﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺮض آن ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎي ﺑﺎز  40-58ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻃﻮل ﺑﺪن ﺣﺸﺮه  28-18ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎﻟﻬﺎي
ﺟﻠﻮﻳﻲ و ﻋﻘﺒﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ آﺑﻲ اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﻚ ﻧﺮ در ﻧﺼﻒ اول ،ﭘﺮوش و در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻧﺨﻲ و ﺷﺎﺧﻚ
ﻣﺎده ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻧﺨﻲ اﺳﺖ .ﺗﺨﻢ ﺣﺸﺮه ﻏﻠﻄﻜﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد ﺑﻪ ﻃﻮل 3/1ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﮔﻮﺷﺘﻲ رﻧﮓ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﻻرو ﻛﺎﻣﻞ 60
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ،ﺳﺮﻻرو و ﭘﺸﺖ ﺳﻴﻨﻪ اول رﺷﺪ زﻳﺎد ﻛﺮده و ﺳﻴﺎه رﻧﮓ اﺳﺖ .ﺳﻴﻨﻪ و ﺷﻜﻢ ﻻرو زردرﻧﮓ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺳﻴﺎه زﻳﺎدي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮي دراﻳﺮان ﻫﺮدو ﺳﺎل ﻳﻚ ﻧﺴﻞ دارد .زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻻروﻫﺎي ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ درون ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻴﮕﺬراﻧﻨﺪ.
دراواﺳﻂ ﺑﻬﺎر ﻻروﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻔﻴﺮه ﺷﺪه و دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ دراواﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﺷﺐ ﭘﺮه ﻫﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .ﻇﻬﻮر ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ از ﺧﺮدادﻣﺎه
ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر اداﻣﻪ دارد.

ﻻرو ﭘﺮواﻧﻪ ﭼﻮﺑﺨﻮار ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﭼﻮب ﺷﺎﺧﻪ و ﺗﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪن داﺧﻞ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ و ﺷﻜﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺸﻮد.

روش ﻛﻨﺘﺮل:
ﻫﺮس و ﺳﻮزاﻧﺪن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ و آﻟﻮده
ﻓﺮوﺑﺮدن ﻣﻔﺘﻮﻟﻲ درون ﺳﻮراﺧﻬﺎي ورودي و ﻛﺸﺘﻦ ﻻروﻫﺎ
ﻗﺮاردادن ﺧﻤﻴﺮ ﺳﻤﻲ درون ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ درﺧﺖ
ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ آﻓﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺧﻮار ﻫﻠﻮ
مرفولوژی
ﺣﺸﺮه ي ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ آﻓﺖ ﺷﺐ ﭘﺮه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺮض آن ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎي ﺑﺎز  14-16ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  8ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎل ﻫﺎي
ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و روي ان ﻧﻘﻮش ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺗﻴﺮه و روﺷﻦ و ﻧﻮارﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد  .در ﺣﺎﺷﻴﻪ ي ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻟﻬﺎ رﻳﺸﻚ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪي
دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  .در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺎﻟﻬﺎ را ﺷﻴﺮواﻧﻲ ﻗﺮار داده و ﺷﺎﺧﻚ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺪن ﻣﻲ ﮔﺮدد .

ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﺳﻔﻴﺪ  ،ﺳﭙﺲ زرد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﺒﻞ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ در ﻣﻲ اﻳﺪ .ﻻرو ﺟﻮان ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ زرد ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ
ﺑﻪ ﻗﻬﻮه اي ﺑﻮده و ﺑﺪن ان از ﻣﻮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﻮل ﻻرو  10ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و رﻧﮓ آن ﻗﻬﻮه اي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ  ،ﻃﻮل ﺷﻔﻴﺮه 6
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي و در ﺗﻪ ﺑﺪن داراي ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻣﻮ اﺳﺖ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي ﻫﻤﻴﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﻮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻴﻠﻪ ي اﺑﺮﻳﺸﻤﻲ ﻣﻲ
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ
اﻳﻦ آﻓﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ي دﻣﺎوﻧﺪ داراي دو ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل اﺳﺖ و زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻرو ﻧﺴﻞ دو در داﺧﻞ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي درﺧﺘﺎن ﻣﻲ
ﮔﺬراﻧﺪ ﻻروﻫﺎ در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و ﻳﺎ اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر از ﻣﺤﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  .اﻳﻦ زﻣﺎن
ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺗﻮرم ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي درﺧﺘﺎن ﻗﻴﺴﻲ در دﻣﺎوﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﻣﺤﻞ ﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ وارد ﻏﻨﭽﻪ
ﻫﺎ ﻛﻪ در ان ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ .
ﻻروﻫﺎ در اواﻳﻞ ورود ﺑﻪ ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎ ﻓﻀﻮﻻت ﺧﻮد را در دﻫﺎﻧﻪ ي ورود دﻓﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﻬﺎ روي ﻗﻴﺴﻲ از
ﻻروﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﺪون ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻏﻨﭽﻪ و از روي ﻃﺮز ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ  .ﻫﺮ ﻻرو  4-6ﻋﺪد ﻏﻨﭽﻪ و ﮔﻞ را ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ
از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي زاﻳﺸﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .در ﺧﺎﺗﻤﻪ ي رﻳﺰش ﮔﻠﺒﺮﮔﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ي ﻻروﻫﺎي آﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﻮان ﺷﺮوع ﻣﻲ
ﮔﺮدد .ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ را از ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل اﺧﺮﻳﻦ دﻣﺒﺮگ ﺳﻮراخ ﻛﺮده و ﺑﻪ درون آن ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﺗﻐﺬﻳﻪ را در داﺧﻞ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ  .ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ي ﺧﺴﺎرت دﻳﺪه ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪه و راس آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻢ ﮔﺸﺘﻪ و ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدد در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻻروﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز ﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ را رﻫﺎ ﻛﺮده و ﻣﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﺎرس
را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ رﻳﺰش ﻣﻴﻮه ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ .

روش ﻛﻨﺘﺮل:

ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻴﻮه ﻫﺎ از زﻳﺮ درﺧﺘﺎن و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﻣﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .
ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ در ﻧﺴﻞ و اواﺳﻂ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻴﻮه ﻫﺎي ﻗﻴﺴﻲ ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
رﻧﮓ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﺮاي ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ از ﺳﻤﻮم ﻓﺴﻔﺮه ﻣﻴﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .

ﻛﺮم ﺳﻴﺐ

مرفولوژي:
ﺣﺸﺮه ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺐ ﭘﺮه اﻳﺴﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻬﻲ ﺟﻠﻮ ﻳﻚ ﻟﻜﻪ درﺷﺖ ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد.
ﻃﻮل ﺣﺸﺮه  10-8ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻋﺮض آن ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎي ﺑﺎز 20-15ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﻃﻮل ﻻرو ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺎ  5/20ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ و رﻧﮓ اﻧﻬﺎ ﺳﻔﻴﺪ
ﻣﺎت ﺑﺎزﻣﻴﻨﻪ ارﻏﻮاﻧﻲ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﻛﺮم ﺳﻴﺐ از آﻓﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﺳﻴﺐ اﺳﺖ .زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﺼﻮرت ﻻرو ﻛﺎﻣﻞ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن درون ﭘﻴﻠﻪ اﺑﺮﻳﺸﻤﻲ ﻣﺤﻜﻤﻲ ﺳﭙﺮي
ﻣﻴﻜﻨﺪ .در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﻪ ﻛﺮدن درﺧﺘﺎن ﺳﻴﺐ ﻻرو ﺑﻪ ﺷﻔﻴﺮه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و زﻣﺎن ﻇﻬﻮر اوﻟﻴﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ
رﻳﺰش آﺧﺮﻳﻦ ﮔﻠﺒﺮﮔﻬﺎي درﺧﺖ ﺳﻴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﺘﺪرﻳﺞ اداﻣﻪ دارد .ﺷﺐ ﭘﺮه ﻫﺎي ﻧﺴﻞ اول ﭘﺲ از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ،ﺗﺨﻤﻬﺎي
ﺧﻮد را روي ﺑﺮﮔﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﻞ و در ﻧﺴﻠﻬﺎي ﺑﻌﺪ روي ﻣﻴﻮه ﻳﺎ دم ﻣﻴﻮه ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ

ﻻروﻫﺎي ﺟﻮان ﻧﺴﻞ اول ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻨﺪﻗﻲ ﺷﺪن ﻣﻴﻮه ﻫﺎي ﺳﻴﺐ ﺧﺎرج ﺷﺪه و وارد ﻣﻴﻮه ﻫﺎي ﺟﻮان ﺷﺪه ﺳﭙﺲ از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﻮه ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻛﺮده ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺮوﻧﺪ و از داﻧﻪ ﺳﻴﺐ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ رﻳﺰش ﻣﻴﻮه ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻻروﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺲ از ﺗﺮك
ﻣﻴﻮه روي ﺧﺎك ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻨﻴﺪن ﭘﻴﻠﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺣﺸﺮات ﻧﺴﻞ دوم اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه
و ﺧﺴﺎرت اﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﻛﺮم ﺳﻴﺐ در اواﺳﻂ ﻣﺮداد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻇﻬﻮر ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.

روش ﻛﻨﺘﺮل:
از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﻞ و ﺷﻜﺴﺘﻪ روي ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن
ﺑﺴﺘﻦ ﻧﻮارﻫﺎي ﻣﻘﻮا زﻧﺒﻮري ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻲ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺑﺘﺎﻧﻔﺘﻮل ﺑﻪ دور ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻻروﻫﺎ
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺮم ﺳﻴﺐ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﻣﻨﺎﺳﺐ و در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺼﺐ ﺗﻠﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻧﻲ زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﻇﻬﻮر
اﻓﺖ و ﭘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.

ﺧﻮﺷﻪ ﺧﻮار ﻣﻮ

مرفولوژي:
ﺣﺸﺮه ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺐ ﭘﺮه اﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺮض آن ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎي ﺑﺎز 13-12ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻟﻬﺎي ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻮر ﺑﻮده و
داراي دو ﻧﻮار روﺷﻦ ﻋﺮﺿﻲ اﺳﺖ .درﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ آن ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه رﻧﮕﻲ ﻛﻪ داراي ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر اﺳﺖ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد.
ﻛﺮم ﺧﻮﺷﻪ ﺧﻮار ﻣﻮ 4-3ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل دارد و زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﺼﻮرت ﺷﻔﻴﺮه در ﭘﻴﻠﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﺑﺮﻳﺸﻤﻲ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻮ و ﺷﻜﺎﻓﻬﺎ و در
زﻳﺮ ﺑﺮﮔﻬﺎي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﺳﺘﺎن ﻣﻴﮕﺬراﻧﻨﺪ .در ﺑﻬﺎر ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود  20درﺟﻪ رﺳﻴﺪ و ﭼﻨﺪ
روزي اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .ﺧﺮوج ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻮده ﺣﺪود  15-10روز ﻃﻮل ﻣﻴﻜﺸﺪ .ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﻛﺮده و ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺧﻮد را روي ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻞ دﻫﻨﺪه و دم ﮔﻠﻬﺎي ﻣﻮ ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ.

نحوه خسارت:
ﻻروﻫﺎي ﺟﻮان ﻧﺴﻞ اول از ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻞ دﻫﻨﺪه و ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و روي آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﻴﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از
ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ زا ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻜﻴﺪن ﮔﻠﻬﺎ و ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ و رﻳﺰش اﻧﻬﺎ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ .ﻻروﻫﺎي ﻧﺴﻞ دوم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻏﻮره ﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮده و اﺑﺘﺪا در
روي ﻏﻮره ﺳﻮراﺧﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﮔﻮﺷﺖ ﻏﻮره ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻏﻮره ﺷﻜﻞ ﺧﺎﻛﻲ رﻧﮕﻲ ﭘﻴﺪا
ﻧﻤﻮده  ،ﭼﺮوك ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺮﻳﺰد .ﻻروﻫﺎي ﻧﺴﻞ ﺳﻮم از اﻧﮕﻮرﻫﺎي رﺳﻴﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎ را ﻣﺴﺘﻮر از ﺗﺎر و
ﻛﺮﻛﻬﺎي اﺑﺮﻳﺸﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪي ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ .و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺒﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻮر ﮔﻨﺪﻳﺪه و از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮوﻧﺪ .ﻻروﻫﺎي ﻧﺴﻞ اﺧﺮ ﺣﺘﻲ روي اﻧﮕﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺸﻤﺶ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
روش ﻛﻨﺘﺮل:
ﻣﺒﺎرزه زراﻋﻲ
اﻧﺘﺨﺎب ارﻗﺎم ﻣﻮ ﺑﺎ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺣﺒﻪ ﻫﺎي آزاد روي ﺧﻮﺷﻪ
اﺣﺪاث ﺑﺎﻏﻬﺎي اﻧﮕﻮر ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﻲ
ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن :
 ﺗﻘﻮﻳﺖ درﺧﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﺑﺮگ ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه در ﻛﻒ ﺑﺎغ دادن ﻳﺦ آب زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ازﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺷﻔﻴﺮه ي آﻓﺖ ﻛﺮم ﺧﻮﺷﻪ ﺧﻮار اﻧﮕﻮر و ﭘﻮره ﻫﺎي زﻧﺠﺮه ﻣﻮ ﺷﺨﻢ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ )اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ( ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﭘﻮره ﻫﺎي زﻧﺠﺮه ﻣﻮ و ﺷﻔﻴﺮه ي ﺧﻮﺷﻪ ﺧﻮار اﻧﮕﻮر ﻫﺮس ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ از آﺑﺎن ﻟﻐﺎﻳﺖ  15اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آب و ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪمبارزه شيميايی:
ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﺧﻮاراﻧﮕﻮر ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﻣﻴﮕﺮدد:
 -1دوﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﮔﻠﺪﻫﻲ ﻣﻮ
 -2ﭘﺲ از رﻳﺰش ﮔﻠﺒﺮﮔﻬﺎ
 -3داﻧﻪ ﺗﺴﺒﻴﺤﻲ ﺷﺪن ﻏﻮره ﻫﺎ
 -4ﺗﺮش و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺪن ﺣﺒﻪ ﻫﺎ

ﻣﮕﺲ ﮔﻴﻼس:
مرفولوژی:
ﺣﺸﺮه اي ﺑﻪ ﻃﻮل 4-5ﻣﻠﻲ ﻣﺘﺮ ،ﺑﻪ رﻧﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﻴﺎه ﺷﻔﺎف  ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻬﺎ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ورﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد اﺳﺖ .
روي ﺑﺎﻟﻬﺎ ﻧﻮارﻫﺎ وﻟﻜﻪ ﻫﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد  .داراي ﺗﺨﻢ ﺳﻔﻴﺪرﻧﮓ و ﺑﻴﻀﻮي ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ  ،ﻻروﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻜﺮي ﻣﺎﻳﻞ
ﺑﻪ زرد اﺳﺖ .

در زمستان به صورت شفيره در عمق ١-٧سانتی متری سطح خاک به حالت دياپوز است  .ظھور حشره در اصفھان
از دھه ی دوم ارديبھشت و به مدت يک و نيم ماه است .مگس ھای ماده در سطح ميوه ھای نارس گيالس درز
کوچکی ايجاد کرده و زير پوست ھر ميوه يک تخم می گذارند .محل ھای تخم ريزی در سطح ميوه پس از مدتی در
اثر رشد نسجھای ميوه از بين رفته و در مراحل اوليه نمی توان ميوه ھای آلوده را از سالم تشخيص داد  .الروھا بعد
از  ٧-١٠روز تفريخ می گردد .الروھای جوان از گوشت ميوه تغذيه کرده و تا نزديکی ھسته پيش می روند و بعد از
 ١۵-٢٠روز الرو ميوه را سوراخ نموده و از آن خارج می شود و روی زمی می افتد و در عمق چند سانتی متری
خاک به شفيره تبديل می شود و تا بھار سال آينده به ھمين حالت باقی می ماند و در کل يک نسل در سال دارد .
مگس ماده زير پوست ميوه ی گيالس تخمريزی کرده و کرم ھای خارج شده از گوشت ميوه تغذيه کرده و ميوه را
فاسد می سازند  .ميوه ای که در داخل ان کرم گيالس نشو و نما می کند معموال نرم شده و پوست آن پالسيده و
قھوه ای رنگ شده و اغلب می گندد .ميزان خسارت گاھی تا  ۵٠-٧٠درصد محصول می رسد

روش ﻛﻨﺘﺮل:
مبارزه ی مکانيکی  :شخم زدن و بيل زدن خاک اطراف درختان در زمستان باعث تلفات شديد آفت می گردد و ارقام
زودرس تر کمترمبتال به مگس گيالس می شوند ) ولی در اصفھان روی ارقام زودرس ھم افت ديده شده است ( .
مبارزه ی شيميايی  :اسفند ماه می توان خاک پای درختان را که آفت در آنجا زمستان گذرانی می کند با حشره کش
ھای مناسب ضد عفونی وسپس شخم زد و آبياری نمود تا شفيره ھای از بين بروند  .مبارزه ی شيميايی عليه حشرات کامل
نيز در اواسط بھار بايستی درختان را سمپاشی نمود  .بھترين زمان سمپاشی يک ھفته قبل از رنگ انداختن ميوه ھا است .
الزم است باغداران به طور ھمگالنی اقدام به مبارزه نمايند زيرا در غير اين صورت نتيجه ی کافی بدست نخواھد آمد .

زﻧﺠﺮه ﻣﻮ

حشره کامل  ٢-٣سانتيمتر به رنگ سبز روشن دارای سه چشم ساده قرمز و دو چشم مرکب سبزآبی می باشد .بالھا
شيشه ای شفاف است و به پرصداترين حشره معروف شده است .حس بينايی زنجره ھا بسيار خوب است و زمانيکه کسی
را در نزديکی خود ببيند آواز خود را قطع و پرواز ميکند .تخم زنجره سفيد بيضی شکل و در شکافی که درون شاخه
جوان درخت ايجاد شده به حالت  ٨قرار ميگيرد .دوره الروی زير خاک سپری می شود و دارای  ۴سن الروی است.
الروسن اول  ٣-١/۵ميليمتر صورتی رنگ ،چشمھا قرمز بدون خميدگی با پاھای کننده ميباشد .الرو سن دو ٧-٨ميليمتر،
سفيدعاجی ياشکری و بدون چشم است .الرو سن  ٣سفيد عاجی و به جای چشم دو برجستگی بزرگ طرفين سر دارد،
خميده و درطول ١۵ميليمتر ميباشد .الرو سن  ۴کرم رنگ ،چشمھا قھوه ای و عالئم بال نمايان است طول آن ٢٣-٢٨
سانتيمتر و برامدگيھای طرفين سر بزرگتر است .پاھای جلويی کننده و پاھای وسطی و عقبی برای راه رفتن ميباشد.

زنجره مو آفت مھم مو می باشد که به درختان ديگر از جمله سيب ،بادام ،ھلو،زردآلو ،به ،انار ،گردو ،گالبی ،آلوچه،
سپيدار ،زبان گنجشک ،نارون و ...نيز حمله ميکند .دوره پورگی زنجره  ٣-۵سال طول ميکشد .پس از طی اين مرحله
شفيره از خاک خارج و پوست اندازی ميکند تا به حشره کامل تبديل گردد.ظھور حشرات کامل در مناطق مختلف متفاوت
است .اين زنجره روزھا زير سايه و البالی علفھا به سر ميبرد و از عصاره شاخه و ساقه درختان تغذيه ميکند .آواز
زنجره از ٧صبح تا  ٧/۵بعداز ظھر ادامه دارد .در موقع وزش بادھای سرد زنجره اواز نميخواند .آواز دسته جمعی
زنجره ھا بعلت ظھور قابل مالحظه آنھا از اواسط تا اواخر تيرماه ميباشد
پس از تخمريزی زنجره ھا در محل شکاف دوشيارمورب متصل به ھم که شکل  ٨راتشکيل ميدھند نمايان ميشود و تخمھا
در دو رديف در ھر يک از شيارھا در چوب قراردارد .زنجره ماده پس از اتمام تخمريزی در ھر شکاف آنرا از ماده
اسفنجی سفيد ميپوشاند و کمی باالتر رفته مشغول تخمريزی در شکاف بعد ميگردد .شکل شکافھا دوکی و به طول ۶-۴

ميليمتر و چندين دوک پشت سر ھم روی شاخه قرار دارد .روی ھر شاخه حداقل  ۵و حداکثر  ۵۴شکاف ديده شده است.
تعداد تخم در ھر شکاف بطور متوسط  ۵٠عدد و مجموع تخمھايی که توسط حشره ماده گذاشته ميشود  ٧٠٠-١٠٠٠عدد
ذکر شده است .دوره جنينی  ۵٠روز بوده و تخمھا پس از اين مدت تفريخ شده و الروھای جوان خارج ميشوند و
بالفاصله از روی شاخه به روی خاک می افتند و به سرعت خود را البالی خاک و در زمين مخفی ميکنند .پوره ھا از
نور گريزان بوده و اغلب در شعاع يک متری از طوقه مو در اطراف ريشه ھا مستقر ميشوند
نحوه تخمگذاری

نحوه خسارت:
خسارت حشره کامل تغذيه از شيره شاخه ھای مو ،تخمريزی روی شاخه ھای جوان يکساله و دوساله و قطع آوند شاخه
و در نھايت خشک شدن شاخه ھای نازک ميباشد.
حداکثر خسارت توسط الرو سن آخر است که با تغذيه روی ريشه مو باعث ضعف تدريجی مو و کم شدن محصول ميشود
که با افزايش آبياری مقاومت پايه ھای مو به اين آفت افزايش می يابد.
خشک شدن شاخه در نتيجه تخمگذاری

روش ﻛﻨﺘﺮل:
مبارزه زراعی و مکانيکی:
قطع شاخه ھای آلوده به تخم زنجره و سوزاندن آنھا
انتخاب زمينھای سبک برای کاشت مو
شخم زدن پای درخت در پاييز و زمستان


شی در سه مرحلله انجام ميشود:
سمپاش
-١سمپا
پاشی پای بوته ھھای مو عليه الرروھای داخل خااک
ک موقع خروج ش
پاشی سطح خاک
-٢سمپا
شفيره ھا از زميين
جره ھای بالغ رووی درختان
مپاشی عليه زنج
 -٣سمپ

ﭘﺴﻴﻞ ﮔﮔﻼﺑﻲ:

شکلی فصلی ميبباشند .شکل زممستان نارنجی ررنگ متمايل به قھوه ای و بطوول ٣/۵-۴
البی دارای دوش
حشرات کامل پسيل گال
ت
سبتا بزرگ  ،چ
کل بھاره زرد ننارنجی و طول آن  ٢/۶-٢/٩است .در ھر ددو شکل سر نس
و شک
چشمھا برامده و نارنجی
گردد.
شاخکھھا  ٨-١٠مفصللی و در مفصل آخربه دو موی حساس ختم ميگ

تخمھا کھربايی رنگ  ،کشيده و درقسمت عقبی دارای زائده طويلی است که طول آن  ١/۵برابر طول تخم است و در سطح
شکمی دارای برامدگی خارمانندی است که وسيله اتصال تخم به سطح برگ يا شاخه ميباشد و بارانھای بھاره قادر به
شستن تخمھا از سطح برگ نيستند .پوره ھا ابتدا کھربايی و بدون بالند ولی به مرور رنگ آنھا تغيير ميکند .آثار بال نيز
در سن چھارم ظاھر ميشود.
پسيل گالبی از آفات درجه اول گالبی است و روی ميزبان ديگری مشاھده نشده است .زمستان بصورت حشره کامل در
زير برگھای ريخته شده اطراف درخت وزير پوستکھای تنه ميگذرانند .تخمريزی ماده ھا ھنگامی شروع ميشود که دمای
ھوا از  ١٠درجه تجاوز نمايد .در اين موقع جوانه ھای درخت تازه رشد نموده اند .اولين تخمريزی معموال روی سرشاخه
ھا و در نزديکی جوانه ھا صورت ميگيرد .که اين تخمريزی تا پايان ريزش گلبرگھا ادامه دارد.

پوره ھا پس از خروج از تخم روی سرشاخه ھا و جوانه ھای برگ متمرکز ميشوند .درنتيجه برگھا پيچيده و کوچک
ميمانند .ترشح عسلک در نسل اول کم است ولی در نسلھای بعدی بخصوص در ماھھای گرم تابستان شديدتر ميگردد.
تعداد نسل آفت در نقاط مختلف تفاوت دارد و تابع شرايط اب و ھوايی ميباشد .در اصفھان  ۵نسل برای اين حشره گزارش
شده است.

طبق بررسی ھای انجام شده جمعيت پسيل گالبی از نيمه دوم خرداد رو به ازدياد گذاشته و در تيرماه به حداکثر ميرسد.
سپس در مردادماه جمعيت آفت پايين امده و دوباره از اواسط مردادماه بتدريج زياد شده و دراواخر شھريور ماه به حداکثر
ميرسد .يکی از علل طغيان آفت سمپاشی ھای بی رويه و از بين رفتن حشرات مفيد می باشد.
خسارت اين حشره از دوجھت ميباشد:
 -١با تغذيه از شيره نباتی برگ ،دمبرگ ،ميوه وحتی پوست شاخه و تنه درختان را به شدت ضعيف می نمايد.
-٢باترشح شيره سطح برگھا و ساير اعضای درخت را پوشانده و گذشته از اخالل در امر تنفس و فتوسنتز باعث
تجمع و تمرکز اشعه خورشيد در قطرات شيره شده و اين قطرات مانند ذره بين عمل کرده برگھا را ميسوزاند.
عالئم ناشی از خسارت:
برگھا پيچيده شده دچار خزان بی موقع ميشوند.
ميوه ھا بدطعم و غير قابل استفاده ميگردند.
رشد شاخه ھا و درخت دچار اخالل ميشود
مقاومت درخت در برابر ناماليمات اقليمی کاھش می يابد.
شيره پخش شده روی اعضای نباتی باعث رشد قارچ دوده و نشستن گرد و خاک گرديده و در اعمال فيزيولوژيک نبات
اختالل ايجاد ميشود.

روش ﻛﻨﺘﺮل:
رعايت فاصله درختان موقع کاشت و ھرس و آرايش آنھا پس از کشت
وجود پوشش گياھی اطراف درخت درنواحی گرم و خشک که باعث تعديل حرارت و رطوبت و کاھش خسارت پسيل
ميگردد .البته شبدر و يونجه برساير گياھان پوششی ترجيح دارند.
بھترين موقع مبارزه عليه اين آفت آخر زمستان و مصادف با موقع تخم ريزی حشرات کامل است مبارزات شيميايی
زمستانه که عليه شته ھا و شپشک ھای نباتی صورت می گيرد به خوبی روی اين آفت ھم موثر است به تجربه ثابت
شده است که به کاربردن امولسيون ھای روغنی بدون سم چنانکه بايد روی اين آفت موثر نيست زيرا حشرات کامل

می شود.مبارزه تتابستانه با
از نقاط ديگر برروی درختان رووغن پاشيده شدده پرواز می کننند و آلودگی دووباره ايجاد ی
ز
سفره نفوذی ھممراه با مويان رووی اين آفت به خوبی اثر می ککند.
کی از سموم فس
يک

زﻧﺒﻮر ﻣﻣﻐﺰ ﺧﻮارر ﺑﺎدام:

خود را در
سر و سينه و شككم سياه براق .الالرو اين زنبور كه تمام عمر خ
حشره كامل زنبووري است  ٨-۵ميليمتر با ر
ح
ميرسد.
د
كوتاه بوده كه طول بدن آن تا  ٩ميلليمتر ھم
ه
بادام مي گذراند بدون پا و
داخل مغز با
رروش ﻛﻨﺘﺮل:
مھاي آلوده
زنبور در داخل بادامھ
ر
ھر سال تا زماني كه ھنوز
جمع آوري و سوزاندن بادام ھاي آلووده تا اوايل اردديبھشت ماه ر
طرف كليه
بسر ممي برد ،يكي ازز راھھاي مؤثر مبارزه با اين آفت به شمار مميرود .درصورتتيكه اين روش ھمگاني و از ط
ست.
ت و اجرا شود در كاھش انبوھھي آفت مؤثر اس
باغدارران منطقه رعايت

ﺳﻪ:
ﺳﻮﺳﻚ ﺷﺎﺧﻚ ﺑﺑﻠﻨﺪ رزاﺳ
ﻚ

طح تحتاني
طرز خسارت آن بددين ترتيب است كه الرو از سط
شور است و ز
ميوه سردسيري كش
آفت جزو آفات مھھم درختان ه
اين ت
بطرف باالي شاخه ككرده و -٢
ف
ستقيما وارد شااخه شده و پس از طي نيم دايرره اي در زير پووست يك حركت مارپيچي
تخم مس
شاخه ھاي ن
الرو به مرور از ش
انتھاي سرشاخه پيشرروي ميكند .و
ي
تخمريزي بطرف
ي
ي محل
 ٣ساننتي متر در باالي
جوان به شاخه
مرگ شاخه ھا
آنھا منجر به گ
سن تر حمله كررده و با ايجاد كاانالھايي در ا
ھاي يككساله و سپس به شاخه ھاي  ٣-٢ساله و مس
و نھاييتا درختان ميگرردد.

سوسك شاخك بلند رزاسه فقط يك نسل در سال دارد و زمستان را به صورت الروھاي سنين باال در داخل شاخه ھا بسر
ميبرد .در اوايل بھار الروھا كامل شده تبديل به شفيره ميگردند و خروج حشرات كامل از اواسط خردادماه آغاز شده و
حداكثر تا اواسط تيرماه ادامه دارد.
تخمھايشان را به صورت انفرادي روي شاخه ھاي جوان قرارميدھند ،كه پس از  ١٠روز تخمھا تفريخ و الرو وارد شاخه
ميگردد.
روش ﻛﻨﺘﺮل:

مؤثرترين راه كنترل ھرس و قطع شاخه ھاي آلوده درفصل سبز كه تشخيص آنھا به سھولت امكانپذير ميباشد.
تقويت باغ و كوددھي و آبياري مناسب تاحد زيادي خسارت را كاھش ميدھد .به طوري كه مشاھده شده در باغھاي ديم
كاري يا نقاطي كه نامرتب آبياري ميشوند و در زمينھاي شني لب شور كه درختان بيشتر تشنگي ميخورند خسارت بيشتر
است.

ﻛﺮم ﮔﻠﻮﮔﺎه اﻧﺎر:

اين آفت اولين بار در سال ١٣۴٩در باغات كاشمر مشاھده و توسط پازوكي شناسايي گرديد.
كرم گلوگاه انار زمستان را به صورت الرو ھاي سنين آخر در داخل تاج و ميوه انار،داخل ميوه انجير ويا زير پوست تنه
در ختان بسر مي برد.
در فصل بھار با گرم شدن ھوا الروھاي زمستان گذران آفت به مرحله شفيرگي رفته و پروانه ھاي پيشتاز بسته به
وضيعت اقليمي مناطق مختلف استان وشرايط آب وھوايي آن سال معموالً از اواخر فروردين تا اوايل ارديبھشت ظاھر مي
شوند .كه معموالً اين الروھا بعلت عدم تشكيل گل وميوه انار تلف مي شوند ولي با ظھور گل وميوه  ،شب پره ھاي بعدي
پس از جفتگيري تخمھاي خود را بر روي ميله وپرچم وندرتا ً روي ديواره داخلي تاج قرار مي دھند.
تفريخ تخم آفت پس از  ٨-١٠روز بسته به درجه حرارت محيط بطول مي انجامد.
طول دوره الروي سن يك تا پنج در شرايط آزمايشگاھي )٣٠±١درجه سانتيگراد (ورطوبت نسبي)۶۵±۵درصد(و١۴
ساعت روشنايي  ٢٣روز ميباشد.
طول يك نسل آفت از مرحله تخم تا حشره كامل  ۴٣±٣روز تعيين گرديده است).يوسفي و ھمكاران (١٣٧٩
مجموع درجه حرارت موثر روزانه براي تكميل يك نسل آفت از مرحله تخم تاحشره كامل  ٧٠٧/٢درجه سانتيگراد مي
باشد.

تا  ۴نسل متغير است.
وھوايي استان بين  ٣ا
ي
تعداد ننسل آفت در شررايط آب

خسارت مربوط به تغذذيه الرو آفت:
ت
ست ودانه ھاي ميوه تغذيه ميكنند.
داخل مميوه انار از پوس

ج ونفوذ به
حوطه داخلي تاج
ايجاد سوراخ در مح
د
الرو جووان آفت با

به ظاھر سالم بردداشت شده در اننبار نيز باعث تتوسعه آفت در انبار ميگردد.
وجود الرووتخم آفت ددر ميوه ھاي ه
روش ﻛﻨﺘﺮل:
جمع آووري ميوه ھاي آلوده و از بين بردن آنھا)دفن زير خاك( در پپاييز
جمع آووري گل و ميوهه ھاي ريخته شد
شده در بھار و تاابستان
مشخص
ت در زمانھاي مش
استفاده از تريكوكارت
آفت(
تراشيددن تاج انار)محلل تخمگذاري ت
ت
رعايت بھداشت باغ

ﻛﺮم ﺳﻔﻔﻴﺪ رﻳﺸﻪﻪ:
عده زيادي از گگياھان اعم
حشره به ريشه ع
ست .الرو اين ح
فاژ و خطرناك اس
يكي از آفات پلي فا
سفيد ريشه يا زرردالو رسانك ي
كرم س
شه ھا موجب پژژمردگي و
ختان جنگلي ،گيياھان زراعي و نباتات زينتي حمله مي نكماييد و باقطع ريش
ختان ميوه،درخت
از درخ
است.
مخصوصا در خزانه ھا و روي نھالھاي ميوه زياد ت
صا
ن آفت
مرگ گگياه ميگردد.اين

خاك بسر ميبرد.
۵٠سانتيمتري خ
زمستان را به صورت الرو در عمق ٠
ن
سه سال يك نسل دارد و
سفيد ريشه ھر س
كرم س
مرداد خارج ميشوند.
د
دھه سوم خرداد تا دھه دوم
از طي دوره الرووي در بھار شفييره شده و حشررات كامل از ه
پس ز
چراغھا پرواز ميكنند.
ا
حشرات كامل شبھا درراطراف
ت
روش ﻛﻨﺘﺮل:

جمع اووري حشرات كاامل با كمك نور چراغ درشب ياابا تكان دادن دررختان درصبح ززود
پابيل ككردن اطراف رييشه درختان براي از بين بردن الروھا
ن
درختان
خاك پاي
استفاده از سموم در خ
سوسک ھای پوستخووار:
ک
الس،آلبالو،ھلو و به ديده
ي،سيب،بادام،گيال
جه،زردالو،گالبي
خيان بوده و روي درختان گوج
آفت يكي از آفات خانواد گلسرخ
اين ت
ست.
شده اس
كه دراثر تغذيه اييجاد شده ميگذرراند.در اواسط بھار يعني
زمستان به صورت الالرو كامل درون داالنھاي زير پپوست درخت ه
شاخه ھا و تنه را سووراخ كرده و خاارج ميشوند
ه
حدود ددھه دوم ارديبھھشت حشرات باللغ پوست
سال دارد.
آفت  ٣نسل در س
اين ت

جاق بوجود
به اندازه ته سنج
صدھا سوراخ ه
در سطح پوست ص
الروھا زير پوست تغذذيه نموده و داالالنھايي ايجاد ميممايند .سپس ر
ا
حشره كامل است و ااز محل اين سورراخھا شيره گياه به صورت فتييله اي خارج مييشود.
ه
ي خروجي
آيد كه سوراخھاي
مي د
ختان مجاور سررايت ميكند.
ميشوندو آلودگي به درخ
و
درختان مورد حمله بتتدريج ضعيف و خشك
ن

است و به درختان ضعيف حمله مميكند.
آفت درجه دو ت
ن  ،زيرا اين ت
تقويت عمومي درختان
سرشاخه ھا و دررختان خشكيده  ،ھرس منظم دررختان و حفظ س
قطع س
سالمتي عمومي آنھا.
استفاده از سموم نفوذذي در زمان خرروج حشرات كاممل در نسلھاي ممختلف

ﺳﻮﺳﻚ ﻫﺎي ﭼﻮﻮﺑﺨﻮار
ﻚ

ت
ستان را
سر پاييز و زمس
اين چووبخوار فقط يك نسل درسال داررد و قسمتي از تابستان و سراس
بصورت پيش شفيره دداخل چوب
بصورت دياپوز اجباري ميگذراند.
ت
خارج شده پس از تخمگذاري الالرو حدود ۴ماه در زير پوست تغذيه ميكند.
حشره كامل در بھار خ
جاد حركات دورااني ،طئلي
الروھاي آن زير پوست و كامبيوم تغذييه كرده و با ايج
ي
ست كه
ت بدين ترتيب اس
خسارت اين آفت
طرز خ
شكانيدن تنه اي به قطر ۵سانتتيمتر ميگردد .مميزان آلودگي گگاه به قدري زيياد است كه چارره اي جز
و بيناببيني موجب خش
خت نيست.
كندن و سوزاندن درخ
روش ﻛﻨﺘﺮل:

ختان
عي و تقويت درخ
رعايت بھداشت زراعي
ت
ھيچ ممبارزه شيميايي عليه اين آفت تو
توصيه نميشود

ﺎرﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻲ:
ﻲ
ﻛﻨﻪ ﺗﺎ

گفته ميشود.
كنه دوونقطه اي يا كنهه تارتن نيز ه
روي اغلب درختان مييوه فعاليت دارد و بر اثر تغذيه برگھا گردآلود وخشك و تارعننكبوتي ميشوند.

وكلش و رگھاي
درختان و زيركلوخه ھھا يا كاه ش
ن
در شكاف
مايل به قھوه اي ر
زمستان را بصورت مماده بالغ و به ررنگ قرمز ل
ميگذراند.
ند
ريخته شده به حالت ددياپوز
گذاري ميكند.
ي ماده پس از ككمي تغذيه تخمگ
در اواييل بھار كنه ھاي
جاد ميكند.
مي يابدو چندين ننسل در سال ايج
شدن ھوا فعاليت كننه ھا افزايش ي
در اواييل تابستان با گررم و خشك ن
روش ﻛﻨﺘﺮل:
الفاصله پس از مشاھده آفت و قبل از طغيان ككنه
استفاده از كنه كش بال
ي
آبياري مناسب و به مموقع درختان و جلوگيري از افززايش خشكي

ﺳﭙﺸﻚ واوي ﺳﻴﻴﺐ:
ﻚ

جشك و...
خت سيب و سپپس به درختان گالبي،ھلو،زرددالو،گردو،تبريززي،بيد،زبان گنج
سپردار در درجهه اول روي درخ
اين س
ديده مميشود.
شميراني و شفيع ابادي به اين آففت حساس و اررقام ديررس پايييزه مثل عباسي و گلشاھي مقاووم ترند.
واريته سيب گالب ،ش
ه
مي نمايد.
قسمتھاي ھوايي درخت سيب از جمله تتنه،شاخه،برگ و ميوه حمله ي
ي
سپردار واوي سيب بهه تمام
ر
جه فعاليت آفت ميوه ھا كم اب و كوچك شده و شكل طبيعي خوود را از دست مميدھند.
در نتيج
سپردار ترك خورده و پس از چند ساال ميخشكد.
ر
ميشوندو تنه درخت درااثر تراكم
و
خه ھا ضعيف و خشك
سرشاخ
اوايل مرداد ظاھر ش
سپردار واوي سيب دو نسل در سال دارد و پوره ھھاي نسل دوم اوواخر تير يا يل
ر
شده و پس از تتكامل ماده
ستانگذراني مينممايند.
بھار سال آينده زمس
خمريزي نموده و تخمھا به ھميين حالت تا ر
ھا در اواخر مھرماه ززير سپر خود تخ
روش ﻛﻨﺘﺮل:
ن
صادف با
جوان ميباشد كه مص
ن
بھترين موقع مبارزه در اوايل بھار پس از ظھور پپوره ھاي
ن
ريختن گلبرگھاست .در شرايط
سمپاشي در ل
سط اريبھشت مماه توصيه ميگرردد .نوبت دوم س
اصفھاان سمپاشي اواس
نسل دوم اواخر تيررماه و ھمزمان با رسيدن
شد
سيب گالب ميباش
ميوه س
ستانه جھت مباررزه با تخم آفت ننيز مؤثر است
استفاده از سموم زمس

ﺷﭙﺸﻚ ﻧﺨﻮدي ﺑﻪ:
ﻚ

شپشك نخودي به رووي درختان به،گگيالس،بادام،گرددو،سيب،گالبي،ھلو،زردالو،ازگگيل،انجير،فندق،،زالزالك،آلبالو،گگوجه و...
ك
شده است.
ديده ش
حمله ميكند ولي پوره ھا روي ببرگ و ميوه فعااليت مي نمايند.
خه ھاي جوان دررختان ميزبان ح
افت اغلب به شاخ
اين ت
ترشح ميگردد.
ح
شيرابه اي روي شاخه ھا
دراوايل بھار با تكامل حشره ماده و تتخمگذاري آن ش
يل
زمستان بصورت پوره ھاي سن  ٢رروي شاخه ھا ببسر ميبرد.در اووايل بھار پوره ھا كامل شده و حشرات كامل ھھمزمان با
سپر ماده باقي ميممانند.
گلدھي درختان تخمريززي كرده و تخممھا حدود ٢۵-٢٠روزداخل ر
ي
جام ميگيرد.
صفھان در دھه اوول خردادماه انج
خروج پوره ھا در اص
سال دارد.
آفت يك نسل در س
اين ت
روش ﻛﻨﺘﺮل:
صيه ميشود.
خروج پوره ھا توص
ج
سمپاشي در زمان
ي
خسارت
در صوورت مشاھده خس

