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  Aphididae هاشته -1

                                                          

 

     

 

 

 

 

 شناسي و نحوه خسارت:  زيست

  ،Meuphorbiaea زمینی سیب شته Aphis gossypii , شته پنبه  Myzus persicae ,هلو  سبز ها: شتهشته 

 Aphis faba  شته لوبیا 

ای، سیاه مشاهده سبز، قهوه زرد، های رنگ به مكنده هستند. و زننده دهانی قطعات نرم و بدنی دارای هاشته

 پوره 250تا   50 متوسط بطور هستند زاپوره یا زابچه و گذارندنمی تخم هاگلخانه معمولی دمای در هاشته شوند.می

 دارند.  تولیدمثل قدرت روز 10تا  7از  ها پسپوره. گذارندمی

 یند:به محصول خسارت وارد می نما چهار روشها به شته

 شوند.با تغذیه از شیره نباتی موجب ضعیف عمومی گیاه و در نتیجه کاهش تولید می -

 شوند.ها باعث بروز پدیده دوده میدرصد شیره گیاهی جذب شده توسط شته 95ترشح عسلک ناشی از دفع بیش از   -

 گذارند.تاثیر میها روی رشد گیاه در اثر مواد مترشحه در بزاق شته در برگ با ایجاد گال و پیچیدگی -

 شوند.باشد منجر به از بین رفتن گیاه میهای ویروسی که بسیار حائز اهمیت میبا انتقال ویروس و ابتال گیاه  به بیماری  -

نماید و با فرو بردن خرطوم خود شیره گیاهان را مكیده و از آن های مختلف گیاهی فعالیت میاین آفت بر روی اندام

-ها ظاهر مییجه گیاه ضعیف شده و عوارضی مانند پیچیدگی برگ، ریزش گل و میوه و یا زردی برگکند، در نتتغذیه می

 شود .

 علل و شرایط مساعد طغیان آفت:

رفتن رطوبت( جمعیت آفت باال رفته و در صورت عدم کنترل،  با مساعد شدن شرایط آب و هوایی )خنک شدن هوا و باال

 شود.بوته میتغذیه باالی آفت منجر به خشک شدن 
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 های پايش و رديابي: روش

-ین ا از قبل هاجوانه قسمت در گیاهان ییانتها خشب .شوندمی جلب رنگ زرد های کارت به بالدار هایشته

شته های وجودنشانه از هامورچه آمد و رفت و گیرند. حضور قرار بازرسی و توجه مورد بایستمی شوند باز هاکه گل

 . است ها

 

 ه: مبارز
  مكانيكي:  -کنترل زراعي 

 استفاده از ارقام متحمل  -

 های هرز داخل و اطراف گلخانهاز بین بردن علف -

 هاهای زرد رنگ برای شكار حشرات بالدار و پورههای رنگی به خصوص تلهاستفاده از تله -

 مترسانتی 30فاصله های زرد رنگ برای ردیابی و شكار حشرات بالدار باالی تاج گیاه به نصب کارت -

 هاگلخانه طریق وارد این از بالدار هایشته توسط کارگران )زیرا پائیز و بهار اوایل در زرد لباس خودداری از پوشیدن -

 شوند.(می

 با نصب توری به داخل گلخانهشته ها جلوگیری از ورود  -

 خودداری از مصرف بیش از حد کود ازته  -

 بت نسبی مناسب   تنظیم دمای گلخانه و رطو -

  

 :کنترل بيولوزيک 

 با محل گلخانه در اولیه سازی کانون صورتبه پارازتیوئید زنبورهای از استفاده هاشته کنترل روش ترینمهم          

 در شده کشت گندم هایگلدان گندم در شته که ترتیب این به. است گندم شته مثل هدف غیر میزبان یک از استفاده

 آنها روی  Aphidius colemani شته زنبور پارازتیوئید سپس و شده داده پرورش گلخانه یک در دیفر ده تا یک

شته که است شده آمده زنبورها از خوبی جمعیت )آفت( سبز به شته گلخانه گیاهان شدن آلوده از قبل تا و هشد رها

 بیولوژیک کنترل مهم عوامل دیگر از هم ها کفشدوزك و سبز بالتوری .دهندقرار می حمله مورد را وارد تازه های

 . هستند هاشته

  پشه شكارگرAphidoletes aphidiomysa  با نام تجاری آفیدند® (Aphidend برای کنترل شته )Aphis 

gossypii .در گلخانه های خیار 

 زنبور پارازیتویید ervi  Aphidius با نام تجاری ارویپار® (Erviparبرای کنترل شته )  persicae Myzus  در

 گلخانه های خیار.

 زنبور پارازیتویید colemani Aphidius  با نام تجاری آفیپار® (Aphipar برای کنترل شته )Aphis gossypii 

 های خیار. در گلخانه
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 :کنترل شيميايي 

 ها در هزار گلخانه 8/0 به میزان EC %50دیكلرووس -

 ایدر هزار خیار گلخانه 5/1 -2به میزان  WSC 65%  حاوی دی اتانول آمیدروغن نارگیلصابون حشره کش  -

 در هزار )کنترل پوره ها و حشرات کامل( خیار گلخانه ای 10به میزان  EC5.6%هماگروپراد  -
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 spp Liriomyza های مينوز برگمگس -2
 

 

 

 

 

 

 Liriomyza trifolii، L. sativaeهای: چهار گونه مهم به نام

 شناسي و نحوه خسارت:  زيست

است .  زرد و سیاه آن رنگ و است متر میلی 3تا  2حدوداً  و کامل مگس مینوز کوچک حشرات ندازها

 تغذیه و مراحل طی مینوز، مگس ماده حشرات .هستند زاالروی خسارت و بلوغ مرحله دو هر در مینوز هایمگس

 حاشیه و انتهایی های جوانگخصوص بر میزبان به گیاهان هایبرگ و شاخ سطح در را حفرات فراوانی گذاریتخم

 هایایجاد داالن با که است الروها توسط هابرگ در داالن با ایجاد اصلی و خسارت مستقیم و  کنند. می ایجاد آنها

 شوند می گیاه میزان محصول و و فتوسنتز تخریب مزوفیل، کاهش رشد به منجر ها،برگ سطح مارپیچ در

ماده تغذیه های سوراخ طریق از زایی گیاهانبیماری هایقارچ و ها باکتری ها،یروسو انتقال اثر در غیرمستقیم خسارت

  شود.می حاصل بالغ های

 نماید.ایجاد خسارت می شدت به خیار و فرنگی گوجه ، ایگلخانه ها سبزی و داودی ژربرا، در گیاهان زینتی،

 
 های پايش و رديابي:روش

 :میروند بكار زیر روش دو داخل گلخانه، در مینوز هایمگس تجمعی پایش جهت بردارینمونه برای

 آفت جمعیت تراکم به بسته شده مطالعات انجام بر اساس : هاو داالن الروها شمارش و هابرگ از بردارینمونه -1

 واننمی .است گیروقت سخت و حال عین در و دقیق روش بسیار الزم است. این نمونه  برگ 10-140حداکثر تعداد 

 باالیی یک سوم از هابرگ باید هدف این برای .نمود شمارش را هابرگ روی موجود هایداالن تعداد الرو، بجای

  .کندمی بیان را الروها تعداد درصد 86حداقل  هاداالن تعداد صورت . در اینشوند برداشته هابوته

 از کمتر آن دقت میزان اما است تر و راحت سریعتر بسیار روش این .چسبناك رنگ زرد کارتی هایتله نصب -2

 نصب هابوته نوك باالی ارتفاع در تله عدد یک گلخانه سطح مترمربع 200هر  به ازاء شیوه این در .است قبل روش

 شود.. انجام هفتگی صورتشمارش به و شده



 

1399 زمستان – جانشیخی گر -کریمی                                 دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا            

محصوالت سبزی و جالیز در گلخانه مهم: مدیریت تلفیقی آفات دستورالعمل اجرايي 6  

 

 : مديريت 
  بهداشتي: –کنترل زراعي 

 گلخانه اطراف از آفت میزبان هرز هایعلف حذف -

 تهویه(  هایدریچه و ورودی حشره )درب ضد هایتوری نصب -

 زرد نوارهای نصب یا متر دو هر فواصل به و عمودی بطور سانتی متر 30*10ابعاد  به زرد هایکارت نصب -

 است. موثر بسیار مگس کامل حشرات انبوه در شكار، گیاهان باالی متر درسانتی 30عرض  به رنگ

 )اتاق راهرو ورود ( ی در محل ورودیهای دوتایاستفاده از درب -

 آلودگی از عاری استفاده از نشاء -

 

 :کنترل بيولوژيكي 

های مینوز برگ ( برای کنترل مگسMiglyphus)  ®با نام تجاری میگلی فوس  isaea Diglyphus  زنبور پارازیتویید  -

 ( در گلخانه L. sativaeو  Liriomyza trifoliiسبزی )

 رنگی.های خیار و گوجه ف

 

  :شيميايي 

در هزار جهت کنترل الرو مگس مینوز در گلخانه های خیار )با  4/0به میزان WP75% سیرومازین )تریگارد(  -

 افزایش جمعیت(

 الرو در هر برگ( 2-3)با رسیدن میانگین جمعیت به  درهزار 1- 1/ 5به میزان  EC 1%آزادیراختین  -
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  Thrips tabaci تريپس پياز  ، تريپس غربي گل  -3

 

 

 

 

 

 شناسي و نحوه خسارت:  زيست

 روز 40 تا 14از  دما به بسته آفت این زندگی دوره طول گذراند.می گیاه بافت داخل را ها تخم ها تریپس

-می زندگی روز 20 تا کامل حشرات است. جه در 40دمای  در روز 11تا  10پیاز  تریپس زندگی دوره طول باشد.می

 هستند.  ماده تمام نتاج مناطق بعضی گذارد. درتخم می 80 تا ماده حشره هر کنند. 

 شوند.می گیاه بافت تخریب باعث مكنده - زننده مشابه دهانی قطعات با گیاه بافت از مستقیم تغذیه با هاتریپس

 دادن دست از و موجب بدشكلی گل غنچه از تریپس تغذیه. است هاآن الروی مراحل به مربوط خسارت بیشترین

 باعث پریده رنگ نقاط صورت تریپس به تغذیه اثرات بازشده هایگل در همچنین. شودمی آن پسندی بازار شارز

 هاتریپس غیرمستقیم خسارت .است برگ نمایان طرف دو در اینقره رنگ به خسارت عالیم. شوندمی گل بدشكلی

 خسارت گونه ترین مهم پیاز تریپس ویروسی هایانتقال بیماری باشد، هاآن مستقیم خسارت از بیشتر است ممكن که

 شود. می جا دیده همه در تقریبا که زاست

ترین آنها عبارتند از : پیاز، تره، تره نماید که مهماین آفت بسیار پلی فاژ است و در محصوالت زیادی ایجاد خسارت می

 فرنگی، گوجه فرنگی، سیب زمینی، خیار، خربزه ،طالبی ، بادمجان  و ... .

 
 :های پايش و رديابيروش

 : دارد وجود گلخانه در گیاهان روی هاتریپس پایش برای روش چند  

بازدید  هفتگی طور به و شده نصب عمودی طور به گیاه باالی در هاکارت زرد وآبی  هایکارت از استفاده  -

 . شوند

 . تریپس ملکا حشرات مشاهده و سفید کاغذ یا سینی یک روی هابرگ و هاگل دادن تكان  -

   . و پیچیدگی میوه ها هاگل روی ها گلبرگ شدن رنگبی و هابرگ روی های برنزهلكه عالئم بررسی -
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 : مديريت  

  بهداشتي: –کنترل زراعي 

 ضدعفونی بذور قبل از کاشت -

 های هرز در اطراف و داخل گلخانهاز بین بردن علف -

 حذف بقایای گیاهی داخل و اطراف گلخانه -

 ها با نصب توری ضد حشرهتریپس لوگیری از ورود ج -

 آنها حذف و مانند شاه پسند گلدار انگیاهاستفاده از  نداده است گل گیاهان که مواقعی تله )در گیاهان از استفاده  -

 مفید است(

 شكار انبوه آفت برای  نصب کارت زرد چسپنده و یا آبی  -

 شود.(می هاآب و هوای گرم و خشک سبب طغیان تریپستنظیم دمای گلخانه و رطوبت نسبی مناسب ) -

 بیولوژیک: -

 برای کنترل تریپس پیاز( mite-Swirskii) ®. با نام تجاری سوئرسكیAmblyseius swirskii کنه شكارگر -

Thrips tabaci . 

 :شيميايي 

 هاداخل جوانه لها وگ الی البه در حشره این فعالیت و زندگی محل بدلیل هاتریپس شیمیایی کنترل کلی طور به

 سموم تاثیر شود.می گیاه بافت داخل را هاتخم زیرا تاثیر نداشته هاتخم ها رویکشاستفاده از حشره . است سخت

 باشد.می تریپس کامل حشره و پوره روی

 در هزار  8/0به میزان   EC 50%  )ددواپ( دیكلرووس -
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 Trialeurodes vaporariorum های سفيد(مگس (سفيد بالک -4

 

 

 

 

 شناسي و نحوه خسارت:  زيست

 کوچكی از قسمت که طوری به گذاردمی عمودی طور به برگ زیرین سطح در عمدتا را هاتخم ماده حشره

سطح  به سمت و داده رنگ تغییر تدریج به که لیموئی زرد رنگ به و شكل قندیل هاتخم. است بافت داخلی تخم

 تغذیه برای مكان مناسب کردن پیدا از پس و بوده متحرك اول سن هایپوره. شودمی تفریخ و شده متمایل برگ

 کند.می زندگی ماه دو تا و گذاردمی تخم 500تا  30تعداد  ماده است. حشره ثابت رشد مراحل پایان تا و شده ثابت

 گیاه شیره از خود كندهم _ زننده قطعات دهانی کردن وارد با نابالغ و کامل است حشرات ماه یک آنها عمر اغلب اما

های سیاه یا دودی های ساپروفیت موسوم به کپکها به عنوان ماده غذایی برای قارچکنند عسلک دفع شده از آنمی تغذیه

ها شده و در کند. همچنین عسلک ترشح شده باعث چسبیدن ذرات گرد و غبار به سطح برگ( عمل میCapnodium)مانند 

 شود.های مختلف آن میای بر روی اندامهای رنگ پریدهسنتز سبب تضعیف گیاه و ایجاد لكهنهایت با کاهش میزان فتو

 در و شودمی میوه یا گل تولید برای آن توانایی دادن دست از و گیاه عمومی ضعف آفت موجب باالی هایجمعیت

   . رودمی بین از گیاه و کرده فراهم را هابیماری به ابتال گیاه به آمادگی نهایت

این آفت در آب و هوای گرم تعداد نسل به مراتب بیشتری دارد لذا با اوج گیری دما جمعیت آن باال رفته و تا 

نماید. در صورت وجود آفت مذکور، دادن کود ازته به گیاهان اگر براساس اواخر دوره کشت در گلخانه ایجاد خسارت می

 ی نماید .اصول علمی نباشد کمک زیادی به طغیان جمعیت آن م

کنند و ترجیح غذایی این آفت های هرز حمله میها به طیف وسیعی از محصوالت زراعی و علفسفیدبالک

 باشد.فرنگی، کاهو،بادمجان، گیاهان زینتی و ..... میمحصوالتی نظیر خیار، گوجه

 

 های پايش و رديابي:روش

-دریچه و ورودی مبادی در که هاییکارت بویژه .نمائید بازرسی هفته هر را چسبنده رنگ زرد هایکارت

نمایید.  مشاهده دستی لنز با را هابرگ پشت نموده و بازدید هفته هر را مناطق این دارند. گیاهان قرار تهویه های

 . شوندمی مشاهده لیموئی زرد رنگ به هاپوره معموال
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 : مديريت
  بهداشتي:  –کنترل زراعي 

 گلخانه  افاطر از میزبان هرز هایعلف حذف -

 حشره ضد های توری نصب و تعمیر -

 نصب نوارهای یا گلخانه گیاهان سطح باالی در عدد یک متر دو هر متر سانتی 30*10زرد  هایکارت نصب -

 رنگ زرد

 هاآن سوزاندن و اندشده آلوده شدت به که گیاهی های اندام و هابرگ حذف -

 
 :بيولوژيک 

برای کنترل سفیدبالک ( mite-Swirskii) ®نام تجاری سوئرسكیبا  .Amblyseius swirskii  کنه شكارگر -

 . های خیاردر گلخانه Trialeurodes vaporariorum   گلخانه

 برای کنترل سفیدبالک گلخانه (Mirical) ®با نام تجاری میریكال  Macrolophus caliginosus سن شكارگر -

 Trialeurodes vaporariorum های گوجه فرنگیدر گلخانه. 

  برای کنترل سفیدبالک گلخانه (strip-En) ®استریپ -با نام تجاری ان aEncarsia formos  زنبور پارازیتویید   -     

Trialeurodes vaporariorum های خیار و گوجه فرنگیدر گلخانه. 

  لک گلخانهبرای کنترل سفیدبا (Ercal) ®با نام تجاری ارکال Eretmocerus eremicus زنبور پارازیتویید -

Trialeurodes vaporariorum .در گلخانه های خیار و گوجه فرنگی 

برای  (Enermix) ®با نام تجاری انرمیكس Encarsia formosa +Eretmocerus eremicus زنبورهای پارازیتویید -

 .گلخانه های خیاردر Trialeurodes vaporariorum گلخانه کنترل سفیدبالک 

 

 :کنترل شيميايي  

 در هزار   8/0 ;به میزان EC 50%تفاده از دیكلرووس اس -

 در هزار 0.3به میزان    SC24.7%تیامتوکسام+المبداسای هالوترین )افوریا(  -

 در هزار 4به میزان  EC5%پیرترین )پایروتروم(   -

لیتر ماده  2میلی لیتر+  750به میزان  L7.16%)ناتورالیس( Beauveria bassiana حشره کش بیولوژیک   -
Nufilm  

 در هزار 1به میزان  WP)مایكوتال(   Lecanicllium muscariumحشره کش بیولوژیک  -

  در هزار 5/2به میزان  EC 0.15%آزادیراختین  -

  در هزار )فقط برای گوجه فرنگی( 75/0به میزان  SC 10%اسپیروتترامات  -
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 Tetranychus urticae کنه تارتن )کنه دو نقطه ای(: -5

 

 

 

 

  

 ناسي و نحوه خسارت: ش زيست

 شوندمی دیده قرمز و ای قهوه تا سبز _ زرد های رنگ به و دارند طول مترمیلی نیم تقریبا ماده هایکنه

 به معموال  گلخانه قرمز کنه.است مشاهده قابل بدن عقب و جلو قسمت در بدن طرف هر در تیره نقطه معموال دو.

 است. متفاوت گیاهی میزبان به بسته که گذارندمی تخم عدد 200تا  50ین ب کنه تارتن هایاست. ماده تیره قرمز رنگ

گیاه  تغذیه وضعیت و گیاه بافت میزبان، گیاه نسبی، رطوبت محیط، دمای به کنه بالغ بسته تا تخم از و نمو رشد

 پیدا ت طغیانیحال که است روز 10تا  7خشک  و گرم محیطی شرایط در هاکنه زندگی دوره طورکلیاست. به متفاوت

شود سپس به رنگ ها و یا کل گیاه دیده میهای سوزنی و برنزه در پشت برگصورت لكه. خسارت این آفت بهکنندمی

صورت کمی )کاهش شدید میزان محصول ( و هم کیفی )کاهش کیفیت های تارتن هم بهیابد. خسارت کنهای تغییر میقهوه

های فعالیت این آفت، وجود ترین نشانهگرد و خاك است،( که یكی از برجسته به دلیل ایجاد تارهای ابریشمی و جذب

 خشک موجب گیاه، بافت داخل سمی بزاق تزریق تغذیه با باشد. هنگاممی تارهای ابریشمی در پشت برگ گیاهان میزبان

می گیاه مرگ نهایت در و هابرگ شدن خشک و زرد موجب شدید هایآلودگی در  شوندمی هابرگ ریزش و شدن

 پرواز توانندمی اما ندارند بال هاکنه .ندارند دیاپوز یا خواب و دوره هستند فعال سال تمام طول در هاشوند. در گلخانه

 محل به محلی از) کردن بادکنكی )پدیده باد کردن خود نوعی به و گرفته قرار باد هایجریان روی بر معموال هاآن. کنند

 . شوندمی جابجا دیگر

های مناسبی گاهای هرز حاشیه گلخانه پناهها، روی گیاهان همیشه سبز و علفالبالی بقایای گیاهی، زیر کلوخه

کند. افزایش دمای هوا و باشد. و در صورت کشت محصول، به روی آن منتقل شده و ایجاد خسارت میبرای این آفت می

 ان آفت هستند. خشكی محیط ) رطوبت پایین ( از عوامل اصلی محیطی طغی

 

 :های پايش و رديابيروش

 بایست مورد می  هاگل و هابرگ کار این برای .شود انجام  باید مرتب و هفتگی طور ( گیاه بهMonitoring)  پایش -1

 برای .کرد استفاده )گلخانه اصلی گیاه از ترحساس (حساس گیاهان از که ستاین دیگر گیرند. روش قرار معاینه و بازدید

 .و خیار بلبلی، بادمجان چشم وبیال ،چیتی لوبیا مثال
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 برگ زیر سفید کاغذ یک اینكار برای. است کافی هاکنه مشاهده برای  برابر10-20با بزرگ نمایی دستی استفاده از لنز -2

  مشاهده حرکت حال در سوزن سر اندازه به موجوداتی ، آلودگی صورت در بزنید آن به ضربه چند و گیاه بگیرید گل و

 .است مشاهده قابل راحتی به بین ذره داشتن دست در با که کنید می

 

 : مديريت
  بهداشتي:  –کنترل زراعي 

 های هرز داخل و بیرون گلخانهحذف علف -

ها پاشی دو بار در روز  )کنهمدیریت مناسب آبیاری و تامین رطوبت کافی در فضای گلخانه با استفاده از سیتم مه -

 شوند.(صورت طغیانی ظاهر میه استرس رطوبتی و آبیاری دیده باشند بهروی گیاهانی ک

 هامنظور جلوگیری از بروز بیماریضرورت ایجاد گردش هوا در زمان تامین رطوبت به -

 عدم استفاده بیش ازحد از کودهای ازته -

 های دیگربه قسمتهای آلوده گلخانه به کنه قسمت ازاجتناب از رفت و آمد کارگران و انتقال وسایل کار  -

 

  :بيولوژيكي 

برای کنترل کنه تارتن  (Spidex) ®با نام تجاری اسپایدکس   persimilisPhytoseiulus کنه شكارگر -

Tetranychus urticae های خیار.در گلخانه 

( برای کنترل کنه تارتن Spical) ®با نام تجاری اسپیكال  Amblyseius californicusکنه شكارگر  -

Tetranychus urticae های خیار.در گلخانه 

 

 :کنترل شيميايي 

 در هزار  0.3به میزان   SC24%بی فنازیت )فلورامایت(  -

 در هزار 1به میزان   SC20%سایفلومتوفن )دانیسارابا(  -

 در هزار 1.25به میزان   SC15%اس کوئینوسل )کنه مایت(   -
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   Tuta absoluta (Meyrick)فرنگیگوجهپره مينوز شب  -6

 

 

 

 

 

 

  :زيست شناسي و نحوه خسارت

 گذراند.می های زیستییط گلخانه به تمام فرمرا در شرا فرنگی بسته به شرایط محیطی، زمستانپروانه مینوز گوجه

های های انتهایی، برگچهفرنگی در تمام سنین الروی به مراحل مختلف رشدی گوجه فرنگی )جوانهمینوز گوجهشب پره 

 کند. های سبز( حمله کرده و خسارت وارد میها و میوهنازك، ساقه، گل

 ها، الروها از بافتخسارت مینوز گوجه فرنگی روی گیاه معموال آسان است، در روی برگ تشخیص عالئم

سیاه الروها درون داالن ها قابل  آید، فضوالتنامنظم در میهای داالنکنند و مسیر تغذیه آنها به صورت مزوفیل تغذیه  می

هایی در ساقه ایجاد نمایند، که همچنین الروها ممكن است، تونل. ها ممكن است بعدا نكروزه شوندمشاهده است. این لكه

 تغییر دهند.  نمو کلی گیاهان را

ها میوهدهند اما ممكن است زیر تاج میوه و درون میوه هم نفوذ کنند. ها را ترجیح میها و ساقهالروها معموال برگ

ای آفت درون میوه، محلی برای ورود های تغذیهگیرند. داالنها در معرض هجوم این آفت قرار میظهور روی بوتهبه مجرد 

 شود. فساد میوه میباعث لهیدگی و شده و  زای ثانویهعوامل بیماری

 تصور دو بهگیر بوده و فرنگی از نظر کمی و کیفی چشم به محصول گوجه آفت این توسط شده ایجاد خسارت

 پسندی  بازار عدم و تولید میزان کاهش سطح فتوسنتزی، از کاهش ناشی مستقیم است. خسارت مستقیم غیر و مستقیم

  باشد.می هامیوه بافت روی هاپاتوژن گسترش اثر در ثانویه هایاز آلودگی مستقیم ناشی غیر خسارت و آلوده هایمیوه

 

 :های شناساييروش

-های نقرهها با پولکای، بالرنگ خاکستری متمایل به قهوه میلیمتر( است، به 5-8حشره کامل شب پره کوچكی ) -

 های سیاه مشخص های جلویی دارای لكهخاکستری، شاخک بلند مویی )تسبیحی(، بال -ای 

 های آلوده،ی بوتههاهای لكه تاولی( روی برگوجود عالئم خسارت الروی بصورت مینوز )داالن -

 ای در محل فعالیت الروهاوی سیاه متمایل به قهوهفضوالت الرمشاهده  -

 های آلوده دارای حفره وکانال تغذیه ای الرویمیوه -

  .دارد مزرعه حالت سوخته های شدیددر آلودگیو های کامال پژمرده و برگ -
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 های پايش و رديابي: روش

 ای:ردیابی مشاهده

های فضوالت الروی بر ها و خروج تودهآثار مینوز بر روی برگها و ساقه گیاه میزبان و مشاهده ها، میوهبازدید گل

 ها و ساقه گیاه میزبان روی میوه

 ردیابی فرمونی: 

 دلتا، سطلی و :  جنسی و تله ردیابی با استفاده از فرمون

 میلی گرم: مناسب ردیابی در مكانهای بسته بندی و سورتینگ 1/0جلب کننده های دارای  -

 هامیلی گرم: مناسب ردیابی در گلخانه 3/0ای جلب کننده های دار -

 توصیه های کاربردی در ردیابی:

 تعویض سطح چسبنده تله دلتا درصورت از بین رفتن قدرت چسبندگی  -

 2-4متر مربع یک تله و در گلخانه های با مساحت بیشتر از آن،  2500های با مساحت کمتر از تراکم تله در گلخانه -

 تله

در حاشیه گلخانه  تله در هكتار به منظور انجام عملیات ردیابی و شكار انبوه همزمان  10ید نشاء، های تولدر گلخانه -

 گذاشته شو.

 بازدید و کنترل تله ها یک بار در هفته  -

 هفته پس از برداشت محصول 3-2نگه داشتن تله ها  -

 هفته یكبار بسته به شرایط محیطی 4-6تعویض فرمون هر  -

 لودگی های شدیدتعویض سطح چسبنده در آ -

 

 : مديريت

  بهداشتي: –کنترل زراعي 

-های دوتایی ورودی به گلخانه به منظور جلوگیری از ورود حشرات بالغ به گلخانهنصب توری ضد حشره و درب -

 های تولید نشاء و گوجه فرنگی 

 سوالناسه های هرزحذف کامل بقایای گیاهی پس از برداشت محصول و علف -

 و ضدعفونی گلخانه خانه پس از برداشت محصول زیرو رو کردن خاك گل -

 کوددهی و آبیاری کافی در طول فصل زراعی -

هفته )خاك مرطوب با   5تا  4های گرم تابستان به مدت های تولید گوجه فرنگی طی ماهدهی خاك گلخانهآفتاب -

 صفحات پالستیک یا نایلونی برای جذب تشعشعات خورشیدی پوشانده می شود(

 الم کاشت نشاء س -
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 های کنترل غير شيميايي:روش

 شكار انبوه:

ها باشد که مكمل خوبی برای سایر روشاین روش عبارت از قرار دادن تعداد زیادی تله فرمونی در نقاط حساس گلخانه می

در این های مورد استفاده ترین تلهتواند موثر باشد. برخی از مهمبوده و مخصوصا زمانی که هنوز جمعیت آفت کم است می

 روش به شرح ذیل است:

 

 :Pan Trapفرمونی(  -تله تشتی )آبی (1

و یک عدد فرمون جنسی(،  یا صابون مایع ظرف شویییک ظرف پالستیک محتوی آب، مقدار کمی تله تشتی ) -

عمومی ترین تله مورد استفاده در شكار انبوه حشرات کامل است )نگهداری آسان، حساسیت پائین نسبت به گرد و 

 کند(عدد از نرهای بالغ را در روز شكار می 300هر تله تا داشتن ظرفیت باالی شكار،  غبار و

 سانتیمتری( نصب شوند.  30نصب تله تشتی: توصیه می شود در ارتفاع کم از سطح زمین ) -

 تله در هكتار  20-25: فرنگیتولید گوجه تراکم تله تشتی در گلخانه -

 تله در هكتار 30: تراکم تله تشتی در گلخانه تولید نشاء -

 هفته یكبار بسته به شرایط محیطی  4-6تعویض کپسول فرمون هر  -

 های فرمونی با طول عمر باال استفاده از کپسول -

 سانتی متری از سطح آب نصب شوند. 5-10های تشتی، فرمون ها در فاصله در تله -

 آوری شوند.عهای سطح آب با یک صافی جمای یكبار بررسی و شب پرهسطح آب باید هفته -

 ها باید همیشه دارای آب کافی باشند.ها یا سطلتشت -

 نوری:  -( تله ترکیبی تشتی2

دارای خاصیت شكار حشرات کامل نر و ماده، قدرت  (مخزن آب، فرمون جنسی و منبع نوری با فرکانس مشخص)این تله  -

 باشد.جلب کنندگی باال و قابل استفاده در شرایط گلخانه می

 تله ترکیبی مشابه تله تشتی )آبی فرمونی( است.تراکم  -

 

 (Sticky Roll( تله نواری چسبناك )3

 شود.  نوارهای چسبنده محنوی فرمون که بتدریج از این سطح چسبنده آزاد می -

 شود. های دارای عوامل بیولوژیک رهاسازی شده استفاده مینوارهای چسبنده شفاف در گلخانه -

روند. از این نوارها نبایستی ها بكار میها و شتهد برای شكار پروانه مینوز گوجه فرنگی و نیز سفیدبالکنوارهای چسبنده زر -

-های دارای عوامل بیولوژیكی استفاده شود زیرا عالوه بر جلب انواع آفات، حشرات مفید هم به این نوارها میدر گلخانه

 چسبند. 

 سانتیمتری از کانوپی گیاه نصب شوند.  60-70با فاصله  متری و 5/1این نوارها بایستی در ارتفاع  -
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 گیری:اخالل در جفت( 4

های کامال ایزوله با فرمون جنسی ماده به منظور سردرگمی حشره نر و جلوگیری از محیط گلخانهعبارت است از اشباع 

 گیری و کاهش جمعیت. جفت

های گرم در هكتار از فرمون جنسی )با پخش کننده 30با کاربرد  ارگانیکای این روش تنها در شرایط گلخانه -

 تواند موثر باشد. پخش کننده در هكتار( می 500گرم فرمون جنسی و تراکم میلی 60حاوی 

 

 :کنترل بيولوژيک 

مطابق دستورالعمل فنی  .Bacillus thuringiensis var. kurstakiکش میكروبی پاشی با حشرهمحلول -

  متوسط(  -های کم)در آلودگی سنین پایین جهت کنترل الروهایبرچسب 

های طیف وسیع در گلخانه به منظور کشهای انتخابی و کم خطر و خودداری از مصرف آفتکشفتاستفاده از آ -

 آفت در مناطق انتشار حفاظت از عوامل کنترل بیولوژیک طبیعی 

 

 يکنترل شيمياي: 

 در هزار 2غلظت  با( EC  0.15%)آزادیراختین با نام تجاری نیمارین -
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 armigera (Heliothis) Helicoverpa    فرنگيکرم ميوه خوار گوجه -7

 

 

 

 

 

 

 : زيست شناسي و نحوه خسارت

-های شاخفرنگی، فلفل، کاهو، گل خوار گوجه فرنگی آفتی پلی فاژ بوده و به محصوالتی نظیر گوجهکرم میوه

 تواند همزمان به چندین محصول حمله کرده  وایجاد خسارت کند.فت میزند. این آفرنگی و... خسارت میبریده و توت

ها گل به نزدیک هایبرگ انتهایی هایبرگچه صورت منفرد رویعدد تخم به 1500تا  1000حشرات ماده معموال بین 

 تغذیه نارس هایهمیو از ترجیحاً شده تفریخ تازه گذاشته و الروهای کوچک هایمیوه یا ها()بیشتر در سطح زیرین برگ

 غیرقابل هامیوه نهایت در باشد.می مشاهده قابل الرو مانده فضوالت باقی تغذیه محل در و کنندمی سوراخ آنرا و کرده

فرنگی است. البته عالوه بر گوجه شدیدتر معموال اول خسارت چین و شده قرمز زده زودترکرم هایشوند. میوهمی استفاده

 کند. ریزی میند پنیرك نیز تخمهای هرز مانروی علف

 هاینمایند. میوهالروهای این آفت ضمن تغذیه از برگ، از میوه نیز تغذیه کرده و خسارت اصلی را به میوه وارد می

گیرند. در مراحل اولیه الروی، الروها از محل اتصال ساقه به میوه وارد میوه شده و می قرار حمله مورد ندرتبه رسیده

ها کنند و ممكن است از یک میوه خارج شده و وارد میوه دیگری شوند. تغذیه آنمی ایجاد هامیوه در را عمیقی هایسوراخ

ها اغلب است. میوه آفت فضوالت از مملو هاآن درون های الروی، آبكی، نامنظم و سیاه رنگی شده کهمنجر به ایجاد حفره

 شوند. ثانویه را فراهم کرده که باعث پوسیدگی و فساد کامل میهای بعد از حمله آفت، راه نفوذ باکتری و قارچ

گاها در اواخر فصل، الروهای کوچک نیز به میوه رسیده وارد شده که تشخیص این الروهای کوچک در پایش و بررسی 

 ها بسیار دشوار است. میوه

 

 های پايش و رديابي:روش

ها پس از نفوذ به میوه چندان کششوند، کاربرد حشرهها میده و وارد آنها را سوراخ کرکه الروها سریعا میوهجاییاز آن

 گردد. اعمال هاتخم یا شده تفریخ تازه الروهای برای پایش هایروش موثر نخواهد بود. پس بایستی

اده سانتی متری باالی بوته برای پایش استف 20متر مربع از یک تله فرمونی جنسی در ارتفاع  500توان در هر می -

 ها ارتفاع تله را بایستی تغییر داد.(کرد. )با رشد بوته

-میوه یا هاگل به نزدیک هایبرگ انتهایی هایفرنگی، برگچهگوجه بوته 30صورت تصادفی در شود بهتوصیه می -

بوته  30های آفت مورد پایش و بررسی قرار گیرد. در صورتی که روی این کوچک به منظور مشاهده تخم های
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تخم سالم یافت گردید الزم  5تا  3سالم مشاهده شد، نیازی به ادامه ردیابی نیست. ولی چنانچه تعداد  تخم 3اد تعد

عدد  5یا کمتر از  3های یافت شده که تعداد تخمبوته دیگر مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی 30است تعداد 

عدد باشد بایستی عملیات  5های مورد مشاهده بیش از توان پایش و ردیابی را متوقف کرد. اگر تعداد تخمبود می

 مبارزه و سمپاشی با در نظر گرفتن دشمنان طبیعی آفت انجام شود. 

 

 :مديريت
  بهداشتي: –کنترل زراعي 

 کلسیمی کودهای از دارد. لذا استفاده آفت این حمله افزایش با مستقیمی فرنگی، رابطهگوجه در کلسیم کمبود -

 پوسیدگی کاهش تنها باعث نه الكلی( قند پایه با کلسیمی کودهای باشند )مثل داشته گیاه در تحرك قابلیت که

 یابد.می کاهش نیز آفت این خسارت بلكه شود،می گلگاه

( Imperialو امپریال ) (Red cloud) ردکلود نظیر قدیمی تجاری استفاده از برخی ارقام مقاوم یا متحمل )ارقام -

  (Tomatinای به نام توماتین )های مقاوم دارای مادهبینند. برخی واریتهمیسارت کمتری نسبت به سایر ارقام خ

 شود.هستند که باعث توقف رشد الرو می

 نصب توری ضد حشره و درب های دوتایی در ورودی گلخانه -

 زیرو رو کردن خاك گلخانه بالفاصله پس از برداشت محصول  -

 م تابستانآفتاب دهی خاك گلخانه طی ماه های گر -

 آوری و از بین بقایای محصول در داخل و خارج گلخانهجمع -

 

 :کنترل بيولوژيک 

 متر مربع گلخانه برای شكار انبوه 300-500تله در هر  2های فرمون جنسی حداقل استفاده از تله -

سایر عوامل  جهت کنترل الروهای سنین پایین و در تلفیق با Bacillus thuringiensis subsp. kurstakiکاربرد  -

 بیولوژیک )زنبورهای پارازیت تریكوگراما و براکون( طبق برچسب
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 Spodoptera exigua Hb   خوار کارادريناکرم برگ -8

 

 

 

 

 

 

 

 شناسي و نحوه خسارت:زيست

آفت  این هایمیزبان کند. ازمی وارد خسارت زراعی محصوالت اکثر به کهطوریبه بوده پلی فاژ بسیار این آفت

دسته  صورتبه را تخم بیشتر یا عدد 50 پروانه تعداد این .کرد اشاره اسفناج کاهو، بادمجان، فرنگی،گوجه به توان یم

 پشتی سطح از گروهی صورتبه الروها ابتدا حشره، در تخم تفریخ از پس .گذارندمی هابرگ زیرین سطح در جمعی

 که طوریمیدهند،به شكل پنجرهای حالت برگ به و خارج میشوند باالیی اپیدرم سطح از و کرده تغذیه به شروع هابرگ

 تغذیه نیز میوه از گاهی اما نیستند، الروها تغذیه اصلی محل هااگرچه میوه .ماندمی رگبرگها فقط برگ پهنک تمام از

  .کنندمی

  

 های پايش و رديابي:روش

 حشره ظهور زمان تعیین برای نوری هایتله از توانمی شوند، می جلب نور سمت به هاپرهشب که این به توجه با -

  .کرد استفاده کامل

 هاتله .کرد استفاده بالغ حشرات جمعیت کاهش همچنین و ردیابی برای جنسی های فرمونیتله نصب با توانمی -

 نصب متریسانتی 50  ارتفاع در گلخانه در تله یک تعداد به فصل آخر تا آفت نسل اولین  ظهور از قبل باید را

 .کرد ها را تعویضهفته تله 6-4هر  و کرده

 

 :مديريت

  بهداشتي: –کنترل زراعي 

 از بین بردن علف های هرز داخل و اطراف گلخانه -

 زیر و رو کردن خاك گلخانه پس از برداشت محصول   -

 آفتاب دهی خاك گلخانه طی ماه های گرم تابستان  -

 دی گلخانهنصب توری ضد حشره و درب های دوتایی در ورو -
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