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 ١  

  با كرم ساقه خوار برنجلعمل  مبارزه بيولوژيك دستورا -1

  تعيين موقعيت مكاني محلهاي اجرا و تهيه كروكي از حوزه عمل  - 

  لويت انتخاب محل و مكانهاي اجرايي مبارزه بيولوژيك وا

  اراضي سال گذشته مبارزه بيولوژيك 

  اراضي تجهيز نوسازي شده  

  اراضي تحت پوشش تعاونيهاي توليد روستايي  

  صورت شعاعي در اراضي بيولوژيك سال گذشته ه ب 

  با پر كردن جدولهاي مربوطه بردار  آماربرداري و تهيه مشخصات بهره - 

بـه ازاي هـر مركـز       (هاي هرز ميزبـان       گذران در بقاياي كلشها و علف       برداري تعيين تراكم جمعيت زمستان      نمونه - 

  ) ور ماهانه داخل مزرعه و روي مرز بط5/0* 5/0 كادر 20خدمات 

نيمـه  (از اولين شفيره    ) دشت(در هر منطقه    )بيست حالت رشدي آفت   ( نمونه   20بررسي بيولوژي آفت به تعداد       - 

  ) 20دو نوبت در هفته تا پايان برنامه عمليات يا تا صد در صد شدن الرو براساس ضريبي از ) دوم فروردين

ها ، همزمـان بـا بيـست حالـت رشـدي و بررسـي وضـعيت                    فرموني به منظور شكار پروانه     وهاي نوري     نصب تله  - 

  .ها و ثبت تعداد پروانه شكار شده در هر روز تا صفر شدن شكار در پايان فصل  تغييرات شكار پروانه

براي هـر هكتـار زمـين اصـلي يـا      ) يكصد گرمي(تعيين زمان رهاسازي نسل اول ، تعداد يكصد عدد تريكوكارت           - 

ن اصلي با بررسي وضعيت بيولوژي آفت در مراحل پيش پرواز و پيك پرواز بـا توجـه بـه                    براي خزانه يك هكتار زمي    

 روز پس از بررسي در كميته فني كـاربرد مـواد            7و زمين اصلي نشاكاري بعداز      )  برگي 4 تا   3خزانه  (فنولوژي برنج   

  . بيولوژيك استانها 

  ارزيابي رهاسازي انجام شده نسل اول  - 

 به     

  

 3-5رصد خروج    عدد تريكوكارت جهت بررسي تعيين ميانگين تخم و د         5انسكتاريوم به تعداد    اعاده تريكوكارت



 ٢  

   .روز بعداز رهاسازي

 بوته در هكتار در قطعـات آلـوده و توصـيه    32روش پاتاك ، با بررسي حداقل      ه  تعيين درصد آلودگي مرحله ساقه ب     

  . درصد 1سمپاشي در اراضي با آلودگي باالي 

  هاي آلوده تعداد بوته* هاي آلوده   تعداد ساقه*100

  تعداد كل بوته* هاي آلوده  تعداد كل ساقه در بوته

  .تعيين درصد پارازيتيسم در مناطقي كه امكان پيدا كردن تخم باشد 

بـراي    روز   55-60 روز بعداز نشا براي ارقـام زودرس و          40-45 در اراضي رهاسازي شده حدود       D.Hتعيين درصد   

 بوتـه در اراضـي      60(د سمپاشي شده براي هر مـامور        ه بوته با همان نوع رقم شا      240ررسي تعداد   ارقام ديررس با ب   

  ) .ها به نسبت اراضي زود نشا يا دير نشا  بوته در اراضي زود نشا و شاهد يا تعداد بوته60دير نشا 

  خوار  رهاسازي زنبور براي كنترل نسل دوم كرم ساقه - 

  .يره يا مشاهده اولين پروانه ماده شكار شده در حال تخمريزي يا تخمريزي كرده اولين رهاسازي در زمان پيك شف

قبل از  (با توجه به فنولوژي گياه      )  روز بعداز رهاسازي نوبت اول     7-10(دومين مرحله رهاسازي در زمان پيك پرواز        

  ) .هاي برنج مرحله خميري شدن خوشه

  ارزيابي نسل دوم  - 

  . عدد تريكوكارت براي هر مامور5ريوم ، تعيين ميانگين تخم و درصد خروج به تعداد اعاده تريكوكارت به انسكتا

 بوته در هكتار در قطعـات آلـوده و          32تعيين درصد آلودگي ساقه ناشي از فعاليت نسل دوم بروش پاتاك با بررسي              

  .گياه  فنولوژي استان مازندران درصد با توجه به 2توصيه سمپاشي در اراضي با آلودگي باالي 

  . دسته تخم 5تعيين درصد پارازيتيسم تخم به ازاي هر مامور 

  رهاسازي تداخل نسلهاي دوم و سوم  - 

  . زمان شروع صعود منحني نسل سوم با توجه به فنولوژي گياه دررهاسازي 

 با توجه به فنو

  

  .وژي گياه برنج لرهاسازي در مرحله پيك پرواز نسل دوم



 ٣  

  : ارزيابي نهايي  - 

  . عدد تريكوكارت براي هر مامور5تريكوكارت به انسكتاريوم تعيين ميانگين و درصد خروج به تعداد اعاده 

  . دسته تخم 5تعيين درصد پارازيتيسم تخم براي هر مامور حداقل

 روز  20-25 بوته توسط هر مامور      240خوار برنج با بررسي       ها ناشي از فعاليت ساقه      تعيين درصد سفيد شدن خوشه    

  .رداشت قبل از ب

  

   در مزارع ذرتبيولوژيكدستورالعمل رهاسازي عوامل كنترل  -2 

 و كنترل بيولوژيكي آفات ذرت ، آفات استرينيا و هليوتيس در مراحل تخم و الروي و سزاميا فقـط                 IPMدر برنامه   

لـذا بـا توجـه    ) دتخم سزاميا شرايط مطلوب براي استقرار زنبور تريكوگراما را ندار     (باشند    در مرحله الروي هدف مي    

ويژه آفات كليدي و با توجه به مجموعه اطالعات در مورد محـصول فـوق دسـتورالعمل                 ه  به مجموعه آفات ذرت و ب     

  گردد  تدوين ميزير رهاسازي عوامل كنترل طبيعي به شرح 

    مشاهده ايسي وضعيت حاالت رشدي آفت با بررسيربر - 

هاي شكار شده   تله براي هر حوزه عمل و ثبت روزانه آمار پروانه2قل هاي نوري يا فرموني به تعداد حدا        نصب تله  - 

  استرينيا 

 استرينيا در مرحله تخم و زنبور براكـون بـراي كنتـرل جمعيـت               2رهاسازي زنبور تريكوگراما براي كنترل نسل        - 

  الروي

جو و مشاهده دسته تخم آفت با       خوار اروپايي ذرت همراه با جست       رهاسازي اول با مشاهده اولين پروانه ماده ساقه        - 

  . تريكوكارت در هر هكتار 100

  . تريكوكارت در هر هكتار 100پوسته با % 5شفيره مصادف با حدود % 50رهاسازي دوم در مرحله  - 

 با  - 

  

  . تريكوكارت در هر هكتار 200رهاسازي سوم در مرحله پيك پرواز استرينيا



 ۴  

 الروي اسـترينيا و بازديـد كارشناسـي         3 پرواز ، در زمان پيـك سـن           روز بعداز رهاسازي مرحله پيك     10حدود   - 

  .شود   زنبور ماده براكون در هر هكتار رهاسازي مي1000

  :خوار اروپايي ذرت   ساقه3رهاسازي براي كنترل جمعيت نسل  - 

د لـذا بـر اهميـت    ر نسلهاي استرينيا وجود نـدار يبا توجه به اينكه بجز در نسلهاي اول و دوم حالت تفكيكي بين سا 

 رهاسازي به شـرح ذيـل       4ها تاكيد و براي كنترل جمعيت نسل سه استرنيا            هاي شكار شده در تله      ثبت وزانه پروانه  

  .شود توصيه مي

 تريكوكارت در هـر     100رهاسازي اول به محض شروع صعود شاخه منحني تغييرات جمعيت پروانه نسل سوم با                - 

  .هكتار 

  . تريكوكارت در هكتار 100هاي ذرت با   درصد شفيره در ساقه50 رهاسازي دوم در مرحله - 

  . تريكوكارت در هكتار 200رهاسازي سوم در مرحله پيك پرواز استرينيا با  - 

 زنبور ماده براكون در هـر هكتـار         1000 روز بعداز رهاسازي مرحله پيك پرواز استرينيا رهاسازي          10 تا   7حدود   - 

  .شود  عات از سنين الروي استرينيا ، سزاميا و هليوتيس انجام ميآوري و بررسي اطال با جمع

  :رهاسازيهاي تداخل نسل آخر فصل  - 

 روز بعد از رهاسازي براكون نسل قبل رهاسازي زنبور تريكوگراما شروع و با توجه بـه فنولـوژي ذرت                    10-12حدود  

  . تريكوكارت ادامه خواهد يافت100 هر نوبت)  نوبت4 الي 3حداكثر ( روز 5بفاصله هر ) تا حالت خميري(

  : ارزيابي 

ريكوكارت بصورت كامال تصادفي و     ت هكتار يك    10هاي ذرت به ازاء هر        بررسي تريكوكارتهاي نصب شده در بوته      - 

  .تعيين ميانگين تعداد تخم پارازيته و درصد خروج 

 روز بعـداز    7د سـطح اجـرا      صـ  در 1رت در  بوتـه ذ   500د پارازيتيسم تخم و الرو استرينيا بـا بـازبيني           صتعيين در  -

  .آخرين نوبت رهاسازي 

  

  



 ۵  

  : در مزارع ذرت استان خوزستان  بيولوژيكدستورالعمل رهاسازي عوامل كنترل -3 

از آنجا كه آفت كارادرينا آفت كليدي و درجه يك محصول ذرت در كشت تابستانه ذرت در خوزستان مـي باشـد و                       

مي باشد لذا عمليات رهاسازي زنبور براكون در مزارع ذرت هفته اول مرداد              برگي   4-6خسارت اين آفت در مرحله      

و درصد تراكم الرو در محصول فوق به شرح ذيل صورت مي گيرد             ) 2-3سن  (با بررسي و تعيين مرحله رشدي الرو      

  . عدد زنبور ماده در نظر گرفته مي شود1000در هر نوبت رهاسازي براي هر هكتار 

 درصدباشد رهاسازي در دو نوبت و نوبت دوم يك هفتـه پـس از اولـين       20-30 بوته   100 در   ميزان تراكم الرو     - 1

  .رهاسازي مي باشد

 . درصد باشد رهاسازي در يك نوبت صورت مي پذيرد10-20 بوته 100ميزان تراكم الرو در  - 2

ي توصـيه نمـي      درصد باشد در صورت وجود پارازيت طبيعي مطلوب رهاسـاز          10ميزان تراكم الرو اگر كمتر از         - 3

 .شود

 درصد باشد سمپاشي با يك حـشره كـش مناسـب توصـيه مـي                30 بوته بيش از     100اگر ميزان تراكم الرو در        - 4

 .شود

  :ارزيابي

ارزيابي مزارع ذرت كه زنبور در آن رهاسازي شده است با بررسي و شمارش الروهاي پارازيت شده و سـالم قبـل از                       

  .زي زنبور براكون صورت مي گيردرهاسازي و حدود يك هفته بعد از رهاسا

 

  سويا تريكوگراما و براكون درمزارع زنبورهايدستورالعمل رهاسازي  -4  

 ه  در مجاورت مـزارع پنبـ      مزارع انتخابي براي اجراي مبارزه بيولوژيك در مزارع سويا كشت تابستانه سويا و ترجيحاً             

  .باشد  پوشش مبارزه بيولوژيك ميزير

  

- 

  

   :در سويا كوگرامانبور تري زرهاسازي



 ۶  

 2هاي فرموني كه به تعداد حـداقل   اولين رهاسازي زنبور تريكوگراما به محض شكار اولين پروانه هليوتيس در تله     -

هـاي    شود و مـشاهده اولـين تخـم پروانـه روي انـدام              نصب مي ) ميكروكليما(عدد در هر منطقه خاص آب و هوايي         

  .گيرد  جام ميگياهي و درصورت ظهور مرحله زايشي گياه ان

. ته مورد بازرسي قرار گيـرد     ف بار در ه   2 بوته در هكتار و در سه مزرعه و حداقل           50براي مشاهده تخم بايد حداقل      

  . گردد  گرمي رهاسازي مي01/0 عدد تريكوكارت 200 گرم زنبور تريكوگراما در قالب 2در اين مرحله از رهاسازي 

 گرم زنبور تريكوگراما و رهاسازي نوبـت سـوم   2 از رهاسازي نوبت اول با       روز 7 تا   5رهاسازي نوبت دوم به فاصله       -

 در كـل  گيـرد و      صورت مي ) گرم زنبور تريكوگراما     2 ( روز از رهاسازي نوبت دوم با همان مقدار        7 تا   5نيز به فاصله    

  . گردد  صدم گرمي رهاسازي مي1 تريكوكارت 600 گرم زنبور تريكوگراما در قالب 6سه دوره 

  

  : نبور براكون در سويا زهاسازي ر -

 بوتـه در قطعـات      200به تعداد   .(گيرند     مزارع مورد برسي قرار مي     ،گراماوهمزمان با رهاسازي نوبت سوم زنبور تريك      

سـن  و درصـورت وجـود يـك الرو         )  هكتار باشد  50 هكتار به طوريكه اين قطعات نماينده واقعي كل          50مختلف از   

 عدد زنبـور مـاده همـراه    1000 زنبور براكون به تعداد ي،هاي زايش اندامدر% 3كمتر از  مترمربع و آلودگي 2در دوم  

  . گردد  زنبور تريكوگراما رهاسازي مي

 مترمربـع و آلـودگي      2در  سـن دوم    يـك الرو    ( در صورت وجود شرايط بـاال        ، با ارزيابي مجدد مزارع    ،يك هفته بعد  

  .  انجام خواهد شد ميزانزي براكون به همان نوبت دوم رهاسا) يهاي زايش اندامدر% 3كمتر از 

ون مشخص گردد كه ميزان آلـودگي انـدامهاي         كدر صورتي كه در بررسي مرحله اول رهاسازي زنبور برا          : 1توضيح  

 مبـارزه   عمليـات  بقيـه   هكتـار 10 بـا سـموم مناسـب و در    ياشـ مپ هكتار توصـيه س 40 است در %3زايشي باالي  

  .  خواهد يافت به شرح فوق ادامهبيولوژيك 

  . باشد   مترمربع بود نيازي به رهاسازي براكون نمي 2 در سن دوم الرو 1اگر چنانچه تعداد الرو كمتر از  : 2توضيح

 

  

  : بررسي تاثير عوامل كنترل طبيعي رهاسازي شده



 ٧  

 بوته سويا   240اد   نقطه تعد  3 رهاسازي شده در     زمينهايهكتار از     2 روز بعد از هر رهاسازي زنبور تريكوگراما از          5

  .شود  هاي هليوتيس درصد پارازيتيسم تخم محاسبه مي و پرورش تخم، بررسي آوري  انتخاب و با  جمع

 50هـا در هـر نوبـت رهاسـازي            از خـروج زنبـور از تريكوكـارت         روز بعداز انتقال تريكوكارتها بـه مزرعـه و بعـد           5 

يك عدد تريكوكارت بصورت كامال تصادفي انتخاب و مورد         تريكوكارت از قطعات رهاسازي شده و به ازاي هر هكتار           

  . گيرد  ارزيابي قرار مي

 پارازيتيـسم الرو هليـوتيس همزمـان در          ،  بوته در يك هكتار     30يك هفته بعداز رهاسازي زنبور براكون با بررسي         

  .گردد  قطعاتي كه در آنها رهاسازي و مبارزه شيميايي انجام شده تعيين مي

  

  

  :فرنگي   تريكوگراما و براكون درمزارع گوجهزنبورهايلعمل رهاسازي دستورا -5 

با توجه به بيولوژي آفت ، بخشي از جمعيت كرم قوزه كه به صورت شفيره هاي زمستانگذران  دوره زيستي خـودرا                      

يگراد  درجـه سـانت  20 الي   18تكميل نموده اند، در بهار سال بعد با مساعد شدن شرايط جوي و تامين دماي باالي                 

كه اين زمان تقريبا مصادف با شروع مرحله زايشي مزارع گوجه فرنگي است، بتدريج تبديل به حشره بالغ شده و به              

بـه همـراه حـشرات بـالغ حاصـل ازآن           ) نـسل دوم  ( اين مزارع هجوم مي برند ، حشرات بالغ حاصل ازاين جمعيت            

ي كرده اند ، بعنوان نسل اول به مزارع پنبه حمله بخشي از جمعيت آفت كه زمستان را به صورت دياپوز كامل سپر         

بنابراين ضروري است كه به منظور كنترل خسارت آفت در محصول گوجـه فرنگـي و كـاهش انبـوهي           . ور ميشوند   

جمعيت انتقالي آن به نسل بعدي ،در اين مرحله برنامه مبارزه بيولوژيك به شكلي كامال منسجم عليه اولين بخـش          

  :مراحل اجرايي اين برنامه به شرح زير مي باشد. فت در مزارع گوجه فرنگي اجرا شوداز جمعيت فعال آ

 گوجه    

  

 در صـورت وجـود شـرايط ذيـل در           كـه باشـد     فرنگي رهاسازي زنبور تريكوگراما مي      اولين رهاسازي در مزارع

  :گيرد  مزرعه انجام مي

هاي فرموني كه در مزارع حـوزه عمـل           ه در تله  فرنگي شكار شد    مشاهده اولين پروانه كرم قوزه در مزرعه گوجه       ) الف



 ٨  

 تلـه ، آمـاربرداري و بازديـد منطقـه و            2در هر منطقه آب و هوايي نصب حـداقل          . گردد  هر مركز خدمات نصب مي    

  . باشد  تعيين پيك پرواز پروانه ضروري مي

 بوتـه  50 در هـر مزرعـه      حداقل بايد سه مزرعه بازديـد و      . فرنگي    مشاهده اولين تخم كرم قوزه در مزرعه گوجه       ) ب

  . طوريكه كل مزرعه تحت پوشش قرار گيرد ه بطور تصادفي بررسي گردد ب

  . دهي باشد  له گلحاز نظر شرايط فنولوژي مزرعه در شروع مر) ج

  : توضيحات تكميلي 

روي تن سه مورد فوق همزمان يعني مشاهده اولين پروانه كرم قوزه و مشاهده تخم كرم قـوزه                  فدر صورت تحقق يا   

فرنگي شروع شـده باشـد اولـين نوبـت رهاسـازي تريكوگرامـا صـورت                  دهي گوجه   فرنگي و در صورتي كه گل       گوجه

  . گيرد مي

  . گيرد  رهاسازي نوبت اول با يك گرم زنبور تريكوگراما در قالب يكصد عدد تريكوكارت صورت مي

 عـدد  200نبـور تريكوگرامـا در قالـب     گـرم ز 2رهاسازي نوبت دوم حدود يك هفته بعداز رهاسـازي نوبـت اول بـا           

  .گيرد   گرمي انجام مي01/0تريكوكارت 

  .گيرد   روز بعداز رهاسازي نوبت دوم با يك گرم زنبور تريكوگراما صورت مي5 ،رهاسازي نوبت سوم

ر در هـر هكتـا    . گيـرد     رهاسازي نوبت اول زنبور براكون همزمان با رهاسازي نوبت سوم زنبور تريكوگراما صورت مي             

هـر  ( ليـوان    5 عدد زنبور ماده رهاسازي گردد كه با توجه به شعاع پرواز باالي اين زنبور بـا اسـتفاده از                     1000بايد  

  .توان رهاسازي را در هر هكتار اجرا نمود  مي)  عدد زنبور ماده200كدام محتوي 

 با بررسي كارشناسي و در      اتنباتيل با هماهنگي سازمان حفظ      بارد الزم به توضيح است كه در استانهاي خراسان و        

گيرد و در استانهاي ديگر نوبت دوم رهاسـازي براكـون براسـاس               صورت نياز نوبت دوم رهاسازي براكون صورت مي       

  . باشد  ارزيابي مزارع مي

  

  



 ٩  

  : دستورالعمل رهاسازي عوامل كنترل طبيعي در مزارع گوجه فرنگي استان خوزستان-6  

و به دو صورت زير پالستيك و       )  پاييزه –تابستانه  ( و) بهاره-زمستانه( دو فصل    در استان خوزستان گوجه فرنگي در     

با توجه به اينكـه در اسـتان خوزسـتان         .صورت مي گيرد  )  بهاره -زمستانه( عادي كشت و مبارزه بيولوژيك در مزارع      

يـا عـدم وجـود و       تحقيقات چنداني روي پارازيتوييدهاي تخم هليوتيس از جمله زنبـور تريكوگرامـا از نظـر وجـود                  

همچنين روي كارآيي اين عوامل صورت نگرفته است صرفا از زنبور براكون بـه عنـوان پارازيتوييـد الرو در كنتـرل                      

  .هليوتيس استفاده مي شود

مالك تعيين زمان رهاسازي شكار اولين شب پره هاي هليوتيس توسط تله هاي فرموني مي باشد حـدود دو هفتـه           

 هاي هليوتيس در مزارع گوجه فرنگي كه اصوال مصادف بـا اوج گلـدهي محـصول مـي                   پس از شكار اولين شب پره     

 . عد د زنبور ماده به ازاي هر هكتار صورت مي گيرد1000باشدزنبور براكون در يك نوبت و با 

 :ارزيابي

يـك و  زه بيولوژيك هفته بعد از رهاسازي از درصد پارازيتيسم الرو و آلودگي ميـوه در اراضـي تحـت پوشـش مبـار      

  .سمپاشي آماربرداري مي شود

  

  پنبه تريكوگراما و براكون در مزارع زنبورهاي دستورالعمل رهاسازي -7 

انـد و بـا       هـاي فرمـوني شـكار شـده         رهاسازي نوبت اول با مشاهده اولين پروانه كرم قوزه در مزارع پنبه كه در تلـه               

هـاي   تلـه . گيـرد   در مزارع پنبه است صورت مـي مشاهده اولين تخم آفت كه معموال مصادف با شروع مرحله غنچه  

 عـدد بـه ازاي هـر منطقـه خـاص آب و هـوايي نـصب                  2فرموني در مزارع حوالي مراكز خدمات و به تعداد حداقل           

  . گردد  مي

        

  

. شـود    گرمي رهاسازي مي   01/0 تريكوكارت   200 گرم زنبور تريكوگراما در قالب       2در مرحله اول به ازاي هر هكتار

 روز بعداز نوبـت  7 تا 5 اينكه بيشترين اهميت رهاسازي در نسل اول كرم قوزه است رهاسازي نوبت دوم               با توجه به  



 ١٠  

  . گيرد   گرمي صورت مي01/0 تريكوكارت 300 گرم در هكتار در قالب 3ميزان ه اول ب

 زنبـور   1000 ميزان يك گرم در هكتار همـراه بـا        ه   روز بعداز رهاسازي نوبت دوم ب      5فاصله  ه  رهاسازي نوبت سوم ب   

  .انجام مي گيرددر هر هكتار  براكون ماده 

  :رهاسازي عليه نسل دوم كرم قوزه روي پنبه و تداخل نسل 

امـا در هـر    گرم زنبـور تريكوگر 2ميزان ه  روز بعداز رهاسازي نوبت سوم ب15 تا 10رهاسازي نوبت چهارم به فاصله      

  گيرد  هكتار انجام مي

 1000 گرم زنبـور تريكوگرامـا همـراه بـا       2ك هفته بعداز رهاسازي نوبت چهارم با        فاصله ي ه  رهاسازي نوبت پنجم ب   

  . گيرد   ماده در هر هكتار انجام ميبراكون عدد زنبور

 بوتـه در  200شـود و بـا بررسـي     اي دو بار آمـاربرداري مـي    ده روز پس از رهاسازي نوبت پنجم از مزارع پنبه هفته          

ر هر مترمربع رهاسازي نوبت ششم به فاصله ده روز پس از رهاسازي نوبت               د 3صورت وجود ميانگين يك الرو سن       

  .شود  براكون ماده تكرار ميدزنبور عد1000پنجم با 

  

  دستورالعمل مبارزه بيولوژيك با شپشكهاي آرد آلود -8 

ل  پوشـش كنتـر   زيـر هـاي پـيش آگـاهي در منـاطق        با توجه به اهميت اطالع از وضعيت آفات ، استقرر كميتـه            - 

 از مراحل مختلف رشدي آفات براساس جـدول نمونـه پيوسـتي             رتببيولوژيكي شپشكهاي آرد آلود و آماربرداري م      

   . ضروري است

م كـردن تعـداد     كـ ،  ) ييهاي داخل تـاج و انتهـا        حذف نركها ، سرشاخه   (ات زراعي و مكانيكي شامل هرس        عملي - 

  .  جمعيت آفات ضرورت دارد درختان درصورت لزوم ، رعايت بهداشت و تغذيه براي كاهش

 -        

  

 هاي از جـدول   ي بـه دسـت آمـده      رد آلود با توجه به آمارها     آرهاسازي كفشدوزك كريپت براي كنترل شپشكهاي

 در صـورت تـراكم   20پيش آگاهي و پس از شروع فعاليت نسل اول شپشكهاي آرد آلوده در حرارت باالي متوسـط    

صورت حشره بالغ در مرحله قبـل از        ه   ب ت رهاسازي كفشدوزك كريپ   .شود   باالي آفت در كانونهاي آلوده شروع مي      



 ١١  

   .استريزي  تخم

در كانونهاي آلوده با توجه به اندازه و حجـم تـاج            .شود    عصرها انجام مي    خنك و ترجيحاً   هايرهاسازي در ساعت   - 

 در  هاي آلوده   چاي و گلخانه   هايباغدر  . شود   كفشدوزك رهاسازي مي    20 تا   10درخت براي هر درخت آلوده      

 برابر سطح كانونهاي آلوده رهاسـازي       2ميزان  ه   حشره بالغ شپشك آرد آلود در هر مترمربع ، ب          2 تا   1صورت وجود   

  .شود  اين دستورالعمل انجام مي  3با رعايت شرايط مندرج در بند 

  : ارزيابي  - 

 تعيـين درصـد آلـودگي    براي ارزيـابي عملكـرد كفـشدوزك كريپـت در كـاهش جمعيـت شپـشكهاي آرد آلـود               - 

 4بـا بررسـي   ) هـاي سـنين مختلـف    توده تخم و پـوره ( مختلف رشدي شپشكهاي آرد آلود     هايحالتدر  ها    سرشاخه

 روز  15ردرخت ، حدقل در سه تكرار در هر شهرستان ، قبل از رهاسـازي و                هروي  سانتيمتر   15طول  ه  سرشاخه ب 

  . شود  بعداز رهاسازي انجام مي

 روز بعـداز رهاسـازي ، تعـداد كفـشدوزك در مراحـل مختلـف رشـدي در                   15 درصد آلـودگي     همزمان با تعيين   - 

ـ        براي همين ترتيب    هب. شود شمارش    بايد هاي مورد بررسي    سرشاخه ه  تعيين وضعيت استقرار كفـشدوزك در بـاغ ب

 كـاربرد مـواد     شرايط منطقه در جلسات كميته فني طرح توسـعه        ه   تا حد مورد لزوم كه با توجه ب        ه ،  روز 15صل  واف

  . تكرار خواهد شد شمارش شود  بيولوژيك استانها تعين مي

جمله كفشدوزك كريپت و تاثير آنها در كاهش جمعيت شپشكهاي          از  به منظور تعيين وضعيت دشمنان طبيعي        - 

  . شود   درخت شاد در هر شهرستان انجام مي2 تا 1 حداقل روي 5هاي بند  آرد آلود آماربرداري

  :  نهايي ارزيابي - 

 از برداشت محصول درصد آلودگي ميوه به شپشكهاي آرد آلود در درختان رهاسازي شده و شاهد با بررسي                   لقب - 

  . شود  هر درخت تعيين مي روي  ميوه 1

 -                       

  

براي تعيين وضعيت زمستان گذراني و استقرار كفشدوزكهاي رهاسازي شده ، در بهار سـال بعـد قبـل از انجـام



 ١٢  

 نقطه حـضور و يـا عـدم    5 درخت از باغ رهاسازي شده در سال قبل و از هر درخت در   5داقل از   رهاسازي جديد ح  

   . شود  حضور كفشدوزك بررسي مي

  :شرايط و نحوه انتقال كفشدوزك از انسكتاريوم

آوري شـده     كفـشدوزكهاي جمـع   . شـود    صـورت حـشره بـالغ انجـام مـي         ه  آوري كفشدوزك در انسكتاريوم ب      جمع

 تايي همراه با كاغذ آغشته به عسل كه با پارچه دو درب آن بـسته  20 و 15 ،  10بار مصرف به تعداد     درليوانهاي يك 

  . شوند  گيرند و فورا جهت استفاده به محل مصرف منتقل مي است ، قرار مي

    . ساعت خواهد بود 18آوري كفشدوزك و رهاسازي  حداكثر زمان فاصله جمع

   

  ك عليه كرم سيب دستورالعمل مبارزه بيولوژي-9 

مبارزه بيولوژيك با كرم سيب در چارچوب اجراي طرح مديريت تلفيقي آفات ضمن رعايت و توجه دقيق به مسائل                   

 .  سيب ، بطور كامل مدنظر قرار گرفته و به اجرا درخواهد آمدIPMبيني شده در طرح  فني پيش

ـ      و توليد انـسكتاريوم     شود يقا رعايت دستورالعمل استانداردهاي مربوط به توليد زنبور تريكوگرما دق        - ه هـا ب

  . طور مرتب مورد كنترل و ارزيابي قرار گيرد

با توجه به تغييرات و نوسانات ميزان تراكم جمعيت آفـت و تغييـرات رفتـاري و زيـستي آن در منـاطق                        -

نده پاشي با روغن امولسيون شـو       مختلف ضروري است به هنگام پيك پرواز نسل اول آفت يك نوبت محلول            

   . درصد انجام پذيرد1 تا  5/0به نسبت 

هاي فرمـوني مونيتورينـگ ، مجمـوع          هاي آماري تله     در نسل اول ، داده     هابراي تعيين پيك پرواز پروانه       -

و فنولوژي درختان سيب مورد استفاده قرار       ) شروع مرحله تخمريزي  (حرارتهاي موثر روزانه ، بيولوژي آفت       

  . خواهد گرفت

-  

  

 گرمـي   01/0 گرم در هكتار با تريكوكارتهاي       15 به مقدار    :بور عليه نسل اول كرم سيب     رهاسازي زن



 ١٣  

  :  صورت خواهد گرفتزيرو در سه مرحله به شرح 

پروانه ها  و با توجـه بـه جمعيـت پروانـه           ساعت پس از محلولپاشي با روغن در زمان پيك پرواز            48مرحله اول    -  

  .منطقه ، با تاكيد بر بيشترين مقدار رهاسازي در اين مرحله شكار شده در تله هاي فرموني و شرايط 

  . گرم در هكتار يك هفته پس از مرحله اول رهاسازي زنبور5مرحله دوم به مقدار  - 

  .) گرم خواهد بود15جمع سه مرحله رهاسازي زنبور (مرحله سوم يك هفته بعداز مرحله دوم رهاسازي  - 

   :رهاسازي عليه نسل دوم كرم سيب - 

ها برمبناي روند رشدي مجموع حرارتهـاي مـوثر روزانـه             رهاسازي مرحله اول يك هفته قبل از پيك پرواز پروانه          - 

 گـرم در هكتـار      5به ميـزان    ) از پيك پرواز نسل اول      روز بعد  30حدودا  (هاي فرموني و بيولوژي آفت        آمار شكار تله  

  ) گرمي01/0 تريكوكارت 500(

  . بيشترين ميزان رهاسازي در اين مرحله برهاي نسل دوم با تاكيد واز پروانهمرحله دوم  در پيك پر - 

  .) گرم خواهد بود15جمع سه مرحله رهاسازي زنبور (يك هفته بعداز مرحله دوم رهاسازي  مرحله سوم -

  : دوم و سوم هايالعاده عليه تداخل نسل رهاسازي فوق - 

هـاي     ، در صـورت ادامـه رونـد شـكار بـاالي پروانـه در تلـه                 با درنظرگرفتن شـرايط آب و هـوايي منـاطق مختلـف           

 كـه نـشانگر   ) در مقايسه با آمارهـاي شـكار از ابتـداي فـصل           (هاي بعداز پيك پرواز نسل دوم         مونيتورينگ در هفته  

 دو مرحله   تاباشد ، يك      مي) در مناطق سه نسلي   (تداخل پس پروازهاي نسل دوم با پيش پروازهاي نسل سوم آفت            

  . انجام خواهد گرفتزيرشرح ه  گرم زنبور تريكوگراما در هكتار ب10-5ميزان ه العاده ب فوقرهاسازي 

ـ             7فاصله  ه  العاده ب   مرحله اول رهاسازي فوق    -  گـرم در    5ميـزان   ه   روز از آخرين نوبت رهاسـازي عليـه نـسل دوم ب

  ). گرمي01/0 تريكوكارت 500(هكتار 

  .  روز از مرحله اول و به همان ميزان و شرايط7 فاصلهبه العاده  مرحله دوم رهاسازي فوق - 

 -  

  

  :رهاسازي عليه نسل سوم



 ١۴  

 گرم زنبـور تريكوگرامـا در هكتـار ، در سـه           15 عليه نسل سوم آفت به ميزان        ،در مناطق سه نسلي آفت كرم سيب      

  : رهاسازي خواهد شد زيرشرح ه مرحله ب

فاصـله  ه  اشد ، عمليات رهاسازي عليه نسل سوم آفت ب        در مناطقي كه تداخل نسلهاي دوم و سوم وجود داشته ب           - 

  . العاده در سه نوبت متوالي و با شرايط يكسان ادامه خواهد يافت  روز از مرحله دوم رهاسازي فوق7

  :در مناطقي كه تداخل نسل وجود نداشته باشد  - 

ـ  هاي فرموني و طول دوره زيستي آفت ح         با توجه به آمار شكار تله     : مرحله اول    -  روز بعـداز    25-28فاصـله   ه  دودا ب

ـ  )ف با هفته قبل از پيـك پـرواز نـسل سـوم            دحدودا مصا (پيك پرواز نسل دوم       500( گـرم در هكتـار       5ميـزان   ه  ب

  ). گرمي01/0تريكوكارت 

  .  گرم در هر نوبت رهاسازي خواهد شد5 روز و به ميزان 7فاصله ه هاي بعدي ب مرحله -

 45-55 نوبت و بـه مقـدار      11 تا   9  تريكوگراما در طول يك فصل زراعي بين         جمع دفعات رهاسازي زنبور   : توضيح  

  . متغير خواهد بود)در مناطق سه نسلي(گرم 

  :ارزيابي  -

  انجام    زير شرحه   ارزيابي مبارزه بيولوژيك ب    ،نسلهاي آفت   از يكهر  عليه  رهاسازي  مرحله  يك هفته پس از آخرين      

  :خواهد گرفت

 از نظر درصد خروج     منتقل شده ،     تريكوكارت به انسكتاريوم     د عد 5 رهاسازي شده ، تعداد       هر هكتار باغ   يبه ازا  - 

وسيله ساير حـشرات مـورد    ه  زنبور ، ميانگين تخم روي تريكوكارت و درصد تريكوكارتهاي مورد هجوم قرار گرفته ب             

  . گيرد بررسي قرار مي

 ب     - 

  

 نمونـه   240 تا   120ري و بررسي تخمهاي آفت برروي       آو  وسيله زنبور با جمع   ه  درصد پارازيتيسم تخمهاي آفت

صورت تصادفي در طول اقطار     ه  كه ب ) واحد نمونه عبارتست از يك مجموعه گلگاه شامل ميوه و برگهاي اطراف آن            (

  . آوري محاسبه خواهد شد  روز از تاريخ جمع5 تا  3هر قطعه برداشت شده است ، پس از گذشت 



 ١۵  

  .م در نسل اول در صورت امكان انجام خواهد گرفت پارازيتيسصدتعيين در: توضيح 

  :ت گردد ي رعات دق زير بهمنظور اخذ نتيجه مطلوب از مبارزه بيولوژيك ضروري است كه در رهاسازيها موارده ب - 

  . زمان رهاسازي صبح زود و يا هنگام غروب آفتاب باشد - 

  .شد ساعت نبا24حداكثر زمان الزم براي خروج زنبورها بيش از  -

) دور از تـابش مـستقيم آفتـاب       (سمت شـمال    ه   تك تك با فاصله مناسب و در داخل تاج درخت ب            ، ريكوكارتها ت - 

  . نصب گردد

  . با زمان رهاسازي هماهنگ گرددهاآبياري باغ اي هامكان دوره  ا حدت - 

  

  

   ستهپدستورالعمل مبارزه تلفيقي با آفت پسيل  -10  

  ه كود و استفاده از كودهاي مناسب و آلي ، شخم عميق ، آبشويي غرقابياقدامات زراعي شامل ، چال - 

ت در زمـان تـورم      فـ گذران پسيل به محض ظهـور آ        استفاده از كارت و نوار زرد براي جلب و شكار نسل زمستان            - 

ر و نسل   زدن بيشت   نور و ضربه  ت ما گذران پسيل داراي قدر      نسل زمستان  جمعيتاينكه  ه  با توجه ب  . هاي پسته     جوانه

و در ايـن زمـان       اسـت     لذا استفاده از كارت زرد براي كاهش جمعيت نسل اول بسيار مـوثر             است  اي    خسارت زننده 

  . د  مي شوكمترين تلفات به دشمنان طبيعي وارد

 حفاظت دشمنان طبيعي استفاده از كارت و نوار زرد فقط تا وقوع نسبت شكار دشمن طبيعـي بـه پـسيل بـه                        رايب

   . استمجاز) مصادف با حدود اواخر ارديبهشت (20 به 1نسبت 

 - 

  

هــاي پــسيل زمــان اولــين رهاســازي   صــورت جمعيــت بــاالي پــورهرعليــرغم اســتفاده از كــارت و نــوار زرد د

ميانگين درجه حرارت مناسب براي خروج و تغذيه (شرايط منطقه   ه   در قالب كريزوكارت با توجه ب      )كريزوپا  (بالتوري

 كريزوكارت براي هر درخت تعيـين       10 تخم كريزوپا در قالب      250 تا   200ميزان  ه  ب) يزبانالرو و همچنين وجود م    

ـ      ) درحد خسارت ( و درصورت نياز و وجود ميزبان        دگرد مي  5 روز حـداكثر     10-12فاصـله   ه  ، رهاسـازي كريزوپـا ب



 ١۶  

  . ت ادامه خواهد ياف) مصادف با گرما و قطع فعاليت بالتوري در طبيعت( تيرماه  لينوبت تا او

  ارزيابي  - 

  : استاندارد و كنترل كيفي كريزوكارت قبل از رهاسازي  - 

  .باشد  نسل مي6حداكثر تعداد نسل پرورش كريزوپا در انسكتاريم  -   

  . باشد   عدد مي40-50 و بدون پايه 20-25ميانگين تخم در هر كريزوكارت با پايه  -   

  .  درصد ماده 50درصد نسبت جنسي باالي  - 

  كنترل كيفي كريزوكارت پس از رهاسازي  - 

كريزوكارت در باغ مـورد بررسـي قـرار گرفتـه ،            يك درصد    يصورت كامال تصادف  ه  سه روز بعد از هر رهاسازي ب       - 

  . شود   و نهايتا درصد تفريح محاسبه مي…ميانگين تعداد تخم ، درصد تلفات ناشي از تغذيه مورچه و 

   كنترل جمعيت آفت ارزيابي عملكرد كريزوپا در - 

 درخـت در  10 برگچـه از    50هاي پسيل با بررسي حـداقل          روز پس از هر رهاسازي ميانگين جمعيت پوره        12 -14

باشـد آمـاربرداري و همزمـان در باغـات      شود و نماينده سطح باغ مـي  صورت كامال تصادفي انجام ميه هكتار كه ب  

  .شود  انجام ميسمپاشي شده منطقه آماربرداري مشابه براي مقايسه 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧  

  Ectomyelois ceratoniaدستور العمل اجرائي كنترل تلفيقي كرم گلوگاه انار  -11 
  

   :حفظ و رعايت بهداشت باغ - 1

بمنظور ايجاد شرايط بهداشتي مطلوب و بهينه در سطح باغ، الزم است انارهاي آلـوده و ريختـه             

و همچنين انارهـاي بـاقي مانـده روي         ) بويژه در ابتداي فصل     ( شده در كف باغ در طول فصل        

درخت پس از برداشت محصول ، حتي االمكان به صورت همگاني جمع آوري شـده و در محـل                   

هاي از قبل تعبيه شده در هر باغ انباشته گردد و روي آنها با توري مناسب بعنوان مانعي بـراي                    

اً تا ارديبشهت مـاه،     خروج حشرات كامل آفت پوشانده شود و در صورت عدم پوشاندن آنها حتم            

  .قبل از ظهور گل هاي انار، ضايعات جمع آوري شده در زير خاك مدفون گردد 

 هفته پس از اوج گلدهي درختان ميوه انار و          3 يا   2در اين روش حدود      : حذف پرچم گل اول    - 2

  هفته پس از ظهور اولين گل انار كه در اين زمان پرچم اكثر گلهاي انار خشكيده است                 6 تا   5يا  

، پرچم گل و ميوه هاي انار با دستگاه مخصوص پرچم پاك كن و يا برس به نحـوي كـه داخـل                       

اين كار فقط يك مرتبه براي گـل اول انجـام مـي             . گلوگاه ميوه زخمي نگردد ، حذف مي گردد         

  .گيرد 

  :رهاسازي زنبور تريكوگراما - 3

 تعيين زمـان   و  T.cacoeciae يا  T.embryophagumپس از انتخاب سوش محلي زنبور 

آغاز رهاسازي زنبورتريكوگراما بر اساس شـرايط هـر منطقـه ميتوانـد فواصـل و تعـداد دفعـات                    

  :رهاسازي طبق الگوي ذيل باشد 

   روز 10 -15: فاصله رهاسازي -

- 

  

 .  نوبت8 – 10: تعداد دفعات رهاسازي



 ١٨  

عـداددقيق  كه باتوجه به شرايط آب و هوايي و ميزان فعاليت آفت در هـر منطقـه، الزم اسـت ت                    

 .دفعات رهاسازي بابررسي كارشناسي بمنظور حصول بهترين نتيجه تعيين شود

گرمـي در   % 01 عدد تريكوكارت    600 گرم زنبور و يا حداقل       6: مقدار مصرف زنبور در هر نوبت        -

  .هرهكتار

   تعيين زمان رهاسازي زنبورتريكوگراما-4
زم است در هر منطقه ي عمليـاتي زمـان               بمنظور تعيين زمان رهاسازي زنبور تريكوگراما ال      

خروج اولين پروانه ها و اوج پرواز آفت بوسيله تله نوري و يا شـمارش پروانـه هـاي خروجـي از                      

قفسه هاي پرورش محتوي انارهاي آلوده سال قبل توسط كارشناس هرمنطقه تعيين گـردد بـا                

دوره ( زمـان طـوالني   توجه به اينكه اوج خروج حشرات كامل نسل زمستانگذران آفت در مـدت           

و به صورت تدريجي و با مقدار تخمريزي كم مي باشد لذا، بهتـرين زمـان رهاسـازي                  )  روزه 45

  .براي نسل اول آفت بالفاصله بعد از زمان اوج خروج پروانه هاي آفت مي باشد

  : جهت افزايش كارايي زنبورتريكوگراما رعايت موارد ذيل ضروري مي باشد -5
كوكارتها از حمله مورچه ها و تقليل خسارت ناشي از آن الزم است به گونـه                 براي حفظ تري   – 1

اي در امر توليد و رهاسازي  طبق استانداردهاي توليد و توزيع زنبـور برنامـه ريـزي گـردد كـه                      

و .  ساعت اوليه نصب تريكوكارتها صورت گيرد      24حداكثر خروج زنبورها در طي زماني كمتر از         

  .تريكوكارت استفاده گردداز نخ نامرئي جهت نصب 

  . نصب تريكوكارتها و توزيع آنها به طور يكنواخت در سطح باغ انجام گيرد-2

 جهت ايجاد شرايط مناسب براي فعاليت زنبور ها حتي االمكان سعي شود رهاسازي بعـد از                 -3

ـ                      اغ آبياري درختان و در اوايل و يا اواخر روز انجام گيرد و  حتي االمكان پوشش گيـاهي كـف ب

  .حفظ گردد

5-

  

  . تريكوكارتها در اواسط تاج درخت و در محلي بدور از اشعه ي مستقيم آفتاب نصب گردد



 ١٩  

زنبورهاي بـدون بـال و      (  بمنظور افزايش كارايي زنبور در طبيعت و تقليل درصد ناهنجاري            -6

و نرزايي در چرخه توليـد زنبـور تريكوگرامـا  الزم اسـت هرسـاله سـوش زنبـور                    ) بدون شاخك 

ريكوگراما در ماهاي تابستان و پائيز در هر زيست بوم طبيعي متناسب با نوع محصول و شرايط           ت

 نـسل   10بيش از   (آب و هوايي از روي تخم ميزبان اصلي جمع آوري و از ايجاد نسلهاي متعدد                

در انسكتاريوم پرهيز شود و در چرخه توليـد ايـن نكتـه را مـدنظر داشـته باشـيم كـه تعـداد               ) 

مايشگاهي ، مكان جمع آوري سوش، تكنيكهاي پرورشي و نوع ميزبان آزمايـشگاهي             نسلهاي آز 

 .از موارد موثر در ميزان فعاليت و كارايي زنبورهاي تريكوگراما است

 درجـه  27 ± 1 مناسبترين درجه حرارت و رطوبت نسبي بـراي توليـد زنبـور تريكـو گرامـا            -7

لي براي باال بردن توان زنبورها در طبيعت         درصد مي باشد و    75 ± 5سانتيگراد و رطوبت نسبي     

و افزايش كارايي آنها بايد در شرايط اتاق پرورش در فواصل معين ، تغييراتي متناسب با شرايط                 

 دقيقه در ساعات مياني هرروز      10براي متحمل شدن به گرما بايد بمدت        . طبيعت ايجاد نماييم  

 درجه سانتيگراد كاهش دهيم     16ما را  به      درجه و براي تحمل سرما نيز در شب د         32دما را به    

اين تغييرات را مي توان متناسب با حداكثر و حداقل درجه حرارت شبانه روزي هـر منطقـه در                   

زمانهاي رهاسازي زنبور تنظيم كرد همچنين براي افزايش كيفيت زنبور توصيه مي شود زمـان               

  . ساعت مشابه با طبيعت باشد24روشنايي و تاريكي در هر 

8-                     

  

جهت افزايش درصد خروج زنبورهـا الزم اسـت ضـمن رعايـت دقيـق مراحـل انبـارداري و

جابجايي مطابق با استانداردهاي توليد و توزيع زنبور، نسبت به فـراهم آوردن شـرايط رطـوبتي                 

مناسب در زمان رهاسازي زنبور توجه ويژه شود زيرا زنبورهاي تريكوگرامـا نـسبت بـه خـشكي                  

رايط خشك در زمان رهاسازي باعث چروكيدگي تخم ميزبان و بتبـع            بسيار حساسند و وجود ش    

مناسـب تـرين ميـزان رطوبـت نـسبي در زمـان             . آن باعث كاهش درصد خروج زنبور مي شـود        

 درصد  مي باشد و در صورت فراهم نبودن اين رطوبت بايد زمان آبياري را                100 تا   80رهسازي  



 ٢٠  

 .مدنظر قرارداد

 با ويژگي زيستگاه شناخته مي شوند تا بـا ويژگـي ميزبـان لـذا                 زنبورهاي تريكوگراما بيشتر   -9

. بمنظور كسب موفقيت در كاربرد اين زنبورها انتخاب سـوش مناسـب هـر منطقـه ضروريـست                 

سوشهاي مناطق مختلف ممكن است پتانسيلهاي متفاوت داشته باشند بـه همـين جهـت الزم                 

سـپس در شـرايط نيمـه صـحرايي و          است هر يك از سوشها اپتدا در آزمايشگاه غربـال شـده و              

  .صحرايي مورد ارزيابي قرار گيرند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 ٢١  

 Bacillus دستورالعمل استفاده از حشره كش هاي بيولوژيك حاوي باكتري -12

thuringiensis subsp. kurstaki در قالب برنامه مديريت تلفيقي كنترل آفات  

 .Bacillus thuringiensis subsp  (Btk) بـاكتري در كاربرد حـشره كـش هـاي بيولوژيـك حـاوي     

kurstaki                  شـامل  ( در برنامه كنترل بيولوژيك مصوب ساليانه كشور در تلفيق بـا سـاير عوامـل بيولوژيـك
و يا به صورت مستقل و در قالب برنامه مـديريت تلفيقـي كنتـرل       ) زنبور هاي پارازيت تريكوگراما و براكون     

  : گيردآفات موارد زير مد نظر قرار 
 :  زير توصيه مي شود�حشره كش مذكور براي كنترل الروهاي سنين پايين آفات و محصوالت .1

 
  محل كاربرد  گروه رديف  نام فارسي آفت  نام التين

  Lymantria dispar  1  ابريشم باف ناجور

2  
برگخوار گزنده ي 

 Porthesia melania  بلوط

 Leucoma wiltshirei  برگخوار سفيد بلوط  3

 

Hyphantria cunea 

درختان جنگلي و 
  فضاي سبز

  4 شب پره سفيد تارتن

جنگل و فضاي
  سبز

 Yponomeuta  ليسه سيب  5
malinellus 

  سيب
  درختان ميوه

  تاكستان Lobesia botrana  6  خوشه خوار انگور

Helicoverpa 
armigera 

 گوجه 
  كرم قوزه پنبه  7

پنبه،
فرنگي، نخود، 

  تونسويا،تو
Helicoverpa 

viriplaca 
  نخود  8  پيله خوار نخود

9  
ساقه خوار اروپايي 

  ذرت Ostrinia nubilalis  ذرت

 .Spodoptera sp  برگخوار ذرت  10
ذرت، سويا، 

  چغندر

  محصوالت زراعي

  كلم Pieris brassicae  پروانه سفيد كلم  11
  كلم Plutella xylostella  بيد كلم  12

13  
پروانه مينوز گوجه 

  فرنگي

  

Tuta absoluta  گوجه فرنگي  



 ٢٢  

  
 درصد تخم هاي آفت باشد كه بـا اسـتفاده از            50الزم است كاربرد عامل بيولوژيك هم زمان با تفريخ           - 2

 .  روز بايد محلول پاشي تكرار شود5-7تله هاي فرموني تعيين مي شود و به فاصله 

 از گيـاه كـه مـورد         گرم عامل فعال در هكتار، روي قـسمت هـايي          100-300در منابع ميزان مصرف      - 3
بـسته بـه نـوع      . ، توصيه شده است   )تعليق(حمله الروها قرار گرفته به صورت محلول پاشي سوسپانسيون          

 تكـرار در    3 كيلوگرم در هكتار بـا       2فرموالسيون مقدار ماده فعال متفاوت است لذا به طور متوسط مقدار            
از آن جـايي كـه      . الروهاسـت ) 2 و 1(زمان مصرف، سنين اوليـه    . طول فصل زراعي در نظر گرفته مي شود       

 روز است، توصيه مي شود در صـورتي كـه           7 تا   5بين  ) هواي ابري و خنك   ( در بهترين شرايط     Btkدوام  
محلول پاشي تا روز    .  روز تكرار شود   7 تا   5تداخل و تداوم نسل در مورد آفت وجود دارد محلول پاشي هر             

ه بـه نـوع فرموالسـيون، رعايـت نحـوه مـصرف مطـابق               بديهي است با توج   . برداشت امكان پذير مي باشد    
 روي كنترل الروهاي سنين باال      Btkكارايي  . برچسب فارسي تأييد شده توسط اين سازمان ضروري است        

. به سرعت كاهش مي يابد، به طوري كه قابل توصيه نمي باشد مگر اينكه دز مصرفي افـزايش داده شـود                    
ول پاشي بارندگي صورت گيرد تكرار محلول پاشـي توصـيه            ساعت پس از محل    24در صورتي كه در طول      

 .مي شود

رعايت شرايط و زمان انبارداري، زمان مصرف، تكرار محلـول پاشـي، اسـتفاده از محلـول پـاش هـاي                      - 4
 . استاندارد، قليايي نبودن آب مورد استفاده براي حصول نتيجه بهتر مورد تأكيد است

يديه آناليز كنترل كيفي و برچسب فارسي از اين سـازمان           هر بچ حشره كش بيولوژيك بايد داراي تأي        - 5
 به منظور دسترسي به موقع بهره برداران و تسريع          10/02/93 مورخ   730/2757 پيرو رونوشت نامه     .باشد

فرآيند توزيع، ارائه صورتجلسه نمونه برداري توسط شركت توليدكننده تا زمـان اخـذ نتـايج مـورد تأييـد                    
 . را به استان ارائه نمايدتأييديه آناليز كنترل كيفييدكننده متعاقباً الزم است شركت تول. است

 اسـتفاده  10/02/93 مورخ 730/2649براي كنترل كرم خوشه خوار انگور مطابق دستورالعمل شماره       - 6
 در هزار در قالب مديريت تلفيقي آفات و در          2 با دوز    SC حشره كش بيولوژيك بايولپ با فرموالسيون         از

  . روش ها مانند اختالل در جفتگيري توصيه مي شودكنار ساير
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 ٢٣  

  

                                                

 Beauveria دستورالعمل استفاده از حشره كـش هـاي بيولوژيـك حـاوي قـارچ      -13

bassianaدر قالب برنامه مديريت تلفيقي كنترل آفات   
  

در برنامـه كنتـرل   ) نـاتوراليس  (Beauveria bassiana در كاربرد حشره كش بيولوژيك حـاوي قـارچ  
  : يولوژيك مصوب ساليانه كشور موارد زير مد نظر قرار گيردب

  : حشره كش مذكور براي كنترل آفات و محصوالت زير توصيه مي شود-1

نام فارسي 
 آفت

رديف نام التين  محل كاربرد گروه

1 
   عسلك 

 پنبه
Bemisia 
tabaci 

 
محصوالت زراعي

  
تأثير حشره كش روي آفات هدف در محصوالت زراعي، كاربرد در منـاطق داراي رطوبـت                براي افزايش    - 2

همچنين طبق دستورالعمل، كاربرد بالفاصله بعد از آبيـاري  . رجحان دارد) استان هاي شمالي(نسبي باال  
 . به دليل افزايش رطوبت محيط مؤثرتر است

ميزان مصرف به   . مصرف مي شود  ) ق كننده رقي(به صورت محلول پاشي اندام هاي هوايي همراه با آب            - 3
 ميلي ليتر در هكتـار مـصرف مـي          750-1000نوع آفت و شدت آلودگي بستگي دارد و به طور متوسط            

رعايـت شـرايط و زمـان        .توجه به نحوه مصرف روي برچسب فارسـي تأييـد شـده ضـروري اسـت               . شود
 .انبارداري و زمان مصرف مورد تأكيد است

يك بايد داراي تأييديه آناليز كنترل كيفي و برچسب فارسـي از ايـن سـازمان                هر بچ حشره كش بيولوژ     - 4
  .باشد

 
  
  

 
   i   مورخ 245/2247يافته هاي تحقيقاتي اعالم شده از سوي مؤسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور طي نامه هاي شماره 

  .11/09/93 مورخ 245/6914 و 24/03/93

    پنبه، گوجه فرنگي، خيار،
 بادمجان


