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 (Trialeurodes vaporariorum)مگس سفید  -1

 ریز یدر کشت ها ژهیکه به و .شوند یمحسوب م ینتیو ز یزراع اهانیآفات مهم گیا سفید بالک ها  دیمگس سف

 .آورند یرا به وجود م یپوشش مشکالت قابل توجه

 آفت مشخصات

 باشند یاند، مشده دهیپوش دیسف یدو جفت بال که با موم پودر یحشرات کامل رنگشان زرد کمرنگ و دارا. 

 آمدن الروها از تخم،  رونیکه قبل از ب باشدیبه رنگ زرد کمرنگ تا سبز م هیاول یشکل، تخم ها یتخم ها دوک

 .انددهیبرگ ها چسب ری. تخم ها به زندیآیدرم اهیتا س رهیت یتخم ها به رنگ ارغوان نیا

 یمرحله الرو نیدارد. اول یسن پورگ 4تا  3آفت  نیا Crawler نینام دارد. ا  Crawler ها رنگ سبز روشن و

 .کنندیرا شروع م هیبرگ متصل شده و تغذ ریمحل مناسب به ز افتنیچشمان قرمز براق دارند آن ها پس از 

 شوندیم داریمرحله پد نیبالغ از ا دیسف یمگس ها راینام دارد ز ”رهیشف“اغلب  یمرحله پورگ نیمنظور از آخر .

 نیبدن در ا یرونیب هیبلند در ناح یموم یمراحل است و تارها گریاز د ترمیمرحله ضخ نیبدن حشرات در ا

 .شودیم دهیمرحله د
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 خسارت آفت

 مکندیها مرا از برگ یاهیگ رهشی کامل حشرات و هاپوره. 

 شوندیبرگ و کاهش بازده م یباعث اختالل در رشد، زرد اهیگ رهیآب و ش دنیبا مک. 

 باشند. یم یروسیو یماریمکنده ، ناقل انتقال ب یداشتن قطعات دهان لیبه دل 

 یها به راحت نیفوماژ ای ای دوده یعسلک ها قارچ ها نیا ینموده که رو دیتول یعسلک فراوان هیدر اثر تغذ 

 رشد کرده .

 شود . یو عملکرد م دیباعث نقصان در تول یسطح فتوسنتز را کاهش داده و به طور کل 

 

 روش هاي پیشگیري وكنترل آفت

 ضد حشره یها توری از استفاده 

 هرز اطراف یبردن علف ها نیاز ب 

 زرد ینصب کارت ها 

 های( کش های ترکیبی مقاوم است. صابون های )شویندهمگس سفید گلخانه به بسیاری از حشره

 کش و روغن ها در مقابل این آفت بسیار مؤثر هستند. حشره

 کفشدوزک یسبز و الروها یمانند الروها یعیطب انیاستفاده از شکارچ 
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 (Aphis gossypii) زیشته جال -2

 مشخصات آفت

مکنده هستند. آن ها خرطوم خود را به داخل -شکل با بدنی نرم و دارای قطعات دهانی زنندهگالبی این حشرات 

رگبرگ یا بافت گیاهی فرو می کنند و شیره گیاه را می مکند و سپس شیره را از خود دفع می کنند. زندگی شته جالیز 

 می تواند تمام گیاه را آلوده کند.به صورت گروهی وکلنی است و ابتدا در زیر برگ ها مستقر شده و بعد 

 باشد. یم یضویدارد. شکل آن ب رهیت یقهوه ا ایبه سبز  لیمانند زرد ما ییماده بدون بال و رنگ ها شته 

 باشد.  یبدون بال م یکوچکتر از شته ها یبال دار قدر یطول بدن شته ها 

  باشد. یسبز م ایرنگ الرو شته ها زرد 

 

 

 مساعد جهت رشد آفت طیشرا

  درجه سانتیگراد 25-30دمای مناسب فعالیت این آفت 

  درصد 65-75رطوبت نسبی 

 .زمستان گذرانی این شته ها در گلخانه اغلب به صورت حشرات کامل است 

 آفت خسارت

 .مکیدن شیره نباتی گیاه باعث فقر مواد کربوهیدراته شده و گیاه را از رشد و نمو باز می دارد 

 هان آلوده برگ ها پیچیده شده و گل ها می ریزند.در گیا 

  توان به دو دسته تقسیم کرد:های شته ها را میزیان 
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خسارت مستقیم شامل توقف رشد در اثر ایجاد حالت تشنگی و کمبود مواد غذایی در گیاه و ایجاد تغییرات  -الف

 فیزیولوژیک از طریق تزریق آنزیم به داخل بافت ها است.

ای رنگ به نام فوماژین و کاهش فتوسنتز گیاه غیر مستقیم که شامل استقرار قارچ های کپکی دودهخسارت  -ب

 در اثر دفع عسلک و نیز انتقال بیماری های ویروسی و ایجاد کوتولگی یا مرگ می باشد.

 

 

 

 روش هاي پیشگیري و كنترل آفت

 متری 4  فاصله تا اطراف و گلخانه داخل در میزبان هرز های علف جمله از ها شته پناهگاه هرگونه بردن بین از 

 درصد 50 -60گراد و رطوبت نسبی   سانتی درجه 25-20  بین گلخانه دمای تنظیم 

 ( به کار گیری نوارهای زرد رنگ چسبنده برای ردیابیMonitoring و حذف آفت ) 

  زنبورهای پارازیتوئید  ،ینقطه ا 7 برای مبارزه بیولوژیک با شته ها استفاده از کفشدوزک ها مانند کفشدوزک

 شته بالغ، مگس های سیرفیده و بالتوری ها

 اتانل آمید روغن نارگیل -کش های با منشا طبیعی مانند دی برای کنترل شیمیایی این آفت می توان از حشره

یین هستند برای )پالیزین( و نیکوتین استفاده نمود. سموم دیکلرووس و نیز پی متروزین که دارای دوره کارنس پا

 کنترل شته ها درگلخانه توصیه شده است.
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 Thrips tabaci  ازیپ پسیتر -3

 مشخصات آفت

 در طول  یا رهیت یزرد بوده و نوارها یمتر(که به رنگ قهوه ا لییم2از   شیکوچک )ب ای حشره بالغ، تریپس

 و شکم آن وجود دارد. نهیس

 کروسکوپیتا زرد، قابل مشاهده توسط م دیتخم به رنگ سف 

 هایشاخک یبلند و باریک، دارا ،یضویتا زرد روشن، ب دیبه رنگ سف ده،یکوچک،  بدن کش لییفرم نابالغ خ 

جوان یافت  یها از آن در قسمت باالیی برگ یزیاد تیکوتاه ، در این مرحله تریپس فاقد بال است و جمع

 می شود.

 در این مرحله ستیابتدایی که کارا ن اریبس یبال ها یکوتاه، دارا یشاخک ها یکوچک، دارا لییخ رهیشف .

 .تریپس تغذیه نمی کند

 

 

 خسارت آفت

  می شود.میوه شدید تریپس باعث کاهش اندازه تغذیه متوسط تا 

 ایجاد خطوط نکروزه بر روی میوه 
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 برگ ایجاد می شود. یبر رو یزرد و یا قهوه ا ،ینقره ا یلکه ها 

  بدشکلی و کوچک ماندن برگ ها 

  شیتغذیه می کند و محل ن لیو کلروف اهییگ رهیبرگ، از ش درمیحشره با فرو بردن خرطوم خود در اپاین 

 برگ قابل مشاهده است. یمتمایل به زرد بر رو دیبه صورت نقاطی به رنگ سف زیحشره ن

 نوک برگ یدگیچیپ  

 اهیگ یضعف عموم 

 باشد. یم یگوجه فرنگ یپژمردگ روسیاز جمله و یروسیو یها یماریاز ب یناقل بعض ازیپ پسیتر 

  

 

 و كنترل آفت يریشگیپ يروش ها

  استفاده از ارقام متحمل 

 داخل مزرعه و اطراف آن  یاهیگ یایهرز و بقا یبردن علف ها نیاز ب 

 آفت  یبردن پناهگاه ها نیشخم خاک به منظور از ب 

 به موقع  یاریآب قی( از طری) گرما و خشکانیمناسب طغ طیبردن شرا نیاز ب 

 چسبناک یرنگ یاستفاده ازتله ها 
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 شکارگر اوریوس یبا استفاده از سن ها ولوژیکیکنترل ب 

 بذر لویهر ک یگرم به ازا7مثل گاچو  یبذر قبل ازکاشت با سموم یضدعفون 

 دورسبان، موونتو  کلروس،یپروتئوس، د ،یبه صورت خاک دوریس،کونفیمانند : دس یاستفاده از سموم 

 Anthonomus eugeniiسرخرطومی فلفل  -4

 مشخصات آفت

 با بدنی پوشیده از موهای زرد رنگ میحشره  کامل سوسکی بیضی شکل به رنگ قهوه ای تا سیاه رنگ ،-

باشد. بدن آن به شدت انحنا دارد و دارای یک پوزه خرطومی بلند محکم و خمیده است که قطعات دهانی 

است. ایجاد پای آن دارای یک دندانه تیز را می پوشاند. شاخک ها بلند و به شدت گسترش یافته اند. هر 

 سوراخ روی میوه یا جوانه می کند که نشان دهنده خروج سوسک می باشد. 

 تخم ها را به صورت  به رنگ سفید و بعد از چند روز زرد رنگ می شوند. بیضی شکل اند که در ابتدا تخم ها

 انفرادی در زیر جوانه یا میوه می گذارند.

  الروها از سفید تا خاکستری رنگ با سری قهوه ای مایل به زرد می باشند. پای الرو به قفسه سینه چسبیده و

 حاوی چند موی زبر و خشن است.

  شفیره درون گل یا میوه یافت می شود. شفیره شبیه به فرم بالغ می باشد به جز اینکه بال ها به طور کامل توسعه

 ابتدا سفید است و بعد به رنگ زرد با چشمان قهوه ای تغییر می کند.نیافته اند. شفیره 
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 خسارت آفت 

 نابالغ می باشد. مهمترین خسارت آن از بین بردن جوانه های گل و میوه های 

 .الرو از گل ها و مغز میوه جوان تغذیه می کند و باعث می شود که میوه ها قبل از رسیدن بریزند 

 .تغذیه بالغ و الرو موجب ریزش جوانه ها می شود 

 .تغذیه بالغ ها به صورت سوراخ هایی با خال های تیره بر روی میوه دیده می شود 

  ند.میوه ها بد شکل می شوگاهی اوقات 

  تغذیه الرو از درون میوه بالغ از دیگر خسارت های مهم می باشد که باعث می شود مرکز میوه قهوه ای شود

 و اغلب پوسیده و فاسد گردد.

 .ساقه ی میوه مورد حمله ی الروها زرد می شود، و میوه ها قبل از موعد زرد یا قرمز می گردند 
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  خسارت قابل اما با این عادت تغذیه ای  تغذیه می کنند و ساقه ااز برگ هدر غیاب جوانه و میوه فلفل، بالغین

 توجهی ایجاد نمی شود.

  آفت از میوه موجب رشد پاتوژن های مختلف از جمله پاتوژن های قارچی درون میوه می شوند.تغذیه کردن 

 

 

 روش هاي پیشگیري و كنترل آفت

 سانتی متر باالی خاک  60تا 10بالغین با بررسی مشاهدات و تله های زرد چسبنده )تله ها باید  ارزیابی جمعیت

 قرار گیرند(

  جمع آوری سوسک ها 

 رعایت اصول بهداشتی 

 از بین بردن میوه های آلوده 

 )تناوب زراعی با محصوالت غیر میزبان )عدم کشت گیاهان سوالناسه 

  شاخ و برگ، در فواصل کوتاهی که جوانه ها شروع به تشکیل حشره کش ها معموال برای محلولپاشی

 شدن می کنند استفاده می شود.
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