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 Thrips tabaci تریپس پیاز -1

مختلفی از جمله  یها زبانیم یدارا ازیدر اغلب مناطق کشور است که عالوه بر پ ازیو اصلی زراعت پ از آفات مهم

 .است ینخود و جعفر نی،یبادام زم کرفس،گوجه فرنگی، باقال، نی،یزم بیتوتون، گندم، یونجه، س

 مشخصات آفت

 در طول  یا رهیت یو نوارها بوده زرد یمتر(که به رنگ قهوه ا لییم2از   شیکوچک )ب یتریپس بالغ، حشره ا

 .و شكم آن وجود دارد نهیس

 تخم به رنگ سفید تا زرد، قابل مشاهده توسط میكروسكوپ 

   شاخک یدارا باریک، بلند و ،یضویتا زرد روشن، ب دیبه رنگ سف ده،یبدن کش ، کوچک لییخفرم نابالغ-

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

 .یافت می شود

  این مرحله  در .ستین ابتدایی که کارا اریبس یها بال یکوتاه، دارا یشاخک ها یکوچک، دارا لییخشفیره

 .تریپس تغذیه نمی کند
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 خسارت آفت

  این آفت اغلب در ال به الی برگ ها مخفی می شود به طوری که در زمان شروع خسارت به راحتی قابل

 شرایط آب و هوایی شروع به تكثیر می کند.تشخیص نبوده و هنگام مساعد شدن 

 است مهمترین زمان خسارت این آفت در زمان جوانه زنی بذر در داخل خاك. 

 برگ های جوان در قسمت گردن داخلی پیاز را ترجیح می دهند. فرم بالغ و نابالغ تریپس تغذیه از 

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

 برگ ایجاد می شود یبر رو یزرد و یا قهوه ا ،ینقره ا یلكه ها. 

 ها  و کوچک ماندن برگ بدشكلی 

  شیتغذیه می کند و محل ن لیکلروف و هیایگ رهیبرگ، از ش درمیاین حشره با فرو بردن خرطوم خود در اپ 

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

 پیچیدگی نوك برگ 

 ضعف عمومی گیاه 

 .تریپس پیاز ناقل بعضی از بیماری های ویروسی از جمله ویروس پژمردگی گوجه فرنگی می باشد 
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 کنترل آفت روش های پیشگیری و

 ازیاستفاده از ارقام متحمل پ  

 ازتریپس باشد یقبل از انتقال به مزرعه بایستی عار ازیپ ینشاء ها. 

 داخل مزرعه و اطراف آن  یاهیگ یایهرز و بقا یها بردن علف نیاز ب 

 آفت یبردن پناهگاه ها نیشخم خاك به منظور از ب  

 به موقع  یاریآب قیاز طر (یگرما و خشك )انیمناسب طغ طیبردن شرا نیاز ب 
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 چسبناك یرنگ یاستفاده ازتله ها 

 تریپس را کاهش دهد تیو هویج ممكن است جمع ازیکشت مخلوط پ. 

 شكارگر اوریوس یبا استفاده از سن ها ولوژیکیکنترل ب 

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

 موونتو ، دورسبان ،كلروسید، پروتئوس، یصورت خاکه ب دوریکونف،سیدس مانند : یسموم از استفاده 

 ها قرار گرفته نفوذ کند  تریپس هایی که قسمت عمده در محل برگ اهیگ انیسموم مورد استفاده بایستی به م

 .این امر را امكان پذیر می سازد سموم که استفاده از آب با فشار زیاد همراه با

 Hylemyia antiqueیا  Delia antique مگس پیاز -2

 زند. یخسارت م ریو موس ریس ، تره، ازیپ یفت روآ نیا

 مشخصات آفت

 بوده  یباشد. سر از جلو کرو یاز مو م دهیبه زرد و پوش لیمتر و به رنگ متما یلیم 6-7به طول  حشره کامل

 شكل است. یلیدر آن مستط یشانیپ ریو قطعه ز

  یانفراد صورته ب خود را یها تخم. است ینوار طول 10 یخود دارا یرو و یریش دیسف ده،یکش یضیبتخم 

 د.گذار یم ازیغده پ یرو ایبرگ و  یرو، خاك اطراف طوقه یکوچک رو یدسته ها ای

 شود یم ضیو به طرف انتها عر کیسر بار هیمتر، در ناح یلیم 6-8و به طول  یریش دیالرو کامل سف. 

  است. یبه قهوه ا لیشكل، زرد متما یضیبشفیره 
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 خسارت آفت

 شدن  پژمرده را سوراخ کرده و سبب ازهایو پ ینیرزمیز یمگس ساقه ها نیرنگ ا دیکوچک و سف یوهاالر

 گردند . یها م و زرد شدن برگ

 کنند. یم هیآن تغذ فیظر یرا سوراخ کرده و از فلس ها ازیپ یجوان بافت ها یالروها 

  سالم  یازهایرا به پ دهیخسارت د یازهایپ زیکوچک و ن یازهایدرشت تر را به پ یازهایماده پ یمگس ها

 دهند. یم حیترج یزیامر تخم ر یبرا

  مولد  یها یها و باکتر حمله قارچ علتآفت به  نیا میمستق هیاز تغذ یناش میعالوه بر خسارت مستق

 زین میمستق ریخسارت غ   Erwinia carotovora  یو باکتر  Botrytisجنس   یها از جمله قارچ یدگیپوس

 . ندیب یم

 ببرد. نیرا از ب اهیتواند سه تا پنج گ یجوان م الرو هر 

 رندیگ یقرار م الرو نیدرشت مورد حمله چند یازهایپ اغلب . 
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 و کنترل آفت یریشگیپ یروش ها

 میترم اهیآفت توسط گ یا هیخسارت تغذ شودی کشت م ریمزرعه د یبهار : وقت لیهنگام در اوا ریکاشت د 

 .شود یم

 تناوب 

 چسبنده در بهارهنگام ظهور  یو تله ها یبردن حشرات کامل با استفاده ازروش طعمه گذار نیشكار و از ب

 حشرات کامل

  :پرمترین، دیكلروس، در هزار 5/1به نسبت  پترکسید ایکلروفون  یترسمپاشی مزرعه با سموم مناسب مانند ،

 استامی پراید+کنفیدور، موونتو
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