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  Scirtothrips citri تریپس مرکبات -1

 .شمال کشور است یاز نواح یمرکبات از آفات باغات مرکبات در جنوب و بعض پسیتر

 مشخصات آفت

 باشند یم دار شکیر یبا بال ها یت به رنگ زرد نارنجمرکبا پسیحشرات کامل تر. 

  گذارند. یجوان م یها و سرشاخه ها وهیبرگ ها، م یخود را رو یتخم ها 

  کوچک است یلیخ ک،یالرو سن. 

  شکل و بدون بال و به اندازه حشره کامل است. یاما الرو سن دوم استوانه ا 
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 نحوه خسارت آفت

 کند. یحمله م وهیحامل گل و م یجوانه ها و سرشاخه هامرکبات معموال به  پسیتر 

  یمشخص چوب پنبه ا رهیکند و دا یرشد م رونیپوست در اطراف محل خسارت به سمت ب وهیبا رشد م 

 شود.  یم جادیپوست ا یرو

 می شود. یانیدر هر دو طرف رگبرگ م یرگه خاکستر جادیجوان خسارت آفت باعث ا یبرگ ها یرو 

   شود. یبرگ ها م یبد شکل موجب 
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 باتیاز ترک یکیو با مشاهده آفت با  یسابقه آلودگ یدرختان بالفاصله بعد از گل در باغات دارا یسم پاش 

 .ردیفسفره صورت گ کیستمیس ای ینفوذ

 

 Phyllocoptruta oleivora کنه زنگار )کنه نقره ای( -2

قره ای )کنه مخملک مرکبات( منحصرا به مرکبات خسارت می زند و از روی گیاهان دیگر کنه زنگارمرکبات یا کنه ن

 تا به حال گزارش نشده است.

 مشخصات آفت

 .کنه زنگار مرکبات از کنه های گالزا و بسیار کوچک است و با چشم غیر مسلح دیده نمی شود 
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 در مرحله  یباشد. گاه یرنگ زرد روشن م و به دهیبدن کش یمتر طول دارد و دارا یلیم 12/0نه بالغ حدود ک

در سطح زیرین بدن آن پنج ردیف موهای حسی کوتاه  .ردیگ یبه خود م یبه قهوه ا لیبلوغ رنگ زرد متما

وجود دارد که بر روی پایه های مخروطی قرار دارند. در انتهای بدن آن ها دو جفت بادکش دیده می شود 

 چسبد. که کنه با آن ها به سطح تکیه گاه می

  ها تخم ها به صورت انفرادی در سطح شاخه ها و برگبه کرم هستند.  لیو به رنگ زرد متما یتخم ها کرو

 و فرورفتگی های میوه ها گذاشته می شوند.

 آن کند  تیفعال یشود ول یم دهیشاخه ها و برگ درختان د یکنه در زمستان به شکل جانور کامل رو نیا

 است.

 

 

 نحوه خسارت آفت

 درخت  دیضعف شد موجب یاهیگ رهیش دنیو مک وهیمرکبات با پاره کردن بافت برگ و م ارنه زنگک

 شود.یم

 .خسارت کنه زنگار مرکبات بیش تر متوجه برگ، میوه، شاخه های سبز و جوان می باشد 
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 .گونه های مختلف مرکبات در مقابل این آفت واکنش های متفاوتی می دهند 

 ها ج و گریپ فروت پشت برگ های آلوده به رنگ قهوه ای روشن یا مخملی و میوهدر پرتقال، نارنگی، نارن

 نیز حالت زنگار قهوه ای به خود می گیرند.

  برگ ها و میوه های درختان لیمو در اثر آلودگی با کنه زنگار مرکبات به رنگ خاکستری مایل به نقره ای

 ود.در می آیند که روی این اصل کنه نقره ای هم گفته می ش

  بافت پوست میوه زبر و پوسته پوسته شده و میوه ها از اوایل مراحل رشدی زمانی که به انداره دانه نخود

 هستند مورد حمله قرار می گیرند.

  در مواردی که تمام سطح میوه آلوده باشد، پوست آن تغییر رنگ می دهد اما اثری از کنه ها دیده نشده و

 که این امر خود منجر به بروز حالت غبارآلود در میوه ها می شود. فقط جلدهای پورگی قابل رویت است

 .قدرت عمومی درخت کاهش یافته و خزان اتفاق می افتد 

 .میوه ها کوچک مانده و رسیدن آن ها با تاخیر همراه می شود 

 ای سالم میوه های آلوده به دلیل از دست دادن مقدار زیادی آب خاصیت انبارداری نداشته و باید از میوه ه

 تفکیک شود.

 .پوست این میوه ها ضخیم تر بوده و بازارپسندی ندارند 

 .بیشترین خسارت در بهار و پاییز اتفاق می افتد 
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 .این کنه ها دشمنان طبیعی زیادی از قبیل تریپس ها، کفشدوزک ها و بال توری ها دارند 

 اسباستفاده از کنه کش های من 

  سمپاشی زمستانه: در صورتی که درختان آلودگی شدید داشته باشند انجام می گیرد. همزمان با روغن پاشی

 زمستانه علیه شپشک ها استفاده شود.

  سمپاشی تابستانه: در صورت وجود آلودگی از نیمه دوم خرداد تا نیمه اول تیرماه همراه یا به طور جداگانه از

سموم توصیه شده استفاده کرد. در صورت وجود آلودگی مجدد در شهریور ماه سمپاشی علیه شپشک ها با 

 می توان سمپاشی را به طور لکه ای تکرار کرد.
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  سموم توصیه شده بروموپروپیالتEC25% (5/1  پیریدابن ،)در هزارWP20% (4/0  5/0تا  ،)در هزار

 wp25% (1زار(، آزوسیکلوتین در ه 5/0) EC10%در هزار(، هگزی تیازوکس  2/0) EC1/8%آبامکتین 

 در هزارSC24% (27/0 ) در هزار( و اسپیرودیکلوفن 5/0) SC5%در هزار(، فن پیروکسی میت 

 

 

 

 

  Panonychus  citri  کنه قرمز مرکبات -3

 باشد . یها ودرختان جوان کنه قرمز مرکبات م نهالستان درجه اول باغات مرکبات خصوصا از آفات مهم و یکی

 مشخصات آفت

 بوده یمخمل ای رهیرنگ قرمز ته شکل و محدب ب یکنه ماده تخم مرغ. 

  باشند. یتر م دهیبدن کش ینر کوچکتر از حشرات ماده و در انتها یکنه ها 

 رنگ قرمز ه کند و ب یکه تخم را به برگ متصل م ینازک شعاع اریرشته بس 10-12 یو دارا یتخم ها کرو

 .گذارد یروز در هر دو سطح برگ م 3تا  2مدت  ید تخم طعد 50تا  20هر ماده حدود  .روشن هستند

 3 یباشد . پوره ها  دارا یم تیمسلح به زحمت قابل رو ریجفت پا بوده که با چشم غ 4 یبالغ دارا یکنه ها 

 .باشند یجفت پا م

 ه صورت پوره ب میمال یدر زمستان ها یسر شاخه ها بوده ول یصورت تخم روه آن عمدتاً ب یزمستان گذران

 شود. یم دهیو جانور کامل د
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 نحوه خسارت آفت

 باشد.  یها م وهیها و م برگ ی رهیش دنیمک قیخسارت کنه قرمز مرکبات از طر 

 شود. یرگ ظاهر مب یسطح باالئ یکم رنگ رو یکنه، لکه ها هیبا تغذ 

  ها و  برگ زشیشدن، ر یبزرگتر خشک شده و ممکن است موجب قاشق یباال لکه ها یها یدر آلودگ

 جوان گردد. یخشک شدن سرشاخه ها

  شوند. یم دهید یها به رنگ نقره ا وهیم ،ها آن ی هیتغذبر اثر و  غبال یها وهیم یرو 

  از زمستان و تابستان است.  شتریب زیکنه ها در بهار و پائ نیا تیفعال 
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 ستفاده از کنه کش های تترادیفون اEC52/7% (2 کلوفنتزین ،)در هزارSC50% (5/0 – 25/0  )در هزار

 اواخر زمستان )به صورت مبارزه زمستانه( به منظور تخم کشی انجام گیرد.

 التیروموپروپاستفاده از سموم ب EC25% (1)بنزوکسی میت در هزار ،EC20% (1  هگزی ،)در هزار

 در هزارSC5% (1- 5/0 )در هزار(، فن پیروکسی میت  75/0 – 5/0) EC10%تیازوکس 

 علیه تخم کنه ها کاربرد دارد. %1به همراه روغن  تیم یروکسیفن پ 

  5/1سمپاشی زمستانه با روغن به نسبت% 

 

 Eutetranychus orientalis کنه شرقی مرکباتکنه مرکبات جنوب یا  -4
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 مشخصات آفت

 باشد. -زرد مایل به قرمز می و پهن می باشد که شکم آن قهوه ای تیره و سر و سینه جانور کامل بیضی شکل

 ( دیده می شود.Hدر سطح پشتی بدن دارای لکه های تیره است که گاهی به شکل )

 .تخم ها کروی و رنگ آن قرمز روشن است 

 .زمستان گذرانی آن به صورت تخم است 

 

 

 نحوه خسارت آفت

 ند.درخت های جوان و نهال های مرکبات بیش تر مورد حمله این کنه قرار می گیر 

 .خسارت کنه در درخت های بارور عالوه بر ریزش برگ ها موجب ریزش میوه نیز می گردد 
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  برگ های آفت زده به خصوص در سطح زیرین خاکستری متمایل به سفید به نظر می رسند و لکه های

 خشکیده روی آن ها دیده می شود.
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 دیفون استفاده از کنه کش های تتراEC52/7% (2 کلوفنتزین ،)در هزارSC50% (5/0 – 25/0  )در هزار

 اواخر زمستان )به صورت مبارزه زمستانه( به منظور تخم کشی انجام گیرد.

 التیروموپروپاستفاده از سموم ب EC25% (1)بنزوکسی میت در هزار ،EC20% (1  هگزی ،)در هزار

 در هزارSC5% (1- 5/0 )وکسی میت در هزار(، فن پیر 75/0 – 5/0) EC10%تیازوکس 

 علیه تخم کنه ها کاربرد دارد. %1به همراه روغن  تیم یروکسیفن پ 

  5/1سمپاشی زمستانه با روغن به نسبت% 

 pulvinaria aurantii بالشتک مرکبات -5

 .است رانیمرکبات شمال ا یک باغ هاششپ نیبالشتک مرکبات مهمتر

 مشخصات آفت

 5 ایو  یشکاف طول 1-3 یو کامال محدب است و معموال دارا رهیدا مین ،یا حشره پنبه نیتخم در ا سهیک-

ها برگ یدرصد رو 20برگ ها و حدود  ریتخم ز یها سهیدرصد ک 80از  شیب. برجسته دارد یخط طول 1
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-یم یدرختان باق یرو زیتا سال بعد ن یبوده و گاه داریپا اریتخم ها بس یگردد. پوشش پنبه ا یم لیتشک

 ماند.

 با اندازه حشره ماده  میو براق است و اندازه آن ها رابطه مستق ییمویدر ابتدا به رنگ زرد ل یضویب یتخم ها

. دیآ یدر م یبه رنگ قهوه ا خیساعت قبل از تفر 24روز سبز روشن و  5تا  4رنگ تخم ها پس از . دارد

 شوند. یرنگ م اهیس یو پس از مدت رهیت ینشده، قهوه ا خیتفر یتخم ها

  کامال مشخص و رنگ چشم ها  یصفحه مخرج یانتها یروشن بوده و موها یرنگ قهوه اپوره سن اول به

 سن اول است. یپوره ها صیعامل تشخ نیمهمتر یمخرج یباشد. موها یقرمز روشن م

 بدن در ابتدا  یشوند. رنگ عموم یوارد سن دوم م یبلند مخرج یبا از دست دادن موها کیسن  یپوره ها

پشت  یانیر بخش مد گردد. یتر م رهیو به رنگ زرد روشن است که متعاقباً ت کین تر از پوره سن روش یکم

در حشره کامل ماده به  یخط طول نیبه رنگ سبز روشن وجود دارد. ا یخط طول کیبدن پوره سن دوم، 

ذران آفت مرحله، شکل زمستان گ نیا  گردد. یم لیحشره است تبد نیکه از مشخصات ا یپشت یخط قهوه ا

 .شوند یتلفات را متحمل م نیکمتر یطیدهد و در برابر عوامل نامساعد مح یم لیرا تشک

 باشد که ممکن است  یروشن م یقهوه ا زین یبه زرد روشن دارد و خط پشت لیپوره سن سه در ابتدا رنگ ما

. است شتریب زیبدن ن تر از سن دو بوده و تحدب ضیعر ،یپشت یبا اواخر سن دو اشتباه گردد اما خط قهوه ا

 است. شتریبوده و فاصله آن ها از هم ب یمشخص تر و به رنگ قهوه ا ینسبت به سن دو صفحات مخرج

 باشند. فقط  یهم اندازه و همرنگ م بایتقر رایحشره ماده جوان از مرحله آخر سن سه مشکل است ز صیتشخ

در حشرات ماده جوان رنگ بدن . ر استروشن ت یپشت یجلد شفاف تر و خط قهوه ا رییرنگ آن به علت تغ

 یلکه ها یپشت یرنگ تر شده و در اطراف خط قهوه ا روز پر 3-4به زرد است که پس از گذشت  لیما

به  لیزرد ما ،یشدن به تخمگذار کیرنگ بدن حشره ماده همزمان با نزد. شود یظاهر م یرنگ یقهوه ا

 گردد. یروشن م یاقهوه

 و شکم رنگ  نهیو سر و قفسه س یبه قهوه ا لیشاخک و پاها رنگ متماله می باشد. حشره نر دارای بال و دنبا

 به قرمز دارد. لیمتما
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 پوره سن یک کیسه تخم

 پوره سن سه پوره سن دو
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 نحوه خسارت آفت

 موجب ضعف گیاه می شود. ینبات رهیاز ش هیتغذ لیبه دل 

 د.شون یم وهیبرگ و م زشیو ر زبانیم اهیباعث خشک شدن گ انیطغ طیاما در شرا 

  سبب  ندینما یعسلک که از مخرج دفع م یادیبا ترشح مقدار ز ،یاهیگ رهیآفات مذکور عالوه بر کاهش ش

و  اهیسطح س کی جادیقارچ عالوه بر کاهش سطح فتوسنتز، با ا نیا گردند. ی)دوده( م نیجذب قارچ فوماژ

 کاهد. یمحصول م یو ارزش بازار وهیو م اهیگ ییبایاز ز ف،یکث

 

 حشره نر حشره کامل ماده
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 یشگیری و کنترل آفتروش های پ

 یهاالرو .دیگرد ییمرکبات شناسا یبالشتک مرکبات در باغ ها یحشره شکار نیمهمتر پتیکفشدوزک کر 

 .کنند یم هیتخم تغذ یها سهیاز ک حاًیترج پتیکر

 رس داخلی تاج و حذف شاخه های خشک به ویژه در درختان مسن که مکان های مناسبی برای آفت ه

 محسوب می شود.

 ت های پایینی تاج در درختان جوانهرس قسم 

  در صورت نیاز به مبارزه شیمیایی مناسب ترین زمان از اواخر خرداد تا اوایل تیرماه همزمان با اوج حضور

 جمعیت پوره های سن یک است.

 گردد یرطوبت م شیافزا نیسبب انتشار آفت در منطقه و همچن گریکدیبودن درختان مرکبات به  کینزد .

 .شود تیدر زمان احداث باغ رعا گر،یکدیشود فاصله کاشت درختان از  یم هیصتو نیبنابرا

 جا گردد از آن یم هیزمستانه درختان پس از هرس در اسفند ماه توص یروغن پاش دیشد یدر صورت آلودگ

پوشش کامل  نیباشد بنابرا یبرگ ها م نیریسن دو در سطح ز یآفت به صورت پوره ها یکه زمستان گذران

 .ردیمد نظر قرار گ دیا محلول سم بادرخت ب

 Ceroplastes floridensisشپشک ستاره ای مرکبات  -6

 مشخصات آفت

 هیال کیحشره ماده محصور در است.  یزائده کوتاه مخرج کیای با  قهوه -قرمز ،یضیحشره ماده بالغ ب 

 می باشد. میضخ دیسف -یصورت موم

  شوندیم گذاشته دن حشره مادهب ریها در محفظه ز تخم می باشد. تخم سهیفاقد ک. 

 رنگ یهای سن اول صورت پوره 

 دهد یای م ها ظاهر ستاره که به آن کنند یخود ترشح م اطراف یهای سن دوم و سوم موم پوره. 

 باشد یهای جوان م آن به شکل ماده یگذران زمستان. 

  است. ییبکرزا قیای از طر ستارهتکثیر شپشک 
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 نحوه خسارت آفت

 از  ادییز زانیکرده و م زبانیم بافت را درون یهاست که قطعات دهان آفت توسط پوره نیا میقخسارت مست

 .کنند یم هیرا تغذ یاهیگ رهیش

  شوند یهای جوان خشک م و شاخه زشیتازه ر های برگ، های باال در خسارت. 

  است هم محتمل اهیمرگ گ یحت. 
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 گردد.  یرطوبت م شیافزا نیسبب انتشار آفت در منطقه و همچن گریکدیان مرکبات به بودن درخت کینزد

 شود. تیدر زمان احداث باغ رعا گر،یکدیشود فاصله کاشت درختان از  یم هیتوص نیبنابرا

 گردد یم هیزمستانه درختان پس از هرس در اسفند ماه توص یروغن پاش دیشد یصورت آلودگ در. 

 های آلوده درختان حذف قسمت ها و شاخه 

 

 Lepidosaphes beckii شک سپردار واوی مرکباتپش -7

 مشخصات آفت

 می باشد. رهیروشن تا ت ای قهوه تا حدی محدب، یواوی شکل، کم ایو  یسپر حشره ماده گالب 

 دارد. طول متر یلیم 1 و معموال در حدود از سپر ماده سپر حشره نر کوچکتر 

 مشاهده  هاوهیها و مدرخت و روی برگ هیهای سا و در قسمت دهد یم حیترج مرطوب را طیشپشک شرا نیا

 .شودیم

 سرد نباشد  ادیز زمستان . اگرگذراند یو ماده بالغ م 2صورت ماده سن   طور معمول زمستان را به به ران،یدر ا

 .ندینما یم زییسپر تخمر ریها ز ای از ماده عده
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 نحوه خسارت آفت

 مسن تنه درختان مرکبات را مورد حمله قرار داده یشاخه ها یجوان و حت یهاشاخه  وه،یآفت برگ، م نیا. 

 که قسمت آفت زده درخت منظره  یشود، به طور یجوان م یبرگ ها و شاخه ها دیباعث خشک شدن شد

 کند. یم دایاز حرارت آتش را پ یسوختگ

  ورقه از  کیها  وهیم یوو اغلب ر شتریدار درخت ب هیو سا یداخل یآفت در قسمت ها نیشدت حمله ا

 شده است. دهیسپردار پوش
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 درصد  60 یال 50است که حداقل  یسپردار از اواسط بهار به بعد و هنگام نیا هیعل یموقع سمپاش نیهترب

 ها خارج شده باشند. پوره

 توان از سموم فسفره استفاده کرد. یم زین یسمپاش یبرا 

 

 Lepidosaphes gloverii دار الفیشپشک سپر -8

 مشخصات آفت

 داد. صیتشخ یاز سپردار واو توانیرا به سهولت م یسپردار الف 

  است،  دهیخم شیکه کم و ب یو بر خالف سپردار واو رهیت یارنگش قهوه ل،یو طو کیسپر ماده کامل بار

 ت.اس یمواز باً یسپر نسبت به هم تقر نیراست و طرف ترشیحشره ب نیسپر ا

  اند.رنگ زرد روشن و در قسمت سر سپر قرار گرفته هب یپورگ یجلدها 

  است.  یآن به رنگ نارنج ییو بلند، به رنگ زرد روشن و قسمت انتها کیبدن حشره ماده بار 

 اند.سپر قرار گرفته ییقسمت انتها ریمنظم در ز فی، در دو رددیها سفتخم 

  تر از سپر ماده است.ن روشنو رنگ آ کیتر و بارکوچک یلیسپر نر خ 
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  ها از ماده یسپر بعض ریز یو گاه گذراندیماده بالغ م ایسپردار مزبور زمستان را به صورت پوره سن دوم

 .شودیم دهیتخم د یمقدار

 

 

 نحوه خسارت آفت

 و  کندیه مو شاخه حمل وهیمختلف درخت اعم از برگ، م یهابه قسمت زین یمانند سپردرا واو یسپردار الف

 . دهدیم حیدرخت ترج گرید یهاجوان و سبز را به ساقه یهاشاخه

 هاوهیها و مباشد برگ دیشد یاگر آلودگ یول شودینم دهیبرگ د یزرد رو یهاحشره لکه نیدر اثر حمله ا 

 .گردندیجوان خشک م یهاو شاخه ختهیر
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

  زنبورProspaltella elongate آن  ادیاز ازد داًیبوده که شد رانیسپردار در شمال ا نیفعال ا تیپاراز

 ندارد.  یچندان یاقتصاد تیجهت آفت مزبور اهم نیو به هم دینمایم یریجلوگ

 گردد، ینم هیآن چندان توص هیعل ییایمیمبارزه ش یسپردار، اجرا نیا تیزنبور پاراز دیشد تیبا توجه به فعال

 شده است. دهید زین %60از  شیتا ب سمیتیپاراز زانیم رایز
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 اختالف دو گونه شپشک سپردار واوی و سپردار الفی

 سپردار الفی سپردار واوی

قسمت عقبی سپر حشره ماده کامل پهن و لبه های جانبی موازی 

 نیست

 ستا یمواز یجانب یو لبه ها نسبتا باریکسپر  یقسمت عقب

در وسط دارای شکاف طولی و  نیست کامل یپرده شکم ام بدن حشره را از زیر می پوشاندپرده شکمی کامل و تم

  باشدمی

تخم ها درشت، نا منظم و به طور مایل نسبت به سطح تکیه گاه قرار 

 گرفته است

 قرار گرفته استدر دو ردیف در زیر سپر تخم ها منظم و 

 

 Chrysomphalus dictyospermi شپشک سپردار قهوه ای مرکبات -9

سبز از  شهیهم اهانیاز گ یادیاست و عالوه بر انواع مرکبات به عده ز رانیآفات مرکبات در ا نیحشره از مهمتر نیا

 کنند. یتوت هم خسارت وارد م یحت و ، شمشاد ، نخل یجمله چا

 مشخصات آفت

 رسد. بدن حشره ماده  یبه نظر م یخاکستر هیو در حاش یسپر قرار دارد. رنگ سپر قهوه ا ریبدن حشره در ز

 شکل است. یکامل زرد رنگ و گالب

 شوند. یم دهیسپر حشره ماده د ریو به طور مجتمع در ز دهیرنگ، کش یتخم ها نارنج 

  باشند. یشاخک و سه جفت پا م یهستند و دارا دهیکش یضیپوره ها زرد روشن، پولک مانند و ب 

 لیبه حشرات ماده کامل تبد یپوست انداز گریبار د کیشکل و پس از  یسن دوم ماده کرو یها پوره 

 شوند. یم

 باشند. یتر م رهیشکل و کوچک هستند. سپر پوره ها ت یضیسن دوم نر ب یپوره ها 

  باشند. یجفت بال م کی یشده و دارا لیبه حشرات بالدار تبد ینر پس از پوست انداز یپوره ها 
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 نحوه خسارت آفت

 ها سرشاخه یکند و به ندرت رو یم هیدرختان مرکبات تغذ وهیبرگ و م یور شتریمرکبات ب یسپردار قهوه ا

 شود.  یم دهید زیو تنه ن

 فرو کرده و  اهیدر آمده در نسج گ یو بلند کیبار یخود را که به صورت سوزن ها یآفت قطعات دهان نیا

 کند. یم هیتغذ یاهیگ رهیاز ش

  شود. یدرختان م یسرشاخه ها یگدیو خشک وهیبرگ و م زشیر ،یها موجب زرد آن هیتغذ 

  باشد. یدوم و سوم م یآفت مربوط به نسل ها نیخسارت ا نیشتریب 
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 کند. یمحافظت م ییایمینامساعد و سموم ش طیسپر قرار دارد و آن را در برابر شرا ریحشره در ز نیبدن ا 

حداکثر  اینشده باشد و  لیسپر تشک نیاست که ا یآفت وقت نیا اب ییایمیزمان مبارزه ش نیمناسب تر نیبنابرا

 است. فیضعنشده و  لیباشد که سپر آن به طور کامل تشک یدر مرحله اول سن پورگ

 ماه صورت  بهشتیبرگ درختان از اواخر ارد یهفتگ یزمان کنترل آفت الزم است نمونه بردار نییتع یبرا

که  یو وقت نمود دیبرابر بازد 14تا  10 ییبا بزرگنما یدست نیذره ب کی ای نوکولریب ریها را در ز نآگرفته و 

 یبرگ ها یسن اول آفت رو یمتحرک و پوره ها یآفت مربوط به پوره ها تیدرصد جمع 60از  شیب

دوم  مهیساالنه حدود ن ییآب و هوا طیزمان بسته به شرا نیاست. معموالً ا ییایمیدرختان باشد زمان مبارزه ش

 است. ریماه متغ ریاول ت مهیماه تا ن خرداد

  :به اضافه  ترلی 5/1 روغن)  درصد 5/1( به نسبت ولک )شونده  ونیامولس یکاربرد روغن هامبارزه زمستانه

 ییهادر کنترل آفت دارد. در باغ ییبسزا ریتا اواخر اسفند ماه قبل از رشد جوانه ها تأث لی( از اواآب تریل 100

 را به روغن اضافه نمود. شده هیاز سموم فسفره با غلظت توص یکیتوان  یباال باشد مآفت  تیکه تراکم جمع

  :با استفاده از روغن  یشود. سمپاش یم نییبه روش ذکر شده در باال تع یزمان مناسب سمپاشمبارزه تابستانه

شده در کنترل  هیسم فسفره با غلظت توص کیآب و  تریدر صد ل تریل کیشونده ) ولک ( با غلظت  ونیامولس

 آفت مؤثر است.
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  در  یس یس 150تا  100)) دروسبان ( فوسیریکلرپ(، آب تریل 100در  یس یس 200)ونیاتمی توان از سموم

 50)) آپالود ( نیبوپروفز( و آب تریل 100در  یس یس 75تا  50)( رالیفن ) آدم یپروکس یری(، آب تریل 100

 ( استفاده کرد.آب تریل 100در  یس یس 75تا 

 

 Coccus hesperidum شپشک نرم تن قهوه ای مرکبات -10

 ی. بعضکندیآزاد و در گلخانه حمله م طیدر مح رهیو غ ینتیاز نباتات ز یاریشپشک نرم تن عالوه بر مرکبات به بس

 .رهینخل و غ ،یعبارتند از: خرزهره، برگ بو، چا اهانیاز گ

 مشخصات آفت

 به  لی. رنگ حشره زرد ماستندین نهیبدن آن با هم قر ییار پهلوشکل و معموالً دو کن یضیبدن ماده مسطح، ب

 .باشندیدر پشت م رهینسبتاً ت یاقهوه یهالکه یو دارا یاقهوه

 بدن  ریرنگ تخم ز دیو سف یخال یهاشده و پوسته خیتفر یگذارحشره چند ساعت بعد از تخمک یهاتخم

 .زا محسوب داشتجزء حشرات تخم زنده توانیحشره را م نیا نی. بنابراشودیم دهیحشره ماده د

 ها در موقع کوچک و فعال هستند و رنگ آن شوندیاز تخم خارج م یجوان سن اول که به تازگ یهاپوره

 .گرددیتر مروشن به قرمز است و لیما یخروج نارنج

 به ماده بالغ دارند.  یادیسن دوم و سوم شباهت ز یهاپوره 
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 آفت نحوه خسارت

 یها و روجوان حمله کرده و در پشت برگ و در طول رگبرگ یهاها و برگشپشک نرم تن اغلب به شاخه 

 .کندیم هیتغذ یاهیگ رهیسبز از ش یهاساقه

  و باعث رشد و انتشار قارچ  کندیاست که شاخه و برگ را آلوده م ینیریترشحات ش یدارا زیآفت ن نیا

 شود.یشاخه و برگ م یدوده رو ای نیفوماژ
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 یعیدشمنان طب نیمهمتر سطح کنترل،کمک کنند. ریز آفت تیبه نگه داشتن جمع توانندی م یعیدشمنان طب 

 .است Coccophagus lycimnia و Microterys flavus شامل

 زمان  نیینشود. تع یعیطب به دشمنان بیاستفاده از آن سبب آس که مراقب بود دیآفت با نیا ییایمیدر کنترل ش

 انتخاب شود که باعث یزمان دیبا برخوردار است و ییباال تیو مخلوط کردن سم با روغن از اهم یبحران

 .از روغن ها استفاده شود دینبا درصد بود، 30نشود، واگر رطوبت کمتر از  اهسوزییگ

 است. فوسیریکلروپ و ونیات د،یداکلوپرایمیا ل،یکاربار کارب،یآفت، آلد نیا برای جیهای را حشره کش 

 

 Aonidiella orientalis سپردار زرد شرقی مرکبات -11

 مشخصات آفت

 در باشد یزرد م ایکم رنگ  ای قهوه تا دیشکل به رنگ سف یحشرات ماده گرد تا تخم مرغ یسپر پوشش .

 و فاقد شاخک و پا هستند.  یبه رنگ نارنج و شکل وییسپر، حشرات ماده کل ریز

 باشد یشکل و زرد رنگ م یضیاست. بدن نرها ب دهیو کش شکل یضیرات نر بسپر در حش. 

 پرندگان منتشر  ایدر حال پرواز و  حشرات که توسط باد، انسان، باشد یآفت پوره سن اول م نیفرم متحرک ا

 .شود یم

 دهه  تا است و وریو شهر بهشتیارد ن،یهای فرورد کشور در ماه یجنوب مناطق آفت در نیا تیفعال نیشتریب

 .شود یکم م آن تیدر ماه های گرم تابستان فعال نکهیسوم مهرماه ادامه دارد، ضمن ا

  کند یم یگذران زمستان سپر ریهای سرد به صورت حشره ماده بالغ در ز در ماه. 
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 نحوه خسارت آفت

 دکن یم هیتغذ ها آن رهیظاهرشده و از ش وهیروی برگ، شاخه، تنه و م یسپردار زرد شرق. 

 های سبز شده و شاخه ها برگ یدگیرنگ و خشک رییموجب تغ یاهیگ رهیش دنیا مکب. 

 شود یآن م زشیر تیو در نها وهیم ماندن باعث کوچک دیشد یدر صورت آلودگ. 

 شوند یم قابل استفاده ریآلوده تلخ مزه، کم آب و غ های وهیم. 
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 آفتروش های پیشگیری و کنترل 

 درختان ینییهای پا هرس شاخه 

 ها آلوده و انهدام آن های وهیم جمع آوری 

 تحت فشار در باغ ارییآب ستمیاستفاده از س 

 درختان و کاهش  نیمناسب ب هیتهو هوا و انیکار باعث برقراری جر نیا: درختان در فواصل مناسب کاشت

 .آفت خواهد شد تیجمع

  های کاربرد کفشدوزک  Chilocorus bipustulatus   وScymnus sp.   

 درصد( 1 – 5/1) استفاده از روغن ولک 

 فوسیریکلرپ کش درصد و حشره 1از مخلوط روغن ولک   توان یم   EC 40.8 % (دورسبان) درهزار 1

 کرد. استفاده آفت تیدر اوج جمع

 

 Planococcus citri شپشک آردآلود مرکبات -12

 بدن آن ها را می پوشاند.نام عمومی شپشک های آرد آلود مربوط به ترشحات مومی است که معموال 

از میزبان های حقیقی مهم شپپپپشپپپک آرد آلود می توان به مرکبات، انار، مو، زیتون، انجیر، توت سپپپفید، خربزه و 

هندوانه اشپپاره کرد. از دیگر میزبان های این آفت می توان به گیاهان زینتی مانند حسپپن یوسپپف، گل ابریشپپم، دیفن 

خرزهره، ارکیده، پیچک، داوودی، سپپرخس، کلم، برگ بو، چای، شپپمشپپاد و باخیا، کاکتوس، گل آفتاب گردان، 

 ازگیل ژاپنی اشاره کرد.

 مشخصات آفت

 ست که اطراف بدن ح شکل ا ضی  شوند  18شره ماده بالغ بی جفت زائده که به طرف انتهای بدن بلندتر می 

 وجود دارد و بدن حشره ماده پوشیده از موم است.

 شره ماده در حین تخم ریزی شکل تولید و  ح شته های مومی پنبه ای  شده از ر شکیل  سه تخمی ت معموال کی

 ترشح می کنند.

 .پوره سن یک فاقد هر گونه ترشحات مومی است چون که غدد ترشح کننده موم آن ها فعال نیست 
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  شد و سن یک می با شان تیره تر از پوره  ست اما رنگ بدن سن یک ا شبیه پوره  سن دو از نظر ظاهری  پوره 

ترشپپح کننده موم در پوره سپپن دو فعال شپپده و سپپطح بدن را الیه ای نازک از ترشپپحات مومی سپپفید  غدد

 پوشاند. رشته های انتهایی بدن تشکیل شده ولی رشته های اطراف بدن هنوز تشکیل نشده است.می

 ترشپپحه پوره سپپن سپپه ظاهرا شپپبیه به حشپپرات ماده بالغ می باشپپند اما از نظر اندازه کوچک تراند، غدد م

شاند. رشته های رشته سفید رنگی می پو سطح بدن را پودر  شد کرده و  سه کامال ر سن  های مومی در پوره 

 انتهای بدن کامال رشد کرده ولی رشته های اطراف بدن کامل نشده اند.

 

 

 

 

 

  

بالغ نرحشره  حشره ماده بالغ  

 حشره ماده و پوره سن دو کیسه تخم
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 شرایط مساعد آفت

  30کم و در درجه حرارت باال ) باروری حشره ماده ( درجه سانتی گراد 5 -10درجه حرارت پایین )در- 

 ( قدرت باروری آن افزایش می یابد.25

 آفت نحوه خسارت

  حشرات کامل و پوره های شپشک آرد آلود مرکبات با فرو بردن استایلت بلند در نسوج برگ، میوه و ساقه

 از شیره گیاهی تغذیه می کنند که عالیم خسارت روی برگ به صورت لکه های زرد رنگ می باشد.

  همچنان که حشره از شیره گیاهی تغذیه می کند شروع به ترشح عسلک می نماید و تمام سرشاخه های گیاه

ها آغشته به عسلک می گردد و قارچ فوماژن سریعا روی آن ها رشد کرده و منجر به ریزش سریع برگ

 شود.می

 د.با افزایش جمعیت آفت موجب ریزش شدید میوه در اواخر تیر ماه نیز می گرد 

 .موجب افزایش ضعف درخت در اثر کاهش فتوسنتز می گردد 

  .بازارپسندی میوه های باقیمانده بر روی درخت کاهش می یابد 
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 آفت روش های پیشگیری و کنترل

 هرس شاخه های آلوده 

 استفاده از تله چسب برای به دام انداختن شپشک های نر 

 ته زیرا شپشک های آردآلود به گیاهانی که دارای مقدار باالی پرهیز از آبیاری و عدم استفاده از کودهای از

 نیتروژن در سطح برگ هستند و گیاهانی که دارای بافت آبدار باشند بیش تر حمله می کنند.

 استفاده از فشار آب یا باد بر روی ساقه های قوی برای کم کردن تعداد شپشک ها 

  ی جلوگیری از آلودگی مجدد گیاهشست و شوی مرتب گیاه با صابون محلول پاشی برا 

 .یکی از دشمنان طبیعی شپشک آرد آلود کفشدوزک کریپتولوموس می باشد 

 .اکالیپتوس به عنوان دور کننده این آفت عمل می کند 

  لیتر روغن  20برای از بین بردن حشرات بالغ و تخم ها می توان سمپاشی زمستانه انجام داد. )می توان از

 در هزار لیتر آب استفاده کرد(لیتر اتیون  2ولک+ 
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 .می توان از سموم فنیتروتیون، کلروپیریفوس )دورسبان(، فن پروپاترین )دانیتول( و دلتامترین استفاده کرد 

 Icerya purchasiشپشک استرالیایی  -13

و، برگ مشک، گرد دیب ا،یاقاق شم،یگل ابر یکه عالوه بر انواع مرکبات رو است ای پلی فاژ حشرهشپشک استرالیایی 

 ،یمثل: گوجه فرنگ کسالهی اهانیگ یاوقات رو یو گاه ریگل سرخ، گوجه، انار، انج ا،یاکاس ،یطاووس بو، افرا، گل

 .شودیم دهید یو جنگل ینتیرزیو غ ینتیز اهانیاز گ یاریبادمجان، و بس

 مشخصات آفت

  باشندیم اهیس یقرمز با پاها ای یاقهوه ،یمتر و به رنگ زرد، نارنج یلیم 5تا  4حشرات ماده بالغ به اندازه 

 شده است.  دهیزرد رنگ پوش یاز مواد موم یتمام بدن از پوشش نازک ای یمعموالً قسمت

 ل شاخک هر . به جز بند اوباشند یرنگ م یدود یهابا شاخک رهیکامل نر بالدار به رنگ قرمز ت حشرات

 ست.رنگ ا یو ب فیظر یدستجات موها یدارا نیبند شاخک در طرف

 شوندیم دهید عتینر به ندرت در طب افراد. 

 شوندیداده م صیها تشخشپشک ریفاقد سپر و به سهولت از سا ییایاسترال شپشک. 

 یمواز یطول اریش 15آن حدود  یبرابر طول بدن و رو 2تا  5/1که  یتخم سهیبدن حشرات ماده ک یدر انتها 

 .ندیآیبه وجود م یموم یهاگ است با تشرح رشتهرن دیتخم که به صورت توده سف سهیک نیوجود دارد ا

 تخم  سهیدر داخل ک جیاست به تدر دهیکش یضیو به شکل ب یخود را که به رنگ نارنج یهاحشره تخم نیا

 .دهدیقرار م

 ها از و چشم یها شش مفصلشاخک .باشندیم رهیت یها و پاهاه رنگ قرمز روشن با شاخکپوره سن یک ب

در  گریو عوامل د هوا، پرندگان انیجر لهیاند و به وسها متحرک و نسبتا فعالپوره نیا .شودیم دهیپشت د

 .شوندیها متمرکز م اغلب در اطراف رگبرگ زبانیم اهانیبرگ گ ی. روشوندیمنطقه منتشر م

  نظم نسبتاً پرپشت و نام یبدن موها ی. در سطح پشتشودینم دهید گرید یها از سمت پشتچشمدر پوره سن دو

 است. یابه قهوه لیپهن و رنگ آن قرمز متما یضیبدن به صورت ب یسن پورگ نیدر ا شودیم دهید

  باشد یم زیعدد ن 9شاخک  یهارنگ و تعداد مفصل اهیها سپاها و شاخکدر پوره سن سه. 
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 نحوه خسارت آفت

 ندک یمسن حمله م یهاشاخه یجوان و حت یهاو شاخه وهیشپشک به برگ م نیا. 

  که با ترشح فراوان عسلک همراه است و  دنپردازیم زبانیم اهیگ یرهیاز ش هیتغذ هها و حشرات کامل بپوره

 .سازد ی)دوده( فراهم منیرشد قارچ فوماژ یبرا را یمساعد طیمح جهیدر نت

  کیولوژیزیف اختالالت جوان موجب یهابرگ و شاخه یو خاک و عسلک رو همراه با گرد نیقارچ فوماژ 

 .شودیآفت م نیخسارت ا دیو تشد
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 های پیشگیری و کنترل آفتروش 

 بردن آن  نیراه از ب نیتر یعمل نیندارد. بنابرا یکاف جهینت یسمپاش قیبه طر ییایچون مبارزه با شپشک استرال

 .باشد یم یعیاستفاده از دشمنان طب

 ییایکفشدوزک استرال  Novius (=Vedalia) (=Rodalia) cardinalis   پس سها و حشره از تخم نیالرو ا

 .ندینمایم هیآفت تغذ یاز تمام مراحل زندگ زیو حشره کامل ن ییایاز تمام مراحل مختلف شپشک استرال

 تیمگس پاراز :Cryptochetum iceryae  نیا ایفرنیکالدر ییایشپشک استرال یعیاز دشمنان طب یکیکه 

مگس پس از  نی. الرو ادهدیآفت را مورد حمله قرار م نیاست و پوره سن دوم ا یداخل تیمگس پاراز

شکم  یپشت طحو حشرات کامل از س شوند یم رهیبه شف لیتبد زبانیدر داخل بدن م هیدوران تغذ لیتکم

 .گردندیکه مرده است خارج م زبانیم

 از کشورها هم زنبور  یدر بعضTrichogramma minutum آفت گزارش شده است نیتخم ا تیپاراز. 

 

 Diaphorina citri پسیل آسیایی مرکبات -14

 مشخصات آفت

  درجه روی جوانه یا برگی  45حشرات کامل راحت ترین مرحله قابل مشاهده آفت هستند و به طور مشخص

که از آن تغذیه می کند می نشیند. این گونه طرح مشخصی روی بال ها جلو داشته و به سادگی از سایر 

رنگ حشره کامل پسیل آسیایی پسته قهوه ای رنگ   ات جدا می شود.های گزارش شده روی مرکبگونه

قهوه ای و دارای یک نوار طولی پهن بژ  –است و بال های جلویی شفاف با لکه های پراکنده سفید یا روشن 

 شکل مسطح به حشره می دهد.  Xرنگ )زرد خاکستری( در مرکز که مجموعا از نمای جانبی یک طرح 

 زرد کم رنگ و لیمویی شکل و تخم های رسیده نارنجی مات اند که در انتها ته شده تخم های تازه گذاش

نوک دار بوده و به طور انفرادی یا چندتایی در داخل برگ های نیمه تا خورده جوانه ها در امتداد محور 

برگ و دیگر قسمت های مناسب در بخش های نرم و جوان درخت گذاشته می شوند. تخم ها معموال روی 

 رشدهای جدید انتهایی پر مانند گذاشته می شوند. تخم ها بدون عدسی دستی به سختی دیده می شوند.
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  پوره ها بدن مسطحی دارند و مایلند خودشان را در اطراف جوانه هایی که از آن تغذیه می کنند پنهان نمایند

ی کنند. رنگ بدن آن ها لذا به سختی دیده می شوند. پوره ها در صورت تحریک آرام و پیوسته حرکت م

زرد کم رنگ تا قهوه ای تیره بوده، پنج سن پورگی را می گذرانند. از نظر ظاهری شبیه به پوره شپشک 

 سپردار هستند اما بر خالف پوره سپرداران دارای غالف های بالی بزرگی هستند.

 5:1ند پوره سن اول : رنگ عمومی زرد، بدن کشیده، شاخک ها دو بندی، طول نسبی هر ب 

  غالف های بال رشد یافته 8/2:  1پوره سن دوم: رنگ عمومی زرد، شاخک ها دو بندی، طول نسبی هر بند ،

 و مجزا

   :طول نسبی هر  بندی، دو ها شاخکشاخک ها و شکم تا حدودی تیره،  زرد، عمومی رنگپوره سن سوم

 ، غالف های بال رشد یافته و روی هم افتاده5/4: 1بند 

 رم: رنگ عمومی از زرد تا قهوه ای مایل به زرد، شاخک سه بندی، طول نسبی هر بند حدود پوره سن چها

 افتاده هم روی و یافته رشد بال های ، غالف6: 1: 5/1

  پوره سن پنجم: بدن تا حد زیادی تخم مرغی، رنگ عمومی زرد تا قهوه ای مایل به زرد، سومین بند شاخک

 شیاردار)موجی( یا نقطه دار است. سیاه و تمام صفحات و غالف های بالی

 



40 

 

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یدفاصل سه راه اشرفح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان زی: آدرس دفتر مرک  

  t.me/HayateSabzCo  کانال تلگرامی:                        www. Hayatsabz.com                                   03195011135-36اس: شماره تم

Farnaz Tavakoli 

 
 حشره کامل

  
 تخم

 

 پنج سن پورگی
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 نحوه خسارت آفت

  پسیل آسیایی مرکبات به برگ های تازه روئیده مرکبات حمله کرده و با تزریق بزاق سمی باعث پیچیدگی

 یا سوختگی انتهایی برگ های جوان می شود.

  شکاف دار کردن برگ ها می شود، به ویژه شکاف های کناری تغذیه پسیل آسیایی مرکبات باعث پیچاندن و

 برگ از مشخصات اصلی خسارت پسیل آسیایی مرکبات است.

 منجر به نابودی جوانه های نو ظهور می شود. در آلودگی های شدید 

 .در آب و هوای خشک پوره ها ترشحات مومی حلقه ای شکل تولید می کنند 

 های انتهایی و ریزش برگ می شود. رگ مریستم فعالیت شدید پوره ها گاهی باعث م 

 .گاهی اوقات برگ ها شدیدا پیچیده و لوله شده و ممکن است با عسلک و قارچ دوده پوشیده شوند 

 .با ترشح مقادیر زیادی عسلک باعث بدشکلی برگ ها و کاهش میزان فتوسنتز در گیاهان آلوده می شود 

  شاخه ها شناخته می شوند.گیاهان شدیدا آلوده با حالت رزت انتهای 
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 استفاده از کارت های زرد چسبنده جهت کنترل حشره کامل و جلوگیری از تولیدمثل 

 حذف علف های هرز سطح باغ 

 هرس و خشکبری شاخه های اضافی در باغ و سوزاندن آن ها 

 ر کشت های متراکم باغات مرکباتحذف رشدها )رویش های( جدید تابستانه د 

  حشره کامل بر روی هر شاخه ضروری است. برای مبارزه با  5پوره و یا  3مبارزه شیمیایی در صورت وجود

این آفت باید از محلول پاشی اندام های هوایی و کاربرد حشره کش های سیستمیک در خاک و آب آبیاری 

 استفاده کرد.
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 در هزار،  3/0در هزار، کلویتاتیدین  3/0م آکتارا )تیومتوکسام( لول پاشی روی شاخ و برگ: سمومح

در  1در هزار، دورسبان )کلرپیریفوس(  2/0در هزار، دانیتول )فن پروپاترین(  5/0موسپیالن )استامی پراید( 

 در هزار 4/0هزار، کنفیدور )ایمیدا کلوپراید( 

 ان جوان و زمانی به کار می رود که سیستم استفاده از حشره کش ها در خاک: این روش عمدتا برای درخت

 2هفته وقت الزم بوده و به مدت  4تا  3ریشه به خوبی توسعه یافته باشد. در این شیوه از زمان کاربرد تا تاثیر 

ماه در خاک دوام دارد. قبل از کاربرد باید خاک باغ مرطوب بوده و سیستم پخش آب توسط نازل ها  3تا 

گرم،  900گرم، ایمیداکلوپراید )کروزر(  400ابل توصیه ایمیداکلوپراید )آدمیر( یکنواخت باشد. سموم ق

 گرم به ازای هر هکتار از طریق سیستم آبیاری. 200آکتار )تیومتوکسام( 

 .در زمان گل از سمپاشی با سموم ایمیداکلوپراید )گروه نئونیکوتینوئید( خودداری شود 

 

 Phyllocnistis citrellaپروانه مینوز برگ مرکبات  -15

 مشخصات آفت

 ای) یقهوه ا ییجلو یروشن و بال ها یمتر( ، با بدنه  یلیم 8تا  4کوچک )به طول  اریبس نوزیحشره کامل م 

 هستند. شیر شیرنگ و ر دیحشره سف نیا یعقب یاست.بال ها صیقابل تشخ دی( و سفینقره ا

 دهند. یار مبرگ قر نیریشکل خود را در سطح ز یضیشفاف و ب یتخم ها نوزهایم 

  یهاباشد.الرو یبرگ م یو تحرک رو هیحشرات به رنگ سبز شفاف بوده و عمدتا در حال تغذ نیالرو ا 

 .کند یبرگ رها م یرنگ خود را رو رهیت فضوالت چ،یو حرکات مارپ یهمراه با حفار نوزیم

 شود یم رهیبه شف لیبرگ را تا زده، سپس تبد یلبه  برگ، هیالرو پس از رساندن خود به حاش. 
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 الرو تخم

 شفیره الرو
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 نحوه خسارت آفت

  یشکل رو یموج یها چیبرگ ها و مارپ یدگیچیو به صورت پ یدر مرحله الرو نوزهایم یخسارت عمده 

 .باشد یها م وهیبرگ ها و م

  میاز پارانش دومیاپ ریجوان تابستانه در ز یو خم در سطح برگ و سرشاخه ها چیپر پ یها داالن جادیبا االرو 

شود  یجوان شده و سبب م ینموده و مانع گسترش و رشد کامل برگ ها هیفوق الذکر تغذ یسمت هاق

 . رندیو تاب خورده به خود بگ چیپ یبرگ ها ظاهر

 یبرگ نهیوسطح سبز کنندیم دایپ یدگیچپی ،الرو برگ ها هیاست در اثرتغذ یچیمارپ حرکت الرو ریمس 

 .ابدییکاهش م

 نیو از ب یبارده زانیم اه،کاهشیمدت باعث محدود شدن رشد گ یاصل طوالنآفت در فو نیعدم کنترل ا 

 .شود یرفتن توان نهال جوان م
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

  استفاده از ارقام مقاوم 

  آلوده با هدف کاهش تراکم الرو و تخم یهرس شاخه ها 

 شناسایی دشمنان طبیعی و مبارزه بیولوژیک 

 ظیم دوره های آبیاری درختان در تابستانتن 

 حذف سریع پاجوش ها و نرک ها 

 استفاده از تله های فرمونی 

  درصد  3/0در هزار+  5/0، ایمیداکلوپراید )درصد روغن( 3/0در هزار+  35/0)استفاده از سموم دیفلوبنزورون

آب( به محض مشاهده عالیم  لیتر 100میلی لیتر روغن+  300لیتر سم + میلی 25روغن(، هگزافلومورون )

 روز 10-12خسارت روی جوانه های تابستانه در دو نوبت به فاصله 

  سال سن  5برای نهالستان ها و درختان جوان مرکبات تا حداکثر  دیاداکلوپریمیاو  فلوبنزورونیدمصرف

 توصیه می شود.

  العاده شدید باشد. سال توصیه نمی شود مگر اینکه خسارت فوق 5سمپاشی بر روی درختان باالی 
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 Papilio demoleus پروانه برگخوار مرکبات -16

 حمله مرکبات درختان به اختصاصاً حشره ین. اشود می گفته نیز ای چلچله دم پروانه نام به که مرکبات برگخوار پروانه

 .کنند می تغذیه روییده تازه های جوانه خصوص به جوان های برگ و ها شاخه سر از آن الروهای و کند می

 مشخصات آفت

 تعدادی با ای قهوه تا سبز ها پروانه. است متر سانتی 8 حدود باز های بال با زیبایی و بزرگ پروانه کامل حشره 

 . بدن از پولک ها و پرزهای رنگین پوشیده شده است.هستند آجری و زرد های لکه

 به را خود های تخم . باشد می اوره کود های دانه اندازه به که بوده روشن زرد رنگ به کروی آفت خمت 

 .دهد می قرار ها برگ سطح در جفت جفت یا انفرادی طور

  روی پرندگان فضوالت صورته ب که رنگ خاکستری و سبز نامنظم  نقوش با رنگ ای قهوه آفت الرو 

 .  شود می نمایان برگ

 باشد می سبز آن رنگ و رسیده میلیمتر 40 – 45    طوله ب خود رشد حداکثر در آخر سن الرو . 

 رنگ، ای قهوه ها شفیره.  شده شفیره به تبدیل درخت پای در یا(  ها سرشاخه) نهال ها روی آخر سن الرو 

 آویزان ها شاخه به ابریشمی تارهای با و است بدن انتهای در زائده یک و سر در گوشتی زائده دو به مجهز

 .مانند می

 برد می سر به آن مجاور گیاهان یا تمرکبا درختان روی شفیره صورت به را زمستان. 
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 تخم پروانه برگخوار مرکبات
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 نحوه خسارت آفت

 به جوان های برگ و ها شاخه سر از آن الروهای و کند می حمله مرکبات درختان به اختصاصاً حشره این 

 .کنند می تغذیه روییده تازه های جوانه خصوص

  حاشیه از تغذیه با که طوری به است شدید ساخت تازه های باغ و ها خزانه و ها نهالستان در آفت خسارت 

 .ماند می باقی ها رگبرگ فقط و کند می برگ از عاری و لخت را ها درخت برگ،

  نماید می حمله نارنگی و لیموترش به دوم درجه در و پرتقال و نارنج به اول درجه در آفت این. 
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 آفت روش های پیشگیری و کنترل

 توصیه لذا. دارد اقتصادی ارزش آن خسارت ندرت به و نیست زیاد آفت این تراکم درخت یک روی معموال 

 .گردد خودداری آفت این روی شیمیایی مبارزه از المقدور حتی شود می

  حشره) انتخابی های کش حشره از جمعیت بودن باال صورت در ساخت تازه های باغ و ها نهالستان در فقط 

 حمایت طبیعی دشمنان جمعیت از تا شود استفاده( هستند سمی حشرات از کمتری گروه برای که هایی کش

  .شود

 میکروبی کش حشره از توانمی (B.T (Bacillus thuringiensis کرد استفاده  . 

 

 Ceratitis capitataمگس میوه مدیترانه ای    -17

 مشخصات آفت

  انی، مرهیت ی، چشم ها به رنگ آبکوچکتر یکم یز مگس خانگا متر است. یلیم 6 تا 4حشره کامل به طول 

به  لی. شکم متمادهد یم یکینامنظم که به آن شکل موزائ یبراق و نقره ا اهیس یلکه ها یدارا نهیقفس س

، در وسط یکیکه  رهیسه نوار ت ای، بال ها شفاف اهیزبر س یاز موها دهیروشن پوش یعرض یزرد با نوار ها

عمود بر نوار دوم  بایشروع شده و تقر یاز لبه عقب کیبار یبه صورت نوار یو سوم یجلوئ لبهدر  یگرید

بدن حشره ماده به علت داشتن  . پاها به رنگ زرد کمرنگ بوده و اندازهستیبه آن متصل ن یقرار گرفته ول

  باشد . یبزرگتر از حشره نر مریز تخم

 انحنا در قسمت وسط  یو با کمه برنج دان هی، شبمتر یلیم کیروشن به طول  دیبه رنگ سف وهیتخم مگس م

ها را سوراخ کرده و تخم وهیخود پوست م زیبا تخمر و دینمایم یریبار جفت گ کیحشره ماده فقط  است .

برجسته  یپرتقال کم هلو و وهیم یرو یزیدهد محل تخم ر یپوست قرار م ریدر ز یعدد 20-80را در دسته 

 .است

 اندازه نسبتا پهن هستند یو بدن زینوک ت یشکل با سر ی، دوک، بدون پابه کرم لیما دیالرو ها به رنگ سف .

 دهیخم یشکل و کم یبالغ که دوک یمتر و الرو ها یلیم کیشده از تخم به طول  خیتازه تفر یالرو ها

 .رسند یم متریلیم 8باشند تا یم
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  شکل است  یضیمتر و ب یلیم 4، به طول رهیروشن تا ت یبه رنگ قهوه ا رهیشف. 

 باشد یم رهیبه طور عمده به صورت شف یزمستان گذران. 

 
 حشره بالغ 

 
 تخم مگس میوه مدیترانه ای

 
 الرو مگس میوه مدیترانه ای
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 مدیترانه ای میوه شفیره مگس

 

 نحوه خسارت آفت 

 فعل  ماده در پوست میوه تخمریزی می کند و الرو از گوشت میوه تغذیه نموده، در اثر تغذیه الرو و مگس

-و انفعاالتی که در میوه انجام می شود معموال یک نوع لهیدگی و تغییر رنگ مخصوصی در میوه دیده می

 شود.

 .موجب ریزش شدید و نا به جای میوه می شود 

 حشره زیکه توسط تخم ر یفروت و نارنج ( عالوه بر شکاف پیسبز ) گر یها وهیم یرو یمحل تخم گذار 

 بعد وهیم یرو یزیگردد . محل تخم ر یدر محل مورد نظر مشاهده م زیصمغ ن ی، مقدارشود یم جادیماده ا

             .شود یبه زرد م لیرنگ داده و متما رییچند روز تغ از
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  باشند و تخم ها در داخل پوست  یم یمیپوست نسبتا ضخ یفروت دارا پینارنج و گر وهیکه م نیا توجه به اب

 یتر یزمان طوالن کیو در  جیالروها به تدر یا هیتغذ تیحاصل از فعال یگدیشوند ، پوس یقرار داده م وهیم

 شود .  یحادث م

 یتر و در مدت کوتاه تر عیسر یلیو کامکوات ( خ ینگبا پوست نازک و نرم ) نار یدر ارقام یدگیپوس 

 رنگ در ینجنار یبه صورت هاله  نیپرتقال تامسون ناول و سانگ وهیم یرو یافتد . عالئم آلودگ یاتفاق م

 محل تخمگذاری مشاهده می شود. اطراف
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 سیکل زندگی مگس میوه مدیترانه ای

 

 روش های پیشگیری و کنترل آفت

  صفحه زرد رنگ چسبان است که به خاطر مواد به کار برده  کیشامل  لهیوس نیتله زرد چسبنده: ااستفاده از

 یباال تیروش در جمع نیکند. ا یه سمت خود جذب مکه دارد حشرات را ب ییشده در آن و رنگ و بو

 یاترانهیمد وهیم یتوان نرخ آمار مگس ها یبه دام افتاده م یها مگس انیدارد. در م یبهتر ییمگس ها کارآ

 زد. نیرا تخم

 حشرات جنس ماده را  شتریماده جلب کننده شارژ شده و ب کیکه توسط  سه سوراخ لی: تله مکف لیتله مکف

 اندازد. یو به دام م دهیود کشبه سمت خ

 نر را به  یها مگس قبلجلب کننده شارژ شده و برخالف تله  یتله توسط فرومون نی: ا یفرومون لیتله مکف

 سازد. یم ریسمت خود جذب کرده و اس
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 یها صفحه چسبان است که با فرمون جلب کننده شارژ شده و مگس کی: که شامل  اموندید یتله فرومون 

 سازد. یجلب م دت خونر را به سم

 ینصب شده و در قسمت جنوب نیزم یمتر یسانت 180تا  150در ارتفاع  دیکه تله ها با دیتوجه داشته باش دیبا 

 .رندیبه سمت داخل درخت قرار گ

 مگس  ییتا از انتشار آفت توسط جابه جا دیکن یریآلوده به مناطق سالم جلوگ یها وهیتا حد امکان از انتقال م

 مقابله شود.و الرو آن 

 یمتریسانت 50ها در عمق  و دفن آن یدرخت و نابود یشده در پا ختهیآلوده و ر یها وهیروزانه م یجمع آور 

 کرد. یریتوان از انتشار آفت جلوگ یخاک م

  باشد. دیتواند مف یم زیآلوده ن یها وهیم یآهک بر رو دنیپاش 

 نیدرخت با پروتئ ریآفتاب گ یهادرخت خصوصا قسمت  یاصل یتنه و سر شاخه ها یحلول پاشم 

 .ونیدر هزار سم ماالت 2درصد +  3تا  2 زاتیدرولیه

 آفت یها رهیبردن شف نیمنظور از به انداز درختان( ب هیکردن سا لیدر فصل سرما )پا ب یانجام مبارزه زراع. 

 باشد یها محرز م که وجود آفت در آن یبرداشت شده از باغات یها وهیعدم انبار کردن م. 
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 Toxoptera aurantii  ته سیاه مرکباتش -18

 مشخصات آفت

 باشد. یم متریلیم 2تا1به طول  اهیبه س لیتا ما رهیبالغ به رنگ ت یشته ها 

  باشند که در قاعده پهن تر شده و به  یشکل م یاستوانه ا کلیکورن یروشن و دارا یپوره ها به رنگ قهوه ا

 .ندیآ یدر م یرنگ قهوه ا

 

 
 آفت نحوه خسارت

  اندام  برگ و جوانه گل  موجب  رهیاز ش هیو با تغذ مکیدهدرختان مرکبات را  یاهیگ رهیششته سیاه مرکبات

 .شود یمو پیچیدگی برگ ها  شدن درخت  فیضع
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 جادیا نیقارچ فوماژ تیفعال یمناسب برا طیبرگ ها مح یشته ها رو هیحاصل از تغذ رهیو ش یمواد قند 

برگ ها سبب  یفتوسنتز تیظرف نکه با کم شد ،شدن سطح برگ ها شده اهیسموجب  جهیکند و در نتیم

 شود. یها م وهیم تیفیکاهش ک

 

 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 یشته ها رو تیها دارند که موجب کاهش جمع یمانند کفشدوزک ها و بالتور یادیز یعیشته ها دشمنان طب 

 گردد. یدرخت م

 نوع  کیگردد و در ضمن استفاده از  یم دیحشرات مف تیاهش جمعمکرر حشره کش ها موجب ک یسمپاش

 .شود یسبب مقاوم شدن شته ها در برابر سموم م زیسموم مشابه ن ایسم 

 استفاده از سموم شیمیایی مناسب 

 یم اشته ه تیجمع عیبهتر و رشد سر هیدر برگ ها موجب تغذ میغلظت ازت و کاهش غلظت پتاس شیفزاا-

یش ازحد کودهای ازته خودداری شود و استفاده از کودهای پتاسیم دار مناسب . پس از مصرف بگردد

 باشد.می
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 Aphis citricola  شته سبز مرکبات -19

 مشخصات آفت

 باشند. یجوان مرکبات م یمتر به رنگ سبز روشن و همرنگ برگ ها یلیم 8/1طول ه حشره کامل معموال ب 

  باشد. یسبز رنگ م زیرنگ بوده و شکم ن اهیس ای رهیت یقهوه ا نهیدر حشرات ماده بالدار پشت س 

 دم نسبتا بلند و مودار است.  یو زائده  یبلند مخروط کولیکورن یحشره دارا نیا 

 برد. یمرکبات به سر م یرو یجنس ریبوده و زمستان را به صورت غ زبانهیشته سبز دو م 

 

 

 نحوه خسارت آفت

 شود یتازه رشد کرده مشاهده م یجوان و برگ ها یاخه هابرگ در سر ش یدگیچیآثار خسارت پ نیمهمتر

اغلب  زیآلوده ن یدهند. شاخه ها یآلوده حالت شاداب و چرب خود را از دست م یها که برگ بیترت نیبد

 شوند. یم دهیچیکوتاه و پ
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 ها وهی، مبرگ ها ی( رونی، موجب بروز دوده )فوماژو ترشح عسلک یاهیگ ی رهیش دنیمک لیبه دل نیهمچن

 شوند. یو شاخه ها م

  که برگ ها آلوده  بیترت نیشود بد یکوچک م یها وهیگل و م زشیباعث ر ادیآفت در تراکم ز نیا

 گردد.یم

 

 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 یشته ها رو تیها دارند که موجب کاهش جمع یمانند کفشدوزک ها و بالتور یادیز یعیشته ها دشمنان طب 

 گردد. یدرخت م

 نوع  کیگردد و در ضمن استفاده از  یم دیحشرات مف تیمکرر حشره کش ها موجب کاهش جمع یاشسمپ

 شود. یسبب مقاوم شدن شته ها در برابر سموم م زیسموم مشابه ن ایسم 

 مناسب ییایمیاز سموم ش استفاده 

 یه ها مشت تیجمع عیبهتر و رشد سر هیدر برگ ها موجب تغذ میغلظت ازت و کاهش غلظت پتاس شیافزا-

دار مناسب  میپتاس یهاشود و استفاده از کود یازته خوددار یازحد کودها شیگردد. پس از مصرف ب

 .باشدیم
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 Dialeurodes citri سفید بالک مرکبات -20

 مشخصات آفت

 بسیار کوچک، سفید آردی با چهار بال سفید رنگ می باشد. در هر دو جنس حشره کامل دو  حشره کامل

رد که با یک واکس سفید رنگ پوشیده شده است و به همین دلیل سفید بالک نامیده جفت بال وجود دا

 شوند.می

  تخم ها زرد رنگ با سطحی صاف هستند که از سایر سفید بالک ها که در ابتدای تخم گذاری زرد رنگ و

 بعد تیره می شوند قابل تشخیص می باشد.

  مستقر می باشند که پس از اولین پوست اندازی بر روی پوره های اولیه مسطح، بیضی شکل و در زیر سطح برگ

برگ فیکس می شوند. پوره ها بعد از سن اول مسطح و تخم مرغی شکل می گردند و آن ها پاها و شاخک های 

 خود را پس از اولین پوست اندازی از دست می دهند. 

  باشند. پوره ها نیمه شفاف و تخم پوره ها و شفیره های سفید بالک ها اغلب غیر قابل تشخیص از یکدیگر می

مرغی شکل می باشند و رنگ سبز برگ ها از زیر بدن پوره ها به سختی دیده می شود. شفیره ها شبیه به پوره ها 

می باشند فقط آن ها ضخیم تر و تیره تر می باشند و ممکن است نقاط چشم بالغین از طریق پوست شفیره قابل 

 مشاهده باشد.
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 ه سفید بالک مرکباتتخم و پور
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 شفیره سفید بالک مرکبات

 نحوه خسارت آفت

 .سفید بالک ها از طریق مکیدن تمام شیره گیاهی به گیاه خسارت  وارد می کنند 

  با ترشح عسلک از سفید بالک ها محیط مناسبی را برای رشد قارچ های دوده ای بر روی شاخ و برگ

 ای سیاه ممکن است برگ ها و میوه ها را بپوشانند.و میوه فراهم می کنند. این قارچ ه

 .درختان آلوده ضعیف هستند و میوه های کوچکتری را تولید می کنند 
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 کنترل بیولوژیکی با دشمنان طبیعی سفید بالک ها 

 هرس منظم درختان 

 استفاده از سموم شیمیایی مناسب 

  Aleurocanthus woglumi  عسلک مرکبات -21

 به این آفت مگس سیاه مرکبات هم گفته می شود.

 مشخصات آفت

 قرار دارد  یو در حفره کم عمق یمفصل 7. شاخک حشره باشندیرنگ م دیچهار بال سف یحشرات بالغ دارا

 اند. و عالوه بر چشم مرکب، دو چشم ساده هم دارند که در کنار چشم مرکب قرار گرفته

 چسبندیبه برگ م کیهر  یازائده لهیبه زرد بوده و به وس لیها سبز ماآن شکل، رنگ یضیها بتخم . 

 ریدر دوا ای یخطوط فنر یها روحشره حالت مخصوص خود را دارد و غالباً تخم نیا یگذارتخم

در پشت برگ به شکل فنر ساعت حرکت  یزی. ظاهراً حشره ماده در موقع تخمرشوندیمتحدالمرکز گذاشته م

 .کندیم

 بعد خرطوم خود را در نسوج برگ فرو برده و ثابت  یکه از تخم خارج شدند، متحرکند ول نیآفت هم پوره

 . شوندیم

 پوره سن اول متحرک و فعال است و Crawler نام دارد.  

 رهیحشرات شف نیسن ا نی)سن دوم و سن سوم( ثابت هستند و چهارم یبعد نیسن Pupa که  شودیم دهینام

  .گرددیاز آن خارج م T به شکل یشکاف جادیاحشره کامل با 

 یاشهینازک ش یهامژه یآن دارا یو لبه خارج اهیدارد. رنگ آن س یبرآمدگ یو کم یضویب رهیشکل شف 

 .باشدیم متریلیم 2/1×1 رهیاست. اندازه شف هیها دو برابر خود حاشاست که طول آن دیسف
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a)  ،آلودگی برگ ها به عسلک مرکباتb های کرمی رنگ در یک آرایش دایره ای شکل، ( تخمc ،سنین مختلف پورگی )dحشره بالغ ) 
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 نحوه خسارت آفت

  عسلک مرکبات با تغذیه برگ ها از طریق سوراخ کردن و خارج کردن مواد غذایی از برگ موجب ضعف

 گیاه می گردند.

 ا می پوشاند و موجب رشد عسلک خارج شده از مگس های سیاه مرکبات سطح بیرونی میوه و برگ ها ر

 قارچ های دوده ای می شود که موجب اختالل در فتوسنتز  و در نتیجه ضعف گیاه می گردد.

 برگ های جوان را بیشتر ترجیح می دهد. این آفت 
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 فاصله کشت تیرعا 

  متراکم یهرس شاخه ها 

 کنترل بیولوژیک با دشمنان طبیعی آفت 

 آن ضرورت داشته باشد. هیعل یپاشکه سم ستین یکم و در حد رانیسلک مرکبات در اخسارت ع 

 

 حلزون ها و راب ها -22

 گریهستند که خصوصا در مناطق مرطوب به درختان مرکبات و انواع د یها جزو آفات کشاورز ها و راب حلزون

 .کنند یخسارت وارد م یو زراع یمحصوالت باغ

 مشخصات آفت

 Caucasotachea lencoranea Moussکبات حلزون قهوه ای مر

 است. چیدر طول مارپ رهیت ای پنج نوار قهوه یبه زرد و دارا لیمتما ای درشت به رنگ قهوه ییصدف ها 

  است. اهیس ای رهیت ای و به رنگ قهوه یضیب ایدهانه صدف مدور  . است چیپ 5 یصدف دارا 
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  در  ینتیدرختان ز زیمرکبات و ن هایدارد و به خزانه مازندران وجود  یایمناطق در رسراس در تن نرم نیا

 .زند یو بهار خسارت م زییپا

 

 

 Parmacella ibera Eichw راب خاکستری

 .یکی از مهم ترین آفات باغات و نهالستان های مرکبات در استان مازندران به شمار می آید 

 ات چالوس متمایل به زرد است.رنگ آن در نواحی ساحلی خاکستری متمایل به قهوه ای و در ارتفاع 

  صدف در این گونه به صورت صفحات کوچکی است که قسمت برجسته آن از انتهای گنبد پشتی خارج

 است.

 .دارای یک نسل در سال بوده 

 .زمستان را به هر دو صورت بالغ و نابالغ به سر می برد 
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 نحوه خسارت آفت

  جادی)ایفیو ک یکرده و خسارت کم هیرختان تغذو پوست د وهیم ،برگ، ساقهحلزون ها و راب ها از 

 .کنند ی( وارد میخوردگ

 موجب وهیاز پوست م هیو با تغذ رساندیدرخت م وهیهرز کنار درخت خود را به م یهاعلف قیحلزون از طر ،

در  ینگهدار تی، قابلمرحله نرساند نیرا به ا وهیاگر م یو حت شودیآن م یدگیپوس جهیشدن و در نت یزخم

 . کندیها را از آن سلب مباران

  به رشد درختان  ی، صدمه و خسارت جدهانهال ژهیوه ، بدرختان جوان برگبا سوراخ کردن  نیحلزون همچن

 .کندیوارد م

 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 یلو اص هیها را که منبع اولهرز پهن برگ در باغ ها و نهالستان یخصوص علف هاه هرز ب یتوان علف هامی 

ها قرار داد تا حلزون یادر نقاط مختلف به صورت کپه یآورها است را پس از جمعراب ها و حلزون هیتغذ

 .و معدوم نمود یآورها را جمع از آن به عنوان پناهگاه استفاده کنند. سپس آن

 ش امر به کاه نیشود و ا می ها در دسترس حلزون ییباعث کاهش مواد غذا یاهیمدفون کردن مواد گ

 گردد. یها منجر م آن تیجمع
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 و خسارت  تیها باعث کاهش جمعها و حلزونبردن راب نیدستی و از ب یآوردر سطوح کوچک، جمع

 .شود یها مآن

 در تماس نباشد سبب کاهش  نیدور تنه درختانی که تاج درخت با سطح زم یومیآلومن لیو فو یبستن نوار مس

 . شودخسارت می

 مانند غاز، اردک و بوقلمون جهت تغذیه از راب و حلزون استفاده  یخانگ انیاز ماک توانیدر صورت امکان م

 کرد.   

 آفات،  نیدر صورت خسارت ا نبنابرای دارند، ها حلزون یبرا یشتریب تیمانند کلزا مطلوب اهانیگ یبرخ

جانوران  نیا تیتواند از جمع می ندارند، ها حلزون یبرا یادیز تیکه مطلوب یتناوب کشت با محصوالت

 بکاهد.

 ی که مورد عالقه حلزون هستند در اطراف مزرعه ناهاگیروش، برخی  نیدر ا  :جذب کننده اهانیکشت گ

خود جذب کرده و باعث کاهش خسارت  به ا راه حلزون اهانیگ نید. اشو ظر کاشته میندرختان مورد   ای

 تجمعبا  بهار  شهیهم ا،یو، کلم، باقال، لوبعبارتند از: کاه اهانیگ نید. برخی از اشو به درختان می ن هاآ

 .برد نیآوری کرده و از ب ها را جمع نتوان به راحتی آ می اهان،یگ نیها روی ا حلزون

  :کنند.  دوری می ن هاطعم آ ایبو  لیبه دل اهانیگاز بعضی ها  راب و ها حلزونکاشت گیاهان دور کننده

محافظت، تا حد قابل قبولی از  تحت اهانیگه و درختان و در اطراف مزرع اهانیگ نیتوان با کاشتن امی

 ر،یعنا، سن فهای مختل هگوندور کننده عبارتند از:  اهانگی نیاز ا برخی مود.ن  رییگآفت جلو نیخسارات ا

 آفتابگردان. و لیگ میمر ازچه،یپ

 یاهپزشکیرشناسان گو مشاوره با کا یآثار خسارت با هماهنگ نیتراکم آفت و مشاهده اول شیر صورت افزاد 

 زانی) فسفات آهن( به م کولیفر ایگرم در هکتار  لویک 20تا  15 زانیبه م دیاستفاده از طعمه مسموم متالدها

 شود. یم هیانداز درختان توص هیپنج گرم در متر مربع هنگام غروب آفتاب در سا
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