
  اطالعيه فني

  )Cicadatra ochreat(آفت زنجره مو 

. زنجره مو از مهمترين آقات تاكستان در كشور ما است . در تاكستانها خسارت مي زند  Cicadatra ochreatزنجره با نام علمي      

اين آفت در برخي از مناطق موكاري استان وجود داشته و عالوه بر مو بسياري از گياهان ديگر مانند سنجد ، سيب ، آلبالو ، به ، سپيدار 

ميزبانهاي ، تبريزي ، پسته ، انار ، گالبي ، هلو و بادام و همچنين بسياري از علفهاي هرز از ديگر  ، زبان گنجشك ، نارون ، ازگيل ژاپني

  . آن مي باشند 

  :نحوه خسارت 

ل از تخمريزي بافتهاي بر اثر زخمهاي حاص .مي نمايد تخمريزي ميزبان  اير درختانحشره بالغ بر روي سرشاخه هاي مو و س      

اين سرشاخه ها اغلب . آوندهاي چوب و آبكش گياه صدمه ديده و اختالالتي در فعاليت طبيعي فيزيولوژيكي گياه بوجود مي آيد 

  .ضعيف و گاهي خشك مي شوند 

ه هاي مو براي تغذيه اما خسارت اصلي مربوط به پوره هاي آفت است كه پس از خروج از تخم داخل خاك شده با استقرار بر روي ريش

در موستانهايي كه اين آفت شيوع دارد پايه ي مو تدريجاٌ . ، خرطوم خود را در نسج ريشه فرو برده و به شدت شروع به تغذيه مي كند 

سته مي پايه هاي آلوده الب رشد بسيار كم دارند ، برگها زرد شده و از مقدار ميوه و كيفيت آنها كا. ضعيف گشته و سرانجام مي خشكد 

  . شود 

  :زيست شناسي 

از اوايل ارديبهشت ماه پوره هاي سن آخر براي رسيدن به مرحله ي شبه . اين آفت به طور معمول هر چهار سال يك نسل دارد      

شفيرگي به نزديكي سطح زمين حركت نموده و پس از تبديل به حشره ي بالغ از تقريباٌ اواسط خرداد ماه به تدريج در طبيعت ظاهر 

تخم ها . بر روي سرشاخه هاي ترد و جوان تخم ريزي مينمايند ماه  روز جفتگيري نموده و مصادف با اواخر خرداد 7تا  5ه و پس از شد

در داخل بافت شااخه هاي چوبي شده و در طرفين شياري كه حشره با تخم ريز خود مي سازد قرار داده و  مورب طوردر دو رديف به 

عدد مي  900تا  600متوسط تعداد تخم گذاشته شده در يك زنجره ماده حدود . مي پوشاند ترشحات بدن خود  سپس روي آنها را با

. روز مي باشد  12تا  11يعت بدوره ي زندگي حشرات كامل در ط. روز است  120دوره رشد جنيني تخم ها نيز حدود يك ماه تا . باشد 

ياهي گخل خاك مي شوند و در كنار ريشه ها اتاقكي از گل براي خود ساخته و از شيره پوره ها پس از خروج از تخم به زمين افتاده دا

زنجره مو زمستان را به صورت پوره هاي سنين مختلف روي . پوره ها دوست دارند در شرايط كامالٌ مرطوب زندگي كنند . مي مكند 

پوره ها مناسب تر است و اين آفت در چنين خاكهايي خسارت خاكهاي رسي و سنگين براي فعاليت . ريشه در زير خاك به سر مي برد 

  . بيشتري ايجاد مي كند 

  :مديريت آفات 



جهت مبارزه بايستي مراحل زيستي آفت به دقت مدنظر قرار گيرد تا بتوان از طريق روشهاي زراعي ، مكانيكي ، رعايت اصول       

  .باغباني و شيميايي مراحل مختلف زندگي آفت را كنترل نمود 

  .)از اواخر خرداد و خارج نمودن بقايا از باغ و سوزاندن آنها ( زنجيره ها در تابستان هرس سرشاخه هاي آلوده به تخم  -1

  .بيل زدن پاي درختان و از بين بردن علفهاي هرز باغات و حاشيه ي آنها  -2

  .و كودهاي پوسيده ي حيواني ) ا خصوصاٌ ريزمغزي ه( آبياري منظم و تقويت درخت با استفاده از كودهاي شيميايي  - 3

موها به روش روسيمي و رعايت فاصله ي رديف ها براي استفاده از ماشين آالت احداث باغات در خاكهاي شني و سبك و تربيت  - 4

  .جهت سله شكني 

راقبت بخش استفاده از سموم شيميايي مناسب با تشخيص كارشناسان حفظ نباتات شهرستانها و مراكز خدمات و شبكه هاي م -5

  .خصوصي 


