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  كرم خوشه خوار انگور

Lobesia botrana  

در ايران اين آفت . هاي اروميه جمع آوري شده است از موستان 1324سال كرم خوشه خوار انگور اولين بار در      

هاي زينتي نيز براي اين حشره  هاي ديگري از قبيل درختچه روي مو فعاليت دارد ولي در بعضي از كشورها ميزبان

آنها را با هاي گل دهنده و غنچه تغذيه كرده و روي  در بهار الروهاي جوان نسل اول از جوانه .گزارش شده است

ها و  زا تغذيه كرده و در نتيجه سبب خشكيدن گل هاي شاخه در برخي موارد نيز از جوانه. پوشانند تارهايي مي

بر اثر تغذيه پوست غوره . نمايند الروهاي نسل دوم از گوشت غوره تغذيه مي. گردند ها مي ها و ريزش آن جوانه

. كنند الروهاي نسل سوم از انگورهاي رسيده تغذيه مي. ريزند يمنظره خاكي رنگي پيدا نموده، چروك برداشته و م

وسيله تارهايي روي خوشه ه محل فعاليت آفت ب. خورند هاي رسيده مي و سپس از پوست ميوه شتوابتدا از گ

. آورند هاي ثانويه را بوجود مي ها قرار گرفته خسارت خوشه هاي آلوده مورد حمله انواع قارچ. باشد مشخص مي

شوند به انبار منتقل و در  هاي نسل بعدي آفت حتي روي انگورهايي كه براي تهيه كشمش اختصاص داده ميالرو

تر از انگور كشت  خسارت اين آفت در كشت ديم روي انگور به مراتب كم. برند آنجا تا بهار سال آينده به سر مي

  .ل نمي باشدباشد و به همين جهت در اكثر مناطق ديم مبارزه با آفت معمو آبي مي

  

  

  

  

  



3 

  زيست شناسي •

پروانـه در اوايـل فـروردين و     ظهور اولين. باشد داراي چهار نسل در سال مي) معتدله(اين آفت در منطقه شيراز      

هـه سـوم   د اوج پـرواز نسـل دوم تقريبـاً    .باشـد  ارديبهشت مـي  اوايل ن تايدرپرواز نسل اول آفت در اواخر فرو اوج

در  .باشـد  چهـارم در اوايـل شـهريور مـي     اواخر تير تا اوايل مرداد و اوج پرواز نسل در سوم خرداد، اوج پرواز نسل

ظهور اولين پروانه در اوايل ارديبهشت، اوج پرواز نسـل  . آفت سه نسل در سال دارد) سردسير(منطقه سوريان آباده 

از نسـل سـوم در اواخـر    وره اوج پـر اول در اواسط تا اواخر ارديبهشت، اوج پرواز نسل دوم در اواسط تيـر و بـاالخ  

بهترين زمان مبارزه بر عليـه آفـت   . خسارت مربوط به نسل سوم آفت است شترينبي. باشد مرداد تا اوايل شهريور مي

 18تـا   17روز، دوره الروي  10تـا   8دوره جنينـي  . يك هفته تا ده روز بعد از تشكيل اوج بروز نسل دوم مي باشـد 

روز طـول   36تـا   32روز و دوره نشـو و نمـا بـراي يـك نسـل       8تـا   7دوره شفيرگي . دروز و چهار سن الروي دار

زمستان را به صورت شفيره در پيله سـفيد ابريشـمي زيـر    . اين آفت در اطراف تهران سه نسل در سال دارد. كشد مي

صـورت انفـرادي   هاي خود را بـه   ماده ها تخم. گذراند هاي ريخته شده موستان مي پوست ساقه مو و در زير برگ

 .دهند روي بند خوشه ها و حبه ها قرار مي

  خسارت نحوه •

 تار عنكبوت ظاهر و شكل ها تارهايي به اين خوشه الي البه، هاي گل ظاهر مي شود در اوايل بهار موقعي كه خوشه

پيچيده شده در هم  يدر بين غنچه ها كه الروهايي ها به هم فشرده و در هم پيچيده شده و ها غنچه آن وسيله به

 است كه تمام غنچه ها از بين اين تغذيه در بعضي مواقع چنان شديد .نمايند ها تغذيه مي اند از آن پنهان شده

د الرو ها ناندازه عدس يا نخود شده باش به ها هها به خصوص موقعي كه غور در موقع ظهور غنچه. روند مي

  .كنند ذيه ميتغها  ها ايجاد كرده و از داخل آن هايي در آن سوراخ
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  كنترل •

  .ـ انتخاب انواع موهايي كه خوشه متراكم ندارند1

            اغلب به موازي، چون كرم خوشه خوار انگور ـ احداث باغ به صورت رديفي و در روي داربست2

  .نمايد ميحمله  ها باشند، يا پشته هايي كه فاقد داربست بوده و موها به شكل گسترده روي زمين موستان 

هاي خشك در  هرز و برگ هاي  علف سوزاندن ضافي،ي اها له مو براي جلوگيري از تجمع شاخهـ هرس هر سا3

  .هاي زمستان گذران زمستانه براي از بين بردن شفيرهيخ شخم عميق و استفاده از  پاييز،

  شيميايي مبارزه •

و نوبت سوم در شروع آبدار  بت دوم زمان غورهنو ،ها نوبت اول سمپاشي در مرحله غنچه و قبل از باز شدن گل 

  .گيرد با يكي از سموم حشره كش به شرح ذيل انجام مي  شدن ميوه

  درهزار 1-1.5 بامصرف محلول WP40%ديازينون  .1

  درهزار EC35%               =    =     =1.5-1زولون  .2

  درهزار EC60%           =    =     =1.5-1ديازينون  .3

                   درهزار EC47%                =    =     =1.5-1اتيون  .4
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   مـــو زنجره

Cicadatra ochreata  
عالوه بر مو بـه بسـياري از   . در تمام مناطق موكاري وجود دارد. اين زنجره يكي از آفات مهم مو در ايران است     

بان گنجشك، نارون، ازگيل ژاپني، تبريزي، پسته، انار، گالبي سيب، آلبالو، به، سپيدار، ز گياهان ديگر مانند سنجد،

  .زند و هلو صدمه مي

  شناسي زيست •

پس از خروج از جلد شفيرگي معموالً . شوند مي  ها ديده هاي كامل از اوايل تابستان به بعد در موستان زنجره     

ها در  تخم .نمايند گذاري مي بعد تخم گيري كرده و يكي دو روز روز جفت 7تا  5پس از . كنند كوتاه مي پرواز

سازد قرار  ريز خود مي هاي چوبي نشده در طرفين شياري كه حشره با تخم دو رديف به طور مورب داخل شاخه

دوره زندگي حشرات . دوره رشد جنيني حدود يك ماه است. پوشاند ميها را با ترشحات بدن  داده و روي آن

. باشد عدد مي 35تا  30تعداد متوسط تخم در يك زنجره ماده حدود . باشد روز مي 12تا  11كامل در طبيعت 

ها اتاقكي از گل براي خود  ها در كنار ريشه پوره. شوند ها پس از خروج از تخم به زمين افتاده داخل خاك مي پوره
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ان پورگي اين دور. ها دوست دارند در شرايط كامالً مرطوب زندگي كنند پوره. ندكم ساخته از شيره گياهي مي

هاي سن چهارم پس از پايان دوره تغذيه از خاك خارج شده و از تنه درختان يا  پوره. آفت حدود چهار سال است

بعد از طي مرحله . گردند شود، مي ميده مياي كه اصطالحاً شفيره نا قطعات سنگ و غيره باال رفته تبديل به مرحله

هاي  خاك. گردند ز شده و حشره كامل بالدار از آن خارج ميشفيرگي جلد آنها با يك شكاف طولي از هم با

تري ايجاد  هايي خسارت بيش تر است و اين آفت در چنين خاك ها مناسب رسي و سنگين براي فعاليت پوره

  .سال طول بكشد 5تا  4طول دوره يك نسل ممكن است . كند مي

  نحوه خسارت •

ريزي حشره قسمتي از  بر اثر تخم. نمايد ريزي مي ختان ميزبان تخمهاي مو و ساير در حشره بالغ بر روي سرشاخه     

اين . شود آيد كه سبب شكنندگي سرشاخه مي وجود ميه هايي ب روي آن برآمدگي بافت گياه از فعاليت باز مانده و

آفت پس از خروج از تخم داخل خاك شده و روي هاي  پوره. شوند ها اغلب ضعيف و گاهي خشك مي سرشاخه

پس از استقرار براي تغذيه، خرطوم خود را در نسج ريشه فرو برده و به شدت شروع . گردند هاي مو مستقر مي هريش

. شود خشك ميهايي كه اين آفت شيوع دارد پايه مو تدريجاً ضعيف گشته و سرانجام  در موستان. كنند به تغذيه مي

  .ها بسيار كم و ريز هستند ود و ميوهش ها زرد مي هاي آلوده اغلب رشد بسيار كم دارند، برگ پايه

  كنترل •

  كودهاي وسيلهه هاي شني، ازدياد آبياري و تقويت زمين ب زمين احداث باغ درـ 1

  شيميايي و وحيواني

  هاي مقاوم هاي مرغوب روي پايه ـ پيوند واريته2

  

  ها هرز باغات و اطراف آن هاي و سوزانيدن علف ان آلودهدرخت زدن پاي ـ بيل3
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  ها ها در بهار و سوزانيدن آن ريزي زنجره هاي آلوده به تخم سرشاخه ـ هرس4

 ها ـ آب تخت نمودن باغ5

  شيميايي مبارزه  •

هاي داخل خاك، سمپاشي سطح خاك در  ها عليه پوره از سموم ديازينون و ماالتيون به روش سمپاشي پاي بوته

  .شود ها، همچنين سمپاشي درختان استفاده مي موقع خروج شفيره

  كرم سفيد ريشه

Polyphylla ollivieri  

  قيزاردان اريح   زردآلو رسانك،: هاي محلي نام

White grub 
Coleoptera: Scarabaeidae 
در بين عوامل مخرب درختان . نمايد اين حشره در اكثر مناطق ايران وجود دارد و از ريشه گياهان مختلفي تغذيه مي

اين . باشد ها مي ترين آنآفات، كرم سفيد ريشه يكي از مضر ، در بينميوه، آفات از اهميت زيادي برخوردارند

گالبي،  سيب،(ها  اي به باغ آفت در اكثر مناطق پرورش ميوه وجود دارد و همه ساله خسارت قابل مالحظه

بز، كدو، خيار، بادمجان، لوبياس(، مزارع ...)گيالس، به، هلو، گوجه، آلو، زردآلو، آلبالو، انار، مو، فندق، گردو و

                   مثل رز، شمعداني، ياس بنفش، برگ بو،( ، گياهان زينتي)تبريزي، بيد، نارون(، برخي درختان غيرمثمر )زميني سيب

اين . كند وارد مي)Chenopodiumهاي گونه خروس وحشي،ج تا(و گياهان داروئي) ، گاليول، چمننو برگ

 آنان راه مبارزه با آن است، لذا در اين مقاله سعي شده استمشكل  است وليآفت براي اكثر باغبانان شناخته شده 

  .مبارزه با اين آفت به زبان ساده شرح داده شود هاي راه
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  زيست شناسي •

و پهناي بدن آن  متر طول دارند ميلي 40تا  30در حدود  به صورت سوسك است كه حشرات كامل اين آفت     

مفصل و در حشره  7شاخك ها ده مفصلي است كه در حشره نر . رسد متر مي يليم 20ترين قسمت تا  در عريض

در حشرات نر اين ورقه ها نسبتا بزرگ  و در موقع حركت باز و . اي درآمده است مفصل به صورت ورقه 5ماده 

ي تشخيص  و بهترين وسيله شود ديده مي ها كوچك است و به صورت سر سنجاق در افراد ماده ورقه. شوند بسته مي

 در افراد نر دو خار يا دندانه  نهدر ساق پاي جلوئي سه خار يا دندا به عالوه حشرات ماده. باشند ه ميافراد نر و ماد

ها را پوشانيده  آن هاي صدفي رنگ روي هائي از پولك اي تيره يا سياه است كه توده رنگ عمومي بدن قهوه. دارند

اي  سفيد صدفي و به صورت دسته و بيش بيضي نزديك به كروي به رنگها كم  تخم. رسد است و به نظر ابلق مي

الروها داراي پاهاي  .متر است ميلي 2حدود ها  و عرض آن 4ها حدود  طول اين تخم. شوند ديده مي كخار د

 در روي آخرين. بزرگ و متورم است اًبوده و آخر شكم نسبت) C( انگليسيسي  سبتاً قوي و بدن خميده شاي ن سينه

. هاي مختلف متفاوت است ها در گونه گردد كه تعداد و طرز قرار گرفتن آن مينيمه حلقه شكمي بدن مو مشاهده 

ها الروهاي تنبل اطالق  همين دليل به اين كرم هب گيرد و حركت اين الروها در خاك به كندي صورت مي

 .شود مي

هاي آخر بهار و  ماه در حشرات كامل معموالً. ندتهس ساله 3تا  2داراي دوره الروي اغلب  هاي سفيد ريشه كرم     

. شوند در اطراف چراغ جمع مي) بخصوص افراد نر(همگي شب پروازند و اكثراً . شوند اوايل تابستان مشاهده مي

به . كنند ها استراحت مي در هنگام روز روي تنه درختان و يا در زير كلوخه. حشرات نر قادر به توليد صدا هستند

رده شده در روي پهنك برگ  ايجاد هاي خ خورند و لكه حشرات كامل مختصري  از برگ درختان ميصورت 

 كه حشرات ماده پس از ميرند، درحالي گيري در سطح خاك مي پس از جفتكامل نر حشرات. كنند مي

ي به تعداد متر سانتي 7تا  5عمق هاي خود را در كنند و تخم ريزي به داخل خاك نفوذ مي براي تخم گيري جفت

  . ميرند دهندو در همان جا مي هاي خاك قرار مي تر در شكاف در سطح زمين و بيش اي عدد به طور دسته 70الي  20
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شوند و شروع به تغذيه از ريشه  وارد خاك مي از تخم، هفته است و الروها پس از خروج 3تا  2ي جنيني  دوره 12

كنند و  تري دارند، اغلب نزديك به سطح خاك زندگي مي كدر سنين اول كه جثه كوچ. كنند گياهان مختلف مي

اي گياهان، از جمله ريشه  هاي ضخيم و غده خورند، ولي در سنين باال اغلب روي ريشه از ريشه گندميان نيز مي

عدد الرو روي ريشه يك درخت  50تا  40گاهي تعداد . خورند ها مي شوند و به شدت از آن درختان جمع مي

ي  كنند و بدين ترتيب جريان شيره هاي سطحي چوب تغذيه مي الروها از پوست و حتي از قسمت .شود ديده مي

ترين مرحله  مرحله الروي سن آخر خطرناك. اين حشره داراي سه سن الروي است. كنند نباتي را قطع مي

 ي شفيرگي مرحلهبرد و در بهار سال سوم  قبل از آنكه وارد  ن حشره زمستان را به صورت الرو به سر مياي.است

اوقات الرو روي ي گاه. شود شفيره مي كند و در آنجا تبديل به ي گلي براي خود درست مي شود يك محفظه

دورة    .شود گودالي ايجاد كرده و در همان جا تبديل به شفيره مي هاي ضخيم درخت چوب در طوقه و ريشه

در تير آيد كه اوج خروج معموالً خود بيرون ميشفيرةز ا حشرهباشد كه بعد از اين مرحله  روزمي 24تا  17شفيرگي 

           .شوند هايي ايجاد و خارج مي حشرات كامل براي خروج در خاك سوراخ .ماه است

  نحوة خسارت •

ريزند و  ها مي ميوه. شود توقف ميها م ها شديداً در آن شوند و رشد شاخه درختان و گياهان مورد حمله زرد مي     

اين درختان و گياهان به علت قطع ريشه و آسيب رسيدن به طوقه، در خاك استحكام چنداني . مانند يا كوچك مي

الروها در داخل خاك به تناسب تغييرات درجه  .گردند شوند و به زودي خشك مي ندارند و به سهولت كنده مي

كنند و در زمستان  هاي سطح خاك فعاليت مي هاي گرم سال در نزديكي در ماه. دهند حرارت فصلي تغيير محل مي

نتايج مطلوب را  به همين لحاظ مبارزه شيميائي پائيزه و زمستانه در مورد الروها. روند به اعماق خاك فرو مي

  .دهند نمي
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  مبارزه •

به سر  درختان راف ريشهمرحله اصلي خسارت اين آفت مرحله كرمي آن است كه در داخل خاك در اط     

كار نسبتاً مشكلي است و بايد باغداران با  دارد، برند، بنابراين مبارزه با كرم به دليل اين كه در داخل خاك قرار مي

  :دنبا اين آفت مبارزه نماي به نحوي در كنترل آفت موثر است ها كه هر كدام از آن هاي ذيل اجراي روش

آوري و از بين برده شـوند،   ريزي جمع اگر حشرات كامل قبل از تخم :ات كاملو از بين بردن حشرآوري  جمع -1

بنـابراين بـه عنـوان اولـين اقـدام،      . تـر خواهـد بـود    در آن سال آلودگي جديد در باغ به وجود نخواهد آمـد يـا كـم   

قبل  آوري، حشرات كامل در هنگام صبح زود جهت جمع. شود و نابود كردن حشرات كامل توصيه ميآوري  جمع

تـوان   ها مي اين با تكان دادن شاخهبرند، بنابر هاي درختان به سر مي از گرم شدن هوا به صورت غيرفعال روي شاخه

تـوان حشـرات    شوند مي ها به نور چراغ جلب مي چون حشرات كامل شب. آوري و سپس نابود كرد ها را جمع آن

  .آوري كرد جمع) تله نوري(كامل را با كمك نور چراغ 

بيل زدن باغ در فصل بهـار و  ) الف :گيرد اين عمل به دو صورت انجام مي: ها در داخل خاك ز بين بردن كرما -2

يكي از اين فوائد مبـارزه بـا كـرم ايـن آفـت      . فوائد زيادي است غ در فصل بهار و آخر پائيز دارايبيل زدن با: پائيز

برونـد و يـا    ممكن است در اثر ضربه بيـل از بـين  ها  با بيل زدن و برگرداندن خاك اين كرم به اين ترتيب كه. است

هـاي ايـن    تخـم . خوارن خـورده شـوند   يا بعضي از گوشت پرندگان هاينكه وقتي در سطح خاك قرار گيرند به وسيل

در ضـمن  . شـوند  مي ها ربوده باشد و اغلب به وسيلة آن مي ها ههاي مختلفي از مورچ حشره غذاي مناسبي براي گونه

           .روند ها در معرض هواي سرد و يخبندان قرار گرفته و از بين مي ها و تخم رهالروها، شفي

عليـه الروهـاي ايـن آفـت بـه دو روش       مبـارزه شـيميائي عمـدتاً    : ها در خاك با استفاده از سـم  مسموم كردن كرم 

                                     :گيرد صورت مي
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تركيباتي كه براي ايـن  . متر است سانتي 30تا  25به عمق  و زير رو كردن خاك سمپاشي عمومي سطح باغ و مزرعه

 5/1و با دوز  EC %60بصورت  Diazinonديازينون . 1: برند عبارتند از منظور در سطح يك هكتار به كار مي

ي ليتر محلول سـم 20-40براي هر درخت (. در هزار 5/1و با دوز  PW %85بصورت  Sevinسوين . 2در هزار 

آلـودگي شـديد    سمپاشي خاك  اطراف درختان منفرد كه به ايـن آفـت  .  )پاي درخت بعد از آبياري استفاده شود

عاع نيم تا يك متر هاي اصلي به ش خاك اطراف طوقه درختان آلوده را  تا روي ريشه دهند براي اين منظور نشان مي

) ليتر  براي هر درخت 10تا  5(كنند  خوبي خيس ميه ب ديازينونهاي اصلي را با محلول  و منطقه ريشه زنند كنار مي

  .گردانند مي ها را به جاي خود بر و خاك

سطح باغ و مزرعه چون منبع غذايي خوبي براي الروهاي سـن   هاي هرز يك ساله و چند ساله از بين بردن علف -3

  .اول هستند

  ).آبياري در زمستان(هشخم زمستانه و جمع آوري الروها در اسفند ماه و يخ آب زمستان -4
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  مينوز مو

Holocacista rivillei stainton  

اخيراً . سرچشمه و منبع اصلي اين آفت از كشور امريكاي جنوبي بوده است. باشديكي از آفات مهم انگور مي     

به عنوان خانه اين آفت به يكي از معضالت توليدكنندگان در منطقه مديترانه تبديل شده است و سواحل مديترانه 

نسل  12-10تواند هرساله باشد، به طوريكه ميجديد اين حشره شرايط بسيار عالي براي زيست اين حشره را دار مي

اين آفت به طور شبانه . عدد تخم در طول دوران زيست خود بگذارد 250-300در اين منطقه توليد كند و هر ماده 

ارت اين آفت روي ساير درختان و سبزيجات گزارش شده خس. كندروزي فعاليت كرده و خسارت وارد مي

اثر كنترل شيميائي بر روي اين آفت بسيار كم و محدود بوده . باشدآفتي بسيار سرسخت براي كنترل مي مينوز.است

و اين مسئله به دليل خسارت طبيعي حشره و نيز توانائي باالي اين حشره در تكثير و توليد مثل بوده كه سبب ايجاد 

  . ها شده است كشهاي مقاوم به آفت سترينا
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  زيست شناسي •

 رنگ عمومي. متراست ميلي 4تا  5/3هاي باز در حدود  حشره كامل پروانه كوچكي است كه عرض ان با بال     

زرد  الروها كامالً. هاي نارنجي روشن است ي سياه فلزي با لكهي هاي جلو اي متمايل به سياه و رنگ بال بدن قهوه

تر از قطر  قطر سر كم. باشد اي مي قهوه اولپشت سينه  سر و. باشند در سطح پشتي و شكمي فشرده مي رنگ و

  . فراوان پوشيده شده است الرو ازموهاي سطح بدن. باشد اي سينه ميهبند

 هاي سفيد رنگ در نسل دارد و زمستان را به صورت الرو كامل در داخل پيله 4-2 پروانه مينوز برگ مو در سال

  .گذراند ها مي در داخل شكاف تنه درخت ميزبان و ساير پناهگاه ها و زير پوستك

شوند و پس از جفت گيري  باز شده اند ظاهر مي هاي مو كامالً دف با موقعي كه برگبهار مصا حشره كامل در     

 از خروج مستقيماًها پس الرو. دهند هاي فرعي قرار مي در داخل رگبرگ هاي خود را در سطح زيرين برگ و تخم

كج و  هاي الرو ها در مراحل اوليه تغذيه داالن. شوند و از پارانشيم تغذيه مي كنند وارد منطقه بين دو اليه برگ مي

ن قسمت بااليي و قسمت آآيد كه در  ها به شكل تاولي در مي معوج ايجاد مي كنند ولي در مراحل بعدي تغذيه آن

  .دآين پاييني برگ به رنگ زرد در مي

 برد و به وسيله تارهاي نازك درم برگ را در يك گوشه تاول مياپي در پايان دوره تغذيه الرو قسمتي از دو     

الرو پس از جدا . گيرد مي     ورد كه بدن حشره را در بر آ ن را به صورت محفظه بادامي شكل در ميآابريشمي 

با تنه  كند و به محض برخورد سطح برگ آويزان مي تند خود را از وسيله تار نازكي كه ميه شدن اين قسمت ب

الروهايي كه  .و سفيد رنگ در سطح تكيه گاه ثابت مي شودها با تنيدن رشته نازك  درخت و شكاف پوستك

متري خاك  تا دو سانتي 2توقف خود را در عمق نتواند خود را به تنه مو برساند ناچار به زمين افتاده و دوره 

  .گذراند مي
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 خسارت نحوه •

 .خسارت مي زند اختالل در فتوسنتز گياه و كم قند انگور به ميزان قابل توجهاز طريق 

  مبارزه شیمیایی  •

ــا /. 5بـــــه نســـــبت  WP25%) ديميلـــــين(ديفلـــــوبنزورون-1   در هـــــزار بـــــه محـــــض تفـــــريخ تخمهـــ

  در هزار/. 5به نسبت  EC2.5%) دسيس(دلتامترين-2

  اردر هز/. 5به نسبت  EC25%) آمبوش(پرمترين-3

  در هزار/. 6به نسبت  EC10%) دانتيل(فن پروپاترين-4

  در هزار/. 5به نسبت  SP20%) موسيپالن(استامي پرايد-5

 

                                        

  

  

  بالشتك مو

Pulvinaria vitis L  

  

  زيست شناسي  •

كند كه  موسوم به كيسه تخم ترشح مي) شبيه بالش (  حشره بالغ بالشتك مو از خود كيسه مومي سفيد رنگي     

زند؛ به طوري كه از زير به شكم چسبيده  مي اين كيسه از غدد خلفي شكم بيرون. ريزد خود را در آن مي يها تخم

نگ عمومي ر. است متر ميلي 4تا  3متر وعرض  ميلي 5تا  4حشره بالغ به طول . حشره بر روي آن قرار گرفته است و
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هاي چوبي درخت و  اين شپشك زمستان را به صورت ماده كامل روي قسمت. سياه است اًبدن حشره تيره وتقريب

نموده  ريزي تخم ها در داخل كيسه تخمي در بهار ماده. برد سر ميه و يا در شكاف پوست تنه مو ب اه جوانهنزديك 

ديده و بر روي تخم خارج گر از ها سپس پوره .گذارد عدد تخم در كيسه خود مي 2500و هر ماده درحدود 

        .يك نسل دارد اين آفت احتماالً .پردازند تغذيه مي درخت به فعاليت و

                                    

         

 نحوه خسارت •

  .مي باشدپوره از تنه،شاخه ، دمبرگ و حتي خوشه خسارت از طريق تغذيه 

  مبارزه •

ن توصيه كـرد ولـي بايـد توجـه داشـت بهتـرين       آمعيني براي مبارزه با  توان تاريخ فت نميآبراي مبارزه با اين       

  . باشد هاي جوان مي زمان سم پاشي پس از تفريخ تخم ها و ظهور پوره
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  آلود مو شپشك آرد

Planococcus citri (Risso)  

Planococcus ficus (Hemiptera: Pseudococcidae)  

  

گياهان رختـان مركبـات و سـاير   دبراي اولين بار از نظر آفـات     .Pseudococcus  sppهاي خانواده شپشك     

از  1295-1292عقيده نامبرده ايـن آفـات در سـال    ه ب) 1322(و غيرزينتي توسط پرفسور كريوفين تشريح شد  زينتي

ينتـي سـرايت   رختـان ز دو از آنجا به ه كرد هاي رشت فعاليت و زندگي ها در گلخانه و سال اند هاروپا وارد ايران شد

 .انـد  شـده  سرعت تكثيره و چون شرايط آب و هواي گيالن و مازندران براي رشد آفات مزبور مساعد بوده ب نموده

هـاي هـرز پراكنـدگي     زينتـي و حتـي علـف    گياهان درحال حاضر روي انواع درختان مركبات و درختان جنگلي و

  .دارند

  

  يست شناسيز

را شپشك  مزبورحشرات خانواده و به همين دليل  ه استرنگي پوشيده شد بدن حشرات مزبور از گرد سفيد     

ها  كهاي آرد آلود نرم و پاها و شاخ دن حشره ماده و الروهاي شپشكبپوشش . اند ناميده mealy bug آرد آلود

 ها و برگگياه، هاي  حشرات مزبور تمام قسمت. ندنك مي حركت گياهان  و آزادانه روي اند خوب رشد كرده



در مركبات در قسمت گلگاه ميوه يا در قسمت دم ميوه كه  .دهند ها را مورد حمله قرار مي ها و ميوه سرشاخه  23

و باعث ريزش شديد  كند مي فرورفتگي دارند شپشك آرد آلود تجمع و از قسمت محل اتصال ميوه به شاخه تغذيه

گذاري از حركت باز  اي بالغ در دوره تخمه ماده. شود مي هنگام رنگ انداختن ميوه در ماه مهر ه ويژهميوه ب

و هر حشره ماده حدود دوهزار تخم در كنند  ميهاي سفيد مومي ترشح  اف خود كيسهرمانند و در عقب و در اط مي

ها بدون  در مناطق گرم جنوب زندگي آن. دنكن نسل توليد مي 4-3هاي آردآلود در سال  شپشك. گذارد آن مي

گزارش  ي زيرها گونهايران  از. نمايند گذراني مي صورت تخم و بالغ زمستانه ايران ب در شمال. وقفه ادامه دارد

 .Ps. citri, Ps. maritimus, Ps filamentosus :اند شده

 نحوه خسارت •

 .مي كند تغذيه ازشيره گياهي كه باعث ضعف گياه مي شودوتوليد عسلكاين آفت 

  ييمبارزه شيميا •
زيـرا   .وبايد با نظر كارشناسان فني بايـد اقـدام كـرد    است اي آرد آلود بسيار مشكله مبارزه شيميايي با شپشك  -1

باشـد و سـموم شـيميايي در كنتـرل      العاده زياد مي در مقابل سموم فوق) مراحل مختلف آن(مقاومت حشرات مزبور 

ارد و قطـرات سـم از   د از نفوذ سـموم محفـوظ مـي    را ها د زيرا وجود موم در سطح بدن آننتاثير چنداني ندار ها آن

  . ريزد ها ليز خورده و به زمين مي روي بدن آن

  . ندنما ها در كيسه مومي از تماس با سم محفوظ مي تخم -2

هـا زنـدگي    درخـت و شـاخه   هـاي  حشرات مزبور اغلب در شكاف تنه درخـت زيـر پوسـت و سـاير فرورفتگـي      -3

  .باشند د كه از تماس با سم دور مينكن مي
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و دارد  دوجـو ) تخـم، پـوره، بـالغ   (زنـدگي آفـت    هاي و همه حالتاست جي يها از تخم تدر ورهچون خروج پ -4 

سمپاشـي تكـرار شـود كـه مقـرون بـه        دباي نيست تخم موثر ها مخصوصاً نآهاي زندگي  روي همه دورهنيز سموم 

   .دنبال دارده هاي زيست محيطي را ب لودگيآهمچنين  يست،صرفه ن
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