
  

 یماریناقل ب Hishimonus phycitis زنجرک

زنجرک فوق با انتقال . است موترشیجاروک ل

از درختان آلوده به درختان سالم  یماریعامل ب

. دارد یماریب نیا یدمینقش را در اپ نیمهم تر

 وارهیفاقد د وتیپروکار کیجاروک  یماریعامل ب

 وندکیاست که توسط پ توپالسمایبه نام ف یسلول

 .شود یمنتقل م ناقلوحشرات 

  Diaphorina citri مرکبات ییایآس لیپس    

سبز درمرکبات  وهیم ای نگینیگر یماریناقل ب

  یگرم منف یباکتر یماریب نیعامل ا. است

Candidatus Liberibacte asiaticusr   است که

 لیکند و با پسیم یآبکش زندگ یدر آوندها

 یکیمبارزه کنترل حشرات ناقل  . شود یمنتقل م

 یماریب یتیریمد یجنبه ها نیتر یاز عمل

 نیشود ا یمحسوب م ایو جاروک در دن نگینیگر

و  یماریب نیبرنامه براساس کنترل به موقع ناقل

به  یماریاز ناقل و ب یسالم و عار یانتقال نهال ها

 . مناطق است ریسا

در باغات  لیهدف انجام امور ذ نیبه ا لین جهت

 :است یمرکبات ضرور

 نیناقل یابیرد( الف

 نییدو حشره مذکور به منظور تع یابیرد اتیعمل

و انجام مبارزه با  یتخم گذار تیزمان شروع فعال

انجام شده  قاتیبر اساس تحق. شود یآنها انجام م

گذشته حشرات کامل زمستانگذران  یسالها یط

مرکبات از اواسط اسفند ماه  لیزنجرک و پس

در درختان  دیجد یها شیهمزمان با رشد رو

 نیبه هم کنند یآغاز م خود را تیفعالمرکبات 

انجام  ریز لیبا استفاده از وسا یابیرد اتیعمل لیدل

 :شود یم

دستگاه با قدرت مکش،  نیا: D-Vacدستگاه  -1

 یمرکبات را از رو لیحشرات کامل زنجرک و پس

شاخه و برگ درختان مرکبات به داخل محفظه 

 .کشد یمانند خود م سهیک

به دام انداختن  یبرا: زرد یکارت یتله ها -3

 یحشرات کامل ناقل از اواسط اسفند استفاده م

 یتله به ازا 4انجام شده،  قاتیبر اساس تحق. شوند

تا  1در ارتفاع  ییایجهت جغراف 4هر درخت در 

و ( بسته به ارتفاع درخت)نیاز سطح زم یمتر 5/1

 .شود یرو به سمت جنوب نصب م

تازه گذاشته  یمشاهده تخم ها یبرا: یلوب دست -

 یدرخت استفاده م دیجد یشهایشده آفات در رو

 . شود

آفت و مسلم شدن شروع  یابیاز انجام رد پس

بهار بر نامه  لیآفت در اوا یستیمراحل ز تیفعال

 .شود یمبارزه با آن شروع م

 یاورزـاد كشـوزارت جه

تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزیسازمان   

 مركز تحقیقات  و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان كرمان

 

 :دستورالعمل ترویجی

ماریهای بی كنترل حشرات ناقل

مركبات جاروک وگرینینگ  

 شناسنامه 
 وگرینیناگ  جااروک  بیماریهای ناقل حشرات کنترل: عنوان -

 مرکبات

 و تحقیقاات  مرکز علمی هیات عضو رنجبر، سمیه :هنویسند -

 کرمان جنوب طبیعی منابع و کشاورزی آموزش

 احمد آئین: نظارت -

 مرکز واحد روابط عمومی : چاپ و تکثیر -

 1334: سال انتشار -

  1428-082-11:  شماره ثبت -

 نسخه 122: تیراژ -

  -115  پ. ص -علاای آباااد عمااران   -جیرفاات :آدرس -

58615     

  res_jiroft@areo.ir:پست الکترونیکی -

 http://jiroft.areo.ir: وبگاه  -

 

 معاونت پژوهشی

 كمیته انتشارات
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 مبارزه( ب

 یمبارزه زراع -1 

مرکبات بصورت  لیزنجرک و پس نکهیتوجه به ا با

کنند، لذا انجام  یم یحشره کامل زمستانگذران

هرز  یاز جمله حذف علف ها یاقدامات زراع یبرخ

 یاضاف یشاخه ها یسطح باغ، هرس و خشک بر

 دیجد یشهایدر باغ و سوزاندن آنها، حذف رو

 یمتراکم باغات مرکبات م یتابستانه در کشت ها

 . آفات کم کند نیا تیاز جمع یحد اتواند ت

 یکیمبارزه مکان -0

فصل و در  یزرد در ابتدا یکارت یتله ها نصب

با به دام  لیزنجرک و پس تیطول دوره فعال

آنها  تیتواند از جمع یانداختن حشرات کامل م

جهت  4تله در  4هر درخت  یمعموأل به ازا. بکاهد

از سطح  یمتر 1 -5/1و در ارتفاع  ییایجغراف

تله ها . کنند یو رو به سمت جنوب نصب م نیزم

 ضیتعو ازیشده و در صورت ن دیبازد یفتگبطور ه

 .شوند یم

 ییایمیمبارزه ش -3

 یها یماریناقل ب لیزنجرک و پس نکهیتوجه به ا با

در مرکبات هستند، لذا مبارزه  نگینیجاروک وگر

بر اساس نوسانات . است یبا آن ها ضرور ییایمیش

با  ییایمیدو حشره انجام مبارزه ش نیا تیجمع

، اواسط  نیفرورد لیاوا یزمان یزنجرک دردوره ها

 لیاوا لیپس یو برا وریو اواخر شهر بهشت،یارد

اواسط خرداد و اواخر  بهشت،ی، اواسط ارد نیفرورد

 :شود یم هیتوص ریبا دستور کار ز وریشهر

 یاز محلول پاش یستیآفات با نیمبارزه با ا یبرا

 یو کاربرد حشره کش ها ییهوا یاندام ها

. استفاده کرد یاریدر خاک و آب آب کیستمیس

 یبرا یشتریبه زمان ب کیستمیس یحشره کشها

 یستیعلت با نیدارند و به هم ازین رگذاشتنیتأث

حشره  .آفت استفاده شوند تیزودتر از اوج جمع

شاخه و  یمحلول پاش یبرا هیتوص لقاب یکشها

  :درخت شامل یبرگها

زنجرک  یدر هزار برا 5/2( ومتوکسامیت) آکتارا

( دیپرا یاستام) النیموسپ ل،یپس یدرهزاربرا3/2و

در هزار 0/2( نیفن پروپاتر) تولیدر هزار و دان5/2

هر  یدر هزار برا4/2( دیداکلرپرایمیا)دوریو کونف

 .شود یم هیدوآفت توص

 

 نمایی از حشره ناقل بیماری 

از حشره کشها در خاک در درختان جوان  استفاده

 یبه خوب شهیر ستمیرود که س یبه کار م یوقت

 4تا  3 ریاست واز زمان کاربردتا تأث افتهیتوسعه 

ماه در خاک دوام 3تا0هفته وقت الزم داردو بمدت 

. خاک باغ مرطوب باشد یستیقبل از کابرد با. دارد

. باشد کنواختی دیپخش آب توسط نازلهابا ستمیس

 :در خاک عبارت اند از هیسموم قابل توص

 دیداکلرپرایمیگرم، ا422( ریآدم) دیداکلرپرایمیا

گرم 022( ومتوکسامیت)گرم، آکتارا  322( کروزر)

 یاریآب ستمیس قیهر هکتار از طر یبه ازا

 


