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  ولي اله بني عامري

   و رديابي: پايش

  
  

 50 ) عدد كارت آبي) در هكتار در شروع كشت  25عدد كارت زرد و  25عدد كارت چسبناك
 سفيد و تريپس نصب نماييد.جهت رديابي مگس

  كننده تريپس) به كارتهاي چسبناك، كارائي آن را در جهت جلب تي آر (جلب -لورماضافه نمودن
 دهد.تريپس افزايش مي

 مربع در هر متر 1000كارت چسبناك به ازاي هر به ازاي هر  5سفيد حداقل تعداد تريپس و مگس
 هفته شمارش و ثبت گردد.

 ها و دريچه تهويه و نقاط يك دربنقشه گلخانه با مختصات آن را تهيه نموده، حشرات اغلب نزد
هاي زرد در گلخانه و پايش در نظر داشته باشيد كه شمارش اوليه كارتشوند. گرم، يافت مي

گياهان در مرحله نشا و بعد از انتقال به گلخانه براي اتخاذ اقدامات الزم جهت تيمارهاي قبل از 
 است. رهاسازي و همچنين نوع و ميزان عوامل رهاسازي بسيار مهم

  اقدامات قبل از رهاسازي 
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 ) از تريانومTrichoderma harzianum در مرحله تكثير گياهان استفاده نموده و بعد از (
گياه استفاده كنيد. . خاك مناطقي كه به علت  1000گرم جهت هر  30الي  15انتقال نشاء، 

سيار مستعد به انواع هاي مداوم و استفاده بيش از حد از انواع كودها و سموم شيميايي بكشت
شود  مصرف تريانوم يك ماه و نيم بعد از انتقال نيز هاي بيمارگر و نماتود هستند، توصيه ميقارچ

 تكرار شود.

  شوند در صورت مشاهده تريپس فعال پشت گياهان در مرحله نشا و بعد از انتقال با دقت بازديد
 شود. ها تيمار شيميايي با آبامكتين انجام برگ

 صورتي كه تراكم تريپس روي برگها باال مشاهده شد و الرو تريپس نيز با جمعيت باال حضور  در
آبامكتين انجام  داشت يكبار پاشش ديكلروس (بصورت كامال مه پاشي در تمام گلخانه) بين پاشش

 گيرد.

 يايي ها تيمار شيمهاي زرد و يا الرو مينوز روي برگدر صورت وجود مگس مينوز بالغ روي كارت
 گيرد.آبامكتين مطابق با بخش تريپس انجام 

 :در صورتي كه سفيد بالك بالغ در گلخانه مشاهده شود 

o هاي زرد وجود داشت و روي گياهان مشاهده نشد و تراكم اگر سفيد بالك فقط رو كارت
سفيد بالك روي هر كارت بود، نياز به تيمار شيميايي نيست اما  5آن در حد كمتر از 

ه سفيد بالك روي كارت هست به عنوان مناطق شروع آلودگي همواره با دقت مناطقي ك
شود و با شروع شوند و همچنين از نظر رهاسازي اين ميزان در نظر گرفته ميبازديد مي

 روند. رهاسازي عوامل مربوطه نيز بكار مي

o آپلود با  اگر سفيد بالك بالغ روي گياهان انتقال يافته مشاهده گرديد، يك تا دو مرتبه
تواند همراه با آن استفاده شود) پاشش روز (در صورت پاشش آبامكتين مي 7فاصله 

 شود.مي

 ي فسفره آلي و يا پيروتروئيدي (مثل ديازينون، كلرپيريفوس، هاي با پايهكشهرگز از حشره
 ه نكنيد.پروپاترين و...) استفادوالريت، فناندوسولفان، فنيتروتيون، دلتامترين، پرمترين، فن

 هاي هرز و بقاياي گياهي كشت قبلي را از گلخانه خارج كرده و از بين ببريد.علف 

 .در خصوص استفاده از مواد شيميايي ديگر با مشاور فني عوامل بيولوژيكي مشورت نماييد 
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  مواد شيميائي

  
حداقل زمان(هفته) 

و بين سمپاشي 
  اولين رهاسازي

 
  
  
  

  مگس سفيد

 
  
  
  

  تريپس

 
  
  
  

  ها كنه

 
  
  
  

  شته ها

  
  
  
  

  مگس سفيد

  
  
  
  

كرمهاي 
  برگخوار

  
  
  
  

  نماتدها

Pymetrozin
e 

  ×      ×        

Pyridaben   ×    ×          
Thiacloprid 2 ×          

              ×    روغن ها
هاي صابون
  شكحشره

  ×      ×        

        ×        1  پريميكارپ
Spinosad     ×      ×  ×    

Abamectine2    ×  ×    ×      
 

  

  تريپس:

  كنه شكارگر سورسكيSWIRSKI-MITE PLUS 
(Amblyseius swirskii) 2  هفته بعد از كشت در

رهاسازي عدد در متر مربع  50به نسبت  مياني بوتهارتفاع 
 شود. 

  200مترمربع يا  1000بسته در  400رهاسازي از  اين ميزان 
عدد بطري در هر متر مربع در  25هفته بعد از كشت +  4مترمربع در زمان  1000بسته در 

خواهد بود. اما در صورت برخورد با حجم بيشتر آفت و يا نياز به رهاسازي بيشتر  همان زمان
 گيرد.ي انجام ميعدد در مترمربع رهاساز 120در شرايط خاص، نهايتا تا 

  ميزان اصالحي
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 .در مناطق گرم ميزان كنه سورسكي بيشتري رهاسازي شود 

  ،100بار مايكوتال + اديت را اسپري كنيد ( 4تا  3در صورت مشاهده وجود جمعيت تريپس 
 )آب ليتر 100ليتر در ميلي 250گرم + 

مرحله ميوه  ترجيحا اين سم قبل ازشود. در صورت نياز به تيمار شيميايي، سم مچ (لوفنرون) توصيه مي
 دهي استفاده شود.

  

  اي:كنه دونقطه
 SPIDEX (Phytoseiulusاي، كنه شكارگر اسپايدكس نقطهي كنه دوبا اولين مشاهده

persimilis)  را مخصوصا روي گياهان آلوده و تعدادي از
  شود.گياهان رهاسازي مي

متر مربع رهاسازي كنه شكارگر در هر  2سازي در هر نوبت رها
   هفته تكرار شود. 3تا  1شود و همچنين بعد از 

  كنه شكارگر اسپيكالAmblyseius californicus) SPICAL همراه اولين و (
 دومين رهاسازي اسپايدكس رهاسازي شود.

  عدد ساشت  200مجموع اسپيكال را در تمام محصول بصورت مساوي رهاسازي كنيد. در
بعد از مستقر شدن اسپايدكس و مشاهده روند كاهشي  .ودبراي هر هكتار مصرف ش

اي، اسپيكال به منظور جلوگيري ار بوجود آمدن مناطق جديد خطر به جمعيت كنه دونقطه
 شود./ مترمربع بصورت يكنواخت در سطح گلخانه رهاسازي مي 10ميزان 

 ود تا در صورت بعد از كنترل كنه و پاك شدن مناطق آلوده پايش همچنان با دقت انجام ش
 هاي جديد اقدام كنترلي و رهاسازي به موقع انجام شود.ظهور كلني

 اي محلول پاشي آب در مناطق خطر به خصوص در ساعات گرم روز در كنترل كنه دونقطه
اي را حفظ رطوبت دوره كنترل كنه دونقطه بسيار موثر است. انجام آب پاشي براي

 گرداند.  كوتاهتر و گياه ضعيف شده با كنه را به سيستم برمي

  ميزان اصالحي
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  ميزان اسپايدكس بيشتري رهاسازي كنيد.گلخانه  در مناطق گرم 

  در صورت مشاهده وجود جمعيت آفت، مناطق آلوده را با هگزاتيازوكس
)Hexythiazox( هفته مجددا رهاسازي  3الي  2س از سپري شدن اسپري كنيد و پ

 عوامل مفيد را مطابق دستورالعمل فوق انجام دهيد.

  
  

  :سفيد بالك
   مستقر شد، كنه شكارگر سورسكي روي گياه وقتي كه

تواند تا زماني كه پارازيتوئيد بايد با آفت مقابله كند مي
 جمعيت مگس سفيد را كنترل كند.

 استريپ زنبور پارازيتوئيد مگس سفيد، انEN‐STRIP (Encarsia formosa)  به نسبت 
  پارازيتوئيد در متر مربع در هر نوبت رهاسازي شود. 6

  

 

o    در ابتدا نكته مهم انتخاب نوع پارازيتوئيد كاربردي است كه بر اساس دما و نوع آفت
انرميكس سه محصول تجاري مورد  استريپ و- شود. اركال، انموجود در گلخانه تعيين مي

كند استريپ به صورت اختصاصي تنها سفيد بالك گلخانه را پارازيت مي-استفاده هستند. ان
تواند پارازيت كند و همچنين اركال در دماهاي اما اركال هر دو گونه گلخانه و تنباكو را مي

امه رهاسازي با توجه به فصل تر فعال هستند. بنابراين برناستريپ در دماهاي پايين- باال و ان
شروع كشت، نوع گونه آفت و همچنين ميزان آلودگي متغيير خواهد بود. به طور مثال در 

در اوايل شهريور انجام گيرد، شروع با  صورتي كه شروع برنامه رهاسازي در منطقه ورامين
  استريپ ادامه خواهيم داد.- انرميكس و از مهر ماه با ان

  

  ميزان اصالحي:
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  مناطق آلوده كنه سورسكي بيشتري رهاسازي شود.در 

  بار اسپري كنيد، اين عمل  3تا  2در صورت مشاهده جمعيت آفت، مايكوتال + اديت را
 تواند سطح آلودگي را به شدت كاهش دهد.مي

 متروزين  يكش يا پهاي حشرهت آفت با صابوندر صورت باال بودن جمعي
)Pymetrozineهفته مجددا رهاسازي  3الي  2پري شدن ) اسپري كنيد و پس از س

  عوامل مفيد را مطابق دستورالعمل فوق انجام دهيد.

  

   ها:شته

  

  

 APHIPAR (Aphidius colemani)ها ظاهر شدند با زنبور پارازيتوئيد افيپاروقتي كه اولين شته

 رهاسازي شود.

  پارازيتوئيد براي هر متر مربع.  75/0ميزان رهاسازي براي شروع: 
  هفته. 2بطري براي هر متر مربع با فاصله  25/0دو رهاسازي ديگر با ميزان 
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  اگر هيپرپارازيتوئيد اتفاق افتاد يا وقتي كه كلني شته افزايش يافت، پشه افيدند 

(Aphidoletes aphidimyza)  APHIDEND  .را رهاسازي كنيدgallmidge 
 در متر مربع استفاده كنيد و يك هفته بعد يكبار تكرار كنيد.

  ميزان اصالحي:
 مناطق آلوده را با پايمتروزين ( ،درصورت مشاهده جمعيت آفتPymetrozine اسپري (

 كنيد.

  

  :برگ مينوزمگس 

  

  

 ي ي خسارت ناشي از تغذيهمينوز در گلخانه از طريق مشاهده مگس هاي  به محض ظهور
 Diglyphus)فوس هاي چسبناك،  زنبور پارازيتوئيد ميگليحشره يا  شمارش كارت

isaea) MIGLYPHUS  پارازيتوئيد در متر مربع در دو نوبت با فاصله  5/0به ميزان

  هفته رهاسازي شود. 2
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  ميزان اصالحي:

 اي براي گرفتن حشرات بصورت مسطح روي خاك يا بصورت جعبههاي زرد را كارت
 بالغ مينوز قرار داده شود.

 توانيد با آبامكتين (در ابتداي دوره كشت ميAbamectin از شدت جمعيت مينوز (
 باشيد).هفته بعد از مصرف آبامكتين مجاز به رهاسازي عوامل مفيد مي 2بكاهيد (

  

  الروهاي برگخوار:

 پره يا الرو برگخوار مشاهده شد، در صورت امكان با به محض اينكه اولين شبBT 
)Bacillus thuringiensis يا (Beauveria bassiana شود. محلول پاشي 

 جمعيت آفت با ايندوكساكارب ( كانون هاي الودگيIndoxacarb ( كنيد. محلول پاشي 

  

  زا:هاي خسارتساير كنه

  ها را كنترل كند. اگر اينگونه نشد تواند ساير كنهمستقر شود، مياگر كنه شكارگر سورسكي
 در مناطق آلوده، كنه شكارگر اسپيكال را رهاسازي كنيد تا به كنترل كمك كند.

  ميزان اصالحي:  

 ) مناطق آلوده را با آبامكتينAbamectin همراه با عوامل مرطوب كننده مثل روغن ،(
هفته مجددا رهاسازي عوامل مفيد را  3الي  2شدن اديت اسپري كنيد و پس از سپري 

 مطابق دستورالعمل فوق انجام دهيد.

  

  

  هاي قارچي:بيماري
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  گياهاني كه از عناصر غذايي (مس و آهن) به مقدار كافي دريافت كرده باشند بهتر در مقابل
 كنند.زا مقاومت ميعوامل بيماري

 ) براي درمان سفيدك پودريPseudoperonospora cubensis،(   انزيكور
)ENZICUR( .را اسپري كنيد 

 هاي گروه كشبر عليه سفيدك دروغين از قارچstrobilurine .اسپري كنيد 

 پي ( -كاربرد تريانومTrichoderma harzianum T-٢٢ (TRIANUM-P)( 
كند و محافظت مي Fusariumو  Pythiumزاي خاكزي مثل گياه را از عوامل بيماري

نشا به دهد. اولين كاربرد در زمان هاي موجود افزايش ميمقاومت گياه را در برابر استرس
بعد از انتقال گياهان بالفاصله تكرار روز  20 و  گرم استفاده كرده 30گياه  1000ازاي هر 

 كنيد.

 هاي مفيد ناسازگار هستند :ها با حشرات و كنهكشتعداد زيادي از قارچ 

o ها (كاربندازيم (بنزيميدازولcarbendazim) بنوميل ،(benomyl ،(
هاي شكارگر اسپيكال و )) براي كنهthiophanate-methylتيوفانات(متيل

هاي مرطوب استفاده اسپايدكس بسيار خطرناك است (مخصوصا وقتي در محيط
 شود).

o كش مايكوتال (توانند براي حشرهها ميكشتعدادي از قارچVerticillium 

lecanii.خطرناك باشد ( 

  

 




