هقذهِ
سًدزُ یکی اس آفات هْن باغات هی باضذ کِ بِ
بسیاری اس درختاى هثوز ٍ غیز هثوز ٍ ّوچٌیي
اًَاع گیاّاى هزتعی خسارت ٍارد هی کٌذ.

ٍ بزای تغییز خلذ بِ درخت یا اًَاع گیاّاى ٍ
دٍرُ خٌیٌی  30رٍس است ٍ پس اس گذضت ایي

حتی کلَخِ ّا هی چسبذ.

هذت سهاى پَرُ سي یک ظاّز هی ضَد ٍ اس رٍی
سیست شٌاسی

ضاخِ بِ رٍی خاک هی افتذ.

ظَْر حطزات کاهل ایي آفت اس اٍایل خزداد تا

پَرُ سي یک بِ سزعت خَد را اس البالی خاک ٍ

اٍاخز ضْزیَر هاُ بِ تذریح صَرت هی گیزد .اها

ضکاف سهیي بِ ریطِ گیاُ هی رساًذ ٍ اس ضیزُ

اٍج ظَْر حطزات کاهل ّفتِ اٍل ٍ دٍم تیز هاُ

آى تغذیِ هی کٌذ .ایي آفت  5سي پَرگی دارد ٍ

است.

در طی ایي هذت بز رٍی ریطِ گیاُ تغذیِ هی
کٌذ.

حطزُ کاهل در طی یک تا  2ساعت اس خلذ خارج
هی ضَد.
دٍرُ تخن تا حطزُ کاهل ایي آفت  8سال است.

طَل عوز حطزُ هادُ دٍ ّفتِ است ٍ در ایي
هذت تا  1000عذد تخن هی گذارد.

ًحَُ خسارت
پس اس تکویل سٌیي پَرگی پَرُ ّای سي  5اس

ایي آفت بِ چٌذیي ضکل بِ گیاُ هیشباى خسارت

خاک خارج ضذُ

هی سًذ:
 – 1تغذیِ حشزُ کاهل اس شیزُ گیاّاى

 – 2تخوگذاری بز رٍی شاخِ ّای جَاى کِ

ّ – 3زس شاخِ ّای تخوگذاری شذُ ٍ هٌْذم

سازمان جهاد کشاورزی استاناصفهان

باعث خشک شذى ٍ یا ضعیف شذى ایي شاخِ ّا

کزدى آى ّا

مدرییت جهاد کشاورزی شهرستان چادگان

هی گزدد.

 – 4هصزف  20لیتز هحلَل سوی بِ ًسبت دٍ در

 – 3تغذیِ پَرُ ّا بز رٍی ریشِ ،اس شیزُ گیاُ

ّشار در پای ّز درخت

هیشباى کِ بِ هذت  8سال اًجام هی گیزد ٍ

 5سوپاشی علیِ سًجزُ کاهل قبل اس تخوگذاری

خسارتی است کِ هعوَال باغذاراى هتَجِ آى

 – 6اس بیي بزدى علف ّای ّزس باغ جْت عذم

ًیستٌذ.

دستزسی پَرُ ّای سٌیي پاییي بِ هٌبع غذایی

هذیزیت سًجزُ

درختاى باغات آلَدُ بِ ایي آفت اغلب ضعیف
ّستٌذ ،ریشش هیَُ ٍ بزگ در آى ّا دیذُ هی
ضَد ٍ بار آًْا کوتز اس درختاى دیگز است.
هذیزیت آفت
 – 1آبیاری ٍ تغذیِ هٌاسب درختاى
فَاصل آبیاری بایذ هٌاسب باضذ .کاّص فَاصل
آبیاری باعث ایداد ریطِ ّای سطحی ضذُ ٍ در
ًتیدِ دستزسی پَرُ ّای آفت بِ ریطِ ّا
آساًتز خَاّذ بَد.
 – 2شخن کزدى یا پابیل کزدى پای درخت
ضخن ٍ پابیل کزدى ّز سالِ پای درختاى باعث
اس بیي رفتي تعذاد سیادی اس پَرُ ّای ایي آفت
در سال ّای هختلف هی گزدد.
ّوچٌیي ضخن پای درختاى در ّفتِ اٍل ٍ دٍم
تیز هاُ باعث اس بیي رفتي داالى ّای خزٍخی

تْیِ ٍ تٌظین:

پَرُ  5ضذُ ٍ در ًتیدِ آفت اس بیي هی رٍد.
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