قشهضی ٍ خظک طذى داًِّا بِ ٍیژهُ دس ًژَ
خَطِ دس ٌّگام بشداطت هیتَاًذ یکی اص ػالئژن
دیگش آفت باطذ .باؽ ّاى خَاى ،آلَدگى کنتژشى
داسًذ ٍلى ّشچِ سي دسختاى بیض تش هىطژَد
هیضاى آلَدگى افضایض هى یابذ.
کنترل:
کاسبشد هدوَػِ اى اص سٍص ّاى کٌتشل دس قالژ
بشًاهِ هذیشیت تلفیقی بِ خاى کاسبشد یک سٍص
خاع ،هى تَاًذ خشاست آفت سا بِ عَس هؤثشتشى
کاّض دّذ ،کِ دس ریل بِ  3سٍص اطاسُ گشدیژذُ
است :

* مبارزه شیمیایی مبتنی بر ردیابی:
اثشبخظى هباسصُ طیویایى با ایي آفت بِ دٍ ػاهل
هْن ،طاهل هیضاى اثشبخظى سژن ٍ ًژیژض صهژاى
ال پژز اص سیژضص دٍ سژَم
سن پاطى( هؼژوژَ پ
گل بشگ ّا تا هشحلِی اسصًی طژذى هژیژَُ ّژا)
بشتگى داسد .پز اص ٍسٍد السٍ بِ داخژل هژرژَس
خَطِ یا طاخِ ًوی تَاى بِ ٍسیلِ سن پاطی آى
سا کٌتشل ًوَد .بٌابشایي تؼژیژیژي صهژاى دقژیژ
سن پاطى( با استفادُ اص تلِ فشهًَی ٍ تؼییي پیک
پشٍاص) قبل اص ٍسٍد السٍ بِ ػو بافت گیاُ ،بش اثژش
بخظى آى تاثیش قابل تَخِ داسد .بشای ایي هٌظژَس
هی تَاى اص سوَم لَفَکز بِ هیضاى  1/5دس ّضاس

* کنترل زراعی و مکانیکی:

یا کٌشالت بِ هیضاى  1دس ّضاس ّوشاُ بژا سٍنژي

ّشس سشطاخِ ّاى خظک طذُ دس صهشتژاى ٍ

ٍُلک بِ نلظت  5دس ّضاس بشای سن پژاطژی ٍ اص

خاسج کشدى آى ّا اص هضسػِ هى تَاًذ خوژؼژیژت

تشکی

فشهَى خٌژشژی چژَو خژَاس پشژتژِ +

السٍّاى کاهل دسٍى طاخِ ّا سا بِ عژَس هژَثژش

پشهتشیي بِ هیضاى  5تا 7قغشُ (کشهاکیل) بژشسٍی

کاّض دّذ.

طاخِ ی دسختژاى ٍ بژا ًژظژش کژاسطژٌژاسژاى
گیاُ پضطکی بش هبٌای سدیابی اًدام طذُ استفادُ

* استفاده از فرمون جنسی:

ًوَد.

اص فشهَى خٌشی ( هصٌَػى) بؼذ اص ظَْس حظشات
کاهل دس اًَاع تلِ ّاى هختلف اص خولِ تلِ هثلثژى
(دلتا)  ،تلِ تظتکی ٍ تلِ ّاى قیفى بِ طشط کاسبشد
اصَلی ٍ ّوگاًی هى تَاى خْت کاّض خوؼیژت
آفت استفادُ ًوَد.

تهیه کننده :خانم مهندس زهره زارع صدری
کارشناس ارشد حفظ نباتات
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کاشان

پروانه چوب خوار پسته
( کرمانیا )

آى دستِ اص السٍ ّایی کِ اص خَطِ ٍاسد طذُاًذ ،تژا

پروانه چوب خوار پسته(کرمانیا)

سي سَم دس داخل خَطِ باقی هیهاًٌذ ٍ بؼذ اص آى

pistaciella Kermania
اهمیت اقتصادی:
پشٍاًِ چَو خَاس پشتِ (کشهاًیا) اٍلیژي بژاس دس
سال  1341دس باؽ ّای پشتِ اسژتژاى کژشهژاى
هظاّذُ گشدیذ ٍ دس حال حاضش ایي آفت دس کلیژِ
هٌاع پشتِ کاسی ایشاى گشتشص داسد .با تژَخژِ
بِ عغیاى ٍ طذت خشاست آفت دس سال ّای اخیش
ٍ ّوچٌیي اسصص اقتصادی هرصَل پشتِ ،کٌتژشل
آى اص اّویت ٍیهُ ای بشخَسداس است.
مشخصات ظاهری:
حظشُ کاهل پشٍاًِای است کِ ػشض آى با بال ّای
باص  11تا  13هیلی هتش است .سًگ بال ّای خلَیژی
تیشُ ،تقشیباپ سیاُ ٍ داسای یک لکِ صسد بژضسگ دس
ٍسظ ٍ یک لکِ کَچک تش دس سأس هی باطذ.
هه

ّای بال ًیض تیشُ است .سًگ بال ّای ػقژبژی

صسد سٍطي بَدُ ٍ ّش چقذس بِ اًتْای بال ًژضدیژک
هی طَین سًگ هه

ّا تیشُ تش هی طَد .السٍ آفژت

دس ٌّگام خشٍج اص تخن خیلی سیض ٍ سفیذ سًگ بَدُ
ٍ بِ سختی قابل سٍیت است .تخن ّا بژِ قژغژش
 ./5هیلی هتش ،تقشیباپ پْي ،بیضَی طکل ٍ بِ سًژگ

بِ دلیل داطتي آسٍاسُ ّای قَی هیتژَاًژٌژذ ٍاسد
طاخِ ّای سال قبل طذُ ٍ خَد سا بِ هغژض چژَو
السٍ دسهشاحل اٍلیِ

دوره زنذگی:

خَاًِّای ّواى سال داخل طاخِ هی طًَذ .اگش اص

ایي حظشُ دس سال یک ًشل داسد .آفت دس اٍاخژش

هرل خَاًِ طاخِ ّای پاییي ٍاسد طًَذ  ،ابژتژذا

بْوي تا اٍایل اسفٌذ هاُ سٍی طاخِ ّژای آلژَدُ

بِ عشف باال حشکت کشدُ ٍ ّویي کِ بِ هغض طاخژِ

یک یا دٍ سالِ ،سَساخ کَچکی ایداد کشدُ ٍ چٌذ

سسیذًذ ،بِ عشف پاییي بش هیگژشدًژذ .دس اٍاخژش

ساػت بؼذ اص خشٍج بش سٍی طاخِ تژبژذیژل بژِ

دی ٍ اٍایل بْوي هاُ السٍّا بِ تژذسیژح خژَد سا

طفیشُ طذُ ٍ  25تا 30سٍص بؼذ پشٍاًِ ّای کاهل

بِ عشف پَست طاخِ ًضدیک هیکٌٌذ ٍ دس اٍاخژش

اص داخل آى ّا خاسج هیطًَذ(حذٍد  25اسفژٌژذ)

بْوي ٍ اٍایل اسفٌذ اص چَو خاسج طژذُ ٍ بژِ

دٍسُ خشٍج پشٍاًِ ّا  22تا  30سٍص هیباطذ.

طفیشُ تبذیل هی گشدًذ.

پز اص خفتگیشی کِ خیلی سشیغ پز اص خژشٍج

عالئم خسارت:

اص طفیشُ اًدام هی طَد ،هادُ ّا تخنّای خَد سا

السٍّا بِ دلیل ًرَُ حشکت دس داخژل دُمخژَطژِ

بِ عَس اًفشادی دس ساس سشطاخِ ّا ی خژَاى

استباط بخضّای باالیی قشوت آلَدُ سا با خَطژِ

ّواى سال دس هرل اتصال دم بشگ بِ طاخژِ یژا

اصلی قغغ کشدُ ٍ سب

خظکیذى ٍ حتی سیژضص

سٍی دًبالِ هیَُ سٍی خَطِ پشتِ هی گزاسًذ .

هیَُ ّای ساس خَطِ هی گشدًذّ ،ن چٌیي پز اص

السٍ حاصل اص تفشیخ تخن ٍاسد طاخِ یا خژَطژِ

تغزیِ اص قشوت هشکضى چَو ،فضَالت خژَد سا

گیاُ طذُ ٍ پز اص  3تا  5سٍص خَد سا بژِ هژغژض

بِ صَست ًَاسى کشم سًگ کِ بؼذاپ تیشُ هژىطژَد

چَو یا دم خَطِ هی سساًذ.

بشخا هىگزاسًذ .ایي طاخِ ّا سطذ عبیؼى ًذاطتِ ٍ
النشتش اص طاخِّاى سالنهىباطٌذ .سشطاخِّایژى

سبض سٍطي است .السٍ دس اٍاخش سطذ تغییش سًژگ

کِ بِ آفت آلَدُاًذ ًْایتاپ خظک هی طًَذ.

یافتِ ٍ خاکشتشی هایل بِ سیاُ هیطَد ٍ سِ خفت
پای سیٌِ ای ٍ  5خفت پای بغٌی کاهژالپ آطژکژاس
هیگشدد .دس سي آخش عَل السٍ بِ  10/5تژا 13
هیلی هتش هی سسذ.

السٍ دس سٌیي پایاًی

بشساًٌذ .دس طاخِ ّای خَاى ،السٍّژا اص هژرژل

طفیشُ

