روش های مدیریت تلفیقی کرم گلوگاه انار

مزایای اصلی کنترل بـیولوژیک

-5کاضتطز عصاضُ گیاُ آًغَظُ  :قطاضزازىیکگطم عصاضُ

 -1ضعایت تْساضت تاغ

گیاُ آًغَظُ زض ظیط تاج زضذت تاعث زٍض ضسى پتطٍاًتِ

ّ -2طس  ،تغصیِ صحیح ٍ آتیاضی تِ هَقع ٍ هٌؾن تاغ

آفت اظ تاغ هي ضَز .

 -3کٌتطل هكاًیكي آفت  :خوع آٍضی هیَُ ّای آلَزُ اظ
ظهاى هطاّسُ اٍلیي هیَُ آلَزُ زض تاغ تا ظهاى تطزاضتت

درمقایسه باروش کنترل شیمیایی


اًتراتي تَزى ،تكثیط ٍ اظزیاز زضعثیعت



عسم تطٍظ پسیسُ هقاٍهت زضآفت ّسف



زا وي تَزى کٌتطل



هحصَل ٍ ًگْساضی آًْا زض قفس ّای تَضی زاض .



عسم ایداز آلَزگي زض هحیظ ظیست

يزارت جُبد کشبيرزی
سبزمبن جُبد کشبيرزی استبن اصفُبن
مدیریت َمبَىگی تريیج کشبيرزی

عسم ٍخَز تاقيهاًسُ سوَم ضیویایي زضهحصَالت
غصایي
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 -6کٌتطل تیَلَغیک  :کاضتتطز ظًتثتَضپتاضاظیتتتَ تیتس
تطیگَ گطاها ،سَش کطم گلَگاُ اًاض تِهیعاى  60گتطم
 -4استفازُ اظزستگاُ تاج تطاش  :اظ ایي زستگاُ خْت

پیص ضفیطُ ظًثَضزض ّكتاض( هعازل  6000عسز تطیتكتَ

ترلیِ تاج هیَُ اًاض زض ظهاًيکِ هیَُ تِ اًساظُ یک گطزٍ

کاضت یكصسم گطهي ) زض 8تاًَ 10تت ضّاساظی ( تتا

هي تاضس ،استفازُ گطزز.

تَخِ تِ ضطایظ اقلیوي ،آب ٍ َّایي ٍ تَصیِ ّای فٌي
کاضضٌاساى حفؼ ًثاتات )

مته فىی :
مصطفی صیبد وصیری
کبرشىبس مسئًل مدیریت حفظ وببتبت استبن اصفُبن
تُیٍ ي تىظیم :
ادارٌ رسبوٍ َبی آمًزشی  ،تريیجی ( آببن مبٌ سبل )4931
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مقدمه:

بیولوژی آفت

ضَاّس هَخَزًَ ،ضتِ ّای هَضذیي ٍآثاض تِ خای هاًسُ ٍحک

کطم گلَگاُ اًاض ظهستاى ضا تِ صَضت الضٍ ّای سٌیي آذط زض

زٍضُ الضٍی سي یک تا پٌح زض ضتطایتظ آظهتایطتگتاّتي

ضسُ تط کتیثِ ّای سٌگي ًطاى زٌّسُ تَهي تَزى اًتاض زض

زاذل تاج اًاض  ،زاذل هیَُ اًدیط ٍیا ظیط پَست تٌِ زض ذتتاى

(زضزهای30زضخِ ساًتيگطاز ٍضعَتت ًستثتي65زضصتس ٍ

ایطاى است  .ایطاى اظ لحاػ تَلیس ٍ صازضات هقام اٍل خْاى

تِسط هي تطز .زض فصل تْاض تا گطم ضتسى ّتَا الضٍّتای

هیعاى ضٍضٌایي  14ساعت )  23ضٍظ تِ عَل هي اًدتاهتس .

ضا زاضز .زض ایي هیاى پٌح استاًي کِ تاال تطیي سغح تَلیس ٍ

ظهستاى گصضاى آفت  ،تِ هطحلِ ضفیطگي ضفتِ ٍ پطٍاًِ ّتای

تعساز ًسل آفت زض ضطایظ آب ٍَّایي استاى تیي  3تتا 4

کاضت اًاض ضا زض کطَض زاضا هي تاضٌس  ،تِتطتیة عثاضتٌتساظ:

پیطتاظ تستِ تِ ٍضیعت اقلیوي هٌاعق هرتتتلتس استتتاى

ًسل هتغیط است .

استاى ّای فاضس  ،ذطاساى  ،اصفْاى  ،هطکعی ٍ یعز.

ٍضطایظ آب ٍَّایي آى سال هعوَالً اظ اٍاذط فطٍضزیتي تتا
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ایَي آفت اٍلیي تاض زض سال 1349زض تاغات کاضوط هطاّتسُ
ٍ ضٌاسایي گطزیس .ایي حططُ ضة پطُ ایي است اظ ذاًَازُ

خسارت مربوطه به پوسیدگی میوه :
زض اثط ًفَش الضٍ تِ زاذل هیَُ ظهیٌِ فتطآیتٌتسپتَستیتسگتي
ٍتطضیسگي هیَُ ضا تَخَز آٍضزُ ٍزض حالت پیططفتتِ اًتثتَُ
اسپَضّای کپک سیاُ ٍسثع آضكاض هي گطزز.زض اٍلیي هطحلتِ
سَسک ّای هیَُ ذَاض ًیع هَخة تسطیتع پتَستیتسگتي
هي گطزًس.

ال ایتي الضٍّتا
اٍایل اضزیثْطت ؽاّط هي ضًَس .کِ هعوتَ ً
تِ علت عسم تطكیل گل ٍهیَُ اًاض تلس هتي ضتًَتس ٍلتي
تا ؽَْض گل ٍ هیَُ ضة پطُ ّای تعسی پس اظ خفت گیطی

 pyralidaeکِ اًساظُ پطٍاًِ تتا تتالّتای تتاظ حتسٍز
15تا  30هیليهتط ٍعَل آى  12هیليهتط هيتاضس.
ضًگ عوَهي حططُ ذاکستطی هایل تِ قَُْ ای ٍ زض ظهیٌتِ
تال ّای خلَیي یک ًَاض ظیگعاگي هطاّسُ هي گطزز.
ترن آفت ،تیضَی ٍکوي کطیسُ تِعَل  ./ 7هیليهتتتط ٍزض
اتتسا تِ ضًگ قطهع ٍ تا ًعزیک ضسى هطحلِ تفطید ،کن ضًتگ
تط ضسُ ٍزض ًْایت تِ ضًگ سفیس هایل تِ ظضز زض هتيآیتس.
الضٍ کطم گلَگاُ اًاضزض سي اٍل الضٍی  1/1هیليهتط ٍحساکثط
عَل آى زض سي آذط تِ  21هیليهتط هي ضسس.
ضًگ الضٍ عوستاً تِ ضًگ قطهع ٍصَضتي یا کطم هطاّسُ هي-

وضیعت آفت کرم گلوگاه انار در استان

گطزز  .ضفیطُ تِ ضًگ قَُْ ای ضٍضي تِ عَل ٍ 2/9عتط

ذساضت ایي آفت اظ زِّ پٌداُ زض استتاى گتعاضش ضتسُ

 2/3هیليهتط هي تاضس .

است .هیعاى ذساضت زض هٌاعق هرتلس اًاضکتاضی استتتاى
هتفاٍت ٍزض تعضي اظ ًقاط استاى تِ تتیتصاظ  80زضصتس
هي ضسس .تا تَخِ تِ عسم اًدام هثاضظُ ضیویایي تتا کتطم

خسارت آفت
ذساضت هطتَط تِ تغصیِ الضٍ آفت :
الضٍ خَاى آفت تا ایداز سَضاخ زض هحَعِ زاذلي تاج ًٍفتَش
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ترن ّای ذَز ضا تط ضٍی هیلِ ٍپطچن ًٍسضتاً ضٍی زیتَاضُ

تِ زاذل هیَُ اًاض اظ پَست ٍزاًِ ّای هیَُ تغصیِ هي کتٌتس.

زاذلي تاج ًیع قطاض هي زٌّس .تفطید ترن آفت پس اظ 8تا10

ٍخَز الضٍ ٍ ترن آفت زض هیَُ ّای تِ ؽاّط سالن تتطزاضتت

ضٍظ تستِ تِ زضخِ حطاضت هحیظ تِعَل هياًداهس.

ضسُ زض اًثاض ًیع تاعث تَسعِ آفت زض اًثاض هي گطزز.
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گلَگاُ اًاضّیچگًَِ سن حططُ کطي زض تاغات اًاض استتتاى
هَضز استفازُ قطاض ًوي گیطز  .آفت زاضای زضوٌاى عثتیتعتي
تالقَُ زض اکثط ًقاط استاى هي تاضس .تاغساضاى عالقِ ضسیسی
تِ اًدام فعالیت ّایغیط ضیویایي زاضًس.
ٍخَز  6اًسكتاضیَم تَلیس کٌٌسُ عَاهل هفیس زض استتتاى
هي تَاًس زض ضًٍس تَسعِ کٌتطل تیَلَغیک تتا ایتي آفتت
تسیاضهفیس تاضس.
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