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زنبور مغزخوار بادام
Eurytoma amigdali

شناسیزیست



:خسارت



:مبارزه
جمع آوري و سوزاندن بادامهاي 

آلوده روي درختان بصورت همگانی



بخواهیماگربادامکشتسطحاینبانماییدتصور
سمعظیمیحجمچهکنیمسمپاشیباریک

طبیعی،دشمنانبرآناثراتوشودمیمصرف
خواهدچگونهزیستمحیطوکنندگانمصرف

.بود

شیمیایی با این آفت توصیه نمی شودمبارزه

بخواهیماگربادامکشتسطحاینبانماییدتصور
سمعظیمیحجمچهکنیمسمپاشیباریک

طبیعی،دشمنانبرآناثراتوشودمیمصرف
خواهدچگونهزیستمحیطوکنندگانمصرف

.بود



Anarsiaهلو سرشاخه خوار  lineatella



درونسومودومسنریزالروهايشکلبهرازمستان
سربههایبرناکوالبنامايالنهدرهاجوانهانتهاي

کهشودمیترشحصمغآفتتخمریزيمحلاز.بردمی
میمشاهدههاشاخهرويپاییزهبارندگیازقبلتا

.گردد

شناسیزیست
درونسومودومسنریزالروهايشکلبهرازمستان

سربههایبرناکوالبنامايالنهدرهاجوانهانتهاي
کهشودمیترشحصمغآفتتخمریزيمحلاز.بردمی

میمشاهدههاشاخهرويپاییزهبارندگیازقبلتا
.گردد



وکنندمیتغذیههاجوانهازالروهابهاردر
پوستکزیردرشفیرگی.شودمیکاملرشدشان

.گرددمیسپريگیاهیبقایايگاهیودرخت
هلووبادامچغالهرويبهارهنسلکاملحشرات

.زنندمیخسارتوکنندمیتخمریزي

شناسیزیست

وکنندمیتغذیههاجوانهازالروهابهاردر
پوستکزیردرشفیرگی.شودمیکاملرشدشان

.گرددمیسپريگیاهیبقایايگاهیودرخت
هلووبادامچغالهرويبهارهنسلکاملحشرات

.زنندمیخسارتوکنندمیتخمریزي



خسارت



خسارت



بادامودیررسهلوهايبهدومنسلالروهاي
.میزنندخسارتکردهحملهسفید

خسارت



مبارزه
باآفتردیابیوآگاهیپیشبراساسبایدمبارزه

.شودانجامفرمونیتلهازاستفاده







هاي بادامشته 
 بادامشته مولد پیچیدگی برگ

Brachycaudus helichrysi







چوبخوارها
سوسک شاخک بلند رزاسه 
Osphranteria coerulescens



خسارت



سوسک شاخک بلند رزاسه مبارزه با  
هايشاخهانهداموقطعودرختانهرسازته،کودهايمصرف

آبیاريباروري،هنگاممیوهکردنکمسبز،فصولدرآلوده
درختانتقویتدرکههستنداقداماتیجملهازشخمومنظم

.می نمایدکمکآفتاینعلیهبرآنهاازحفاظتو
کاملحشرات.باغدرپیازوهویجمانندتلهگیاهانکشت

.می شوندگیاهاناینگل هايجذبشدتبهآفت
یک ماه(طوالنیخروجدورهعلتبهشیمیاییمبارزه(

.نمی گرددتوصیهکاملحشرات

هايشاخهانهداموقطعودرختانهرسازته،کودهايمصرف
آبیاريباروري،هنگاممیوهکردنکمسبز،فصولدرآلوده
درختانتقویتدرکههستنداقداماتیجملهازشخمومنظم

.می نمایدکمکآفتاینعلیهبرآنهاازحفاظتو
کاملحشرات.باغدرپیازوهویجمانندتلهگیاهانکشت

.می شوندگیاهاناینگل هايجذبشدتبهآفت
یک ماه(طوالنیخروجدورهعلتبهشیمیاییمبارزه(

.نمی گرددتوصیهکاملحشرات



چوبخوارها
Capnodis tenebrionis سوسک کاپنودیس



خسارت



Sphenoptera davatchi چوبخوارسوسک



مبارزه با آفات چوبخوار

بهترین راه درمان مبارزه با این آفت و سایر آفات چوبخوار 
تقویت درختان با عملیات به زراعی از قبیل آبیاري به موقع و 

کافی، دادن کود، هرس به موقع و نیز انتخاب محل مناسب 
.براي کشت درخت می باشد

بهترین راه درمان مبارزه با این آفت و سایر آفات چوبخوار 
تقویت درختان با عملیات به زراعی از قبیل آبیاري به موقع و 

کافی، دادن کود، هرس به موقع و نیز انتخاب محل مناسب 
.براي کشت درخت می باشد



:دشمنان طبیعی 

الروپارازیتوئید
)Atanycolus sculpturatus (Hym.: Braconidae

الروپارازیتوئید
)Oxysychus sp (Hym.: Pteromalidae

Pymotesکنه ventricosus (Hym.:pyemotidae)

predatorsشکارچیان :

دارکوب از شکارچیان موثر این آفت می باشد که الرو هاي آنرا از 
.زیر پوست شکار می کند

الروپارازیتوئید
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الروپارازیتوئید
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predatorsشکارچیان :

دارکوب از شکارچیان موثر این آفت می باشد که الرو هاي آنرا از 
.زیر پوست شکار می کند


