
 آفات

 مگس پياز   -1

 اػت .  Hylemiyia antiqua ٛبٕ ػٔ٘ي ايٚ حـشٟ

-6ِٗغ پيبص اص ٛظش ظب١شي ٗبٜٛذ ِٗغ خبِٛي ثٞدٟ ٝٓي اٛذاصٟ آٙ ٛصق ِٗغ ٗؼ٘ٞٓي اػت 

ٗئي٘تش . سَٛ ػ٘ٞٗي آٙ خبًؼتشي ٗبيْ ث٠ صسد اػت . پب١بي ِٗغ پيبص دساصتش اص ِٗغ خبِٛي  7

ٟ ػيبٟ اػت . ثب٢ٓب ٗت٘بيْ ث٠ صسد ٝ پيـبٛي دس حـشٟ ٛش ثبسيي ٝ دس ٗبد  اػت . سَٛ پب ٝ ؿبخي حـشٟ

-7ثشام ٝ ؿٔج٘ي ٝ عّٞ آٙ   ٛؼجتب پ٢ٚ ٝ هشٗض سَٛ اػت . ؿليشٟ ث٠ سَٛ هشٗض ٗت٘بيْ ث٠ ه٢ٟٞ اي ،

 ٗئي٘تش اػت . 5/5

  

 مناطق انتشار

اعشاف ت٢شاٙ ٝ ١٘ذاٙ ُضاسؽ ؿذٟ   اصل٢بٙ ،  ٗبصٛذساٙ ،  ُيالٙ ،  دس ايشاٙ دس اػتب٢ٛبي خٞصػتبٙ ،

 اػت .

صيش صٗيٜي ح٠ٔ٘ ًشدٟ ٝ ُيبٟ ضؼيق ٝ ثش٢ُب پظٗشدٟ ٝ چشًٝيذٟ  السٝ ِٗغ ث٠ هؼ٘ت٢بي  طرز خسارت :

ػذد السٝ دس يي پيبص ديذٟ ٗي  30ثٞت٠ سا اص ثيٚ ثشدٟ ٝ ُب١ي   6-8ٝ آٝيضٟ ٝ خ٘يذٟ ٗي ؿٞٛذ ١ش ًشٕ 

 ؿٞٛذ .

  

  

 زيست شناسي

حـشات ًبْٗ ظب١ش   ايٚ ِٗغ صٗؼتبٙ سا ث٠ صٞست ؿليشٟ دس خبى ػپشي ًشدٟ ٝ دس ث٢بس )اسديج٢ـت(

ؿذٟ ٝ دس سٝص١بي ُشٕ ٝ آكتبثي كؼبٓيت ثيـتش داؿت٠ . حـشٟ ٗبدٟ پغ اصجلت ُيشي تخ٢٘بي خٞد سا 

ؿذٟ پيبص سٝي ثشٍ ٝ يب سٝي   ،  ث٠ صٞست اٛلشادي يب ث٠ صٞست دػت٠ ج٘ؼي ثش سٝي خبى اعشاف عٞه٠،

 ٗيِزاسٛذ .

سٝص  30سٝص ُضاسؽ ؿذٟ اػت ٝ ٗؼ٘ٞال  100سٝص تب  25دٝسٟ صٛذُي حـشٟ ثؼتِي ث٠ ؿزا داؿت٠ ٝ اص 

سٝص ثب  5/4-5دسج٠ ػبٛتيِشاد ٝ دس عي  20-21تخٖ ُزاؿت٠ ٝ تخ٢٘ب دس  100ٗي ثبؿذ . ايٚ حـشٟ 

١لت٠ تـزي٠ اص ُيبٟ ث٠ سؿذ  2-3سعٞثت صيبد تلشيؾ ؿذٟ . الس١ٝبي جٞاٙ ث٠ ٗحض ٛلٞر ث٠ ثبكت ٝ ثب 

ػبٛتي٘تش خبى ث٠ ؿليشٟ تجذيْ  10-5ٝ الس١ٝبي ًبْٗ اص ٗيضثبٙ خبسج ٝ دس ػ٘ن   ًبْٗ خٞد سػيذٟ ،

سٝص دٝسٟ  8دسج٠ ػبٛتيِشاد ثؼذ اص  22ٝ دٝسٟ ؿليشُي ثؼتِي ث٠ حشاست داؿت٠ . دس حشاست   ؿذٟ ،

 عّٞ ٗي ًـذ.سٝص ايٚ دٝسٟ  8-10ؿليشُي عي ؿذٟ اٗب ٗؼ٘ٞال ثيٚ 

آٙ دس اسديج٢ـت ٗبٟ ٝ ٛؼْ دٕٝ دس   ِٗغ پيبص دس ايشاٙ ػ٠ ٛؼْ داسد . دس ت٢شاٙ ٝ ؿ٘بّ ٛؼْ اّٝ

ٛؼْ  4اٝايْ تيشٗبٟ ٝ ٛؼْ ػٕٞ حـشٟ دس ؿ٢شيٞس ٗبٟ ديذٟ ؿذٟ . تؼذاد ٛؼْ ايٚ حـشٟ دس ايشاٙ تب 

 ٛيض رًش ؿذٟ اػت .

  



 كنترل شيميايي

                  ضذ ػلٞٛي ثزس پيبص ثب ًبْٓٞٗ ٠ً دس ٝاهغ ًٔشٝسٗشًٞسيي اػت . اص ١٘يٚ ٗبدٟ ثب ؿٔظت يي دس

 ثشاي ضذ ػلٞٛي ًشدٙ خبى اػتلبدٟ ٗي ؿٞد . 1500

                 اػت ًبكي ػٖ ُشٕ 50-100 ثزس ًئُٞشٕ ١ش ثشاي ٝ ٓيٜذيٚ ٝ ُبٌٗؼبٙ ثب ثزس ػلٞٛي ضذ  .

 پغ آٙ سا آؿـت٠ ًشد .ػ ٗشعٞة ً٘ي ثبيذ ثزسسا آجت٠

                               ٙسٝص 15 ١ش ٝ.  ٛ٘ٞد ػ٘پبؿي ١ضاس دس يي  % 60 ديبصيٜٞٙ ثب حـشٟ كؼبٓيت ثب ١٘ضٗب 

 . ؿٞد تٌشاس ػ٘پبؿي

                               ٟت٠ٔ اص اػتلبد:  

ٝ ايٚ آة ٗحتٞي  ثشاثش آة اضبك٠ ًشدٟ 2سيخت٠ ػپغ   ٗالع ظشك٢بيي دسٝٙ   الف (

 دس ١ضاس اسػيٜبت ػذيٖ اػت . 5/2-5

اػتلبدٟ اص سديل٢بي ع٠ٔ ٠ً ت٢ٜبيي سا ث٠ ػٜٞاٙ ع٠ٔ ُزاؿت٠ تب حـشٟ كؼبٓيت ٝ تخٖ   ب (

 سيضي ًٜذ ػپغ اهذإ ث٠ ج٘غ آٝسي ٝ ٛبثٞد ًشدٙ آٙ ًشدٟ.

  

 كنترل بيولوژيك

 سٝي ٠ً داسد ٝجٞد Tarychium hylemiae دس سٝص١بي ثبساٛي ٝ ٗشعٞة ٝ ُشٕ يي ٛٞع هبسچ ثبػٖ

 . ؿٞد ٗي ِٗؼ٢ب ٗشٍ ثبػث ٝ ٛ٘ٞدٟ سؿذ ِٗغ ثب٢ٓبي

  

 تريپس  -      2

 Thrips tabaci تشيپغ حـشٟ ًٞچٌي اػت ث٠ سَٛ صسد ثب ٛبٕ ػٔ٘ي

  

 طرز خسارت

دس اپيذسٕ ثشٍ اص ؿيشٟ ٝ ُيبٟ تـزي٠ ًشدٟ ٝ ثبػث ؿذٟ تب   ايٚ حـشٟ ثب كشٝ ثشدٙ خشعٕٞ خٞد

پيبص ًٞچٌتش اص حذ ٗؼّ٘ٞ ؿذٟ ث٠ عٞسي ٠ً ٗحصّٞ ًب١ؾ ٗي يبثذ . ٝ اص ٛـب٠ٛ آكت ٗي تٞاٙ   اٛذاصٟ

صسد ٝ يب ه٢ٟٞ اي   ايجبد ٠ٌٓ ١بي ٛوشٟ اي ،  تـييش سَٛ دس ثش٢ُب ،  ضؼق ،  پظٗشدُي ،  ث٠ پيچيذُي ثش٢ًب ،

ثبالخشٟ ثذ ؿٌٔي ٝ ًٞچي ٗبٛذٙ ؿذٟ اؿبسٟ ًشد . ثؼضي اص ثي٘بسي٢بي ٝيشٝػي ٗبٜٛذ  سٝي ثشٍ ٝ

 ٝيشٝع پظٗشدُي ُٞج٠ كشِٛي ث٠ ٝػي٠ٔ تشيپغ ٝاسد ُيبٟ ٗي ؿٞد .

  

 زيست شناسي

ثوبيبي ُيب١ي ٝ يب ػٔل٢بي ١شص ٝ يب صيشًٔٞخ٠ ١ب ٝ   صٗؼتبٙ ث٠ صٞست حـشٟ ًبْٗ ٝ پٞسٟ سٝي ُيب١بٙ ،

ؿٌبك٢بي صٗيٚ ث٠ ػش ٗي ثشٛذ . ايٚ حـشات ث٠ عشين پبستئٞطٛض يب دختش صايي تٞٓيذ تخٖ ٗي ٛ٘بيٜذ ٝ 

خٖ ٗي ُزاسد ٝ ١شٛؼْ ت 6-12حـشٟ ٗبدٟ دس صيش اپيذسٕ دسٝٙ ٗحلظ٠ هشاس داسد . حـشٟ ٗبدٟ سٝصا٠ٛ 



سٝص عّٞ ٗيٌـذ ٝ دس حشاست ً٘تش ايٚ صٗبٙ عٞالٛي  18دسج٠ ػبٛتيِشاد  26ايٚ آكت دس حشاست 

 ٛؼْ ٝجٞد داسد . 6ٛؼْ داسد . ٠ً احت٘بال دسايشاٙ  10تشاػت . ايٚ حـشٟ 

  

 مبارزه

ب دس ًـت اؿٔت ػٕ٘ٞ حـشٟ ًـي ٠ً ثش ؿٔي٠ تشيپغ تٞتٞٙ ٗٞثش اػت ٗي تٞاٙ اػتلبدٟ ًشد . اٗ

ػجضيجبت ثبيذ ث٠ ٗؼئ٠ٔ دٝسٟ ًبسٛؼي ػٖ تٞج٠ ًشد ٝ اص ػٕ٘ٞ ًٖ دٝإ اػتلبدٟ ٛ٘ٞد ػبثن ثش ايٚ اص 

اػتلبدٟ ٗي ؿذٟ ٠ً اٗشٝصٟ ٗصشف ايٚ هجيْ ػٕ٘ٞ   آٓذسيٚ(  ًٔشداٙ ،  تًٞؼبكٚ ،  ،  ػٕ٘ٞ ًٔشٟ )د.د.ت

 هذؿٚ اػت .

 بيماريهاي پياز

 Ditylenchus dipsaci   نماتد ساقه پياز

ثيـتش دس ٜٗبعن ٗؼتذ٠ٓ ؿيٞع داسد ٝ ايٚ ثي٘بسي اٝٓيٚ ثبس دس١ٜٔذ ٝ ػپغ دس ايبالت ٗتحذٟ آؿٌبس ؿذ . 

 . ؿذٟ ُضاسؽ يٞٛج٠ سٝي دس   Ditylenchus dipsaci دس ايشاٙ ٛ٘بتذ

 نشانه هاي بيماري

كت٠ ٝ ٛصق ُيب١چ٠ ظ٢ٞس ُيب١چ٠ ١ب ي پيبص ث٠ ًٜذيي اٛجبٕ ُش  دس ٗضاسع آٓٞدٟ ث٠ ٛ٘بتذ ػبه٠ ٝ پيبص ؤ

ٗؼ٘ٞال ثبد   ١بي ظب١ش ؿذٟ ثي٘بس ٝ صسد سَٛ ١ؼتٜذ ٝ پيچ خٞسدٟ ٝ حالٓي ث٠ ٛظش ٗي سػٜذ . ًٞتئٞد٢ٛٝب

ًشدٟ ٝ اپيذسٗـبٙ ث٠ صٞست تٞسي تشى ثشداؿت٠ . ظ٢ٞس ػالئٖ سٝي ُيبٟ آٞدٟ ثؼذ اصػ٠ ١لت٠ ؿشٝع 

  صخ٢٘بي ثبص سٝي ثش٢ُب اػت . سٝي ػبه٠ ،آٗبع ٝ   ٠ٌٓ ١بي صسد ًٖ سَٛ ،  ًٞتِٞٓي ،  ؿذٟ ٝ ؿبْٗ :

جٞا٠ٛ ١ب يب ُيب١بٙ جٞاٙ ثشآٗذُي٢بيي ث٠ ٝجٞد ٗي ايذ ٝ ثش٢ُب ًٞتبٟ ٝ پيچيذٟ ٗي ؿٞٛذ . ثؼيبسي اص 

ثش٢ُبي خبسجي ػالٟٝ ثش آٗبع حبٓت چشٝى خٞسدُي ٛـبٙ ٗي د١ٜذ . ػبه٠ ٝ ُشدٙ پيبس ٛشٕ ٝ 

٢ب ثبد ًشدٟ ٝ ظب١شي ؿجي٠ ث٠ يخ صدُي ٛ٘بيبٙ ؿذٟ خبًؼتشي ٝ ٛشٕ ؿذٟ كٔؼ٢بي پبييٚ ُيبٟ . كٔؼ

 پيبص١بي آٓٞدٟ ٌٗ٘ٚ اػت ؿٌبف ثشداؿت٠ ٝ يب جٞا٠ٛ صدٟ ٝ دٝ پيبصٟ ٝ ٛبهص ؿٞٛذ .

  

  

 عامل بيماري     

١ش ٗبدٟ تٞٓيذ   تخٖ 500تب  200اػت . دٕ ٛ٘بتذ ١ب تيض اػت ٝ   Ditylenchus dipsaci ػبْٗ آٙ ٛ٘بتذ

دس تخٖ السٝ اص تخٖ خبسج ؿذٟ ٝ ث٠ ػشػت پٞػت دٕٝ ٝ ػٕٞ سا   ٗي ًٜذ . ثؼذ اص اٝٓيٚ پٞػت اٛذاصي

ايٚ السٝ ؿشايظ يخجٜذاٙ ٝ خـٌي سا ثشاي ٗذت٢بي عٞالٛي   اٛذاخت٠ ٝ السٝ ػلٞٛت سا ث٠ ٝجٞد ٗي آٝسد

اثش حشاست ٝ سعٞثت ٜٗبػت الس١ٝبي  خبى ث٠ ػش ثشدٟ . دس  تحْ٘ ًشدٟ ٝ دس داخْ ػبه٠ پيبص١ب ٝ ثزس

هجْ اص ثٔٞؽ كؼبّ ؿذٟ ٝ ١ِٜبٗي ٠ً ثش٢ُبي ُيبٟ ٗيضاٙ ثب آة آؿـت٠ ؿذٟ الس١ٝب ث٠ عشف ثبال حشًت ٝ 

ػبه٠ ١ب يب ٗحٞس ثشٍ سخ٠ٜ ٗي ًٜٜذ .   ؿٌبك٢ب ٝ يب ٗؼتوي٘ب داخْ پبي٠  اص عشين سٝص٠ٛ ١بي ثش٢ُبي ،

تٞٓيذ ٗثْ دس ثبكت٢بي آثذاس   ذاخت٠ ٝ ث٠ ٛش ٝ ٗبدٟ تجذيْ ؿذٟ ،ثؼذ اص ٝسٝد ث٠ ُيبٟ پٞػت چ٢بسٕ سا اٛ

ػشيغ آشؿذ يب دس اٛذا٢ٗبي رخيشٟ اي اٛجبٕ ُشكت٠ ٝ كوظ دس ٗٞهؼي ٠ً ١ٞا ػشد اػت ٗتٞهق يب ًٜذ 



پيبص١ب پٞػيذٟ ٝ الس١ٝبي ٗشح٠ٔ هجْ اص ثٔٞؽ اص آ٢ٛب خبسج ؿذٟ ٝ ُب١ي   ؿذٟ دس حبٓت آٓٞدُي ؿذيذ ،

اف ػبه٠ صيش صٗيٜي پيبص١بي خـي ؿذٟ ث٠ صٞست تٞدٟ ػليذ خبًؼتشي پٜج٠ اي ٠ً پـٖ اٝهبت دس اعش

 ٛ٘بتذ خٞاٛذٟ ٗي ؿٞد اجت٘بع ًشدٟ ٝ ثشاي ػب٢ٓبي ػبّ دس ايٜجب صٛذٟ ٗي ٗبٛذ .

 چرخه بيماري

ٛ٘بتذ ١ب ثيـتش سٝي ػ٢ٓٞٔبي پبساٛـي٘ي پٞػت تـزي٠ ٗي ًٜٜذ ٝ ػ٢ٓٞٔبي اعشاف ٛ٘بتذ هؼ٘تي يب 

ت٘بٕ ٗحتٞيبت خٞد سا اص دػت دادٟ ٝ ػ٢ٓٞٔبي اعشاف اي٢ٜب ؿشٝع ث٠ توؼيٖ ٝ ثضسٍ ؿذٙ ٗي ًٜٜذ ٝ 

 ًٜذ .ثش سٝي ُيبٟ ًشدٟ ٝ ُيبٟ حبٓت پيچيذٟ ٝ اٛحٜب حبصْ ٗي   سٝي ُيبٟ تٞٓيذ ٛوبط ثشجؼت٠

ًٔشٝپالػت٢ب ٛبپذيذ ٝ كضب١بي ثيٚ   ػ٢ٓٞٔب ثضسٍ ؿذٟ ،  ثؼذ اص سخ٠ٜ ،  ٛ٘بتذ ١ب ثؼذ اص ٝسٝد ث٠ ثشٍ ،

ػٔٞٓي داخْ ثبكت پبساٛـيٖ اكضايؾ ٗي يبثذ . ايٚ اثشات هجْ اص ت٘بع ٛ٘بتذ ثب ثبكت اػت . ٛ٘بتذ ١ب 

پبساٛـي٘ي ٗجبٝس تـزي٠ ٗي ٛ٘بيٜذ .  دس كضب١بي ثيٚ ػٔٞٓي ثبهي٘بٛذٟ ٝ تٌثيش پيذا ًشدٟ ٝ اص ػ٢ٓٞٔبي

دس ايٚ ١ِٜبٕ ١يچ ٠ُٛٞ تـييش سِٛي ديذٟ ٛـذٟ ٝ ٛ٘بتذ ١ب اص ػبه٠ ١بي آٞدٟ ث٠ عشف كٔؼ٢بي خبسجي 

آٓٞدٟ ًشدٟ . ٝ ث٠ ػٔت تجضي٠ تيـ٠ ١بي ثيٚ ػٔٞٓي تٞػظ آٛضي٢٘بي ٛ٘بتذ ٝ تـزي٠ آٙ اص   آٗذٟ ٝ آ٢ٛب سا

پق ًشدٟ اي تـٌيْ ؿذٟ اػت . ثبػث ؿذٟ تب ػبه٠ ١ب ثش سٝي صٗيٚ  ٛشٕ ٝ  حلشٟ ١بي ثضسٍ ،  ػ٢ٓٞٔب ،

ثـٔغٜذ . ٛ٘بتذ ١ب ث٠ عشين ثيٚ ػٔٞٓي ػ٢ٓٞٔبي پبساٛـي٢٘ب سا اص ١٘ذيِش ٝ اص آٝٛذ١ب جذا ًشدٟ ٝ ١٘يٚ 

ػ٢ٓٞٔبي پبساٛـي٘ي ث٠ ١ٖ سيخت٠ اثتذا ٜٗظشٟ ػليذي داسٛذ   آٝٛذ١ب ظب١ش تٞسي ٝ ٗـجي ث٠ كٔغ دادٟ ،

 جشيٚ ثبٛٞي ٗؼ٘ٞال ٝاسد ػْ٘ ؿذٟ ، آ٢ٛب سا ه٢ٟٞ اي ٗي ًٜٜذ .اٗب ٢ٗب

 مبارزه

ثب ُيب١بٙ   ػبّ ( 2-3ٗي تٞاٙ ثب تٜبٝث٢بي عٞيْ آ٘ذت )  Ditylenchus dipsaci ج٘ؼيت٢بي      .1           

 ؿالت ٝ ُيب١بٙ ٗوبٕٝ ديِش تؤيْ داد.  ًب١ٞ ،  چـٜذس ،  ٗوبٕٝ اص هجيْ اػلٜبج ،

 ضذ ػبػت يي ٗذت ثشاي ػبٛتيِشاد دسج٠ 46 دٗبي ثب اثي دس آٞدٟ ثزس ٝ پيبص دادٙ هشاس      .2           

 ًشد ػلٞٛي ضذ آة ثخبس ثب تٞاٙ ٗي سا ُٔخب٠ٛ خبى ٝ خبى ًٞچي هغؼبت ٛيض ٝ.  ؿٞٛذ ػلٞٛي

. 

  

 مبارزه شيميايي

ٝ پشٝپبٙ + دي ث٠ ؿيشاص كٞٗيِبػيٞٙ خبى دس پبييض ٗي تٞاٙ ثؼذ اص ًبؿت اص ػٕ٘ٞ دي ًٔش

اػتلبدٟ ًشد . ثشاي جُٔٞيشي اص آٓٞدٟ ؿذٙ ٗجذد ٗضاسع ثبيذ ٗبؿيٚ آالت ٗضسػ٠ سا ضذ   ًٔشٝپشٝپٚ

 ػلٞٛي ًشد .

  ػيب١ي ،  صَٛ پيبص ٝ تشٟ ،  ػليذى داخٔي،  اص ديِش ثي٘بسي٢بي پيبص ٗي تٞاٙ ث٠ ٢ٓيذُي ثبًتشي٢بي پيبص ،

پٞػيذُي   پٞػيذُي ػليذ پيبص ٝ ػيش ،  ي سيـ٠ ٝ عجن ،پٞػيذُي كٞصاسيٞٗ  پٞػيذُي خبًؼتشي پيبص ،

 ثي٘بسي ٝيشٝػي ٛٞاس صسد پيبص اؿبسٟ ًشد .  ػبم ػيبٟ ثب دصدُي ٝ ٠ٌٓ ػيبٟ پيبص ،

 


