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  :مقدمه
با  و قانون برنامه ششم توسعه 31ت ماده  -در راستاي تحقق اهداف عالي بند  پروژه مذكور كه

 ، توليد محصول سالم و گسترش و ايجاد تنوع در محصوالتشيميايي هدف كاهش مصرف سموم
و نيز حمايت از توليد عوامل بيولوژيك مورد نياز در  تحت پوشش كنترل بيولوژيك گلخانه اي

، منحصراً محصوالت گلخانه اي ارائه شده است خل كشور با رويكرد تقويت مراكز دانش بنياندا
كه مصرف تازه خوري داشته و باقيمانده سموم شيميايي در انها حائز اهميت بيشتر بوده و تهديد 
. جدي عليه سالمت توليد كنندگان و مصرف كنندگان را در برداشته مد نظر قرار داده است

ين پروژه عالوه بركاهش مصرف سموم و حفظ و حراست از سالمت محيط زيست و اجراي ا
و بي نيازي كشور از تقويت مراكز توليدي دانش بنيان  ،ع زنده باعث جلوگيري از خروج ارزجوام

واردات انواع سموم شده و از طرفي از بار هزينه هاي درماني ناشي از مصرف بي رويه سموم 
كاهد و امكان صادرات محصوالت كشاورزي با ارزش به خارج از بردوش دولت و مردم مي 
و  و در نهايت گامي مهم در راستاي تحقق اهداف اقصاد مقاومتي كشور را نيز فراهم مي آورد

سبزي و  هم اكنون سطح زير كشت محصوالت. خواهد بود در حوزه كنترل آفاتتوليد و اشتغال 
ار هكتار مي رسد بديهي است كه در شرايط خاص هز 9گلخانه اي در كشور به بيش از  صيفي
دليل هزينه هاي گزاف ه هاي گلخانه اي شيوع انواع آفت و بيماريها نيز بيشتر بوده و ب كشت

گونه خسارت كاهش خطر و جلوگيري از بروز هر برايگلخانه داران نيز  ،ها اين نوع كشت
خود و جامعه مصرف كننده را به هاي بي رويه مي كنند و سالمت  احتمالي اقدام به سمپاشي

كاهش مصرف سموم غنيمت بوده  برايدر چنين شرايط حادي هرگونه اقدامي . خطر مي اندازند
بيولوژيك عليه آفات گلخانه اي كنترل و يكي از راهكارهاي موثر و قابل توصيه استفاده از عوامل 

و عدم دسترسي به عوامل  دليل مشكالتي چون كمبود تحقيقات كاربرديه مي باشد كه سالها ب
و تحقق  در چند ساله اخير اما با تالش سازمان .بودمفيد مورد نياز به فراموشي سپرده شده 

 و با توجه به نتايج موفقيت آميز حاصل يك در گلخانه هاي كشورژبيولو امكان استفاده از عوامل
در گلخانه ها  ل بيولوژيكاجرايي مرتبط با استفاده از عوامل كنتر -از اجراي طرح هاي تحقيقي

تمايل بهره برداران به ادامه و  تهران و ، يزداصفهان هاي استان خصوصاً در، هاي اخير در سال
سازمان حفظ نباتات به منظور نهادينه نمودن موضوع و همچنين ترغيب و تشويق بهره  ،اين روند

حمايت از توليد داخل ر از سوي ديگبرداران به اجراي عمليات كنترل بيولوژيك از يك سو و 
اقدام به تهيه پروژه كنترل  ،يك و تقويت مراكز دانش بنيان در سطح كشورژعوامل بيولو

نموده است تا گامي مهم در جهت تحقق اهداف  كشوربيولوژيك آفات گلخانه اي در سطح 
  .اقتصاد مقاومتي و توليد محصول سالم برداشته باشد
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  :اهداف پروژه 
ه كاهش مصرف سموم بر روي محصوالت گلخانه اي در راستاي توسعه مهمترين هدف پروژ
با اجراي اين پروژه و توسعه آن در محصوالت گلخانه اي به ويژه در . كشاورزي پايدار است

محصوالتي كه مصرف تازه خوري دارند عالوه بركاهش باقيمانده سموم شيميايي مصرفي در 
گامي بلند در جهت  ،المتي افراد جامعه مي شودسطح س محصوالت گلخانه اي كه موجب ارتقاي

. توليد محصول سالم و عاري از سموم و حفظ سالمت محيط زيست و جامعه برداشته خواهد شد
اهداف جنبي شامل حمايت از توليد داخلي محصوالت بيولوژيك و حمايت از مراكز به همچنين 

ت بيولوژيك نيز مي توان اشاره دانش بنيان در سطح كشور در رابطه با توليد تجاري محصوال
  .نمود

  
  :الزامات

در راستاي تحقق ت غذايي و توسعه كشاورزي پايدار يكي از اصول موثر در دستيابي به امني
اقتصاد مقاومتي توجه به مبحث كنترل تلفيقي آفات مي باشد كه از اركان اصلي آن استفاده از 

ال حاضر سهم محصوالت گلخانه اي در روش هاي كنترل بيولوژيك و غيرشيميايي است در ح
هاي بيولوژيك و  ي روشت كشاورزي قابل توجه بوده و تامين به موقع هزينه هاي اجراتوليدا

تحقق در راستاي استفاده از عوامل مفيد در رسيدن به اهداف كشاورزي پايدار كه عاملي مهم 
  .غذايي استاز الزامات امنيت  است توليد و اشتغال، مقاومتي اهداف اقتصاد

  
  :توجيهات فني

، و بحران كم آبي دليل سودآوري بيشتره هاي گلخانه اي در كشور ب در حال حاضر سطح كشت
ها براي شيوع انواع آفات و  شرايط مناسب اين نوع كشت. استروز به روز در حال افزايش 

كاهش  برايرا ،گلخانه داران ها بيماريها از طرفي و از طرف ديگر هزينه باالي اين نوع كشت
به استفاده بي رويه از انواع سموم در گلخانه هاي كشور خصوصاً سبزي و صيفي  خطر احتمالي

ها و عدم تاثير مناسب  فات و بيماريآدليل مقاومت بعضي از ه بضمن آن كه  ترغيب مي نمايد
بازار  و اين محصوالت اكثراً بدون رعايت دوره كارنس واردنيز، مصرف افزايش مي يابد سموم 

در حال حاضر استفاده از عوامل . دنخاص خود را دار بهداشتي كه مشكالت مي شوندمصرف 
  :فني زير توصيه مي شود عنوان جايگزيني براي بعضي از سموم به داليله بيولوژيك ب

  فات گلخانه اي با سمومآبعضي از  عدم امكان كنترل -
ت سم پاشي و طول دليل تعدد دفعا عدم رعايت دوره كارنس در محصوالت گلخانه اي به -

  دوره كوتاه مصرف



4 
 

  تازه خوري محصوالت گلخانه اي -
افزايش صادرات محصوالت گلخانه اي منوط به رعايت باقيمانده سموم و سالم بودن است كه  -

  از عوامل كم خطر كنترل آفات است خود مستلزم استفاده
  

  :توجيهات اقتصادي
رايج براي ت استفاده از معيارهاي اقتصادي ارل بيولوژيك آفهاي كنت در رابطه با اجراي روش

چرا كه اهداف اجراي آن با حفظ سالمت جامعه مصرف كننده و  توجيه اجراي آن منطقي نيست
محيط زيست گره خورده است و هر گونه اقدامي در جهت حفظ سالمت جامعه و محيط زيست 

ه اجراي اين پروژه ب با اين وجود .واهد بودتوجيه پذير خبا در نظر گرفتن اقتصاد محيط زيست 
هزار  9كشور كه سطح آن به بيش از  سبزي و صيفي دليل كاهش مصرف سموم در گلخانه هاي

آن كاهش وابستگي به واردات انواع  در نتيجهو  كاهش دفعات سم پاشيموجب هكتار مي رسد 
ليل كاهش بار هزينه هاي ده ب همچنين. مي شود سموم و در كنار آن حمايت از توليد داخل

درماني و بهداشتي مردم و دولت و حفظ سالمت محيط زيست از نظر اقتصادي توجيه پذير 
 نيستند و راهي جزعالوه برآن بعضي از آفات گلخانه با سموم شيميايي قابل كنترل  .است

  .استفاده از عوامل بيولوژيك وجود ندارد
  

  :نحوه اجرا
 مبلغ اجراي عمليات بهدرصد هزينه هاي  55شاركتي مي باشد و به صورت م پروژهنحوه اجراي 

براساس نظر كارگروه پايش و  و از محل اعتبارات يارانه اي ازاي هر هكتارميليون ريال به  230
مديريت حفظ نباتات عمليات توسط  شركت مجري صورت وضعيت نهايي بعد از تاييدتوصيه و 

و به شركت  د باقي مانده نيز توسط بهره برداران تاميندرص 45 .قابل پرداخت خواهد بوداستان 
  .خواهد شد مجري پرداخت

ميليون ريال تعيين شد و هركارشناس  30به ازاي هر هكتار  هزينه هاي مرتبط با پايش و نظارت
اعتبارات . تحت پوشش داشته باشد هكتار 3حداكثر معرفي شده از سوي كلينيك مي تواند 

  .تبارات يارانه تامين خواهد شداز محل اعمربوطه نيز 
شركت از سوي كارگروه پايش و توصيه كم خطر مورد تاييد و توصيه تركيبات و آفت كش هاي 

درصدي بهره بردار مورد استفاده قرار خواهد  100طرف قرارداد تامين و با مشاركت كلينيك / 
 .گرفت
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  ششم توسعه زمان بندي پروژه در طول برنامه
زمينه اجراي آن  شدنفراهم  شود براي، پيشنهاد مي طرح و هزينه هاي آن ا بودننوپبا توجه به 

درصد  55 ،ششمتا پايان برنامه در حال حاضر ، ه شدن پروژه در بين گلخانه دارانو نهادين
هرساله  1404شود و از برنامه ششم تا پايان سال  تامينتوسط دولت  به ازاي هر هكتار هزينه ها

  .افزوده شود انولت كاسته و به سهم گلخانه داردرصد از سهم د 5
  

  :پيش بيني اجراي پروژه
  

 موضوع
 برنامه مصوب پنجساله برنامه ششم

مع 
ج

5 
اله
س  سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

  سطح اجرايي
 1564 375 341 310 282 256 )هكتار(

  
امكان تحت  1397شود در سال  پيش بيني مي ،، امكانات و اعتبارات موجودباتوجه به زيرساختها

با اعتباري بالغ  طح كشورسدر هكتار از گلخانه هاي سبزي و صيفي  90پوشش قراردادن حدود 
درصد برنامه پيش بيني شده در  29ميليون ريال وجود داشته باشد كه تنها حدود  23400بر 

عتبار بيشتر و پايدار و فراهم آمدن اميد است با تامين ا .برنامه ششم توسعه خواهد بود ومسسال 
  .زمينه اجراي عمليات شاهد تحقق اهداف مدنظر در برنامه ششم توسعه باشيم

  1397در سطح كشور در سال  مصوب پيش بيني اجرايي پروژه
)رهكتا(سطح استان رديف

 

اعتبار خريد عوامل
)ميليون ريال(  

اعتبار پايش و نظارت
)ميليون ريال(  

جمع اعتبار
)ليون ريالمي(  

 5460 630 4830 21 اصفهان 1
 1560 180 1380 6 البرز 2
 3900 450 3450 15 تهران 3
 780 90 690 3 فارس 4
 1560 180 1380 6 قزوين 5
 1560 180 1380 6 كرمانشاه 6
 1560 180 1380 6 لرستان 7
 1560 180 1380 6 همدان 8
 5460 630 4830 21 يزد 9
 23400 2700 20700 90 جمع
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  ساختار اجرايي
  پروژه شامل اركان اجرايي

 آفات گلخانه ايمديريت تلفيقي  و راهبريكميته ملي  -1
 آفات گلخانه اي استانمديريت تلفيقي و كميته مركزي راهبري  -2

  توصيه در خصوص آفات و بيماريهاي گلخانه ها پايش وكارگروه  -3
 مجري عمليات شركت -4

 عمليات كلينيك ناظر بر -5

 گلخانه هاي محل اجراي پروژهران و بهره بردا -6

 شركت گواهي كننده محصوالت گلخانه اي تحت پوشش -7

  آفات گلخانه اي مديريت تلفيقيو تركيب اعضاي كميته ملي راهبري 
 )رئيس كميته( رئيس سازمان -1

  )نايب رئيس كميته(معاون كنترل آفات  -2
  )عضو كميته(معاون توسعه مديريت و منابع  -3
  )عضوكميته( كش ها فتر آفتمديركل د -4
  )عضوكميته(ارزيابي عملكرد و پاسخگوي به شكايات  مديركل دفتر حقوقي، -5
  )كميتهعضو( معاون آفتكش هاي بيولوژيك و غيرشيميايي -6
  )عضوكميته( بيولوژيك و غيرشيمياييهاي  كش هاي معاونت آفت ساي گروهرؤ -7
  .استلوژيك رييس گروه توسعه كاربرد عوامل بيو "دبير كميته" -

  
  آفات گلخانه ايمديريت تلفيقي و وظايف كميته ملي راهبري 

هدايت و نظارت عالي بر اجراي برنامه در سطح كشور  برنامه ريزي، سياست گذاري، -
 بخشنامه هاي صادره براساس مفاد دستورالعمل ها و

ري دستورالعمل ها و بخشنامه ها و پيگي شرح خدمات، برنامه ها، تصويب پروژه ها، -
 اجرا و هزينه كرد ريز اعتبارات تامين منابع مالي و ابالغ آنها به استانها و نظارت بر

نظارت بر اجراي پروژه و بازديد دوره اي با تقويم  برايتعيين كارشناسان معين استاني  -
 زماني

 نظارتي استان و بررسي روند پيشرفت پروژه اخذ گزارش هاي -

 الزم به منظور رفع مشكالت ارهايتحليل مشكالت مربوطه و ارائه راهك -

 ارزيابي عملكرد پروژه و تجزيه و تحليل فني آن -

  جمع بندي و ارائه گزارش نهايي -
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  آفات گلخانه اي استانمديريت تلفيقي تركيب اعضاي كميته مركزي راهبري 
 )رئيس كميته(رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان  .1

 )نايب رئيس كميته(رزي استان معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاو .2

 )عضو كميته( معاون برنامه ريزي و اقتصادي سازمان جهاد كشاورزي استان .3

 )عضو كميته( مالي و اداري سازمان جهاد كشاورزي استانمدير  .4

  )عضو كميته(مديرباغباني استان  .5
 )دبيركميته(مدير حفظ نباتات استان  .6

  
  آفات گلخانه اي استانمديريت تلفيقي و  مركزي راهبري وظايف كميته

  پروژه اجرايمديريت و برنامه ريزي 

 به بخش هاي ذيربطو صدور توصيه هاي الزم  اخذ گزارش ها  
 ها و اجراي پروژه مطابق شرح  ، كلينيكاليت و وظايف شركت هانظارت عالي بر فع

  خدمات
  و شركت ها بر اجراي بهينه و حسن انجام مفاد قرارداد هاي منعقده باعالي نظارت 

 هاي قراردادام پيش بيني شده در رابطه با بندها و هرگونه اقد كلينيك

  نظارت بر اجراي بهينه عمليات پيش آگاهي و اقدامات الزم قبل از اجراي عمليات
  كنترل بيولوژيك و غيرشيميايي آفات

  الصاق گواهي و برچسب محصوالت گلخانه اي سالم توليدي و  برايبرنامه ريزي
  با شركت هاي مربوطههماهنگي الزم 

 ارائه گزارش مراحل انجام كار به سازمان حفظ نباتات  
  

  و توصيه در خصوص آفات و بيماريهاي گلخانه ها پايشتركيب اعضاي كارگروه 
 رئيس كارگروه( مدير حفظ نباتات(  
 دبير كارگروه( ايييكارشناس مسئول كنترل بيولوژيك و غيرشيم(  
 عضو كارگروه( نماينده شركت مجري(  
 عضو كارگروه( نماينده كلينيك ناظر( 

  
  و توصيه در خصوص آفات و بيماريهاي گلخانه ها پايشوظايف كارگروه 

 خود به گلخانه هاي تحت پوشش معرفي ناظران  
 در گلخانه ها نظارت بر فعاليت ناظران  
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 هاي الزم به شركت مجري توصيه ارائه و ش هاي پايش ناظراناخذ و بررسي گزار ،
  انو بهره بردار كلينيك ناظر

 الزم در خصوص وضعيت پيشرفت پروژه به كميته مركزي استان ارائه گزارش هاي 

 نظارت بر نتايج كنترل كيفي عوامل بيولوژيك توليد داخل 

 ها  ارسال اخطار كتبي به شركت، كلينيك و بهره برداران در رابطه با رعايت دستورالعمل
  و توصيه ها

  
  :انوظايف مديريت حفظ نباتات است

  تشكيل كميته مركزي راهبري مديريت تلفيقي آفات گلخانه اي استانپيگيري در 

 هاي گلخانه ها توصيه در خصوص آفات و بيماري پايش و پيگيري در تشكيل كارگروه 

 عقد قرارداداجراي پروژه و  نظارت بر برايتعيين كلينيكهاي ذيصالح  شناسايي و  
 شركتهاي پيشنهادي كنترل بيولوژيك توسط تاييد ليست گلخانه  همكاري در بررسي و 

  مجري و كلينيك هاي ناظرشركت و در نهايت ابالغ رسمي به 
 دولتي در گلخانه ها تعيين ناظران 

 هاي ارائه شده توسط كارگروه پايش و توصيه تاييد نهايي توصيه ها و صورت وضعيت  
  

 مجري عملياتشركت وظايف 
  و  شيميايي آفت كش هايذ سهم مشاركت و تامين اخ برايعقد قرارداد با بهره برداران

  موردنيازغيرشيميايي 
 با رعايت مفاد ( همكاري در تهيه ليست مقدماتي گلخانه ها و بهره برداران ذيصالح

تاييد توسط مديريت حفظ نباتات  بررسي و براي) دستوالعمل شرايط گلخانه ها در پروژه
  استان

  و تركيبات كم  شده تصويب لوژيك استانداردعوامل بيوتمام تامين به موقع و مكفي
كارگروه هاي داراي مجوز براساس توصيه  داخل و شركت خطر با اولويت تامين از توليد

  پايش و توصيه
  تحويل عوامل بيولوژيك و تركيبات كم خطر به گلخانه داران تحت پوشش و تكميل فرم

  پايش و توصيهه كارگروو گلخانه دار براساس توصيه  ناظرفاق تحويل به ات
  انجام آموزش هاي الزم در هنگام تحويل و رهاسازي عوامل بيولوژيك و استفاده از

  تركيبات كم خطر
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  دركارگروه  همكاري براي مديريت حفظ نباتاتمعرفي نماينده مجرب و ذيصالح به
استان و بنابر صالحديد كارگروه و حجم فعاليت به  ، حداقل يك نفر در هرتشخيص
 ه نيازهاي عمليات را پوشش دهد قابل افزايش استگونه اي ك

 درخواستي كارگروه هاي و گزارش تهيه گزارش از روند اجراي پروژه 

 تعهد مبني بر اجراي صحيح و به موقع دستورالعمل هاي فني سازمان حفظ نباتات 

  رقمي به محصول توليدي 16كد  بابرچسب تاييد محصول و الصاق همكاري در  
  

 ناظر بر عملياتوظايف كلينيك 

 براي پايش و توصيهبه كارگروه  يك نفر هكتار 3عمليات به ازاي هر  انمعرفي ناظر 
  معرفي به گلخانه ها

 بندي شده توسط كارگروه  در گلخانه ها براساس برنامه زمان انناظر حضور به موقع
  و انجام وظايف محوله پايش و توصيه

 اتات و نماينده شركت مجري در پايش و حفظ نب انكلينيك ها با ناظر انهمكاري ناظر
 پايش و توصيهبندي شده به كارگروه  هاي زمان تشخيص و ارائه گزارش

  
 برداران بهرهوظايف 

 و عوامل اجرايي پروژه انهمكاري با ناظر  
 هاي فني و مديريتي كارگروه پايش و توصيه رعايت و توجه به توصيه ها و درخواست  
 ينه هاي اجراي پروژهتامين به موقع سهم خود در هز 

  
  گلخانه هاي محل اجراي پروژهشرايط 

 
 مجوزهاي  و مديريت باغباني استان هاي ذيربط سازه گلخانه مناسب بوده و از ارگان

نظام (الزم را داشته باشد و دستورالعمل و مقررات اجرايي گلخانه هاي كشور 
  .در آن رعايت شده باشد) گلخانه اي كشور

  بوده و اين فاصله  گياهمتري عاري از هر گونه  5/4تا فاصله گلخانه بايد حداقل
 .توسط شن، ماسه يا سيمان پوشيده شده باشد

  گلخانه مورد نظر بايد فاقد هر گونه منفذ باز بوده و دريچه ها، هواكش ها و مدخل
با توري مناسب جهت ممانعت از ورود و خروج بندپايان پوشيده  دهاي تهويه باي

 .شده باشد
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 رطوبت و آبياري و تغذيه گلخانه ها به شكل بهينه قابل كنترل باشددما ،. 

  محل مورد نظر بايد تنها داراي يك درب ورود و خروج از نوع دوتايي به فاصله
ها توسط فنر يا تجهيزات مشابه به طور  كه درب اشدمتر از هم ب 2/2حداقل 

 .پنجره باشند ها فاقد گونه درب سعي شود اين. خودكار باز و بسته شوند

  درون ... جمع آوري هر گونه بقاياي گياهي تازه يا خشك و برايمحلي مناسب
گلخانه در نظر گرفته شود تا قبل از خروج اين موارد از گلخانه در آن محل 

 .ضدعفوني شوند

  ادوات و تجهيزات گلخانه تنها مختص به همان گلخانه بوده و درطول دوره
 .ها بكار گرفته نشوند يكي در ساير مكانرهاسازي عامل كنترل بيولوژ

  ثبت موارد از جمله نام عامل كنترل بيولوژيكي، تعداد  برايدر محل گلخانه دفتري
و زمان ورود به گلخانه و ساير اطالعات در نظر گرفته شود و كارشناسان بازديد 

بت كننده از گلخانه تاريخ بازديد و خالصه گزارش مشاهدات خود را در آن دفتر ث
 .نمايند

  براي ورود افراد به داخل گلخانه روپوش آزمايشگاهي در محل گلخانه وجود داشته
 .باشد و تردد افراد صرفاً با روپوش انجام شود

  عامل كنترل بيولوژيكي بايد تنها در گلخانه تائيد شده رهاسازي و براي مدت زمان
 .الزم تحت نظر كارشناسان حفظ نباتات قرار گيرد

 اران تمايل به اجراي طرح و همكاري الزم را داشته باشندگلخانه د.  
  گلخانه داران تعهد الزم را در تامين سهم خود در اجراي عمليات كتباً به شركت

 .مربوطه اعالم نمايند

 ر از پراكندگي گلخانه هاي انتخابي وبه منظور اعمال نظارت منسجم حتي المقد
 .اجتناب شود

  رقمي اقدام نمايند 16گلخانه داران جهت اخذ كد. 

 را باقيمانده سموم در محصوالت تحت پوشش  آزمايشگلخانه دار حداقل يكبار  هر
 .انجام دهد
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و تامين عوامل بيولوژيك و تركيبات توصيه  خدمات پيش نويس قرارداد خريد
 شده در گلخانه هاي سبزي و صيفي

بين  1397مان حفظ نباتات كشور در سال  ساز..........مورخ......شماره  نامه اين قرارداد براساس
مديريت جهاد ........................... / به نمايندگي از طرف سازمان جهاد كشاورزي استان ..................................... آقاي

/ طرف و آقاي  ود از يككه در قرارداد به اختصار خريدار ناميده مي ش............................  كشاورزي شهرستان   
به شماره ........................... خانم  - آقا................................... شركت/به نمايندگي از  كلينيك............................ خانم
عنوان فروشنده به شرح زير ه ب.........  .........................پروانه فعاليت به شماره/ داراي مجوز ........................... ثبت

  .دشومنعقد مي 
  موضوع قرارداد – 1ماده 

  :موضوع قرارداد عبارت است از
 4و ماده) 1( خريد خدمات كارشناسي و عوامل مفيد كنترل بيولوژيك توصيه شده درگلخانه ها طبق پيوست

هكتار گلخانه هاي تحت .......... در سطح كاربرد برايقرارداد و تـحويـل آن بـه بـهره بـرداران كشـاورزي 
  :و براساس شرح خدمات زير) 2( پوشش قرارداد به شرح پيوست

  شرح خدمات – 2ماده 
و تركيبات توصيه شده  تامين به موقع، به مقدار كافي و با كيفيت مناسب عوامل مفيد كنترل بيولوژيك - 1

كارگروه تجلسه هفتگي و تحت نظارت مطابق با استانداردهاي سازمان وفق موضوع قرارداد و صور
مربوطه در قالب فرم تحويل به بهره  انناظر و تحويل آن با حضور و تحت نظارت پايش و توصيه

 ره قراردادودر گلخانه هاي تحت پوشش در طول د) 2جدول شماره  -  2پيوست شماره (برداران 
همكاري و تامين سهم  براييي كلينيك با بهره برداران نها/عقد قراردادهاي الزم از سوي شركت - 2

  مشاركت خود خصوصاً در رابطه با تركيبات شيميايي مورد نياز در طي مراحل عمليات
جهت ارزيابي وضعيت گلخانه هاي كارگروه پايش و توصيه كلينيك /حضور مستمر نماينده شركت - 3

 تحت پوشش و توصيه هاي الزم در قالب صورتجلسه مشترك
كلينيك تحت نظر كارشناس ناظر جهت هدايت صحيح رهاسازي و /حضور مستمر نماينده شركت - 4

 هاي الزم در اين خصوص به بهره برداران در طول دوره قرارداد دادن آموزش
 هاي موجودداري طبق ضوابط و كليه استانداردرعايت اصول حمل و نقل و انبار - 5
ي و اجرايي و همكاري با موقع توصيه هاي فنه و اجراي بكارگروه پايش و توصيه ارتباط مستقيم با  - 6

 كارگروه پايش و توصيهمعرفي شده از سوي  انناظر
و   2پيوست شماره  2و مطابق با جدول شماره  انتهيه آمار و اطالعات اجرايي عمليات با نظارت ناظر - 7

  حداكثر ظرف مدت يك هفته بعد از هرگونه اقدام اجرايي ،كارگروه پايش و توصيهارسال آن به 
  قراردادمدت  – 3ماده 

به .............................گلخانه اي از تاريخ عقد قرارداد لغايت....... مدت قرارداد در طول يك دوره كشت محصول 
  .روز  مي باشد...................... مدت 
  حجم قرارداد – 4ماده 
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راساس توصيه هاي كتبي ارائه خدمات كارشناسي، تامين، حمل و تحويل عوامل كنترل بيولوژيك و تركيبات ب
/ گوجه فرنگي/ع از گلخانه هاي خيارمتر مرب........................ از موضوع قرارداد در سطح كارگروه پايش و توصيه 

از )  2پيوست(تفكيك محصول و مناطق اجرايي عمليات طبق جدول ارائه شده ه بادمجان ب /توت فرنگي/ فلفل
  :جدول زير شرحه سوي كميته مركزي و حداكثر ب

  
  سطح عمليات  ت تحت پوششمحصوالنام   نام عامل بيولوژيك مورد نياز

  )متر مربع(
  حداكثر مقدارعامل مورد نياز

  )كيلوگرم/ عدد(
       Diglyphus isaea  يديزنبور پارازيتو

       Eretmocerus eremicus  يديزنبور پارازيتو
       Encarsia formosaيد يزنبور پارازيتو

       Aphidius colemaniيد يرازيتوزنبور پا
       Aphidius erviيد يزنبور پارازيتو

       Amblyseius swirskiiكنه شكارگر 
       Amblyseius californicusكنه شكارگر 
       Phytoseiulus persimilisكنه شكارگر 
       Aphidoletes aphidimysaپشه شكارگر 
       Macrolophus pygmaeus  سن شكارگر

       Orius laevigatus ن شكاري   س
       Cryptolaemus montrouzieriكفشدوزك   
            Chrysoperla carnea    بالتوري سبز

  -    - مجموع سطح محصوالت تحت پوشش
  

  تعهدات فروشنده -5ماده 
لوژيك آفات د بنا به درخواست كتبي تيم منتخب كميته مركزي راهبري كنترل بيوشوفروشنده متعهد مي  - الف

ت و توصيه او بر اساس پايش آف )شركت/ نماينده كلينيكنماينده حفظ نباتات و  متشكل از( گلخانه اي استان
  .داد اقدام نمايدهاي هفتگي در زمان مقرر و با كيفيت مورد قبول خريدار، نسبت به تامين موضوع قرار

داليل كيفي، ه اقالم خريداري شده در گلخانه بدرصورت غيرقابل قبول بودن و يا عدم كارآيي مواد و يا  -ب 
. د عالوه بر عودت مبالغ اخذ شده، خسارت وارده به بهره برداران را نيز جبران نمايدشو فروشنده متعهد مي

مرجع تشخيص ميزان خسارت و عدم كارايي در اين قرارداد كميته مركزي راهبري كنترل بيولوژيك آفات 
  .گلخانه اي استان مي باشد

، عوامل و تجهيزات موضوع اين قرارداد را بر اساس درخواست كتبي فرآورده هافروشنده موظف است  - ج 
حمل و تحت نظارت ناظر كميته و در وژيك آفات گلخانه اي استان تامين، كميته مركزي راهبري كنترل بيول

  .نمايد تحويلزمان و شرايط تعيين شده به بهره برداران 
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 100شيميايي مورد تاييد و توصيه كميته مركزي را با مشاركت  آفت كش هاي فروشنده موظف است -د
درصدي وفق قرارداد خود با بهره برداران تامين و حمل و تحت نظارت ناظر كميته و در زمان و شرايط تعيين 

  .نمايد تحويلشده به بهره برداران 
ك و تركيبات توصيه شده مورد تاييد در تنظيم صورتجلسه تحويل عوامل بيولوژيفروشنده موظف است  –ه 

ه شركت به كميته مركزي كنترل بيولوژيك استان ب/كميته مركزي و بهره بردار و ارسال آن از طريق كلينيك
  .همكاري نمايد صورت هفتگي

  افزايش يا كاهش حجم قرارداد -  6ماده 
گلخانه اي استان تا قبل از زمان خريدار مي تواند بنابر تشخيص كميته مركزي راهبري كنترل بيولوژيك آفات 

لذا به همان نسبت . پايان قرارداد حجم قرارداد را تا بيست و پنج درصد موضوع قرارداد كاهش يا افزايش دهد
در اين صورت مدت قرارداد نيز به همان ميزان . از مبلغ قرارداد كاسته يا به مبلغ قرارداد افزوده مي شود

يش يا كاهش بيشتر از بيست و پنج درصد موضوع قرارداد منوط به توافق خريدار افزا. افزايش يا كاهش مي يابد
  .و فروشنده و تاييد سازمان حفظ نباتات است

  مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت  -  7ماده 
تامين  ،حمل و نقل موضوع قرارداد با احتساب هزينه هاي خدمات كارشناسي،هكتار از ........ اجراي  مبلغ  - الف

ريال ..........................................    "و جمعا 4ماده  درصد سهم دولت به شرح جدول 55با لحاظ  عوامل زيعتوو 
سطح  و برحسب ميزان و درصد پايش و توصيهكه پس از تاييد صورت وضعيت پيمانكار در كميته . خواهد بود

  .پرداخت خواهد شدو تاييد شده  اجرايي
  .اخت بشرح زيرمي باشدنحوه پرد   -  ب 

عنوان پيش پرداخت پس از عقد قرارداد در ه ريال ب..................... درصد از كل مبلغ قرارداد معادل  ........... - 1
  .مقابل اخذ تضمين الزم پرداخت خواهد شد

پس از تائيد انجام ......................... ريخريال در تا.............................  درصد از كل مبلغ قرارداد معادل........... - 2
  .درصد پيشرفت كار پرداخت خواهد شد............. 

پس از تائيد انجام .........................  ريال در تاريخ................................ درصد از كل مبلغ قرارداد معادل........... - 3
  .ر پرداخت خواهد شددرصد پيشرفت كا............. 
د مبالغ مذكور پس از شو درصد از آن بابت حسن انجام كار كسر مي ............در هر مرحله از پرداخت: تبصره 

  .تاييد نماينده خريدار مبني بر انجام تعهدات فروشنده قابل پرداخت مي باشد
  تعهدات خريدار  -  8ماده 

، آدرس ش از قبيل سطح عمليات، نوع محصولتحت پوشخريدار موظف است مشخصات سطوح گلخانه اي  -1
  .محل اجرا و نوع آفات تحت پوشش را پس از شناسايي مشترك در زمان مناسب به فروشنده اعالم نمايد

د مطابق شوتاييد صورت وضعيت پيمانكار متعهد مي  در كار گروه توصيه و پايشخريدار با استناد به گواهي  - 2
  .معامله را از محل اعتبارات يارانه اي پس از تامين به فروشنده پرداخت نمايد اين قرارداد ثمن 7ماده 

قرارداد به  ن خود را پس از انعقادانماينده و ناظر كارگروه پايش و توصيهخريدار موظف است از طريق  - 3
  .فروشنده معرفي نمايد

  عدم واگذاري موضوع قرارداد به غير -9ماده 
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ه كتبي و قبلي خريدار حق واگذاري اجراي موضوع قرارداد را به صورت كلي يا فروشنده بدون دريافت اجاز
هاي قراردادي خويش نسبت به  اجازه خريدار نيز فروشنده را در قبال تعهدات و مسئوليت. جزئي به غير ندارد

  .خريدار به هيچ وجه مبري نخواهد كرد
  كسورات قانوني -10ماده 

ه بيل ماليات، بيمه، عوارض و ساير كسورات قانوني متعلق به اين قرارداد بپرداخت كليه كسورات قانوني از ق
  .استعهده فروشنده 

  جريمه تأخير -11ماده 
  :شودهرگاه فروشنده در تحويل موضوع قرارداد تأخير نمايد، جريمه تأخير به شرح زير از وي دريافت مي 

راي يك هفته تأخير از تاريخ توصيه، بايد معادل در صورت بروز تأخير غيرمجاز در تحويل موضوع قرارداد ب - 1
  .يك درصد موضوع ارزش موارد تحويل نشده خسارت تأخير بپردازد

از مبلغ كل قرارداد به عنوان جريمه % 15هرگاه زمان تأخير مشمول جريمه از يك هفته تجاوز نمايد،  - 2
قطعي كميته مركزي راهبري  س نظراسا د و در صورت تكرار موضوع به گونه اي كه برشوديركرد كسر مي 

كنترل بيولوژيك آفات گلخانه اي استان در هدف اصلي قرارداد ايجاد اخالل نمايد، خريدار مجاز به فسخ يك 
اساس  طرفه قرارداد مي باشد، در اين صورت فروشنده ملزم به جبران خسارات وارده به خريدار و بهره بردار بر

  .ي راهبري كنترل بيولوژيك آفات گلخانه اي استان مي باشدميزان تعيين شده در كميته مركز
  قوه قهريه -12ماده 

ن در وقوع آن دخالت نداشته اند كه طرفي ...در صورت وقوع حادثه غير قابل پيش بيني از قبيل سيل، زلزله و 
از وقوع  د، هر يك از طرفين مكلف هستند ظرف مدت يك هفته طرف ديگر راشواجراي قرارداد غيرممكن اگر 

در صورت عدم امكان . حادثه مطلع نمايند و حداكثر تالش خود را جهت رفع وضعيت پيش آمده اعمال كنند
  .شودرفع وضعيت پيش آمده قرارداد فسخ مي 

  فسخ قرارداد – 13ماده 
ه در موارد ذيل بدون مراجعكارگروه پايش و توصيه خريدار مي تواند در صورت تشخيص نماينده خود و تاييد 

  .به اطالع وي برساند اد را فسخ نموده و مراتب را كتبيبه دستگاه قضايي قرارد
ناتواني فروشنده از انجام تعهدات خود يا نقض تمام يا قسمتي از مفاد قرارداد يا هرگونه تخلف از شرايط  - 1

  .كارگروه پايش و توصيهصريح يا ضمني مفاد قرارداد از طرف فروشنده براساس نظر قطعي 
  .كارگروه پايش و توصيهغير موجه ناشي از اقدامات غيرقابل جبران فروشنده بنابر نظر قطعي  هرگونه تأخير - 2
  .ورشكستگي فروشنده، مصادره اموال يا تصويب انحالل شركت فروشنده - 3

 )كارگروه پايش و توصيه( ، توسط خريدارناشي از عدم اجراي تعهدات مذكور درصورت فسخ قرارداد، خسارت
حاسبه و از محل تضمين ها و مطالبات فروشنده به نفع خريدار تامين و وصول خواهد شد و فروشنده حق هر م

  .گونه اعتراض و طرح شكايت را از خود سلب و ساقط نمود
  حل اختالف -14ماده 

رفين قبول ر و تفسير آن، طدر اجراي هر يك از مفاد اين قرارداد يا نياز به تعبي در صورت بروز هرگونه اختالف
در صورت عدم حصول توافق، اختالف . طور دوستانه بررسي و حل و فصل نماينده كه بدواً موضوع را بنمودند 

عنوان كميته ه فيمابين در كميته اي مركب از نمايندگان طرفين قرارداد و يك كارشناس مرضي الطرفين ب
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م االتباع است و در صورت استنكاف هر يك داوري ارجاع خواهد شد و تصميمات كميته داوري براي طرفين الز
  .پيگيري استز طريق مراجع ذيصالح قضايي قابل از طرفين از انجام تصميمات كميته داوري موضوع ا

  تضمين تعهدات -15ماده 
فروشنده موظف است موقع امضاي قرارداد نسبت به ارائه تضمين معتبر مورد قبول مديريت امور مالي سازمان 

  .اقدام نمايد.......... استان  جهاد كشاورزي
  منع مداخله كاركنان دولت-16ماده 

طرف قرارداد به موجب امضاي اين قرارداد رسماً اقرار مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت 
  .نمي باشد 1337در معامالت دولتي مصوب 

  .نظارت بر اجراي مفاد قرارداد -17ماده 
بر طبق مفاد اين قرارداد و  مجريحفظ نباتات بوده و نظارت بر اجراي تعهداتي كه  ناظر عالي طرح سازمان

موظف است عمليات  مجري. استكارگروه پايش و توصيه عهده ه اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده ب
  .نمايد اجرا ،كارگروه پايش و توصيهموضوع قرارداد را طبق مفاد قرارداد و دستورات 

  ي طرفين قراردادنشان -18ماده 
كليه مكاتبات و هرگونه اخطار و يا اعالم كتبي از طرف هر يك از متعاقدين به طرف ديگر به آدرس زير ارسال 

طرفين قرارداد موظفند در صورت تغيير اقامتگاه يا شماره تلفن يا شماره نمابر مراتب را بالفاصله به . مي شود
  .ابالغ شده محسوب مي شود ،نه ارسال مكاتبات به نشاني فوقصورت هرگو اين در غير. يكديگر اطالع دهند

  :نشاني خريدار
  :تلفن

  :نشاني فروشنده
  :تلفن
  تعداد مواد و نسخ قرارداد -19ماده 

تنظيم گرديده و هر نسخه حكم واحد را ................................نسخه در تاريخ ............. ماده و  19اين قرارداد در 
  .دارد

  
امضاء                                                                                       امضاء خريدار 

  فروشنده
  
  
  
  
  
  
  



16 
 

  قرارداد 1پيوست شماره 
 عوامل بيولوژيك توصيه شده و نرم رهاسازي آنها در محصوالت گلخانه اي

  )دشوانجام  كارگروه پايش و توصيهزي بايد براساس توصيه كليه نرم ها جنبه اعالمي داشته و هر گونه رهاسا(:توجه

 نام عامل بيولوژيك

 )مترمربع/گرم ،عدد(متوسط نرم رهاسازي عوامل بيولوژيك در گلخانه 

فلفل 
 سبز

 بادمجان گلخانه اي توت فرنگي گلخانه اي خيار گلخانه اي گوجه فرنگي گلخانه اي

 Diglyphus isea  0 0.5 0.3  0 0زنبورپارازيتوئيد      

 زنبورپارازيتوئيد
3 9 6 3 12 

Eretmocerus  eremicus 

 زنبورپارازيتوئيد
0 6 3 3 6 

Encarsia   formosa 

 زنبورپارازيتوئيد
1.5 0 1.5 1.5 1.5 

Aphidius  colemani 

 زنبورپارازيتوئيد
1.5 0 1.5 1.5 1.5 

Aphidius  ervi 

 كنه شكارگر
100 0 75 125 100 

Amblyseius  swirskii 

 كنه شكارگر
10 0 10 10 10 

Amblyseius  californicus 

 كنه شكارگر
10 0 6 12 12 

Phytoselulus  persimilis 

 پشه شكارگر
2 0 2 3 3 

Aphidoletes  aphidimysa 

 سن شكارگر
0 1.5 0 0 1 

Macrolophus  pygmaeus 

 سن شكارگر
1 0 0 1 1 

Orius  laevigatus 

 كفشدوزك
2 2 2 2 2 

Cryptollaemus montrouzieri 
 بالتوري

10 10 10 10 10 
Chrysoperla carnea 
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قرارداد – 2پيوست شماره   

 
...................... كنترل غيرشيميايي شهرستان  شناسنامه گلخانه ها و محدوده تحت پوشش عمليات مبارزه بيولوژيك و :  1شماره  جدول 

............................حوزه مركز       
نام و نام خانوادگي   رديف

  گلخانه دار
حوزه مركز 
  خدمات

نام 
  روستا
يا 
  منطقه

  مساحت
متر (

  )مربع

و نوع رقم  گلخانه اي  نام محصول
  كشت شده

تاريخ 
  كشت

  مالحظات

                
                
                
                

:نام و امضاء رئيس كميته مركزي  
 
 
 

شركت /كلينيكتوسط ........................   حوزه مركز ............ در شهرستان و تركيبات گزارش استفاده از عوامل مفيد:  2شماره  جدول
زيكميته مرك...................... مورخ ................... براساس توصيه شماره   

  نام روستا  رديف
يا محل 
  رهاسازي

  نام
گلخانه 
  دار

 نام محصول
  گلخانه اي

سطح 
  زيركشت

  )متر مربع(

نام 
  آفت

نوع عوامل مفيد 
 و تركيبات

  شدهاستفاده 

مقدار تحويل 
/ عدد  (شده
  )گرمكيلو

زمان توزيع و 
  رهاسازي

  امضاء
بهره 
  روز  ساعت  بردار

                
                      
                      
                      

:امضاء ناظر كميته مركزي:                                                            شركت/نام و امضاء ناظركلينيك   
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  بيولوژيك با آفات گلخانه اي كنترلدستورالعمل  -3پيوست شماره 
  بالك هاسفيدبراي كنترل حشرات مفيد توصيه شده  -  1

از مهمترين  Bemisia tabaci   و سفيد بالك تنباكو  vaporariorum  Trialeurodesگلخانه    سفيد بالك
سفيد . ها دارند به بيشتر حشره كش ييني هستند كه مقاومت باالييز سبزيجات و گياهان تزفات تعداد زيادي اآ

ها داراي شش  د بالكسفي. يدآحساب مي ه بالك تنباكو يك تهديد جدي براي تعداد زيادي از محصوالت ب
معموال در  حشرات بالغ .شفيره و حشره كامل هستند ،چهار سن الروي ،مرحله در طول زندگي خود شامل تخم
شان نيز  نجا محل قرار دادن تخمهايآهاي جوان مشاهده مي شوند كه  قسمتهاي فوقاني گياه رو و زير برگ

سپس دوباره به جاي خود  ،مدهآاطراف گياه به پرواز دردر  حشرات بالغلوده تكان داده شود آوقتي گياه . سته
الروهاي سفيد . هاي مسن تر ديده مي شوند هاي جوان و شفيره ها در برگ الروها در زير برگ .بر مي گردند

 ،الروهاي بزرگتر با ترشح قسمتي از شيره گياهي به بيرون .ها مشاهده مي شود بالك تنباكو در هر دو نوع برگ
همچنين الروها با ايجاد يك اليه واكسي در اطراف خود عامل  .هاي دوده روي گياه مي شوند ارچباعث رشد ق

نها در آهاي بالغ و الروهاي  مگس. كه باعث كاهش عملكرد محصول خواهد شد مي شوندجذب گرد و خاك 
ه و مي تواند باعث حين تغذيه از گياه موادي به درون گياه ترشح مي كنند كه روي فيزيولوژي گياه اثر گذاشت

دماي . هاي گياهي هم باشند بعضي از ويروس هاي سفيد ممكن است ناقل همچنين مگس. كاهش رشد گياه شود
و افراد بالغ در سراسر است درجه سانتيگراد  Bemisia tabaci 33-30 مناسب براي فعاليت سفيد بالك تنباكو 

دماي . هاي گياهي است دارد و ناقل ويروس يباالي اين سفيد بالك به سموم مقاومت .گياه پراكنده هستند
درجه سانتيگراد و فعاليت  30تا  vaporariorum  Trialeurodes 25مناسب براي فعاليت سفيد بالك گلخانه   

ناقل  نيزاين گونه  .مقاومت كمتري به سموم دارد نسبت به سفيد بالك تنباكو  ن در نوك گياه متمركز است وآ
  .استي هاي گياه ويروس
 

  Eretmocerus mundusيد  يزنبور پارازيتو  -1-1
مورد استفاده قرار  Bemisia tabaciسفيد بالك پنبه   3و  2عليه الروهاي سن   Eretmocerus mundusزنبور 

 .دهد درصد جمعيت اين زنبور را افراد ماده تشكيل مي 60.كند مگس سفيد گلخانه را پارازيته نمي .گيرد مي
زندگي  چرخه .شوند روز تفريخ مي 3بعد از  ها معموالً تخم، را در زير بدن الروها قرار داده تخم خوداين زنبور 

در زمستان اين  .شود روز تكميل مي 14ن بسته به درجه حرارت و مرحله رشدي ميزبان معموال در حدود آ
دارند و  E. eremicusبالغ  خيلي شباهت به افراد Eretmocerus mundus افراد بالغ  .زمان طوالني تر است

عدد مو  E. eremicus  6عدد مو و در  E. mundus  4در  .ي روي پروتوركس استهانها در تعداد موآتفاوت 
  .وجود دارد

 مقدار و روش مصرف

 هدف مورد انتظار
ميزان مصرف

/عدد(عامل 
 )مترمربع

 فاصله تكرار
 )روز(

 مالحظه تعداد تكرار

 - - m² 7-14/3-½1 پيشگيري

 m² 7 min. 3x/6-3 درمان سبك
رهاسازي تا زمان حصول نتيجه

  انجام شود
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 m² 7 min. 3x/9 درمان سنگين
رهاسازي تا زمان حصول نتيجه

 انجام شود

  :شرايط محيطي
ساعت بيشتر  24بهترين درجه حرارت گلخانه براي فعاليت اين زنبور موقعي است كه متوسط درجه حرارت در 

همچنين اين . غاز كندآتواند فعاليت خود را  نيز مي تر يگراد باشد هرچند كه در دماي پاييندرجه سانت 20از 
  .شود درجه سانتيگراد غير فعال مي 30زنبور در دماي باالتر از 

  :نگهداري
  .درجه سانتيگراد در تاريكي قابل نگهداري است 10تا  8روز در دماي  2 تا1 بعد از تاريخ دريافت 

  :توجه
 حشره كش حساسيت كمتري در برابر  Encarsia formosaنسبت به زنبور    Eretmocerus mundusزنبور 
 Tomato yellow)محصول را در برابر بيماري  Eretmocerus eremicusاين زنبور به همراه زنبور  .ها دارد

leaf curl virus) TYLCV كند محافظت مي.  
  
  Encarsia formosaيد يزنبور پارازيتو -2-1

 Bemisiaو تنباكو Trialeurodes vaporariorum هاي گلخانه  سفيد بالك  4و 3اين زنبور به الروهاي سن 

tabaci  هاي خود را در درون بدن  اين زنبور تخم. كند و ترجيحاً به سفيد بالك  گلخانه عالقه دارد حمله مي
دماي مناسب براي  .يي به سموم داردحساسيت باال Encarsia formosaيد يزنبور پارازيتو .گذارد الروها مي

 .گذارد دوره زندگي طوالني دارد و تعداد تخم كمي در هر روز مي. درجه سانتيگراد است 25 فعاليت اين زنبور
 23دوره الروي در دماي  طول. نياز به جفت گيري ندارند دهد و درصد افراد بالغ را ماده ها تشكيل مي 98

روز  21 درجه حدوداً 23دوره رشد در دماي طول كل بوده و روز 11 دودح شفيرگي روز و 10درجه حدود 
هفته زندگي  3تا  2گذارد و در شرايط  بهينه  عدد تخم در هر روز مي15تا  10طور متوسط ه هر ماده ب. است 
  .قابليت جستجوي خيلي زيادي دارداين گونه  .كند مي

 مقدار و روش مصرف

 هدف مورد انتظار
ميزان مصرف

/عدد(مل عا
 )مترمربع

 فاصله تكرار
 )روز(

 مالحظه تعداد تكرار

 - - m² 7-14/3-½1 پيشگيري

 m² 7 min. 3x/6-3 درمان سبك
رهاسازي تا زمان حصول نتيجه انجام

 شود

 m² 7 min. 3x/9 درمان سنگين
رهاسازي تا زمان حصول نتيجه انجام

 شود

  :شرايط محيطي
از نصف  ،تر درجه سانتيگراد باشد در دماي پايين 17اعت حداقل بايد س 24متوسط درجه حرارت گلخانه در 

  .اين مقدار زنبور استفاده شود
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  :نگهداري
  .درجه سانتيگراد در تاريكي قابل نگهداري است 10تا  8روز در دماي  2 تا 1بعد از تاريخ دريافت حداكثر

  :توجه
  .شوند ها ديده مي ي كارتشفيره هاي خالي به رنگ سياه در رو ،بعد از خروج زنبورها

  .شود ها مي هاي متراكم در گوجه فرنگي مانع باال رفتن جمعيت زنبورهاي پارازيت سفيد بالك كرك
  
  Amblyseius swirskii  كنه شكاري - 3-1

 Trialeurodes vaporariorum , Bemisiaهاي سفيد گلخانه و تنباكو  الروهاي مگس ها و اين كنه از تخم

tabaci ًو در كنترل  كند تغذيه مي روهاي جوان گونه هاي مختلف تريپسال ها و و تخم 1الرو سن  از ترجيحا
روي فلفل شيرين و خيار قابل . تخم راسته ي پروانه ها مشاركت دارد تغذيه از مينوزها و كنه هاي عنكبوتي و

در . نواع رزها حاصل شده استاو را بژر، بادمجان ،ن در فلفل دلمه ايآاستفاده است و نتيجه خوبي از كاربرد 
درجه سانتيگراد  25در دماي . استروي ديگر محصوالت در دست بررسي كاربرد  .گوجه فرنگي استفاده نشود

 .شود عدد تخم توسط هر حشره ماده در هر روز توليد مي 2طور متوسط ه روز است و ب 30 داًون حدآزمان نمو 
 .كند الرو مگس سفيد را شكار مي 20- 40 در هر روز .مي گذاردهاي مسن تر گياه  هاي خود را در قسمت تخم

 مقدار و روش مصرف

 هدف مورد انتظار
ميزان مصرف

/عدد(عامل 
 )مترمربع

 فاصله تكرار
 )روز(

 مالحظه تعداد تكرار

 فقط براي فلفل شيرين m² - 1 x/20 پيشگيري

 m² - 1 x/50 درمان سبك
شروع رهاسازي زمان ظهور تريپس يا

 س سفيدمگ

 m² - 1 x/100 درمان سنگين
هميشه به صورت فقط در نقاط الوده و

 توام با ديگر عوامل مفيد

  :شرايط محيطي
ن در زمستان استفاده كرد و از طرفي به دماهاي باال آتوان از  اين كنه مستعد پذيرش دياپوز نيست بنابراين مي

  .هم تحمل دارد
  :نگهداري

درجه سانتيگراد در تاريكي قابل نگهداري است و در اين  15تا  10روز در دماي  2 تا 1دريافت  بعد از تاريخ
  .موقع بايد شرايط تهويه خوب را فراهم نمود تا گازكربنيك تجمع پيدا نكند

  :توجه
در حالت پيشگيري در روي . كند روي گرده فلفل شيرين نيز توسعه پيدا مي Amblyseius swirskiiكنه 

  .كارگرفته شوده رند بگياهاني كه گرده دا
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  كنه هاي عنكبوتي براي كنترلحشرات مفيد توصيه شده  -2
دليل قدرت تكثير زياد سبب ايجاد ه ب و تندفت تعداد زيادي از محصوالت كشاورزي هسآكنه هاي عنكبوتي 

 Tetranychusي اي كنه دو نقطه ا در تعدادي از محصوالت گلخانه. شوند خسارت در مدت زمان كوتاهي مي

urticae  در محصوالت زراعي گونه هاي ديگر جنس  و استفات آاز مهمترينTetranychus توانند  هميشه مي
، دو مرحله نمفي و مرحله شامل تخم، الرو 5ي  داراي مراحل زندگي كنه هاي عنكبوت. سبب ايجاد خسارت شوند

ها تغذيه  پوره و كنه بالغ از زير برگ ،الرو. ان در يك محصول مشاهده كردتو كه تمام مراحل را مي استبالغ 
نتيجه  شوند كه در نهايت كل برگ زرد شده و در كرده و سبب ايجاد نقطه هاي زرد و تار بر روي برگ مي

در  تترانيكوس يوتيكا. و سرانجام ممكن است باعث نابودي محصول شود شود باعث كاهش رشد گياه و توليد مي
تواند در تمام طول سال مشكل  ي است و ميابسياري از محصوالت گلخانه  تمام دنيا وجود دارد كه آفت مهم

ي ا فعاليت به صورت منطقه. دارد را ست و توانايي مقاوم شدن به سمومسرعت رشد جمعيت آن باال .ايجاد كند
 روز 10 در c 27°رشد جمعيت كنه هاي عنكبوتي در دماي .شوند كنه ها در رطوبت نسبي پايين زياد مي .است

. گذارد تخم مي عدد 100روز و در مجموع  تخم در هرعدد  6- 8طور متوسط ه ب ه مادهكنهر  .شود انجام مي
اين كنه در . ماده هاي بارور شده دياپوز دارند .گياه ميزبان دارد نمو بستگي به دما رطوبت نسبي و دوره رشد و
  .هوا پراكنده است ، سطح خاك، سيم هاي متصل به گياه وروي گياه

  
  Amblyseius californicusكنه شكاري    -1-2

ترجيحاً     (Panonychus ulmi) ي، كنه قرمز درختان ميوهااين كنه شكاري به  تمام مراحل كنه دونقطه 
گرده گياهان نيز زنده بماند و  تواند روي كنه هاي ديگر و اين كنه شكاري مي. كند نها حمله ميآمراحل جواني 

  .دون غذا باقي بماندهمچنين چند هفته ب
هر  تخم كنه درعدد  10و تقريبا از  كمتر از فايتوسيولوس پرسيميليس است فعاليت آمبليسيوس كاليفورنيكوس

 8نمو در  .تر است كند ولي نسبت به فايتوسيولوس پرسيميليس در برابر عدم وجود غذا مقاوم روز تغذيه مي
و در  تخمعدد  8/1طور متوسط ه حشره ماده در هر روز ب هر .روز است 30آن  شود و طول عمر روز كامل مي
  .عدد تخم مي گذارد 64 تقريباً خود طول زندگي

تخم در  3طور متوسط حدود ه روز است و ب14مانند و دوره تخم گذاري حدود  روز زنده مي 20ها حدود بالغ
ها  نآچنين از تعدادي تخم و الرو كنه عنكبوتي بالغ و هم 5اين كنه در هر روز قادر است از  .گذارند روز مي

 Phytoseiulus persimilis اين كنه در جاهايي كه دما باال و تغييرات رطوبتي زياد است بهتر از. تغذيه كند
در  Phytoseiulus persimilisدرجه است و برخالف  35تا  8ن بين آكند و دامنه دمايي فعاليت  عمل مي

به سموم هم  تواند زنده بماند ماند و روي گرده گياهي هم مي حالت بي غذايي براي مدت بيشتري زنده مي
  .ندارد نيزنداشته و دياپوز به گرده نياز . مقاومت بيشتري دارد

 مقدار و روش مصرف

 هدف مورد انتظار
ميزان مصرف

/عدد(عامل 
 )مترمربع

 فاصله تكرار
 )روز(

 مالحظه تعداد تكرار

 - - m² 21/2 پيشگيري
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 - m² - 1x/6 درمان سبك

 - - - - درمان سنگين

  :شرايط محيطي
  .كند رطوبت پايين را تحمل ميدماهاي باال و  Amblyseius californicusكنه شكاري 

  :نگهداري
ها به  بطري .درجه سانتيگراد در تاريكي قابل نگهداري است 10تا  8روز در دماي  2 تا1 بعد از تاريخ  دريافت 
  .صورت افقي قرار گيرند

  :توجه
  .هاي شيميايي مقاوم است  از حشره كش تعداديبه   Amblyseius californicusكنه شكاري 

  
  Phytoseiulus persimilisه شكاري كن  -2-2

 اين كنه شكاري فقط مي. كند ن حمله ميآترجيحاً مراحل جواني  يااين كنه شكاري به تمام مراحل كنه دونقطه 
سيكل . كند تخم كنه در هر روز تغذيه مي 20ازاست و شكارچي خيلي فعالي . ه بماندتواند روي كنه عنكبوتي زند

عدد   53تخم در هر روز و  عدد 4تا  2 و هر حشره ماده شود روز تمام مي 7 در c 27°ن در دماي آزندگي 
كنه بالغ به تمام مراحل كنه عنكبوتي . است 4به  1نسبت جنسي  .تخم در طول دوره زندگي اش مي گذارد

ك روزانه ي شكار .كند ن فقط به تخم و پوره كنه هاي عنكبوتي حمله ميآكند در حالي كه پوره هاي  حمله مي
درجه  30در دماي باالتر از  .عدد كنه بالغ است 5پروتونمف و يا  13 ،تخم يا الرو كنه 20نه بالغ حدود ك

 در رطوبت پايين تخم و درصد كنترل كنه با اين شكارگر خيلي مشكل است 60سانتيگراد و رطوبت كمتر از 
 ،فلفل شيرين مانندي و زينتي ااين كنه روي محصوالت مختلف گلخانه  .شود هاي كنه شكاري چروكيده مي

روي . كاربرد داردژربرا و چندين گياه گلداني ديگر  رز، ،باقال توت فرنگي، بادمجان، ،خربزه گوجه فرنگي، ،خيار
  .شود انجام گوجه فرنگي بعد از يافتن كنه در سريعترين زمان ممكن بايد رهاسازي

 مقدار و روش مصرف

 هدف مورد انتظار
ميزان مصرف

/عدد(عامل 
 )مترمربع

 فاصله تكرار
 )روز(

 مالحظه تعداد تكرار

 - - m² 21/2 پيشگيري

 - m² 7 1-2x/6 درمان سبك

 فقط در نقاط الوده استفاده شود m² 7 2x/50-20 درمان سنگين

  :شرايط محيطي
ن كنه وارد اي .درجه سانتيگراد باشد 20درصد و در بيشتر ساعات دما نيز باالي  75رطوبت نسبي بايد باالي 

سريع تر از تترانيكوس يورتيكا  c 27°نمو فايتوسيولوس پرسيميليس در دماي رشد و . شود دياپوز نمي مرحله
نمو رشد و شود ولي  نمو فايتوسيولوس پرسيميليس متوقف ميرشد و  c 32°است و در دماي باالتر از 

  .مهم استي خيلي ي در فعاليت اين كنه شكاراثر رطوبت نسب .تترانيكوس ادامه دارد
  :نگهداري
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ها به  بطري .درجه سانتيگراد در تاريكي قابل نگهداري است 10تا  8روز در دماي  2 تا 1بعد از تاريخ دريافت 
  .صورت افقي قرار گيرند

  
  هاي مهم تريپس براي كنترلحشرات مفيد توصيه شده  -3

هاي  از مشكالت  مهم در كشت   Frankliniëlla occidentalisو تريپس گل  Thrips tabaciتريپس پياز 
شوند شامل  گونه هاي ديگر خسارت زا كه در گلخانه ها يافت مي. در كشت خيار هستند به ويژهي اگلخانه 

 Echinothripsو تريپس   Heliothrips heamorrhoidalisتريپس گلخانه ،Thrips fuscipennisتريپس رز 

americanus    مرحله پيش شفيرگي و له زندگي شامل تخم، دو سن الرويها شش مرح تريپس .باشد مي ،
 نجا تخم ميآدر  و دشون ها مشاهده مي ها و روي برگ در گل هاي بالغ معموالً تريپس. شفيرگي و بالغ دارند

در  .شوند چون دفرمه مي استتشخيص قابل راحتي ه هاي تخم گذاري شده ب فلفل شيرين برگ در. گذارند
  .شود ت اين حالت ديده نميخيار و ديگر محصوال

يز خوار ها آفت همه چ نآ .و كوچكترين حشرات بال دار هستند) بال موداران( تريپس ها از راسته ي تايزانوپترا
 گياهان گلداني مشاهده ميو  بريدهشاخه هاي  گل، گياهان زينتي، بادمجان، خيار، بوده و روي فلفل دلمه اي

مانند خيار و فلفل دلمه اي در هاي جوان گياهاني  برگ و نقاط رشد باالييها بيشتر درقسمتهاي  تريپس .شوند
هاي خشن و زبر مانند  را و در نوك گياهان داراي برگبهاي نرم مانند ژر سطح و زير برگ گياهان داراي برگ

  .كنند رز و يوكا فعاليت مي
ها و نقاط رشد  در نوك گياه و گلطوري كه فرانك لنيال اكسيدنتاليس بيشتر ه پراكندگي نيز متفاوت است ب

ن در آشفيره  تريپس تاباسي در تمام گياه پراكنده است و .ن در خاك تشكيل مي شودآفعال است و شفيره 
شود ولي روي فلفل دلمه اي  هاي پيرمشاهده مي اكينوتريپس آمريكانا كمتر روي برگ .خاك تشكيل مي شود

 سطح برگ وجود دارد ولي سطح زيرين را ترجيح مي 2در هر  .شود باعث زردي و خشك شدن برگهاي پير مي
تريپس . شود ها تشكيل مي ن نيز روي برگآكند شفيره  هاي زينتي خسارت جدي ايجاد نمي دهد اما روي گل

خسارت تريپس  .شود ها ديده مي ها وجود دارد و الرو آن به ندرت روي برگ گل رويفيوسي پنيس فقط 
  .پس تاباسي استيبا خسارت تر فيوسي پنيس قابل مقايسه

بدشكلي  ،نقره اي و نقطه هاي سياه روي برگ،كاهش رشد گياهلكه هاي  ها به صورت م خسارت تريپسيعال
و ويروس نكروزه  (TSWV)پژمردگي نقطه اي گوجه فرنگي  انتقال ويروس هاي ها در تريپس .است ميوه و گل

ولي فقط الرو سن  ،نها توانايي انتقال ويروس را داشتهآالرو  حشرات بالغ و. دخالت دارند  (INSV)شدن نقطه اي
كه آن را در مرحله الرو  تواند ويروس را منتقل كند تواند ويروس را دريافت كند و حشره بالغ زماني مي مي 1

فرانكلينيال اكسيدنتاليس  .شود ويروس در بدن حشره ماده به جنين منتقل نمي. سن يك دريافت كرده باشد
  .ترين ناقل ويروس ها استموثر

دماي مناسب رشد و . گذارد تخم در دوره زندگي مي 135تا  Frankliniella occidentalis 40 هر حشره ماده 
رشد اين گونه در  .شود ن متوقف ميآرشد  c ° 10و زير  c °35در دماي باالتر از ، بوده c °30نمو اين تريپس 

الروهاي اين كنه با . باشد بيشتر از ماده ها مي هاوايل فصل تعداد نردر ا .تر است روي گل نسبت به برگ سريع
  .ندنك تنيدن تار از خود محافظت مي
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، Echinothrips americanus ،Thrips tabaciهاي   مقايسه برخي از خصوصيات تريپس
Frankliniella occidentalis 

 
Frankliniella 

occidentalis Thrips tabaci Echinothrips 
americanus 

 قهوهاي تيره تا سياه زرد تا قهوه اي تيره زرد روشن تا قهوه اي تيره رنگ بدن

 درصد ماده 70تا  60 درصد ماده 100 درصد ماده 70تا  60 نسبت جنسي

درحه  20متوسط طول دوره نمو دردماي 
 سانتيگراد

 روز 34 روز 20 روز 19

 تخم در روز 2 در روزتخم  3 تخم در روز 4 متوسط ظرفيت تخم گذاري

 
  
  Amblyseius swirskiiكنه شكاري  -1-3

هاي سفيد گلخانه و تنباكو  ها والروهاي مگس اين كنه از الروهاي جوان گونه هاي مختلف تريپس و تخم
Trialeurodes vaporariorum  و  Bemisia tabaci روي فلفل شيرين و خيار قابل استفاده . كند تغذيه مي

  .استروي ديگر محصوالت در دست بررسي  كاربرداست و 

 مقدار و روش مصرف

 هدف مورد انتظار
ميزان مصرف

/عدد(عامل 
 )مترمربع

 فاصله تكرار
 )روز(

 مالحظه تعداد تكرار

 فقط براي فلفل شيرين m² - 1 x/20 پيشگيري

 m² - 1 x/50 درمان سبك
شروع رهاسازي زمان ظهور تريپس يا

 مگس سفيد

 m² - 1 x/100 درمان سنگين
فقط در نقاط الوده وهميشه به صورت توام

 با ديگر عوامل مفيد

  :شرايط محيطي
ن در زمستان استفاده كرد و از طرفي تحمل دماهاي آتوان از  اين كنه مستعد پذيرش دياپوز نيست بنابراين مي

  .باال هم دارد
  :نگهداري

درجه سانتيگراد در تاريكي قابل نگهداري است و در اين  15تا  10روز در دماي  2 تا 1بعد از تاريخ دريافت 
  .پيدا نكندخوب فراهم نمود تا گازكربنيك تجمع  را موقع بايد شرايط تهويه

  :توجه
درحالت پيشگيري فقط زماني استفاده شود . و نمو كند تواند روي گرده فلفل شيرين رشد اين كنه همچنين مي

  .هاي مستمر دارد كه گياه گل
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  :نگهداري
ها به  بطري .درجه سانتيگراد در تاريكي قابل نگهداري است 10تا  8روز در دماي  2 تا 1 بعد از تاريخ دريافت

  .صورت افقي قرار گيرند
  
  Orius laevigatusسن شكاري   -2-3
 Thrips راي كنترل گونه هاي ببه ويژه و  كند گونه هاي مختلف تريپس تغذيه مي ين سن از الروها و افراد بالغا

tabaci  وTh. Frankliniella تواند با تغذيه از شته ها، كنه هاي  تريپس مي نبود همچنين در .كار مي روده ب
  .پوره زرد رنگ استو  بال در اين سن به رنگ تيره. و گرده گياهان زنده بماندعنكبوتي، تخم پروانه ها 

 مقدار و روش مصرف

 هدف مورد انتظار
ميزان مصرف

/عدد(عامل 
)مترمربع  

فاصله تكرار
 مالحظه تعداد تكرار (روز)

 فقط در محصوالت با گرده مصرف شود m² 14 2x/½ پيشگيري

 - m² 14 2x/1 درمان سبك

 فقط در نقاط الوده مصرف شود m² - 1x/10 درمان سنگين

  :توجه
 Amblyseius cucumerisبا كنه شكاري  به منظور كسب موفقيت بهتر توصيه شده است اين محصول همراه

  .شوداستفاده 
  
  شته ها براي كنترلحشرات مفيد توصيه شده  -4

 دارند و مي يمحصوالت باغي هستند كه قدرت توليد مثل بااليبه ويژه شته ها از مشكالت مهم در كشاورزي 
 كوتاهي به سموم مقاوم مياين حشرات در مدت زمان  .سيب برسانندآبه گياهان  مختلف روش هايتوانند به 

 Aulacorthum، شته گلخانه  Aphis gossypiiگلخانه ها عبارتند از شته پنبه  مهمترين گونه هاي شته در. شوند

solani شته سيب زميني ،Macrosiphium euphorbiae  و شته سبز هلوMyzus persicae . 

شته  .شوند ها و كاهش رشد گياه مي زردي برگ با تغذيه از شيره گياهي سبب ي آنهاشته هاي بالغ و پوره ها
شود كه اين عوارض در  با توليد عسلك باعث رشد قارچ دوده و همچنين موجب جذب گرد خاك به گياه مي

لرژي در گياه و آهمچنين شته ها با ترشح موادي به درون گياه سبب  .كاهش فتوسنتز و رشد گياه موثر هستند
 .هستندهاي گياهي نيز  ناقل بعضي از ويروس شوند و در نتيجه كاهش رشد مي

  
 Aphidius colemaniيد   يزنبور پارازيتو  -1-4

مراحل  .شود و مايزوس به كار گرفته مي گونه هاي مختلفي از جنس هاي افيس براي كنترلي افيديوس كولمان
وسيله تخم ريز خود ه ور باين زنب .است، چهار سن الروي و شفيره يوس كولماني در بدن شته شامل تخمنمو افيد

الرو خارج شده از تخم از درون بدن شته تغذيه كرده و ايجاد  دهد و يك تخم درون بدن شته جوان قرار مي
كشد  روز طول مي 14درجه سانتيگراد حدود  21در دماي  كل دوره رشد و نمو زنبور. كند مومي قهوه اي مي
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روز اول  4بيشترين تخم توليدي در  .تر است وز است طوالنير 9شرايط كه حدود اين دوره رشد شته در  كه از
 هاي بارور نشده متولد مي زنبورهاي نر از تخم. مانند هفته زنده مي 3تا  2زنبورها براي  .زندگي زنبور است

نها آاين زنبور روي تمام محصوالتي كه ميزبان مناسب زنبور روي  .است 1به  2شوند و نسبت جنسي معموال 
حالتي كه جمعيت  در .و براي پيشگيري از حمله شته خيلي مناسب است كند قابل رهاسازي است ميفعاليت 
ال باشد از پشه شته خوار به طور همزمان استفاده شود و در شرايط حمله شديد شته از تركيب كفشدوزك اشته ب

  .دليا بي پونكتاتا استفاده شودآ

 مقدار و روش مصرف

 هدف مورد انتظار
رفميزان مص

/عدد(عامل 
 )مترمربع

 فاصله تكرار
 )روز(

 مالحظه تعداد تكرار

 - - m² 7/0,15 پيشگيري

 - m² 7 min. 3x/½ درمان سبك

 - m² 3 min. 6x/½ درمان سنگين

  :توجه
عنوان عامل پيشگيري عليه شته ه هاي با جمعيت محدود و همچنين ب اين زنبور براي كنترل بيولوژيك آلودگي

هاي شديد و يا در زمان حضور  پيشنهاد شده است و در آلودگي  Myzus persicaeو Aphis gossypiiهاي 
توصيه  Aphidoletes aphidimyzaو پشه   Aphidius colemaniانواع ديگر شته ها مصرف همزمان زنبور 

  .شده است
  :شرايط محيطي

  .شود ن كاسته ميآاز تاثير سانتيگراد درجه  30در دماي باالتر از 
  :دارينگه

 .درجه سانتيگراد در تاريكي قابل نگهداري است 10تا  8روز در دماي  2 تا 1بعد از تاريخ دريافت 

  
 Aphidius erviيد   يزنبور پارازيتو -2-4

مايزوس و رودوبيوم به كار  ،آالكورتوم، هاي ماكروزيفم زنبور افيديوس اروي عليه گونه هاي مختلفي از جنس
لماني دارد ولي اندازه واين زنبور شباهت زيادي به زنبور ك. استغاز حمله شته آص اين محصول مخصو .رود مي
دليل ه همچنين شكم سيلندري شكل و سياه و پاهاي قهوه ي و شاخك بلند دارد و ب .لماني استون دو برابر كآ

درجه سانتيگراد 14كل دوره رشد زنبور در دماي  .اندازه بزرگتر منطقي است روي شته هاي بزرگتر فعاليت كند
 350يك ماده حدود  .روز است12درجه  6/23در دماي  روز و 5/13درجه   20روز و در دماي  26حدود 
اين . گذارد عدد تخم در يك روز مي 55و قريب به  استروز اول  7تا  5ن را در آگذارد كه بيشتر  تخم مي

 ،بادمجان ،ت گوجه فرنگي، فلفل شيرينروي محصوال زنبور براي كنترل شته هاي سيب زميني و شته گلخانه
دارد و براي پيشگيري  ياين زنبور قدرت جستجوي باالي .، باقال و غيره كاربرد داردژربرا، رز، خيار، توت فرنگي

را  نآتوان  غاز هجوم شته ها ميآدر  .در زمان مشاهده اولين گروه شته ها بايد رها شود و معموالً مناسب است
 دليا بي پونكتاتا استفاده ميآن از كفشدوزك آمراه ه لودگي بيشتر بهآخوار استفاده كرد و در به همراه پشه شته 



27 
 

  .شود

 مقدار و روش مصرف

 هدف مورد انتظار
ميزان مصرف

/عدد(عامل 
 )مترمربع

 فاصله تكرار
 )روز(

 مالحظه تعداد تكرار

 - - m² 7/0,15 پيشگيري

 - m² 7 3x/½ درمان سبك

 - m² 3 6x/½ درمان سنگين

  :شرايط محيطي
  .شود درجه سانتيگراد متوقف مي 30ن در دماي باالتر از آفعاليت 

  :نگهداري
  .درجه سانتيگراد در تاريكي قابل نگهداري است 10تا  8روز در دماي  2 تا 1بعد از تاريخ دريافت 

 
  Aphidoletes aphidimyzaپشه   -3-4

 .كند مي نها حملهآبه كلني  به ويژهوسيعي از شته ها  دامنه الروهاي شكاري پشه آفيدولتس آفيديمايزا به
Aphidoletes  هايشان را در كلني شته مي فتاب ماده ها تخمآبعد از غروب  .كند مي بيشتر در شب فعاليت 

 كه معموالً داردتغذيه دوران الروي و حشره بالغ  ،يهواي ب وآتعداد تخم گذاشته شده بستگي به شرايط  .گذارند
بالفاصله شروع به مكيدن محتويات ، ها خارج شده روز الروها از تخم 3تا  2بعد از  .عدد است 100شتر از بي

ن آ تدا نارنجي روشن هستند ولي بعد ازبدر او  ارندسن الروي د 3الروها  .كنند بدن شته هاي اطرافشان مي
روز الروها  14تا  7درجه بعد از  21ماي در د .دنشو قرمز و خاكستري مي ،ياقهوه  ،به نوع تغذيه نارنجي هبست

 ،كه با ماسه مي كنندشفيره ها در خاك يك پيله تخم مرغي در اطراف خود ايجاد . شوند به شفيره تبديل مي
 5الروها حداقل به  .شود ن خارج ميآروز حشره بالغ از  14تا  7بعد از . جلد شته و فضوالت پوشيده شده است

گونه  70اين شكارچي به نزديك به  .دنبه تعداد خيلي بيشتري حمله كن مي توانند ولي دارند شته براي رشد نياز
مانند ولي اگر عسلك  روز زنده مي 10تا  7كنند و  ها از عسلك تغذيه مي بالغ .كند شته مختلف حمله مي

بعد از  جفتگيري معموالً. كند تر مي شرايط خشك طول زندگي را كوتاه .شود اين مدت كوتاهتر مي نباشد
در طبيعت شفيره ها از پايان  .افتد خرم اتفاق مي فتاب يا در جاهاي سايه دار وآفتاب و يا قبل از طلوع آغروب 

واسطه ه ب و در گلخانه ها دياپوز متناوب است ).ق معتدلدر مناط( هستنددياپوز  در ارديبهشت تاشهريور 
  .دهد دما در اوايل بهار رخ مي افزايش

  .ن روي گونه هاي مختلف شته در روي محصوالت مختلف استآحشره قابليت استفاده  از مزاياي اين

 مقدار و روش مصرف

 هدف مورد انتظار
ميزان مصرف

/عدد(عامل 
 )مترمربع

 فاصله تكرار
 )روز(

 مالحظه تعداد تكرار

 - - - - پيشگيري



28 
 

 - m² 7 min. 3x/1 درمان سبك

 نقاط الوده مصرف شودفقط در  m² 7 min. 3x/10 درمان سنگين

  :توجه
  .در شرايطي كه شته ها به شكل كلني باشند استفاده از اين عامل كارايي بيشتر و بهتري دارد

  :شرايط محيطي
  .درجه سانتيگراد باشد 16گذاري دماي شبانه بايد باالي  بهتري دارد و براي تخم هاي باال تاثير در رطوبت
  :نگهداري

  .درجه سانتيگراد در تاريكي قابل نگهداري است 15تا  10روز در دماي  2 ات 1بعد از تاريخ دريافت، 
  
  هاي مينوز مگس براي كنترلحشرات مفيد توصيه شده  -5

  Liriomyza huidobrensis،  )مينوز گوجه فرنگي(  Liriomyza bryoniae چهار گونه مگس مينوز مهم شامل
در گلخانه ها مشاهده   Liriomyza trifoliiو    )ز داووديمينو( Chromatomyia syngenesiae، )مينوز نخود(

 .در درون برگ و مقاوم شدن به بعضي از سموم استفاده از سموم مشكل استآفت به دليل فعاليت . شود مي
درجه  20شفيرگي و بالغ است كه در دماي  ،زندگي مينوزها شامل شش مرحله تخم، سه مرحله الروي چرخه

 است خوارهمه چيز Liriomyza bryoniae. استروز  14مرحله شفيرگي حدود  وكشد  ميروز طول  25حدوداً 
 .كند ها مانند ژربرا و داوودي حمله مي ، لوبيا و گلبادمجان، فلفل دلمه اي، سبزيجات مانند گوجه فرنگيبه  و

شفيره روي ميوه ها . دنزن نها خسارت ميآكه با ايجاد داالن در برگ ها به  ندالروهاي سفيد رنگ با سر زرد
 .كند هاي زينتي فعاليت مي روي ژربرا و ساير گل Liriomyza trifolii ليريومايزا تريفولي .شود تشكيل مي

 Liriomyza ليريومايزا هايدوبرنسيس .كند رنگ است كه اطراف نقاط تغذيه ايجاد داالن مين زردآالروهاي 

huidobrensis از ساير گونه هاي لريومايزا  ال است و افراد بالغ تيره ترروي گوجه فرنگي و ساير سبزيجا ت فع
 .كند ميايجاد در اطراف آوندها داالن  ،الرو سفيد بوده .باشد مي

بريده شاخه روي ژربرا و ساير گل هاي Chromatomyia syngenesiae  )مينوز داوودي(كروماتوميا سينجنزيا 
ن داالن هاي پراكنده آ، درون هستند و در سراسر برگ فيدالروها س افراد بالغ بيشتر خاكستري و. فعال است
  .دننك ايجاد مي

  
  Diglyphus isaeaزنبور    -1-5

 3 و 2ولي الروهاي سن  مي كندبه تمام مراحل الروي مينوزها حمله  ،يد خارجي الروها بودهيپارازيتو اين زنبور
توانايي جستجوي كمتري نسبت به  گونه زنبور اين .ميرند الروها بعد از پارازيته شدن مي .دهد را ترجيح مي

 3 .شود توصيه مي فتآدر دماي باال و تراكم باالي  ااستفاده از ديگليفوس آيزي. دارد   Dacnusa sibiricaزنبور
 درجه 20روز و در دماي  10 سانتيگراد درجه 25و طول زندگي حشرات بالغ در دماي  الروي دارد مرحله

هاي زيستي  برخي از ويژگي. گذارد عدد تخم مي 300تا  200اين زنبور در مجموع  .روز است 32سانتيگراد 
  .كنيد اين زنبور را در دو وضعيت حرارتي در جدول ذيل مشاهده مي

 15 °C 25 °C 

26 )روز(طول دوره نمو 10 
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 مقدار و روش مصرف

 هدف مورد انتظار
ميزان مصرف

/عدد(عامل 
 )مترمربع

 فاصله تكرار
 )روز(

 مالحظه تعداد تكرار

 - - - - پيشگيري

 m² 7 min.3x/0,1 درمان سبك

عدد در1اگر تعداد الروها كمتر از
 Diglyphus مخلوطگياه باشد از10

isaea Dacnusa sibirica  
 استفاده شود

 

 m² 7 min. 3x/¼ سنگيندرمان 

عدد در1اگر تعداد الروها بيشتر از
Diglyphus isaea    گياه باشد از 10

 استفادشود

  :نگهداري
ها به  بطري .درجه سانتيگراد در تاريكي قابل نگهداري است 10تا  8روز در دماي  2 تا 1بعد از تاريخ دريافت 

  .صورت ايستاده قرار گيرند
  
  لودآردآهاي  شپشك براي كنترله شده حشرات مفيد توصي -6
 

كه در گلخانه  يمهمترين گونه هاي. خسارت مي زنندمحصوالت باغي  به ويژهمحصوالت مختلف به ها  شپشك
مهمترين  Planococcusاز جنس  .باشد ميPseudococcus  و  Planococcusهاي  جنس زها فعال هستند ا

گونه هاي مختلفي در گلخانه ها  Pseudococcus از جنس و است Planococcus citriگونه شپشك مركبات 
كنند و سبب ايجاد لكه هاي زرد روي  هاي بالغ ماده و پوره ها از شيره گياهي تغذيه مي شپشك .وجود دارد

 شپشك. ن كاهش رشد گياه استآكه نتيجه  مي شوندبرگ  گاهي ريزش گل و ها و نآها و دفرمه شدن  برگ
شوند كه اين  خاك به گياه مي وهمچنين موجب جذب گرد ، ث رشد قارچ دوده شدهليد عسلك باعها با تو

كه  هستندها داراي پنج مرحله در طول زندگي خود  شپشك. استعوارض در كاهش فتوسنتز و رشد گياه موثر 
، شفيره سن پورگي 2شره كامل و در حشرات نر شامل تخم، و ح سن پورگي 3 ،درحشرات ماده  شامل تخم

  .ي و بالغ استدروغ
  
  

 10 23 )روز(طول عمر

 209 293 ميزان باروري

 73 92 تغذيه از ميزبان

 19 13 روز/ماده/تخم
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  Cryptolaemus montrouzieriكفشدوزك   -1-6
ه لودآاست در محل   بهتر .كند لود حمله ميآردآهاي  اين كفشدوزك به تمام مراحل گونه هاي مختلف شپشك

لوده آنقاط  ها و فتاب درميان برگآد و در هنگام غروب شواستفاده  از آن ها به شكل كلني هستند كه شپشك
اين كفشدوزك كارايي  Pseudococcus affinisي شديد گوجه فرنگي به شپشك  گلودآهمچنين در  .رها شوند

  .خواهد داشتو كنترل ناقصي در براست قابل قبولي از خود نشان نداده 
Cryptolaemus montrouzieri ميليمتر مي  4به  هاي بالغ طولشان سوسك .يك كفشدوزك استراليايي است

طول . ي مايل به نارنجي استاسر و سينه و شكم به رنگ قهوه  .ي تيره هستندارنگ قهوه ها به  پوش و بال رسد
 وسيله رشته هاي واكسي سفيد ترشح شده در اطراف خودشان شناسايي ميه ب رسد و ميليمتر مي 13الروها به 

الروهاي  نها و تحركآكند اما طول  نها ميآالروها را شبيه طعمه  بديهي است كه اين تراوشات .شوند
طول دوره رشدي از . نها نيز بلندتر استآو رشته هاي واكسي  لود استآرد آهاي  كفشدوزك بيشتر از شپشك

 .روز است 32درجه اين دوره برابر با  24طوري كه در دماي ه تخم تا انتهاي الروي به دما بستگي دارد ب
يا در  لود وآرد آهاي  روز در كلني شپشكتخم در هر  10 حدوداً ،ماه زندگي كرده 2كفشدوزك ماده تقريبا 

درجه  25تا  22فتابي فعاليت بيشتري دارد دماي آدر هواي  Cryptolaemus. گذارد نها ميآهاي  مجموعه تخم
درجه  16ها وقتي دما به زير  سوسك .ن استآدرصد شرايط بهينه براي تخم گذاري  80تا  70و رطوبت نسبي 

نها در آدرجه نيز باعث گيج شدن  33دماي باالي . شوند وارد دياپوز مي، ل شدهكند غير فعا سانتيگراد افت مي
  .شود ه با شكار ميههنگام مواج

Cryptolaemus افراد بالغ و الروهاي  .استلود آرد آهاي  خيلي كارا در كنترل جمعيت شپشك يك شكارچي
صورت متناوب از شته ها در غياب ه كم بقدار ه متواند ب همچنين مي .كنند ها تغذيه مي نآن از تمام مراحل آ

بهترين موقع  .دشوعدد بالغ بر متر مربع استفاده  3تا  2ن در گلخانه آبراي كاربرد  .ها تغذيه كند شپشك
مورچه ها  .حضور مورچه در محصول اثر منفي روي كارايي كفشدوزك دارد. است كاربرد در مواقع خنك روز

  .كنند نها را در برابر شكارچيها محافظت ميآها دارند بنابرين  سط شپشكعالقه زيادي به عسلك ترشح شده تو

 مقدار و روش مصرف

 هدف مورد انتظار
ميزان مصرف

/عدد(عامل 
 )مترمربع

 فاصله تكرار
 )روز(

 مالحظه تعداد تكرار

 - - - - پيشگيري

 - m² 14 2x/2 درمان سبك

 ده شودفقط درنقاط الوده استفا m² - 1x/10 درمان سنگين

  :شرايط محيطي
  .درجه سانتيگراد باشد16دما بايد باالي

  :نگهداري
  .گراد در تاريكي قابل نگهداري استانتيسدرجه 15تا 10روز در دماي  2 تا 1بعد از تاريخ دريافت 

  :توجه
 ميكارايي قابل قبولي از خود نشان ن  Pseudococcus affinisلودگي شديد گوجه فرنگي به آاين كفشدوزك در 
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  .دهد
  .ستفاده شودا لودآرد آهاي  از اين كفشدوزك همزمان با مراحل اوليه حضور شپشك

 مربع توصيه مي كفشدوزك بالغ بر متر عدد 3تا  2لودگي دارد ولي معموال آمقدار رهاسازي بستگي به شدت 
  .شود

  .لوده انجام شودآرهاسازي در نقاط 
  .ساعات خنك روز باشددرمحيطهاي گلخانه ي عمل رهاسازي بهتر است در

  .چندين حشره كش روي اين كفشدوزك اثرات منفي دارد
در مواقع تشخيص نيز ذيل  آفت كش هاي بيولوژيكدر مديريت تلفيقي آفات گلخانه اي : توجه 

و برچسب تاييد شده هاي سازمان حفظ نباتات  كارگروه و با هزينه خود گلخانه دار طبق دستورالعمل
  :قابل توصيه است

 ره كش بيولوژيك پاليزينحش
 حشره كش بيولوژيك ناتوراليس
 حشره كش بيولوژيك مايكوتال
 حشره كش بيولوژيك نيمازال
 حشره كش بيولوژيك نيمارين

 حشره كش بيولوژيك پست اوت
 قارچ كش بيولوژيك كاليبان
 قارچ كش بيولوژيك تريانوم

 قارچ كش بيولوژيك ميلديوكيور
 سفايتفقارچ كش بيولوژيك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



32 
 

  راهنماي كنترل كيفي دشمنان طبيعي -4پيوست شماره 
  

  Phytoseiulus persimilus Athias-Henriot (Acaridae: Phytoseiidae) گونه
 

  شرايط آزمايش - 1
  C25 -22: دما

  5 75%: رطوبت 
  ساعت روشنايي 16ساعت تاريكي،  8: دوره نوري

  معيارهاي كنترل كيفي - 2

  .بيشتر تعداد شكارگرها زنده باشند: كميت
  ).شكارگر 100تعداد (شكارگرها ماده باشند % 70بيشتر از : نسبت جنسي

  .گذاري كنند تخم رسيده و روز 5ها حداقل در  از ماده% 80: طول عمر
 ).عدد 30تعداد (هر ماده در طول پنج روز  يتخم به ازا 10بيشتر از : گذاري پتانسيل تخم

 
  ي آزمايشها شرح روش - 3

اگر ظرف اجازه غلتانده شدن را . محتويات ظرف را به آرامي مخلوط كنيد: كميت
هر . نمونه از هر ظرف بگيريد 5حداقل . دهد از يك ظرف ديگر براي اين كار استفاده كنيد نمي

ليتر ظرف و يا حداقل  ميلي 500-200از ماده حمل كننده براي حجم % 2نمونه حداقل داراي 
  .ليتر ميلي 200فهاي محتوي شكارگر و ماده حمل كننده كمتر از براي ظر% 5

ها را روي يك سطح سفيد  محتويات نمونه. ها را يكي يكي مورد بررسي قرار دهيد نمونه
كنند را  كه شروع به حركت مي يشكارگرهاي. بريزيد و يك المپ گرم زير آن روشن كنيد

يعني  x/fدر نهايت ازطريق فرمول . ندارند اند اما حركت شمارش كنيد، سپس آنهايي كه زنده
تعداد شكارگرهاي زنده تقسيم بر كل حجم ورميكوليت هر نمونه، شمار شكارگرها را تخمين 

  .بزنيد
سانتيمتر كه  3.5 – 2.5يك ديسك برگي گياه لوبيا به قطر  :پتانسيل عملي توليد مثل

 2ديش به قطر  در پتري ي راديسك برگ. است، تهيه كنيدآلوده شده اي  به كنه دو نقطه
كنه ماده را از داخل واحد مورد  30به صورت تصادفي . آگار قرار دهيد - روي آب سانتيميتر

ها را به  ساعت ماده 48بعد از . بگذاريد ديش  آزمايش برداريد و به صورت انفرادي داخل پتري
ديش قديمي شمارش  تريها يا الروهاي خارج شده را در پ تعداد تخم. ظروف جديد منتقل كنيد
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 ها و سپس تعداد تخم. ديش جديد نگهداريد ساعت در پتري 72كنه ماده را براي مدت . كنيد
اي را كه  افراد ماده. هاي پنج روز را با يكديگر جمع بزنيد داده. الروها را شمارش كنيد

  .اند محاسبه نكنيد گذاري نكرده تخم
  

  Neoseiulus californicus McGregor (Acarina: Phytoseidae)   گونه
  شرايط آزمايش - 1
  

  C125: دما
  5 75%: رطوبت 

  ساعت روشنايي 16ساعت تاريكي،  8: دوره نوري

  معيارهاي كنترل كيفي - 2

  .بيشتر تعداد شكارگرها زنده باشند :كميت
ها را زير  براي تشخيص جنسيت كنه. ها ماده باشند از كنه% 60بيشتر از  :نسيت جنسي

  .نوكولر بازرسي كنيدبي
  .روز 5هر ماده در مدت  يتخم به ازا 7بيشتر از  :پتانسيل عملي توليد مثل

 ).عدد 30تعداد ( گذاري كنند روز تخم 5ها حداقل در  از ماده% 80 :طول عمر

  
  هاي آزمايش شرح روش - 3

ري حامل شكارگرها را داخل يك شيشه دهان گشاد خالي كنيد، آن را به طمحتويات ب
براي (از آن به وزن دو گرم جدا كنيد  سه نمونه. سيله يك قاشق به هم بزنيد و وزن كنيدو

ميكرومتر  90فنجان را داخل يك الك كه ذرات به قطر ). نمونه به مقدار يك فنجان كوچك
ها از  براي مدتي آب سرد روي الك بريزيد تمام مراحل كنه. قادر به عبور از آن باشد بريزيد

ها  ها را داخل آب گرم بگذاريد تا كنه براي مدت كوتاهي ظرف حاوي كنه. گذشتالك خواهند 
ها را مدتي داخل آب حركت دهيد تا  در يك ظرف بزرگ كنه. كشته شوند اما متالشي نشوند

به طور كامل از يكديگر جدا شده، تعداد آنها را بشماريد و نسبت به وزن ورميكوليت تعداد را 
  .يدري محاسبه كنطدر هر ب

اي  سانتيمتري از گياه لوبيا يا فلفل دلمه 2.5برگي  ديسك :پتانسيل عملي توليد مثل
كنه تارتن متحرك آلوده كنيد و تعداد زيادي تخم كنه  15تا  10اين ديسك را به . آماده كنيد

آگار در يك ظرف  -ديسك برگ را روي آب. تارتن نيز بايد در اختيار شكارگرها باشد
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هاي ماده شكارگر را به طور تصادفي  كنه. قرار دهيد  mm15و ارتفاع   mm32ر پالستيكي به قط
تر شدن نمونه آن را به صورت واژگون  براي طبيعي. ها انتقال دهيد ديش ري به پتريطاز داخل ب

هاي ماده را به يك ظرف جديد منتقل  ساعت كنه 48بعد از . روي يك صفحه كاغذ قرار دهيد
در ظرف جديد به . ها را در اين مدت در ظرف قديمي شمارش كنيد ي آنها كنيد و تعداد تخم

ها را  تعداد تخم. گذاري دهيد، سپس تعداد آن را بشماريد ها اجازه تخم ساعت به كنه 72مدت 
هايي كه به طور  ماده. تكرار انجام دهيد 30اين كار را در . در طول پنج روز با يكديگر جمع كنيد

  .اند را محاسبه نكنيد يا گمشده اند تصادفي كشته شده
  

  Macrolophus caliginosus Wagner (Hemiptera: Miridae) گونه
  
  شرايط آزمايش - 1
  

  C222: دما
  10 75%: رطوبت 

  ساعت روشنايي 16ساعت تاريكي،  8: دوره نوري
  معيارهاي كنترل كيفي - 2

  زنده باشند ها و بالغ ها بيشتر تعداد پوره: كميت
  %5كمتر از  :ميرمرگ و 

  ساعت 72هر ماده در مدت  يتخم به ازا 7بيشتر از : گذاري پتانسيل عملي تخم
  هاي آزمايش شرح روش - 3

گذاشته بعد از يك ساعت آن را خارج كرده  ها را داخل فريزر ظرف حاوي سن :كميت
  .و شمارش كنيد

  .رش كنيدتعداد حشرات مرده را بعد از جدا كردن حشرات ماده شما: مرگ و مير
 500جنسيت حشرات در يك نمونه كه شامل ، درصد ماده 45بيشتر از : نسبت جنسي

  .حشره است را تعيين كنيد
روز بعد از آخرين  10-7حشره ماده را  30تعداد : : پتانسيل عملي توليد مثل

 برگ. هاي تنباكو قرار دهيد به صورت انفرادي آنها را روي برگ. اندازي انتخاب كنيد پوست
 Ephestiaاز تخم . آگار و به صورت واژگون قرار دهيد -آب mm4هاي تنباكو را روي 

kuehniella هاي ماده را از داخل ظروف  ساعت سن 72بعد از . ها استفاده كنيد براي تغذيه سن
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ها در بافت  تخم. هاي سن بازرسي كنيد ها را در زير بينوكولر براي يافتن تخم برداريد و برگ
 72هر ماده در مدت  يگذاري بايد هفت تخم به ازا متوسط تخم. شوند ذاشته ميها گ رگبرگ

  .ساعت باشد
 :Orius spp. (O. laevigatus, O. insidiosus, O. majusculus, O. albedipenis) (Hemiptera گونه

Anthocoridae  
  
  
  شرايط آزمايش - 1
  

  C222: دما
  5 75%: رطوبت 

  ساعت روشنايي 16ساعت تاريكي،  8: دوره نوري
  معيارهاي كنترل كيفي - 2

  .ها و بالغين زنده باشند بيشتر تعداد پوره: كميت
  .از حشرات ماده باشند% 45بيشتر از : نسبت جنسي

جفت  30تعداد  ،روز 14عدد تخم به ازاي هر ماده در طي  30بيشتر از  :زادآوري
  تست ساليانه

  پتانسيل عملي توليد مثل
به . را انتخاب كنيد ساعت از بلوغشان نگذشته 24يشتر از بالغ كه بحشره  100تعداد 

 روز آنها را در در يك ظرف قابل تهويه نگهداريد و با تخم افستيا و غالف لوبيا آن 3- 2مدت 
بعد از گذشت اين مدت . سپس جنسيت آنها را در زير بينوكولر تعيين كنيد. ها را تغذيه كنيد

 .قرار دهيد mm371اي به حجم  نر و ماده درون يك ظرف شيشههاي  ها را به صورت جفت سن
ها داخل  براي اينكه سن. گذاري از غالف لوبيا و تخم افستيا استفاده كنيد براي تغذيه و تخم

ها  هر دو يا سه روز غالف. ها را از فاصله بين دو دانه تقسيم كنيد گذاري نكنند غالف غالف تحم
روزه محاسبه  14هاي گذاشته شده در طول دوره  تعداد تخم .را با غالف تازه تعويض كنيد

  .اند را محاسبه نكنيد اند و يا مفقود شده هايي كه در طول اين مدت تصادفاً كشته شده ماده. كنيد
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  Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae) گونه
  شرايط آزمايش - 1
  

  C222: دما
  %60-90: رطوبت 

  ساعت روشنايي 16ساعت تاريكي،  8: دوره نوري
  
  معيارهاي كنترل كيفي - 2

در طول مدت دو هفته بيشتر زنبورهاي بالغ تعيين شده بر روي برچسب  :نرخ ظهور
  )عدد 1000تعداد . (ظاهر شوند

بيشتر از هفت تخم به ازاء هر ماده در روز براي مدت دو، : گذاري پتانسيل عملي تخم
  )عدد ماده 30تعداد . (ها بالغ شدن مادهسه و چهار روز بعد از 

  ماده، تست ساليانه30ميليمتر باشد،/. 23طول ساق پاي عقبي بيشتر از:سايز بالغها
  

  هاي آزمايش شرح روش - 3
. پيش از انجام آزمايش تعداد بالغيني كه بايد ظاهر شوند را تعيين كنيد: ظهور بالغين

ها را  نمونه. شفيره باشند را انتخاب كنيد 1000ي تعداد سه نمونه را كه در مجموع حداقل دارا
سپس تعداد را شمارش  .داخل يك ظرف به مدت دو هفته بگذاريد تا زنبورهاي بالغ ظاهر شوند

هاي شفيرگي  توانيد تعداد زنبورهاي بالغ را بشماريد و يا اينكه پوسته كنيد، براي انجام اين كار مي
نتايج به دست آمده بايد با . ها قابل استناد است داده در هر دو حالت. خالي را شمارش كنيد

  .تعداد ذكر شده روي برچسب جعبه همخواني داشته باشد
زنبور بالغ را به طور تصادفي انتخاب كيند و تعداد حشرات  500تعداد : نسبت جنسي

مل از جنس نر در اين گونه كامال به رنگ سياه است و به طور كا. نر را در اين تعداد بشماريد
شمار حشرات ماده . حشره ماده قابل تشخيص است حشره ماده داراي شكمي زرد رنگ است

  .جمعيت باشد% 98بايد بيشتر از 
  پتانسيل عملي توليد مثل

اي  تعدادي شفيره سياه رنگ كه نزديك تفريخ هستند را در يك ظرف شيشه: روز اول
  .وند را از داخل ظرف بيرون بياوريدش زنبورهاي بالغ را كه در طول شب خارج مي. نگهداريد
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. صبح ظاهر شدند را انتخاب كنيد 10زنبور بالغ را كه در حدود ساعت  30: روز دوم
اي به صورت انفرادي به همراه يك قطره عسل بگذاريد تا  آنها را داخل يك ظرف كوچك شيشه

  .گذاري الزم است اين كار براي آماده شدن زنبور براي تخم. روز سپري شود
براي . شود انجام مي mm15و ارتفاع  mm35ديش به ابعاد  آزمايش در پتري: روز سوم

ديش  پتري. مش آن را بپوشانيد 150تهويه هوا روي در ظرف يك سوراخ ايجاد كنيد و با توري 
قبل از جامد شدن آب آگار يك برگ تنباكو را به . پر كنيد% 1از آب آگار   mm10را به ارتفاع 
سفيد   5و  4پوره سن  25برگ تنباكو بايد حداقل داراي . ن روي آگار قرار دهيدصورت واژگو

 براي اطمينان از كيفيت مطلوب ديسك برگ، برگ. باشد )Trialeurodes vaporariorum(بالك 
 30در مجموع . پوره قرار دهيد 3ها را صبح زود آماده كنيد و در هر سانتيمتر مربع حداكثر 

  .در هر نمونه يك زنبور ماده رها كنيد نمونه آماده كنيد و
اين كار را در . هاي نمونه جديد انتقال دهيد زنبورهاي ماده را به ظرف: روز چهارم

  .صبح انجام دهيد 10ساعت 
  .4تكرار روز : روز پنجم
ها را تا ظاهر شدن  پوره. ها حذف كنيد يد را از داخل نمونهيزنبورهاي پارازيتو: روز ششم

متوسط . هاي سياه رنگ را شمارش كنيد روز تعداد شفيره 14بعد از . غ بازرسي كنيدزنبورهاي بال
اين ميزان در فاصله زماني مرداد ماه تا . هر روز باشد يها بايد هفت عدد به ازا تعداد شفيره

  .آبان ماه صادق است
  

  Eretmocerus eremicus Rose (Hymenoptera: Aphelinidae) گونه
  
  شرايط آزمايش -1
  

  C222: دما
  10 75%: رطوبت 

  ساعت روشنايي 16ساعت تاريكي،  8: دوره نوري
  معيارهاي كنترل كيفي - 2

بيشتر تعداد زنبورهاي ذكر شده روي برچسب ظرف بايد در طي : ظهور زنبورهاي بالغ
  )عدد 1000تعداد . (دو هفته بالغ شوند

  ).عدد 500عداد ت(از زنبورها ماده باشند % 45بيشتر از  :نسبت جنسي
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ساعت در  72تخم به ازاء هر ماده در مدت  45بيشتر از  :پتانسيل عملي توليد مثل
  )عدد ماده بالغ 30تعداد . ( طول دو تا چهار روز بعد از ظهور

  هاي آزمايش شرح روش - 3
شفيره زردرنگ يا بيشتر  1000نمونه كه جمعاً داراي  3حداقل : ظهور زنبورهاي بالغ

ها را در يك ظرف در بسته و قابل تهويه به مدت دو هفته نگهداريد  نمونه. خاب كنيدباشد را انت
هاي  توانيد تعداد شفيره همچنين مي. تا زنبورهاي بالغ ظاهر شوند سپس آنها را شمارش كنيد

تعداد به دست آمده بايد با تعداد . خالي قبل و بعد از آزمايش را يادداشت و با هم مقايسه كنيد
  .ه روي برچسب مشخصات ظرف همخواني داشته باشدذكر شد

عدد از زنبورهاي به دست آمده از آزمايش قبل را انتخاب  500تعداد : نسبت جنسي
جنس ماده به وسيله شكم تيز و رنگ زرد روشن . كنيد و تعداد زنبورهاي ماده را شمارش كنيد

  .باشد% 45ها بايد بيشتر از  درصد ماده. بدن از جنس نر متمايز است
  گذاري پتانسيل عملي تخم

تعداد زياد شفيره نزديك به خروج زنبورهاي بالغ را در يك ظرف در بسته : روز اول
  .اند را خارج كنيد تمام زنبورهايي كه در طول شب ظاهر شده. نگهداريد

آوري كنيد و  اند صبح زود جمع زنبور نر و ماده كه تازه ظاهر شده 30تعداد  :روز دوم
اين كار . يك ظرف قابل تهويه به همراه چند قطره عسل نگهداريد تا روز سپري شوددر داخل 

  .گذاري الزم است گيري و آمادگي پيش از تخم براي سپري شدن دوره جفت
  mm50هاي به قطر  ديش زنبورهاي ماده را به صورت انفرادي در داخل پتري :روز سوم

براي تهويه هوا از يك سوراخ روي در . ر دهيدكه در آن كامال محكم شود قرا  mm15و ارتفاع 
از آب   mm10ديش را به ارتفاع  پتري. ايد استفاده كنيد مش روي آن چسبانده 150كه توري 

قبل از جامد شدن آب آگار يك برگ تنباكو را به صورت واژگون روي آگار . پر كنيد% 1آگار 
 Trialeurodes(دو و سه سفيد بالك پوره سن  60برگ تنباكو بايد حداقل داراي . قرار دهيد

vaporariorum( براي اطمينان از كفيت مطلوب ديسك برگ، برگها را صبح زود آماده . باشد
نمونه آماده كنيد و در  30در مجموع . پوره قرار دهيد 3كنيد و در هر سانتيمتر مربع حداكثر 

  .هر نمونه يك زنبور ماده رها كنيد
اين كار را در ساعت . را به ظرفهاي نمونه جديد انتقال دهيدزنبورهاي ماده : روز چهارم

  .صبح انجام دهيد 10
  .تكرار روز چهارم: روز پنجم
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ها را تا ظاهر شدن تمام  نمونه. ها حذف كنيد يد را از نمونهيزنبور پارازيتو: روز ششم
پارازيته نشده  هاي هاي بالغ ظاهر شده از شفيره سفيد بالك. زنبورها در شرايط مناسب نگهداريد

  .را حذف كنيد
ها به ازاء  متوسط تعداد شفيره. هاي زردرنگ را شمارش كنيد تعداد شفيره: روز بيستم

  .عدد باشد 15هر ماده بايد بيشتر از 
  .كنيد شاخك نر و ماده را در شكل زير مشاهده مي

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

  Diglyphus isaea Walker (Hymenoptera: Eulophidae) گونه
  
  
  شرايط آزمايش -1
  

  C   2  25:دما
  70% 10رطوبت 

  ساعت روشنايي 16ساعت تاريكي،  8: دوره نوري
  .ها تأثير منفي دارد لوكس، نور مستقيم در فعاليت ماده 300كمتر از : شدت نور

  معيارهاي كنترل كيفي - 2
  هاي بالغ ذكر شده روي برچسب ظرف زنده باشد بيشتر زنبور: كميت

از بالغين نمرده باشند در صورتي كه سه ظرف به % 8كمتر از : لغينمرگ و مير با
  .)عدد يا بيشتر 500تعداد .(عنوان نمونه در نظر گرفته شده باشد

زمايش آ عدد، 100تعداد ،باشند  از زنبورهاي زنده ماده% 45بيشتر از : نسبت جنسي
  .دسته اي
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گذاري  ديش تخم در پتريها در طول يك هفته  ماده% 70: پتانسيل عملي توليد مثل
  ).عدد 100تعداد (كنند 

  شرح روشهاي آزمايش - 3
ديش به  زنبورهاي ماده را به صورت انفرادي داخل يك پتري: پتانسيل عملي توليد مثل

 Lyriomyza trifoliiسانتيمتر كه قبال در آن يك برگ لوبيا آلوده به الرو سن دوم و سوم  12قطر 
بعد از هفت . اغذ صافي كه قطرات عسل روي آن است بگذاريداست و يك ك L. bryoniaeيا 

ساعت در  24برگها را به مدت . يد برگ را عوض كنيديهاي پارازيتو روز برگ با مشاهده تخم
. شود يد كامل مييهر تكرار با ديدن اولين تخم پارازيتو براي تشريح نگهداريد C 4  - 8دماي 

اند را محاسبه كنيد، در اين  گذاري كرده اي كه تخم در پايان هفت روز درصد زنبورهاي ماده
اند را محاسبه كنيد اما آنهايي كه به طور  محاسبه بايد درصد افرادي كه به طور طبيعي مرده

  .اند را ذكر نكنيد اتفاقي كشته
  

  Aphidius coleomani Viereck (Hymenoptera: Beraconidae) گونه
  شرايط آزمايش - 1
  

  C225: دما
  5 70%: بت رطو

  ساعت روشنايي 16ساعت تاريكي،  8: دوره نوري

  معيارهاي كنترل كيفي - 2

بيشتر تعداد بالغين تعيين شده روي برچسب مشخصات بايد : كميت و نرخ ظهور بالغين
حداقل سه نمونه توليد شده توسط توليد كننده بايد مورد بررسي قرار . از شفيره خارج شوند 

  ).عدد 500تعداد ( باشد % 45يد بيشتر از نرخ ظهور با. گيرد
  ).عدد 150تعداد (زنبورها ماده باشند % 45بيشتر از : نسبت جنسي

 Aphis gossypiiهر ماده در روز اول زماني كه  يموميايي به ازا 60: پتاسيل عملي توليد مثل
ميزبان باشد  Myzus persicaeموميايي به ازاء هر ماده در روز اول زماني كه  35ميزبان باشد و 

  ).عدد 30تعداد (

  هاي آزمايش شرح روش - 3
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ها و  موميايي. شوند را تعيين كنيد تعداد بالغين كه از موميايي خارج مي: كميت و ظهور
قرار بدهيد و در آن با چوب  cm9و قطر  cm15مواد حمل كننده آنها را در ظرفي به ارتفاع 

ند سوراخ كه با توري مسدود شده است براي ظرف مذكور بايد داراي چ. پنبه مسدود كنيد
ها و مواد حمل كننده آنها را هر روز به  به وسيله باز كردن چوب پنبه، موميايي. تهويه باشد

چند قطره عسل روي يك پنبه دندانپزشكي براي تغذيه بالغين قرار . ظرف جديد منتقل كنيد
ن كار را تا زماني كه هيچ زنبوري اي. ظرف حاوي بالغين را سرما داده و شمارش كنيد. دهيد

  .روز ادامه دهيد 7خارج نشود ادامه دهيد، شمارش را حداكثر 
ها و  موميايي: روش جايگزين ديگر براي جمع كرده بالغين تازه خارج شده از موميايي

يك قيف . اي به ابعاد ذكر شده در باال قرار دهيد مواد حمل كننده آنها را در ظرف قابل تهويه
يك شيشه به عنوان ظرف جمع كننده . ها قرار دهيد ون شده را روي ظرف محتوي مومياييواژگ

دوره نوري استاندارد را به وسيله المپهاي مهتابي كه در فاصله . را روي گردنه قيف ثابت كنيد
cm20 اي را به وسيله يك پارچه  جز ظرف شيشهه كل سيستم ب. از شيشه جمع كننده قرار دهيد

ظرف را . شوند اي مي پوشانيد، زنبورها به سمت نور جذب شده و داخل ظرف شيشهسياه رنگ ب
اين كار را به مدت . يد بالغ داخل آن را شمارش كنيديهر روز تعويض كنيد و زنبورهاي پارازيتو

زنبورهاي (تعداد : براي محاسبه نرخ ظهور بالغين از اين فرمول استفاده كنيد. روز انجام دهيد 7
  100× ) ها داد مومياييتع/ بالغ 

 100اي  نمونه. تمام زنبورهاي بالغ آزمايش قبل را با هم مخلوط كنيد: نسبت جنسي
ها به وسيله انتهاي تيز  ماده. ها را در آن شمارش كنيد تايي را انتخاب كنيد و تعداد ماده

. ها است بالها اغلب برابر طول  طول شكم در ماده). تخمريز(شوند  شكمشان از نرها متمايز مي
% 45ها بايد بيشتر از  درصد ماده. انتهاي شكم در نرها گرد و طول آن كمتر از طول بالها است

  .باشد
  پتانسيل عملي توليد مثل

  .توانيد هم روي ديسك برگي و هم روي گياه كامل انجام دهيد اين آزمايش را مي
  :ديسك برگي روي آگار

ايد  آن يك سوراخ توري چسبانده شده ساختهديش پالستيكي كه روي در  پتري: روز اول
مقدار يك سانتيمتر . انتخاب كنيد mm 31و ارتفاع  mm77شود به قطر  و در آن محكم بسته مي

تا حدي كه بتوانيد آن (برسد  C30داخل آن بريزيد و بگذاريد تا دماي آن به  % 1آگار  –آب 
قبل از جامد شدن يك ). حس كنيدرا به راحتي به صورت خود بچسبانيد اما گرماي آن را 

و يا ديسك برگي، برگ فلفل ) است Aphis gossypiiهنگامي كه ميزبان (ديسك برگي، برگ خيار 
. است را به صورت واژگون روي آن بگذاريد) Myzus persicaeكه ميزبان   هنگامي( اي  دلمه
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. سك برگ قرار دهيدرا روي دي M. persicae شته 30يا تعداد  A. gossypiiشته  30تعداد 
ديش را به صورت سروته داخل يك ظرف ديگر بگذاريد تا محيط بيشتر حالت طبيعي  پتري

بعد از گذشت يك . داشته باشد همچنين از چسبناك شدن برگ توسط عسلك جلوگيري شود
پوره شته در سنين يك  150تا  100اكنون شما . هاي بالغ را از داخل ظرف خارج كنيد روز شته

تعداد زيادي موميايي كه نزديك ظاهر شدن . نمونه به همين شكل تهيه كنيد 30. داريد و دو
  C 25زنبورهاي بالغ است را تهيه كنيد چند قطره عسل در نزديك آنها قرار دهيد و در اتاق  

  .قرار دهيد
ها را شمارش  ديش را از داخل آن برداريد، پوره هاي بالغ موجود در پتري شته: روز دوم

  .شته وجود داشته باشد100در هر ظرف تعداد . نيدك
. به مدت پنج دقيقه نگهداريد C 8-12ظروف حاوي زنبورهاي بالغ را در دماي  

اي كوچك در كنار آنها قرار دهيد  يك ظرف شيشه. زنبورها را روي يك سطح سفيد بريزيد
در . ر ماده را انتخاب كنيدعدد زنبو 30تعداد . هنگامي كه به داخل ظرف رفتند در آن را ببنديد

ها قرار دهيد و به صورت  ديش اتاق سردي زنبورها را به صورت انفرادي داخل هر يك از پتري
  .ساعت قرار دهيد 24به مدت  C25سروته در دماي  
  .ساعت زنبورهاي بالغ را جدا كنيد 24بعد از مدت : روز سوم

ها را به يك ظرف  مناسب نبود شتهكيفيت برگ را كنترل كنيد اگر : روز چهارم تا دهم
  .ديگر انتقال دهيد

  .ها را به ازاء هر پتري ديش بشماريد  تعداد موميايي: روز يازدهم
  گياه تازه
برگي و يا يك گياه كوچك فلفل  3 – 2از يك گياه خيار كوچك در مرحله : روز اول

از مقداري . ه قرار دهيديك استوانه پالستيك قابل تهويه را روي گيا. اي استفاده كنيد دلمه
به وسيله يك قلموي باريك و نرم . ورميكوليت براي پوشاندن درزهاي زير استوانه استفاده كنيد

  .شته را روي هر گياه قرار دهيد 30تعداد 
دستورالعملي را كه براي حالت ديسك برگي ذكر شد را بكار : روز دوم تا دوازدهم

  .ببريد
  .ه دو روز براي توليد تعداد پوره كافي نياز داشته باشدب M. persicaeممكن است : تذكر
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  Aphidius ervi Haliday (Hymenoptera: Beraconidae) گونه
  شرايط آزمايش - 1
  

  C222: دما
  5 75%: رطوبت 

  ساعت روشنايي 16ساعت تاريكي،  8: دوره نوري

  معيارهاي كنترل كيفي - 2

  :معيارهاي كنترل كيفي بالغين
بيشتر تعداد زنبورهاي بالغ تعيين شده روي برچسب مشخصات بايد از شفيره  :كميت

  .خارج شوند 
  زنبور بالغ 500در تعداد % 8كمتر از : مرگ و مير بالغين

  معيارهاي كنترل كيفي موميايي
  ها زنده و زنبورهاي بالغ از موميايي خارج شوند بيشتر موميايي :كميت

  )عدد 250اد تعد% (75بيشتر از  :ظهور بالغها
  )عدد 150تعداد (ماده % 45بيشتر از : نسبت جنسي

موميايي به ازاء هر ماده در مدت دو ساعت هنگامي كه  35: پتانسيل عملي توليد مثل
  .باشد ,Macrosiphum euphorbiaeميزبان 

  هاي آزمايش شرح روش - 3
ها و  موميايي. يدشوند را تعيين كن تعداد بالغين كه از موميايي خارج مي: كميت و ظهور

قرار داده و در آن با چوب پنبه  cm9و قطر  cm15مواد حمل كننده آنها را در ظرفي به ارتفاع 
ظرف مذكور بايد داراي چند سوراخ كه با توري مسدود شده باشد براي تهويه . مسدود كنيد

روز به ظرف ها و مواد حمل كننده آنها را هر  به وسيله باز كردن چوب پنبه، موميايي. باشد
. چند قطره عسل روي يك پنبه دندانپزشكي براي تغذيه بالغين قرار دهيد. جديد منتقل كنيد

اين كار را تا زماني كه هيچ زنبوري خارج . ظرف حاوي بالغين را سرما داده و شمارش كنيد
 روش جايگزين ديگر براي جمع كرده. روز ادامه دهيد 7نشود ادامه دهيد، شمارش را حداكثر 
ها و مواد حمل كننده آنها را در ظرف قابل  موميايي: زنيور بالغ تازه خارج شده از موميايي

يك قيف واژگون شده را روي ظرف محتوي . اي به ابعاد ذكر شده در باال قرار دهيد تهويه
. يك شيشه به عنوان ظرف جمع كننده را روي گردنه قيف ثابت كنيد. ها قرار دهيد موميايي

سانتيمتر از شيشه جمع  cm20استاندارد را به وسيله المپهاي مهتابي كه در فاصله  دوره نوري
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اي را به وسيله يك پارچه سياه رنگ بپوشانيد،  كل سيستم بجز ظرف شيشه. كننده قرار دهيد
ظرف را هر روز تعويض كنيد . شوند اي مي زنبورها به سمت نور جذب شده و داخل ظرف شيشه

. روز انجام دهيد 7اين كار را به مدت . وئيد بالغ داخل آن را شمارش كنيدو زنبورهاي پارازيت
تعداد / زنبورهاي بالغ (تعداد : براي محاسبه نرخ ظهور بالغين از اين فرمول استفاده كنيد

  100× ) ها موميايي
 100اي  نمونه. تمام زنبورهاي بالغ آزمايش قبل را با هم مخلوط كنيد: نسبت جنسي

ها به وسيله انتهاي تيز  ماده. ها را در آن شمارش كنيد تخاب كنيد و تعداد مادهتايي را ان
. ها است ها اغلب برابر طول بال طول شكم در ماده). تخمريز(شوند  شكمشان از نرها متمايز مي

% 45ها بايد بيشتر از  درصد ماده. انتهاي شكم در نرها گرد و طول آن كمتر از طول بالها است
  .باشد

  نسيل عملي توليد مثلپتا
  .توانيد هم روي ديسك برگي و هم روي گياه كامل انجام دهيد اين آزمايش را مي

  :ديسك برگي روي آگار
ديش پالستيكي كه روي در آن يك سوراخ توري چسبانده شده  پتري: روز اول

ار يك مقد. انتخاب كنيد mm 31و ارتفاع  mm77شود به قطر  ايد و در آن محكم بسته مي ساخته
تا حدي كه (برسد  C30داخل آن بريزيد و بگذاريد تا دماي آن به  % 1آگار  –سانتيمتر آب 

قبل از جامد ). بتوانيد آن را به راحتي به صورت خود بچسبانيد اما گرماي آن را حس كنيد
تا  40تعداد . شدن يك ديسك برگي، برگ سيب زميني را به صورت واژگون روي آن بگذاريد

ديش را به صورت سروته داخل  پتري. را روي ديسك برگ قرار دهيد M. euphorbiaeشته  60
يك ظرف ديگر بگذاريد تا محيط بيشتر حالت طبيعي داشته باشد همچنين از چسبناك شدن 

هاي بالغ را از داخل ظرف خارج  بعد از گذشت يك روز شته. برگ توسط عسلك جلوگيري شود
نمونه به همين شكل تهيه  60. وره شته در سنين يك و دو داريدپ 150تا  100اكنون شما . كنيد
تعداد زيادي موميايي كه نزديك ظاهر شدن زنبورهاي بالغ است را تهيه كنيد چند قطره . كنيد

  .قرار دهيد  C 22عسل در نزديك آنها قرار دهيد و در اتاق  
ها را شمارش  ريد، پورهديش را از داخل آن بردا هاي بالغ موجود در پتري شته :روز دوم

  .شته وجود داشته باشد100در هر ظرف تعداد . كنيد
. به مدت پنج دقيقه نگهداريد C 8-12ظروف حاوي زنبورهاي بالغ را در دماي  

اي كوچك در كنار آنها قرار دهيد  يك ظرف شيشه. زنبورها را روي يك سطح سفيد بريزيد
در . عدد زنبور ماده را انتخاب كنيد 60تعداد . نديدهنگامي كه به داخل ظرف رفتند در آن را بب
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ها قرار دهيد و به صورت  ديش اتاق سردي زنبورها را به صورت انفرادي داخل هر يك از پتري
  .ساعت قرار دهيد 24به مدت  C22سروته در دماي  
  .ساعت زنبورهاي بالغ را جدا كنيد 24بعد از مدت  :روز سوم

ها را به يك ظرف  برگ را كنترل كنيد اگر مناسب نبود شته كيفيت: روز چهارم تا دهم
  .ها را به ازاء هر پتري ديش بشماريد  تعداد موميايي: روز يازدهم.  ديگر انتقال دهيد

  
  Aphidoletes apjhidomyza Rondani (Diptera: Cecidomyiidae) گونه

  شرايط آزمايش - 1
  

  C222: دما
  5 75%: رطوبت 

  ساعت روشنايي 16اعت تاريكي، س 8: دوره نوري

  معيارهاي كنترل كيفي - 2

  .تعداد حشرات بالغ بايد همانند تعداد ذكر شده روي برچسب ظرف باشد: كميت
  n= 150روز،  7درصد در مدت  70بيشتر از : نرخ ظهور

  n= 150درصد ماده،  45بيشتر از : نسبت جنسي
  n=25روز،  3هر ماده در مدت  تخم به ازا 40بيشتر از : پتانسيل عمل تخمگذاري

  آزمايش نمونه: قدرت پرواز
  شرح روشهاي آزمايش - 3

ليتر  0.1شفيره به ازاء  1000اين آزمايش براي توليدات استاندارد يعني  :كميت
  .طراحي شده است) گرم 22(ورميكوليت 

آن را با دقت . محتويات بتري را وزن كنيد. ها را در يك بتري تخمين بزنيد تعداد شفيره
ممكن . ها را در آن بشماريد تعداد شفيره. نمونه به وزن يك گرم از آن برداريد 3مخلوط كنيد و 

  .ها به يكديگر چسبيده باشند است شفيره
نيمي از محتويات يك بتري را در يك ظرف دهان : هاي بالغ و نرخ ظهور تعداد پشه

را ببنديد براي مدت شش تا  در ظرف. گشاد خالي كنيد و يك كاغذ سفيد روي آن بگذاريد
بعد از گذشت اين مدت، ظرف را به مدت چهار . قرار دهيد C22هقت روز ظرف را در دماي 

  .هاي بالغ را بشماريد  ساعت داخل فريز بگذاريد  سپس تعداد پشه
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پشه بالغ از آرمايش قبل را خارج  150به صورت كامال تصادفي تعداد  :نسبت جنسي
ها داراي  نرها داراي شاخهاي بلند پروش هستند و ماده. را تعيين كنيد كرده و جنسيت آنها

  .شاخكهاي ساده و كوتاه هستند
  
  
  
♀                   ♂  

مدت زمان مورد نياز براي  : پتانسيل عملي توليد مثل
كار به وسيله تشريح  اين . ها را تخمين بزنيد  تفريخ شفيره

ها،  ها و تشخيص تكامل چشم شفيره  .پذير است ا و بالها امكانپاه
  روز 7: بدون پا، بدون چشم

  روز 54-: هاي سفيد رنگ پا ، چشم
  روز 2- 3: ها كامال مشخص چشم

  روز 1: بالها شكل گرفته وتيره رنگ
سانتيمتر بازكنيد  40×40×40ها را داخل يك جعبه بزرگ به ابعاد  بتري محتوي شفيره

سانتيمتري ورميكوليت خارج شوند يك حلقه فلزي در  12  توانند به راحتي از اليه ها مي پشه
ها در طول شب از  پشه. ها بتوانند آنجا تار بتنند گوشه بااليي و كنار جعبه قرار دهيد تا پشه

گندم (گياه شته داري . شود گيري در اولين شب بعد ظهور انجام مي جفت. شوند شفيره خارج مي
تواند منبع كربوهيدرات و  اين گياه مي. جعبه قرار دهيدرا داخل )  Rhopalosiphum padiبه همراه 

  .گذاري باشد تحريك كننده تخم
نمونه مطابق  25. ها خارج شوند رود شفيره در اين روز انتظار مي: روز قبل از آزمايش

اي و شته  و يا فلفل دلمه Aphis gossypiiتوانيد از گياه خيار و شته  مي. آنچه گفته شد آماده كنيد
Myzus persicae عدد روي هر گياه در نظر  100ها  نيز استفاده كنيد در اين حالت تعداد شته

  .شوند ها در طول بعد از ظهر و شب از شفيره خارج مي پشه. گرفته شود
براي ) C 5-10(هاي تازه بالغ شده را در اتاق خنكي  جعبه محتوي پشه: صبح روز اول

ها را به  ماده. جدا كنيد و داخل يك ظرف كوچك بريزيدها را  مدت پنج دقيقه قرار دهيد ماده
ايد بريزيد مجموعه فوق را  اي كه از قبل آماده كرده نمونه 25طور انفرادي در داخل هر يك از 

  .در دماي اتاق قرار دهيد
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تمام . تخمها به رنگ نارنجي و براق هستند. تعداد تخمها را شمارش كنيد:  روز چهارم
بعضي از تخمها ممكن است ظهور شده باشند، . ه را خوب بازرسي كنيدقسمتهاي ظرف و گيا
  .ها پنهان شوند توانند در زير جسد يا خود شته الروهاي كوچك مي

اگر بيشتر از پنج تكرار . تعداد تخمهاي گذاشته شده را به ازاء هر ماده شمارش كنيد
ت و آزمايش بايد دوباره تكرار اس  ها وجود داشته گيري پشه نتيجه صفر داشتيد اشكالي در جفت

  .شود
شيشه را . اي بريزيد شفيره در يك ظرف كوچك شيشه 250تعداد : آزمايش پرواز

اي با قطر پنج سانتيمتر را باالي استوانه  سانتيمتر قرار دهيد دايره 25داخل يك استوانه با قطر 
ل يك مكعب بزرگ، و يا اين مجموعه را داخ. سوراخ كنيد و اطراف آن را با گريس آغشته كنيد

اند  هاي را كه پرواز نكرده ها تفريخ شدند تعداد پشه در فضاي آزاد قرار دهيد زماني بيشتر شفيره
را شمارش ) كل ظهور(= هاي سفيد داخل ظرف  اند و پوسته و در اطراف استوانه به دام افتاده

  .ها راحساب كنيد درصد پرنده. كنيد
  
  

  Amblyseius spp (Acarina: Phytoseiidae) گونه
  
  
  شرايط آزمايش -1
  

  C222: دما
  5 75%: رطوبت 

  ساعت تاريكي 8ساعت روشنايي و  16: دوره نوري
  

  معيارهاي كنترل كيفي - 2

ها با تعداد  هاي ذكر شده روي برچسب مشخصات ظروف حاوي كنه تعداد كنه: كميت
  ).به استثناي تخمها(خواني داشته باشد  ها هم زنده

  .عدد باشد 100ها ماده باشند، زماني كه تعداد آنها  كنه% 50بيشتر از : بت جنسينس
 30روزه، در تعداد  7در يك دوره  تخم به ازاء هر ماده بالغ 7، تعداد : پتانسيل عملي توليد مثل

  .عدد كنه
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  شرح روشهاي آزمايش - 3
ده و كنه سبوس اين كنه شكار معموال مخلوط با سبوس به عنوان ماده حمل كنن :كميت

  .تراكم سبوس و كنه بستگي به توليد كننده دارد. رسد به عنوان غذا به فروش مي
توان به وسيله آب داغ شست و از مواد حمل كننده جدا كرد اما شمارش  ها را مي كنه

تر  روش دقيق. آنها به دليل وجود دو گونه در يك ظرف و تشخيص آنها از هم كار مشكلي است
ها به وسيله يك المپ گرم از مواد حمل كننده جدا  كنه. از قيف برليز است استفاده است

هاي مرده  ها به طور كامل قابل ديدن هستند و كنه حسن اين روش اين است كه كنه. شوند مي
مطمئن شويد كه زمان كافي براي گرم شدن به المپ . مانند در بين خلل و فرج الك باقي مي

هاي كوچك سبوس از الك خارج شوند اما گرماي  شود كه كنه مياين گرما باعث . ايد داده
  .هاي شكارگر از داخل الك خارج شوند بيشتري الزم است كه كنه

توانيد  هاي شكارگر، بسته به نوع توليد در چهار مقدار مي از يك ظرف محتوي كنه
 .گيري كنيد نمونه

Density of N. cucumeris sample size 

1000 / 5 gr. 0.5 gr. 

500 / 5 gr. 0.5 gr. 

250 / 5 gr. 1.0 gr. 

100 / 5 gr. 1.0 gr. 

مش بريزيد تا  300و  cm2.5و ارتفاع  cm6ها را داخل يك الك به قطر  محتويات ظرف كنه
قرار  w150از يك المپ  cm4الك را در فاصله . جايي كه امكان دارد مواد حامل را جدا كنيد

دقيق به طور كامل و  10المپ در مدت . اجازه دهيد تا گرم شود دقيقه به المپ 5مدت . دهيد
يك صحفه سياه رنگ آعشته به چسب در زير الك بگذاريد تا . شود با حداكثر قدرت گرم مي

ها را  توانيد كنه به وسيله يك ميله نازك مي. اند گرفتار شوند هايي كه از الك پائين افتاده كنه
. دقيقه در فريز بگذاريد تا كشته شوند 20توانند راه بروند آنها را  ها هنوز مي اگر كنه. بشماريد

چسبندگي . در هنگام شمارش براي جلوگيري از آب شدن چسب از نور سرد استفاده كنيد
ها شروع  به راه رفتن و فرار  صفحه بسيار مهم است، اگر چسبندگي كم باشد بسياري از كنه

ها را با فريز  دار استفاده كنيد و كنه يد از يك ظرف لبهتوان به جاي صفحه چسبنده مي. كنند مي
روش % 19 – 16.5رطوبت مواد حمل كننده بسيار مهم است در رطوبت . كردن بكشيد

ها  آزمايش به همين شكل است اما رطوبت باالتر احتياج به گرماي بيشتر براي جدا كردن كنه
  .بمانند دارد زيرا آنها قادرند مدت بيشتري را در محيط باقي
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ها                                         دستگاه جدا كنند  دستگاه جدا كننده دستي كنه

  ها الكتريكي كنه
  پتانسيل عملي توليد مثل
هاي ماده به صورت انفرادي در يك ظرف كوچك پالستيكي  آزمايش را با گذاشتن كنه

از يك برگ فلفل . ط ظروف قبال در مورد ساير حشرات گفته شده استشراي. شروع كنيد
آگار قرار دهيد سعي كنيد بين برگ و آگار  –اي ديسك برگ توليد كنيد و روي آب  دلمه
مطمئن شويد كه ديسك برگ داراي رگ . ( اي نباشد تا شكارگرها نتوانند پنهان شوند فاصله

كنه درشت جفت گيري كرده را از محصول  30تعداد .) گذاري است برگ و كرك براي تخم
  .استفاده كنيد Ephestia kuehniellaبراي تعذيه آنها از تخم پروانه . تجاري جدا كنيد
آنها را در . تخمهايي را كه در روز قبل گذاشته شده است را حذف كنيد :روز اول

  .محاسبات خود حساب نكنيد
ها را به ظرف جديد  كنيد و ماده تعداد تخمهاي گذاشته شده را شمارش :روز دوم

  .مطابق آنچه در ابتداي آزمايش گفته شد منتقل كنيد
  .تخمهاي روز قبل را شمارش و حذف كنيد :روزسوم

  تكرار روز دوم: روز چهارم
  تكرار روز سوم: روز پنجم
  تكرار روز دوم :روز ششم
  تكرار روز سوم :روز هفتم
 7خمهاي گذاشته شده به ازاء هر ماده بايد متوسط تعداد ت. تكرار روز دوم: روزهشتم

  .عدد باشد
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  هاي داراي مجوز توليد و واردات عوامل بيولوژيك گلخانه ليست شركت :5پيوست 

 نام تجاري محصول نام عمومي
شركت وارد كننده يا 

 توليد كننده 

كشور 
 توليدكننده

  مبدا توليد 
 -داخلي(

 )وارداتي
Phytoseiulus persimilis  

 داخلي ايران ان سروش ايرانيانكي -

Orius insidiosus 
 داخلي ايران كيان سروش ايرانيان -

Amblyseius swirskii 
 داخلي ايران كيان سروش ايرانيان -

Amblyseius californicus  
 داخلي ايران كيان سروش ايرانيان -

Chrysoperla carnea
 داخلي ايران كيان سروش ايرانيان -

Cryptollaemus montrouzieri 
 داخلي ايران كيان سروش ايرانيان -

Adalia bipunctata 
 داخلي ايران كيان سروش ايرانيان -

Trichogramma Spp. 
 داخلي ايران كيان سروش ايرانيان -

Habrobracon hebetor 
 داخلي ايران كيان سروش ايرانيان -

Phytoseiulus persimilis 
Spidex وارداتي هلند شركت گياه 

Amblyseius swirskii 
Swirskii-Mite/plus وارداتي هلند شركت گياه 

Amblyseius californicus  
Spical وارداتي هلند شركت گياه 

Encarsia formosa   
En-strip وارداتي هلند شركت گياه 

Bombus terrestris  
Natupol وارداتي هلند شركت گياه 

Eretmocerus eremicus 
Ercal وارداتي هلند شركت گياه 

Aphidius colemani 
Aphipar وارداتي هلند شركت گياه 

Aphidoletes aphidimysa  
Aphidend وارداتي هلند شركت گياه 

ervi Aphidius
Ervipar وارداتي هلند شركت گياه 

Diglyphus isaea  
Miglyphus وارداتي هلند شركت گياه 

Macrolophus caliginosus 
Mirical وارداتي هلند شركت گياه 

Encarsia formosa + 
Eretmocerus eremicus Enermix وارداتي هلند شركت گياه 

Orius laevigatus   
Thripor L وارداتي هلند شركت گياه 

Phytoseiulus persimilis 
Phytoseiulus-System وارداتي بلژيك رويال ساكارتجارت 

Amblyseius swirskii
Swirskii-System وارداتي بلژيك رويال ساكارتجارت 

Amblyseius californicus  
Californicus-System وارداتي بلژيك رويال ساكارتجارت 

Encarsia formosa  
Encarsia-System وارداتي بلژيك رويال ساكارتجارت 
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terrestris Bombus
Bumblebee Hives وارداتي بلژيك رويال ساكارتجارت 

Eretmocerus eremicus
Eretmocerus-System وارداتي بلژيك رويال ساكارتجارت 

Aphidius colemani 
Aphidius-System وارداتي بلژيك رويال ساكارتجارت 

Aphidoletes aphidimysa  
Aphidoletes-System وارداتي بلژيك رويال ساكارتجارت 

Aphidius ervi  
Ervi-System وارداتي بلژيك رترويال ساكارتجا 

  


