آفات ميم نباتی ًطریقو کنترًل آن
S
N

name

scientific

نام دری
Comman name

1.

Cydia pomonella . L

کرم مغز خوار سیب
Codling moth

2.

Aphis pomi Deg

شپشک سیب
Green apples
aphid

کنترول


حفظ الصحه باغ وجمع آوری سیب های مصاب چه
درزیردرخت وچه درسر درخت وازبین بردن آن .
کنترول گیاهان هرزه .
پای بیل زمین درخزان ویخ آب دادن .
یوریا سپری  %5یک کیلوگرام کود سفید در 20لیتر
زمانیکه %80برگریزشد .
استفاده ازتلک های فریمونی (ایزومیت).
درولت ضرورت استعمال دلتامترین بعد ازتشکیل
میوه به اندازه دوسی سی دریک لیترآب بولفه 14
روز برای  3-2مرحله تکرارگردد.






حفظ الصحه باغ.
کنترول گیاهان هرزه.
پای بیل ویخ آب دادن .
استعمال یوریا سپری به اندازه یک کیلوگرام در20
لیتر آب حل ولتیکه  %80درختان برگریز شد
درفصل نمویی مشاهدات دوامدار به مجرد شیوع آفت
استعمال محلول مرچ وسیر.
درصورت ضرورت استعمال کنفیدور به اندازه دوسی
سی دریک لیترآب.
حفظ الصحه باغ.
کنترول گیاهان هرزه.
پای بیل ویخ آب دادن .
استعمال یوریا سپری به اندازه یک کیلوگرام در20
لیتر آب حل ولتیکه  %80درختان برگریز شد
درفصل نمویی مشاهدات دوامدار به مجرد شیوع آفت
استعمال محلول مرچ وسیر.
درصورت ضرورت استعم ال سایپرمترین به اندازه
دوسی سی دریک لیترآب.
پای بیل ویاللبه نمودن زمین بخاطر ازبین بردن مرحله
شفیره.
حفظ الصحه باغ کشیدن هرگونه بمایای مصاب نباتی
وازبین بردن آن .
کنترول گیاهان هرزه.
یخ آب دادن .
درصورت شدت استعمال الرسبین به اندازه دوسی سی
دریک لیتر آب محلول پاشی زمانی صورت گیرد لبل
ازگل ویابعد ازگل بولفه  14روز برای  3مرحله
تکرار شود.
حفظ الصحه باغ.
کنترول گیاهان هرزه.
استعم ال یوریا سپری به اندازه یک کیلوگرام در20










3.

Eriosoma lanigerum
Hausm

شپشک مومی سیب
Woolly apple
aphid









4.


 Paralobesia viteanaشب پرک خوشهُ انگور
)Grape berry moth (Clem.

5.
Pseudococus maritimus

1

ملی بک تاک
Grape mealy bug









آفات ميم نباتی ًطریقو کنترًل آن








6.

Psylla pyricola forst.

شتک ناک
Pear psylla




7.

Aphis punicae
)(passerini.

شپشک انار
Green
pomegranate
aphid









8.
Spectrobates ceratoniae
)(Zell

کرم گلوگاه انار
Corb moth

9.

myzus persicae
) (Sulzer

شپشک سبزشفتالو
Green peach
aphid












10.
Bactrucera zanatuta

2

مگس میوه شفتالو
peach Fruit Fly





لیتر آب حل ولتیکه  %80درختان برگریز شد
استعمال گردد.
استعمال روغن زمستانی به اندازه  10سی سی دریک
لیتر آب.
استعمال الیم سلفر درماه حوت لبل بیدار شدن خواب
زمستان .
حفظ الصحه باغ.
کنترول گیاهان هرزه.
پای بیل ویخ آب دادن .
استعمال یوریا سپری به اندازه یک کیلوگرام در20
لیتر آب حل ولتیکه  %80درختان برگریز شد
فاصله بین معین بین درختان شاخبری منظم وکشت
علوفه جات وغله جات رطوبت وحرارت راپائین
آورده وازطغیانی شدن وشدت ان می کاهد.
درصورت ضرورت استعمال دلتامترین به اندازه
دوسی سی دریک لیترآب لبل آزبازشدن پندک استعمال
گردد بولفه  12-10روز 3مرحله تکرار گردد.
حفظ الصحه باغ.
کنترول گیاهان هرزه.
پای بیل ویخ آب دادن .
استعمال یوریا سپری به اندازه یک کیلوگرام در20
لیتر آب حل ولتیکه  %80درختان برگریز شد
درفصل نمویی مشاهدات دوامدار به مجرد شیوع آفت
استعمال محلول مرچ وسیر.
درصورت ضرورت استعمال سایپرمترین به اندازه
دوسی سی دریک لیترآب.
حفظ الصحه باغ وجمع آوری انارهای مصاب
وسوختان آن.
کنترول گیاهان هرزه.
بعد ازتشکیل میوه (الماح) انار درتاج یانافه آن یک
کمی گل مانده شود.
پاکت نمودن میوه انار.
درخزان پای بیل نمودن ویخ آب دادن.
حفظ الصحه باغ.
کنترول گیاهان هرزه.
پای بیل ویخ آب دادن .
استعمال یوریا سپری به اندازه یک کیلوگرام در20
لیتر آب حل ولتیکه  %80درختان برگریز شد
درفصل نمویی مشاهدات دوامدار به مجرد شیوع آفت
استعمال محلول مرچ وسیر.
درصورت ضرورت استعمال سایپرمترین به اندازه
دوسی سی دریک لیترآب.
حفظ الصحه باغ.
جمع آوری میوهای آلوده وازبین بردن آن.
کنترول گیاهان هرزه.

آفات ميم نباتی ًطریقو کنترًل آن

11.

Capnodia miliaris L

کرم سرپهن در ختان
Falt head borer










12.

sarta

Aeolesthes
)( solsky

لانغوزک شاخک دراز
Long horn beetle

13.

Zeuzera pyrina . L

شب پرک پلنگ وش
Leopard moth














14.

Lacanium
)turanicum(Arch.

شپشک نرم لشر
soft scale





15.

Aspidiotus perniciosus

شپشک سخت لشر
Son Jose scale
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پای بیل نمودن ویخ آب دادن درخزان.
استفاده از تلک های فریمونی میتایل ایجینول.
تمویه درختان ،آبیاری منظم ،استعمال کودنایترجن.
شاخبری وکم کردن میوه.
پای بیل کردن ویخ اب دادن
کنترول گیاهان هرزه وحفظ الصحه باغ.
استعمال حشره کش دیپترکس  %80بایردراوسط ماه
سرطان به اندازه  15- 10گرام دراطراف درختان
پاش داده بعد آبیاری خفیف صورت گیرد.
استفاده ازتلک های نوری برای جمع آوری مرحله
کامل حشره وازبین بردن آن.
لطع شخهای که شدیدآ مصاب گردیده لابلیت جوش
شدن راندارد وسوختانده شود.
پاکاری سوراخها که درتنه ایجا نموده توسط سیخ
بایسکل بعدا ً یکممدار پنبه راباتیل خاک ویاپطرول
آغشته ودرسوراخ داخل نمائید سوراخ راتوسط گل
مسدود نمایید.
کنترول گیاهان هرزه.
تمویه درختان .
آبیاری منظم .
پاکاری سوراخها که درتنه ایجا نموده توسط سیخ
بایسکل بعدا ً یکممدار پنبه راباتیل خاک ویاپطرول
آغشته ودرسوراخ داخل نمائید سوراخ راتوسط گل
مسدود نمایید.
حفظ الصحه باغ.
کنترول گیاهان هرزه.
پای بیل ویخ آب دادن .
استعمال یوریا سپری به اندازه یک کیلوگرام در20
لیتر آب حل ولتیکه  %80درختان برگریز شد
درفصل نمویی مشاهدات دوامدار به مجرد شیوع آفت
استعمال محلول مرچ وسیر.
درصورت ضرورت استعمال ایمداکولوپراید به اندازه
دوسی سی دریک لیترآب.
استعمال روغن زمستانی به  10سی سی دریک
لیترآب درزمستان.
حفظ الصحه باغ.
کنترول گیاهان هرزه.
پای بیل ویخ آب دادن .
استعمال یوریا سپری به اندازه یک کیلوگرام در20
لیتر آب حل ولتیکه  %80درختان برگریز شد
درفصل نمویی مشاهدات دوامدار به مجرد شیوع آفت
استعمال محلول مرچ وسیر.
درصورت ضرورت استعمال دلتامترین به اندازه
دوسی سی دریک لیترآب.
استعمال روغن زمستانی به  10سی سی دریک

آفات ميم نباتی ًطریقو کنترًل آن




16.

Euproctis chrysorrhoea

مورپتدار
Brown tail moth

17.
Hyponomeuta padella L

شب پرک جوال گک
درختان
Tent cater pillar

18.
Aporia crataegi L

پروانه سفید سیاه رگ
cater pillar

19.

Tetranychus teiarius

کنه دونمطه یی
Two spothed
mite

















20.

ulmi

Panonychus

کنه سرخ
Red mite









21.
Choristoneura rosaceana
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کرم پیچ دهنده برگ
Fruiter leafrolleter







لیترآب درزمستان.
استعمال روغن هرفصل دربهار به اندازه  5-3سی
سی دریک لیتر آب.
حفع الصحَ تاغ.
هجازلَ هیراًیکی جوع آّری کیسَ ُای تروی سهاًیکَ
زرذتاى تزگزیش گیززیس ّسْذتاًسى آى.
زرصْرت ضزّرت استعوال زلتاهتزیي تَ اًساسٍ
زّسی سی زریک لیتزآب قثل استاسضسى پٌسک ُای گل
صْرت گیزز.
حفع الصحَ تاغ.
هجازلَ هیراًیکی جوع آّری کیسَ ُای تروی سهاًیکَ
زرذتاى تزگزیش گیززیس ّسْذتاًسى آى.
زرصْرت ضزّرت استعوال زلتاهتزیي تَ اًساسٍ
زّسی سی زریک لیتزآب قثل استاسضسى پٌسک ُای گل
صْرت گیزز
حفع الصحَ تاغ.
هجازلَ هیراًیکی جوع آّری کیسَ ُای تروی سهاًیکَ
زرذتاى تزگزیش گیززیس ّسْذتاًسى آى.
زرصْرت ضزّرت استعوال سایپزهتزیي قثل
استاسضسى پٌسک ُای گل صْرت گیزز.
حفظ الصحه باغ.
کنترول گیاهان هرزه وکشیدن آن ا ز ساحاه.
درصورت امکان شستن درختان توسط اب.
استعمال یوریاسپری . %5
پای بیل کردن زمین درخزان ویخ آب دادن.
استعمال تیل هرفصل به اندازه  5-3سی سی دریک
لیترآب.
درولت ضرورت استعمال کنه کش پروپرژیت به
اندازه  2سی سی دریک لیتر آب.
حفظ الصحه باغ.
کنترول گیاهان هرزه وکشیدن آن ا ز ساحاه.
درصورت امکان شستن درختان توسط اب.
استعمال یوریاسپری . %5
پای بیل کردن زمین درخزان ویخ آب دادن.
استعمال تیل هرفصل به اندازه  5-3سی سی دریک
لیترآب.
درولت ضرورت استعمال نیورون به اندازه  2سی
سی دریک لیتر آب.
حفظ الصحه باغ.
کنترول گیاهان هرزه وکشیدن آن ا ز ساحه.
استعمال یوریاسپری . %5
پای بیل کردن زمین درخزان ویخ آب دادن.
درفصل نمویی مشاهدات دلیك درصورت دیدن

آفات ميم نباتی ًطریقو کنترًل آن



22.

کرم آلـو
Grapholita funebrana Tr






23.

)Hylemya antique(Meig

مگس پـیاز
Onion maggot








24.
Leptinotarsa
decemlineata

Myiopardalis pardalina

لانغوزک کچالو
Colorado potato
beetle

مگس خربوزه
Melon Fly

25.

Helothis spp

کرم میوه رومی
Gram pod borer
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برگهای پیچییده جمع آوری وازبین برده شود.
درصورت شدت آفت استعمال سایپرمترین بوفمه 10
روزبرای  4-3مرحله تکرار شود.
حفظ الصحه باغ وجمع آوری سیب های مصاب چه
درزیردرخت وچه درسر درخت وازبین بردن آن .
کنترول گیاهان هرزه .
پای بیل زمین درخزان ویخ آب دادن .
یوریا سپری  %5یک کیلوگرام کود سفید در 20لیتر
زمانیکه %80برگریزشد .
درولت ضرورت استعمال سوین بعد ازتشکیل میوه به
اندازه یک لطعی گوکیرد در 5لیتر آب.
حفظ الصحه مزرعه .
کنترول گیاهان هرزه .
جمع آوری پیازهای مصاب وسوختاندن آن.
تناوب زراعتی .
استعمال حشره کش سوین یک کیلوگرام به همرایی
 3-2کیلوگرام خاک میده (مت)مخلوط طورخشک
همزمان باکشت استعمال گردد(دریک جریب).
درفصل نمویی بادیدن اولین عالیم به اندازه  3-2گرام
پودرسوین دریک لیتر آب حل محلول پاشی گردد.
تناوب زراعتی .
حفظ الصحه مزرعه وکنترول گیاهان هرزه.
مشاهدات دوامدار درصورت دیدن تخم ها که بشکل
کتله ئی میباشد جمع آوری وازبین بردن آن.
بادیدن اولین عالیم شیوع یعنی تغذیه برگها استعمال
دلتامترین قابل حل درآب به اندازه  1.5سی سی
دریک لیتر آب حل محلول پاشی گردد.
تٌاّب سراعتی تَ صْرت ساحَ ّسیع.
جوع آّری گیاُاى ُزسٍ.
جوع آّری ذزتْسٍ ُای هصاب ّزفي کززى آى تایک
هتزعویق.
هلچ ًوْزى تْسط پالصتیک.
ذزیطَ ًوْزى ذزتْسٍ سهاًیکَ تَ اًساسٍ تازام تاضس.
تٌاّب سراعتی .
جوع آّری گیاُاى ُزسٍ زاذل ّاطزاف هشرعَ.
حفع الصحَ هشرعَ جوع آّری تازًجاى ُای هصاب
ّاستیي تززى آى.قلثَ عویق ّید آب زازى تع اس رفع
حاصل.
هطاُسات زقیق تَ هجزز اّلیي عالین زرتزگ استعوال
زلتاهتزیي تَ اًساسٍ زّسی سی زریک لیتزآب حل
زّاپاضی گززز.
زّاپاضی قثل اس رسیسى هحصْل صْرت گیزز.

آفات ميم نباتی ًطریقو کنترًل آن
26.

polyphylla olivieri kastelnau

کرم سفید ریشــه
white grub

شپشک پنبه
Cotton aphid

27.

Aphis gossy pii glove

 جوع آّری الرّا(کزم)تْسط زست زرّقت قلثَ ّیا پای
تیل کززى سهیي.
 استفازٍ استلک ُای ًْری تزای جوع آّری هزحلَ
کاهل قسوی صْرت گیزز کَ زرسیزگزّپ یاچزاغ یک
تطت پزاس آب راهاًسٍ ّچٌس قطزٍ زیشل یارّغي هایع
راتاالی آى عالٍّ گززز قاًغْسک ُای کَ تَ چزاغ
جلة هیگززز زرآى افتازٍ زّتارٍ تزاهسٍ ًویتْاًس
آًزاجوع آّری ّاستیي تززٍ ضْز.
 استعمال حشره کش سوین یک کیلوگرام به همرایی
 3-2کیلوگرام خاک میده (مت)مخلوط طورخشک
دراخیرماه ثوروشروع ماه سرطان استعمال وآبیاری
خفیف صورت گیرد.
 به تعمیب آن استعمال ایمداکلوپراید به اندازه دوسی
سی دریک لیترا آب بعد از آبیاری که زمین رطوبت
کافی داشته باشد.
نوت :لبل ازاستعمال حشره کش سوین زمین باید رطوبت کافی
داشته باشد.





تناوب زراعتی
حفظ الصحه مزرعه.
کنترول گیاهان هرزه.
کیمیاوی کنفیدور به اندازه 1.5سی سی دریک لیترآب
حل محلول پاشی گردد.

28.

Pectinophora
gossypaella saund

کرم سرخ غوزه پنبه
Ball worm







کشت پنبه زود رس.
بعدازرفع حاصل بته ها جمع آوری وسوختانده شود.
للبه کردن زمین وبمایای مصاب دفن گردد.
مراعات نمودن لرانطین داخلی.
جلوگیری ازانتمال پنبه دانه ازساحات مصاب به
ساحات غیرمصاب.
ازبین بردن بمایای فابریکه های جن وپرس (پنبه دانه
های پوچ)
تداوی بذری تخم.
استعمال حشره کش تماسی لبل داخل شدن الروا به
غوزه و استفاده ازتخم های سالم درولت کشت.
بعدازرفع حاصل بته ها جمع آوری وسوختانده شود.
للبه کردن زمین وبمایای مصاب دفن گردد.
مراعات نمودن لرانطین داخلی.
جلوگیری ازانتمال پنبه دانه ازساحات مصاب به
ساحات غیرمصاب.
تداوی بذری تخم.



استعمال دلتامترین به اندازه دوسی سی دریک لیترآب





29.

Earies imsulana Boisd

کرم خاردارپنبه
Spin bollworm







بعد ازگل بولفه  14روز برای  3-2مرحله تکرار
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آفات ميم نباتی ًطریقو کنترًل آن
گردد.
30.
Macrosiphum granarium

شپشن سبز غالت
Wheat grain
aphis







31.

Pseudaletia unipuncta

مورلشکری
Army worm







32.

Heliothis armigera

مورشوته جواري
Cotton bollworm

33.
Chilo suppressalis
Walker

کرم ساله شالی
Stem borer of
rice

34.

Trogoderma granarium.
Everts

پتک گندم
Khapra beetle


















35.
برای کنترول شبشک های نباتی
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محلول مرچ

کشت لطاری
تناوب زراعتی
کنترول گیاهان هرزه
کیمیاوی سایپرمترین به اندازه دوسی سی دریک
لیترآب حل محلول پاشی گردد.
مشاهدات دوامدار از مزرعه برای جلوگیری
ازخساره.
کنترول گیان هرزه .
درصورت مشاهده آفت کندن زابر(جوی) به عمك 40
سانتی متردورمزرعه آلوده وهم مزرعه سالم تاازورود
به مزرعه سالم جلوگیری گردد.
استعمال حشره کش که مدت انتظار آن کم باشد مانند
التامترین به اندازه دوسی سی دریک لیترآب حل
محلول پاشی گردد.
درو کردن جواری تا  5سانتی متری باالتر ازسطح
خاک.
للبه کردن زمین بعد ازرفع حاصل ویخ آب دادن.
کنترول گیاهان هرزه.
استعمال سایپرمترین به اندازه دوسی سی در یک لیتر
آب دراوخرماه ثورلبل ازاینکه الروا داخل ساله ویا
شوته گردد.
انتمال نهالی سالم
دروکردن شالی از روی سطح زمین.
خرمن کوبی درست تا الروا های که داخل ساله است
ازبین برود.
للبه عمیك ویخ آب دادن زمین بعد از رفع حاصل.
چراندن حیوانات درمزرعه آلوده .
استعمال دیپترکس  %80به اندازه  1گرام دریک
لیترآب لبل ازاینکه الواها داخل ساله گردد.
پاکاری گدام های لبل از ذخیره نمودن محصوالت.
درصورت داشتن درز ها بند وضد عفونی گردد.
داشتن هواکش های ستندرد .
ازداخل شدن پرنده گان،جوینده گان،ومرغها جلوگیری
گردد.
رطوبت (نم) نداشته باشد.
محصوالت لبل از ذخیره ضد عفونی گردد.
فیصدی ستندرد ذخیروی درنظرگرفته شود.

هقساریک کیلْگزام هزچ راتِیَ ًوائیس.هزچ راتَ
زّحصَ تْتَ ًوائیس.
زریک ظزف الوًْیوی یاًکلی زریک لیتزآتآًزاعالٍّ
ًوائیس.

آفات ميم نباتی ًطریقو کنترًل آن

36.

برای کنترول شبشک های نباتی

محلول سیر

37.

طریمه استعمال

محلول مرچ وسیر

تعسأآًزاتا  15زقیقَ جْش تسُیستعسأهحلْل
راتگذاریستاسززضْز.
هحلْل رااسیک تکَ هلول فلتزًوْزٍ ّزریک تْتل پاک
ذالی آب هعسًی ًگِساری ًوایس.
تاالی تْتل آى لیثل "هحلْل هزچ ًثاتی" ّتارید ًْضتَ
ًوْزٍ ّآًزازرجای هعتسل ّتاریک تگذاریس.
هحلْل هتذکزٍ را زرصْرتیکَ زرجای هٌاسة ّزرست
ًگِساری ضْز تزای هست ضص هاٍ تاثیزات آى تاقی
هیهاًس ّاسآى استفازٍ کززٍ هیتْاًین.
قثالسایٌکَ هحلْل هذکْررااستفازٍ هیٌوائیسآًزاذْب
ضْرّتکاى زُیس.
هقسار  100گزام سیزآًزاذْب تکْتیسّتعس ا ًازریک
لیتزآب پاک بیاًساسیسالثتَ زریک ظزف پالستیکی
ّب هست  24ساعت
رّضي ّپاک ٍ
آًزاتگذاریستاتروزکٌس.
هحلْل رااسیک تکَ هلول فلتزًوْزٍ ّزریک تْتل پاک
آب هٌزالی ذالی ًوائیس.
تاالی تْتل آى لیثل"هحلْل حطزٍ کص ًثاتی" ّتارید
ًْضتَ ًوْزٍ ّآًزازرجای هعتسل ّتاریک تگذاریس.
هحلْل هتذکزٍ را زرصْرتیکَ زرجای هٌاسة ّزرست
ًگِساری ضْز تزای هست ضص هاٍ تاثیزات آى تاقی هاًس
ّاسآى استفازٍ کززٍ هیتْاًین.
قثالسایٌکَ هحلْل هذکْررااستفازٍ هیٌوائیسآًزاذْب
ضْرّتکاى زُیس.
دریک لیتر آب ممدار دولاشك م است خوری از محلول
سیر و یک لاشك ماست خوری از محلول مرچ عالوه
گردد .ویا اگر 16لیتر آب را درنظر بگیریم چنین
ترکیب میگردد.
 .1آب  16لیتر
 .2محلول سیر 32لاشك ماست خوری یا
(160سی سی).
 .3محلول مرچ  16لاشك ماست خوری یا(80سی
سی)
 .4پودر کاال شوئی ممدار دولاشك ماست خوری.
ىّت :زرصْرتیکَ ُْاگزم تاضس اسرّغي صزف
ًظزضْز.
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آفات ميم نباتی ًطریقو کنترًل آن
مواد فوق الذکررابا هم خوب مخلوط نمود ه درسردی
هوای روز ازطرف صبح ویا عصر محلول پاشی
شود.
هزچ ذاصیت ترزیص کٌٌسٍ زارز ّتسى حطزٍ را
زرترزش آّرزٍ .سهاًیکَ تسى حطزٍ زرترزش آهس
هٌفشُای تسى آى کَ لْلَ ُای تٌفسی حطزٍ ًیشگفتَ
هیطْز تاسهیطْز زرایي ّقت حطزٍ کص Alliscen
زاذل ُواى سْراخ ضسٍ ّحطزٍ را اس تیي هیثزز .
ّپْزرکاال ّ رّغي ذاصیت چسپٌسگی را زارز.

ترتیب کننده
دمحم ناصر"ابراىیم خیل"
متخصص البراتٌارحشرات
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تائید کننده
عبدالغفٌر"بابری"
آمرالبراتٌارتشخیص آفات نباتی

