
کنترل بیولوژیک 
جمله  از  است،  زیادى  طبیعى  دشمنان  داراى  حنایى  کنه ى 
سنک ها،  سبز،  بالتورى  الروهاى  کنه خوار،  کفشدوزك هاى 
بصورت  عوامل  این  از  بعضى  شکارگر.  کنه هاى  و  تریپس ها 
تجارى نیز تولید و مورد استفاده قرار مى گیرند، ازجمله کنه هاى 
 Phytoseiulus persimilis, Amblyseius شکارگر:  
شکارگر  سنک هاى   ،  .californicus, Amblyseuis cucumeris

.Orius
از  طبیعى  دشمنان  از  حمایت  و  حفظ  براى  که  است  ضرورى   
سموم  از  آفت  کنترل  براى  و  خوددارى  بى رویه  سمپاشى هاى 

انتخابى و کم خطر استفاده نمود. 
مبارزه شیمیایى

(بخصوص  برگ ها  سطح  است  الزم  شیمیایى  مبارزه  از  قبل   
(صابون  حشره کش  صابون   + آب  با  برگ ها)  زیرین  سطح 
صابون  لیتر  یک  نسبت  به  ظرفشویى  مایع  آب +  یا  و  پتاسیم) 
حشره کش یا مایع ظرفشویى در هزارلیتر آب شستشو داده شود. 

مهمترین کنه کش هاى موجود در بازار عبارتند از:
سایفلومتوفن (دانى سارابا) به نسبت 0/5 تا یک در هزار

اتوکسازول (باروك) تخم کش قوى، روى بالغین اثر ندارد، بهتر 

است در تناوب با سایفلومتوفن استفاده شود. به نسبت 0/25 تا 
0/5 در هزار.

روى  تماسى.  حشره کش  و  کنه کش  (انویدور)  اسپیرودیکلوفن 
همه مراحل زندگى کنه (بجز نرها) تأثیر دارد. به نسبت  0/5 در 

هزار
فنازاکویین (پراید) روى مراحل پوره و بالغ اثر دارد. اگر با روغن 

مخلوط شود تخم را نیز از بین مى برد. به نسبت 0/4 در هزار
درصد  نیم  درهزار +  نیم  نسبت  به  (اورتوس)  فن پیروکسى میت 

روغن ولک
پروپارژیت (اُمایت) به نسبت 0/5 تا یک در هزار یا 1/5 لیتر در 

هکتار. داراى اثر تماسى و تدخینى است. 
 – تماسى  اثرات  با  سیستمیک  غیر  (نیسورون)  هگزاتیازوکس 
گوارشى، به نسبت 1/5 در هزار. تخم کش و الروکش است روى 

بالغین اثر ندارد.
به  سیستمیک،  غیر  تماسى،  کش  کنه  (نئورون)  بروموپروپیالت 

نسبت 1/5 در هزار.
پیریدابن (سان مایت) به نسبت 0/5 در هزار (50 گرم در 100 

لیتر آب).
Acequinocyl (کنه مایت) مقدار مصرف یک لیتر در هکتار.
آبامکتین، به نسبت 0/5در هزار + 0/5 درصد روغن ولک 

سیلتک (پلى مر) به نسبت 0/75 در هزار .

آزادیراختین (نیم آزال) به نسبت 3 در هزار. 
کنه کش  و  قارچ کش  الوزال-کوزان)  گوگرد،  (گل  سولفور 
غیرسیستمیک، تماسى و حفاظتی از گروه مواد معدنى، مهم ترین 

اثر گوگرد اختالل در تنفس سلولی است.
 گوگرد در دماي پایین تر از 14 درجه سانتى گراد بخار نشده و در 
دماي باالتر از 35 درجه گیاه سوزي ایجاد می کند. لذا گوگرد باید 

در دماي 16 تا 35 درجه به نسبت 2 در هزار مصرف شود.
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کنه حنایى گوجه فرنگى انتشار جهانى داشته و اغلب میزبان هاى 
گوجه  شامل  که  هستند  بادمجانیان  خانواده  گیاهان  از  کنه  این 
 ، سیاه  ترب   ، انگور فرنگى   ، بادمجان   ، زمینى  سیب   ، فرنگى 
توتون و فلفل مى باشند. همچنین این کنه روى گیاهانى مانند 
خروس،  تاج  ازمک،  پیچک،  پنیرك،  پرست،  آفتاب  ریزى،  تاج 

اطلسى و نیلوفر نیز مشاهده شده است.
خسارت: کنه حنایى گوجه فرنگى یکى از آفات مهم و خسارت 
زاى گوجه فرنگى است. عالیم اولیه خسارت در بوته هاى گوجه 

رنگ  ظهور  و  پایین  برگ هاى  در  پیچیدگى  صورت  به  فرنگى 
نقره اى براق و برنزه شدن در سطح زیرین برگ ها دیده مى شود. 
پس از خشک شدن برگ هاى پایینى، کنه ها به تدریج  به طرف 
برگ هاى باالیى حرکت مى کنند و برگ هاى باالیى نیز به رنگ 
پیدا  زده  زنگ  و  شکل  کاغذى  حالتى  و  درآمده  برنزى  حنایى 
برگ ها  سطح  در  ضعیفى  چین خوردگى هاى  همچنین  مى کنند. 
عالیم  به  حدودى  تا  چین خوردگى ها  این  که  مى شود  ظاهر 
بیمارى هاى ویروسى شباهت دارد. با تداوم آلودگى ساقه ها نیز 
به رنگ حنایى و برنزى درآمده و اغلب از جهت طولى شکاف بر 

مى دارند. 
کنه ها تمایل زیادى به تغذیه از میوه نشان نمیدهند و اغلب به 
صورت انفرادى روى میوه دیده مى شوند. میوه ها قبل از اینکه 

رنگ بگیرند دچار توقف رشد شده و به رنگ صورتى کمرنگ یا 
ممکن  میوه  مرحله  این  در  مى شوند.  دیده  نقره اى  سفید  تا  زرد 
است حالت آفتاب سوختگى پیدا کند که بیشتر ناشى از ریزش 

برگ ها است.  
شکل شناسى: کنه بالغ بدنى به شکل دوك به طول 200 -150 
و عرض 50 میکرون دارد، به رنگ زرد مایل به نارنجى و داراى 
شیرى  کروى،  کنه  تخم هاى  است.  پره اى  چهار  شانه اى  ناخن 
رنگ و به قطر 20 میکرون است. الروها شبیه کنه بالغ هستند 

با این تفاوت که از کنه بالغ کوچکتر و کم تحرك تر هستند.

 

کنه حنایى گوجه فرنگى

عالئم خسارت کنه حنایى گوجه فرنگى

مى شود.  منتشر  مختلف  شیوه هاى  به  آفت  این  شناسى:  زیست 
مهمترین راه انتشار آفت با جریان باد، حشراتى نظیر سفید بالک ها 

و ملخ ها، لباس کارگران و پرندگان است. 
ماده ها تخم هاى خود را زیر برگ ها و نزدیک به رگبرگ وسطى 
و روى ساقه گیاهان میزبان قرار مى دهند. دوره رشد جنینى 3-2 
مى  خارج  تخم  از  سفیدرنگ  الروهاى  آن  از  پس  و  است  روز 

شوند. دوره الروى کوتاه بوده و در افراد ماده حدود 11 ساعت و 
در افراد نر حدود 7 ساعت طول مى کشد و پس از آن تبدیل به 
پوره مى شوند. مراحل پورگى در کنه ماده در مدت زمانى بسیار 
کوتاه و در نرها طى مدت زمان 19 ساعت سپرى مى شود و پس 

از آن کنه هاى بالغ ظاهر مى شوند. 
دوره نشو و نماى آفت در رطوبت نسبى 30 درصد و دماى 27 
درجه سانتى گراد 6 روز و در 22 درجه سانتى گراد 12 روز است. 
مناسب ترین شرایط  براى نشو و نماى کنه حنایى گوجه فرنگى، 
دماى 26/5 درجه سانتى گراد و 25 درصد رطوبت نسبى است. 

در صورت فقدان میزبان گیاهى مناسب، کنه حنایى گوجه فرنگى 

سرماى  به  کنه  این  بماند.  زنده  غذا  بدون  روز   4 تا  است  قادر 
پناهگاه  وجود  عدم  صورت  در  و  است  حساس  شدیداً  زمستانه 
مناسب تمام مراحل زیستى آن در دماى نزدیک به یخبندان در 
هرزى  علف هاى  روى  اغلب  رود.  مى  بین  از  ساعت  چند  مدت 
بالغ  ماده  به صورت  پنیرك  و  پرست  آفتاب  تاج ریزى،  مانند 

زمستان گذرانى مى کند. 
کنترل آفت

از  رطوبت  و  دما  تنظیم  با  باید  گوجه فرنگى  گلخانه هاى  در 
شرایط  و  جلوگیرى  نسبى  رطوبت  کاهش  و  دما  شدید  افزایش 

محیطى را براى طغیان کنه هاى آفت نامساعد کرد.
از  اصلى،  سالن  داخل  به  گوجه فرنگى  نشاء  ورود  از  قبل  باید 
سالمت آنها مطمئن شد و با مشاهده کنه روى آنها با استفاده از 

سموم کنه کش مجاز اقدام به حذف آنها نمود.
رعایت بهداشت زراعى، حذف بوته هاى آلوده و علف هاى هرز از 
که  پنیرك  و  پرست  آفتاب  ازمک،  پیچک،  ریزى،  تاج  جمله 

میزبان آفت هستند.
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