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  گفتار پیش
 .Ospheranteria coerulescens Redtb سرشاخه خوار رزاسه،سوسک 

)Col.: Cerambycidae(هاي گذشته به عنوان یکی از آفات  ، که در دهه
دار  مختلف از جمله درختان میوه سردسیري هستهمیزبانان براي درجه دو 

خشکسالی ي  و تداوم پدیدهدر حال حاضر با بروز  ،شد دار شناخته می ودانه
در اکثر مناطق  این آفت .شده است تبدیل درختان اینبه یکی از آفات مهم 

به خصوص بادام و  شدیدي به درختان میزبان کشور پراکنده بوده و خسارت
هاي  سرشاخهبه علت مخفی بودن الرو آفت درون . سازد زردآلو وارد می
  . باشد موثر نمیبا آن مبارزه شیمیایی  درختان میزبان،

هاي مختلف مبارزه به طور  روش ،آفات سیستم جامع مدیریت تلفیقیدر 
اي که کمترین اختالل را در کنترل مؤثر و  هماهنگ و به شیوه

هاي مزبور شامل  شیوه. شود ایجاد کنند، به کار گرفته می آفات درازمدت
هاي بیولوژیکی، زراعی، فیزیکی و مکانیکی،  استفاده همزمان از روش
در این زمینه بایستی  .مون ها و ترکیبات مشابه استوشیمیائی و استفاده از فر

هور هر بر اساس زمان ظ .ابتدا مراحل مختلف زندگی حشره شناسایی شود
روش هاي مختلف مبارزه با آن طراحی و  ،یک از مراحل زندگی آفت

توان جمعیت  ت میاه آفعلیبا بکار گیري مبارزه تلفیقی . توصیه می شود
این  بنابر. حشره را به حدي کاهش داد که از نظر اقتصادي زیان آور نباشد

 مناسب،هاي مختلف کنترل آن در زمان  آشنایی هرچه بیشتر با آفت و روش
  .نقش مهمی در افزایش عملکرد محصول خواهد داشت

  
 

  مقدمه
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ها حائز اهمیت  اکوسیستم باغ مثل سایر اکوسیستمآگروآنچه در 
اي است که بین عوامل تشکیل  روابط پیچیدهشناخت هر چه بیشتر  ،است

دستکاري یا حذف یک عامل در  ،باید توجه داشت. دهنده آن برقرار است
کند که در همه حاالت مفید نیست و گاهی کل سیستم تغییراتی ایجاد می

سادات ( تري مساعد نماید ممکن است محیط را براي حمله آفات خطرناك
درختان میوه دانه دار و هسته دار را تهدید  آفات مختلفی .)1377اخوي،

سوسک سرشاخه . کنند د میکرده و خسارت مستقیم یا غیر مستقیم ایجا
جمع آوري  تهران از 1323در سال  افشارتوسط  اولین بار خوار رزاسه

که داراي از کشور  در مناطقیمعموال  .)1323افشار، ( استشده گزارش و
کم ارتفاع و که در مناطق ی یها نیز باغ آب و هواي گرم و خشک بوده و

مناسبی براي فعالیت و  زیستگاه د،نشده باشصورت پراکنده کاشت ه دشت ب
خسارت اقتصادي که زیرا  ،باشد می گسترش سوسک سرشاخه خوار رزاسه

در . سازد وارد میبه درختان میوه متعلق به خانواده گلسرخیان قابل توجهی 
طور چشمگیري کاهش یافته و ه درختان آلوده به آفت، عملکرد و باردهی ب

  .)1370رجبی،( گرددحتی منجر به توقف باردهی درخت می
  

  مناطق انتشار
هاي آذربایجان غربی و شرقی، اصفهان، ایالم،  این آفت در ایران از استان

، چهار محال و بختیاري، سمنان، )رضوي و جنوبی(تهران، زنجان، خراسان 
احمد، کرمانشاه، لرستان و مرکزي  فارس، کردستان، کهکیلویه و بویر

این آفت در سایر مناطق دنیا از . )1370رجبی،( گزارش گردیده است
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 Balachowsky, 1962;(کشورهاي سوریه و افغانستان گزارش شده است 

   ).1347شریفی، 
  میزبان                                                 

آفت درختان، درختچه ها و بوته هاي خانواده گلسرخیان شامل این میزبان 
 گیالس، به، هلو، آلو، آلبالو، زالزالک، نسترنبادام، زردآلو، سیب، گالبی، 

، چنار و بلوط درختان سنجد، نارون، بید. )1370رجبی،( باشدمی و به ژاپنی
 به عنواننیز  )1384حمیدي مطلق،( ل محمديگو  )1379عبایی،(

  .اند ذکر شدههاي این آفت  میزبان
  

  سرشاخه خوار رزاسه سوسک شکل شناسی مراحل مختلف رشدي
این حشره داراي مراحل تخم، الرو، پیش شفیرگی، شفیرگی و حشره کامل 

  . است
. متر، به رنگ سفید متمایل به زرد است میلی 8/1-2طول ه تخم ب :تخم

قسمتی از تخم که روي بافت گیاه چسبیده، صاف و قسمت آزاد آن برجسته 
  . )الف-1شکل ( باشد به شکل ته سنجاق می

پا،  و فاقد به رنگ زرد روشناي شکل،  استوانه به طور کلی الرو :الرو
. خوردگی وجود دارد ها چین که بر روي آناست هاي برجسته  داراي حلقه

و میلی متر  3تا  2الرو سن اول به طول  .سن الروي است 4این حشره داراي 
و  مترسانتی 3-2/3طول ه ب کاملالرو . تاس به رنگ زرد مایل به صورتی

 الرو کوتاه و ضخیم شده پس از اتمام تغذیه، .می باشد به رنگ زرد روشن
. کشدیک هفته طول می الکه معمو شود می شفیرگیپیشو وارد مرحله 

  . )ب-1شکل ( می شودسپس شفیره تشکیل 
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ابتدا زرد رنگ بوده و سپس به  متر،سانتی 5/2-3به طول  شفیره :شفیره.
  . )ج-1شکل ( شود اي مات تبدیل می رنگ سیاه یا قهوه
هاي نر به رنگ  سوسک بالغ ماده به رنگ سیاه، سوسک :حشره کامل

هاي طویل که از  متر، داراي شاخک سانتی 5/2-5/3  اي مات، به طول قهوه
   ).د-1 شکل() 0137،رجبی( گذردانتهاي بدن می

  
  يالروسنین مختلف  )تخم                 ب) الف

  

  
  حشره کامل) شفیره                              د) ج

  
 .O خوار رزاسه،مراحل مختلف زندگی سوسک سرشاخه- 1شکل

coerulescens  
  چرخه زندگی

هاي سنین باال  این آفت یک نسل در سال دارد و زمستان را به صورت الرو
الروها فاقد . )2شکل( کند هاي قطور و تنه درختان سپري می در شاخه

دیاپوز اجباري بوده و در صورت گرم شدن هوا در زمستان، فعالیت خود را 

٣ ٢ ١ ۴ 
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الروهاي زمستانگذران در بهار سال . نمایند می از سر گرفته و تغذیه خفیفی
الروها . کنند اي خود را با شدت شروع می بعد با گرم شدن هوا فعالیت تغذیه

دوره پیش شفیرگی را طی  ، کوتاه و ضخیم شده وتکمیل تغذیهاز  پس
شفیره در انتهاي . کشد روز طول می 5-9کنند که بسته به شرایط محیط  می

طور ه بطول دوره شفیرگی بسته به اقلیم منطقه . شود داالن الروي تشکیل می
ماه شروع اردیبهشت  اوایلشفیرگی در  المعمو. باشد روز می 20-11متوسط 

ظهور حشرات کامل از هفته اول . یابد می ادامهماه و تا دهه اول خرداد شده 
گیري حشرات  جفت. شود و معموالً تا یک ماه ادامه دارد خرداد ماه آغاز می

هاي ماده  سوسک. گیرد ها صورت می فاصله پس از خروج آن نر و ماده بال
هاي جوان و در  ها و شاخه گیري بر روي سرشاخه ساعت پس از  جفت 24

ها،  البته ممکن است روي برگ. کنند گذاري می تخمها  زاویه فوقانی جوانه
. گذاري انجام شودد، نیز تخمنهایی که قطر زیادي ندار ها و تنه پاچوش
هر . شود تایی گذاشته می 2صورت انفرادي و بندرت در دستجات ه ها ب تخم

ها به  سوسک از آنجا که .گذارد تخم می 50سوسک ماده به طور متوسط 
رت گرایش دارند،  قسمت جنوبی، شرقی و ناحیه فوقانی نور خورشید و حرا

تاج درخت بیشتر از سایر قسمت ها مورد توجه آفت قرار گرفته و 
 ؛1377سادات اخوي،(گیرد گذاري در این نقاط بیشتر صورت می تخم

  .)1370رجبی،
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                                                               )نسل جدید(الرو 

 
                                                     تخم

 
                                                  حشره کامل

 
                                  شفیره

 
                    پیش شفیره

 
)زمستانگذران( الرو      

 
  
  فروردین    خرداد    مرداد    مهر    آذر    بهمن  

 سرد و  الزم به ذکر است که در مناطق( زمان شروع و پایان مراحل مختلف زندگی  سوسک سرشاخه خوار رزاسه  در مناطق گرم و خشک -2شکل
                                                                                                                             .)                            روز دیرتر می باشد 10تا  8مرطوب، ظهور حشره کامل بین 



١٠ 
 

  خسارت عالئم
ها  گرده گلتغذیه بسیار کمی از سوسک سرشاخه خوار رزاسه حشره کامل 

الرو . شود اصلی توسط الرو وارد می خسارت .باشد خسارتزا نمیو  شتهدا
و  نسج گیاه شدهوارد  ،پس از خروج از تخم، از محل اتصال تخم به شاخه

روز فعالیت  15-20الرو سن اول ابتدا به مدت . نماید تغذیه خود را آغاز می
هاي آبکش  هایی که دارد سبب قطع آوند زیر پوستی داشته و چرخش

. شود ها رنگ پریده و سپس خشک می که ابتدا سرشاخه طوريه گردیده ب
. نمایند هاي قطورتر پیشروي می، الرو ها به طرف شاخهجثهبا بزرگ شدن 

خسارت نحوه . )1370رجبی،(یابدتغذیه الروها تا شروع سرما ادامه می
سوسک سرشاخه خوار رزاسه و سایر آفات چوبخوار درختان از جمله کرم 

 Aeolesthes sarta( و سوسک سارتا) .Zeuzera pyrina L(خراط 

Solsky(، که در قسمت زیر به برخی  متفاوت می باشد با یکدیگر تا حدي
  :اشاره می شود موارد مهم تمایز خسارت این آافاتاز 

در داالن ها ایجاد سرشاخه خوار رزاسه معموال فضوالت الروي  -
اي قطور، الرو براي تخلیه ه در شاخهشود و  شده انباشته می

ي الروهااما  .نماید ، سوراخی در بدنه داالن ایجاد میفضوالت
فضوالت نارنجی رنگ را از سوراخ ورودي که  ،کرم خراط

هاي کوچک و  به صورت گلوله باشد، میسوراخ خروجی  نیز 
جمع  آلودهاین فضوالت در پاي درختان . ریزند مدور بیرون می

  .)3شکل ( شود می

 )الروهاي بسیار کوچک(از محل ورود الرو سن اول معموال  -
، شیره گیاهی خارج شده که در مجاورت سرشاخه خوار رزاسه 
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- اي به خود میو شکل فنر یا فتیلههوا سفت و سخت گردیده 

از محل سوراخ خروج فضوالت و  صمغ در کرم خراط .گیرد
خاصی به خود نمی و شکل شده و خشک روي تنه درخت خارج 

 .گیرد

که در مورد  اي شکل است هاي الروي دایرهبرش عرضی داالن -
الرو سوسک چوبخوار  اما .کرم خراط نیز به همین شکل می باشد

 هاي مارپیچی و طوالنی به سمت باال داخل چوب تنه، کانال سارتا
 .) 4شکل( کنندایجاد می و دور تنه

، ابتدا توسط سرشاخه خوار رزاسه در شروع آلودگی درخت -
ها  حالت سبز خشکی در برگو هاي سرشاخه پژمرده شده  برگ

در سوسک اما . شود مشاهده شده و به تدریج سرشاخه خشک می
صورت   آثار خسارت بهتغذیه والروها از زیر پوست  سارتا،
  .)5شکل( خوردگی پوست تنه است ترك

  
  الف                                                   ب

در پاي الرو کرم خراط  جمع شدن فضوالت )نحوه خروج فضوالت الروي الف -3شکل
  .در داالن الروي رزاسهالرو سرشاخه خوار انباشته شدن فضوالت ) بدرخت 



١٢ 

  
  ج            الف                      ب                       

الرو ) و ج ب ،الرو سرشاخه خوار رزاسه و الروکرم خراط) داالن الروي الف -4شکل
  .سوسک سارتا

     

  
  ب                              

سرشاخه خوار رزاسه و سبز خشکی برگ ها در اثر خسارت ) الف عالیم خسارت -5شکل
  .سوسک سارتا ترك خوردگی پوست در اثر خسارت) کرم خراط ب

  
    کنترل مدیریت

با توجه به اینکه تعداد کمی از جمعیت آفت قادر به ایجاد خسارت برروي 
درخت می باشد، استفاده از یک روش کنترل براي مبارزه کافی نبوده 

 الف

 

شکل

   

شکل

  
مدیریت

با توجه به اینکه تعداد کمی از جمعیت آفت قادر به ایجاد خسارت برروي 
درخت می باشد، استفاده از یک روش کنترل براي مبارزه کافی نبوده 
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الزم به شرح زیر ) IPM(ها در قالب مدیریت انبوهی آفت  روشوتلفیقی از 
  :است
  هاي پیشگیري از آلودگی درختان به آفت روش -الف
هاي در زمین .به درختان تشنه، ضعیف و رها شده گرایش دارد آفتاین 

هایی که از لحاظ آبیاري و شوند و در باغکه درختان دچار تشنگی میشنی 
اعمال شود و آبیاري به طور نامنظم انجام شود، کوددهی مدیریت ضعیفی 

اصول مدیریتی در هنگام  اعمالهمچنین  .خسارت آفت بیشتر خواهد بود
ایجاد باغ جدید، نقش بسیار مهمی در پیشگیري از خسارت آفت خواهد 

زیرا که در صورت رعایت فواصل کاشت و تراکم مناسب، درختان  .داشت
برخوردار بوده که در  الزم شیره گیاهیفشار  از کمتر دچار ضعف شده و

   .ي آن آفت قادر به فعالیت نخواهد بودنتیجه
  کاشت گیاهان تله-1

چتریان جلب شده و عمل تیره هاي گیاهان  حشرات کامل این آفت به گل
 کهیی  از آنجا. گیرد هاي این گیاهان انجام می گیري نیز بر روي گلجفت
ک نسلی بوده و حشرات کامل دوره کوتاهی در طبیعت حضور یآفت 
، گیاهان )ماهخرداد ماه تا اواسط تیر سطاوااز  بسته به شرایط منطقه( دارند

به عنوان مثال . می توانند در جلب حشرات کامل آفت نقش داشته باشندتله 
توان  می گیاه هویج جلب می شوند کههاي گسترده  ها به طرف گلسوسک

البته . آوري و منهدم نمود ها جمع شرات را با دست از روي گلحاین 
باشد  نیز مناسب می) 1365مرتضویها، ( ک مگیاهان تله دیگر مانند پیاز و از

هاي  آذین گسترده و گلاي عمیق، گل گیاه هویج به دلیل ریشه ذخیره اما
آذین و طوالنی بودن زمان گلدهی در  روشن معطر، طول عمر زیاد گل
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 1377خوي،سادات ا(باشد طبیعت به عنوان بهترین گیاه تله در جلب آفت می
  ).6شکل ( )1395؛روشندل، 

 هاي آبی تنظیم دوره آبیاري و جلوگیري از بروز تنش-2

موجود در نورسته ، فشار شیره نباتی افزایش یافته و الروهاي با آبیاري منظم
نه تنها ، طوالنیآبیاري بطور نامنظم و به فواصل  انجام. شوند درخت خفه می
، بلکه جذب مواد غذایی جریان عادي شیره گیاهی شده سبب اختالل در

موجب جلب حشرات چوبخوار  نهایتاو الزم در خاك را نیز مشکل ساخته 
هاي شنی باید ز کاشت درختان در زمینا .)1370رجبی، ( می شود

 ها کم است در نتیجهآندر هداري آب ظرفیت نگکه  زیراخودداري کرد، 
درختان در طی سال آب کمی دریافت کرده و زودتر ضعیف شده و مورد 

  ).1370رجبی،(گیردحمله آفت قرار می

  
  ین سفید رنگ گیاه هویجذجلب شدن حشره کامل سرشاخه خوار رزاسه به گال -6شکل

 تقویت درختان با کودهاي مناسب-3

بدین . یکی از مهمترین نکات، تقویت درختان با کودهاي مناسب است
متر ایجاد و  5/0درخت گودالی به قطر و عمق سایه انداز طرف  2منظور در 

البته این مقدار . شود سپس کودهاي زیر را مخلوط و داخل گودال ریخته می
بر  بایستیساله توصیه شده و براي سن کمتر و یا بیشتر  10-15براي درختان 
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نظیم  اساس نتیجه آزمایش تجزیه خاك و توصیه کارشناسان خاکشناسی
  :گردد

   گرمکیلو 5-10کود دامی کامالً پوسیده     -

     گرم  150ل               یپسوپر فسفات تر-

 گرم  300اوره                                    -

   گرم  30                  سولفات روي-

 گرم 150                پتاسیم سولفات-

 گرم  30سولفات منگنز                     -

در  3عالوه بر این محلول پاشی با کودهاي حاوي عناصر میکرو با غلظت 
  .گردد هفته توصیه می 2در طول دوره رشدي به فواصل هر نوبت 3هزار، 

  محلول پاشی درختان با روغن دانه چریش-4
باعث روي درخت در هزار  10با غلظت  یشروغن دانه چرپاشیدن 

-ریزي را کاهش می میزان تخممتعاقبا شده و  آفتحشرات کامل  کردندور

خرداد  اسطاو(با توجه به مدت کم حضور حشرات کامل در طبیعت . دهد
، عملیات روغن پاشی بایستی در این بازه )بسته به منطقه ماه تا اواسط تیر

  .)1381لچینائی و همکاران،( زمانی صورت گیرد
  مبارزه با آفت -ب
  هاي آلوده هرس سرشاخه-1

) الروهاي خارج شده از تخم(هاي خسارت دیده از الرو سن یک  سرشاخه
ها بر  با خشک شدن آنداراي برگ هاي پژمرده و رنگ پریده هستند که 

هاي  هرس سرشاخه. کامالً مشخص هستندشاخه هاي آلوده ، روي درختان
ها، روش مناسبی جهت جلوگیري از نفوذ  و سوزاندن آنشده تازه آلوده 
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هاي قطور و در نتیجه حذف آفت و بهبود درخت آلوده الرو به شاخه
در این مرحله هرس بسیار آسان و در مدت کوتاهی امکان پذیر . باشد می

سادات ( باشد می بوده و از طرفی خسارت ایجاد شده از طرف الرو کم
، توجه داشت که در صورت شدت خسارت البته بایستی .)1377،اخوي

و طبق توصیه کارشناسان باغبانی با مشورت  پس ازبایستی هرس عملیات 
نرك و حذف محمدي و رز  هایی مانند گل در درختچه .صورت گیرد

 مناسبی براي که محل اهمیت خاصی دارد، زیرا آفت جهت کنترل پاجوش
ها را در  ها باید آن براي حذف پاجوش. باشد فعالیت آفت می تخم ریزي و

 به پایه قطع نمودکشیده و یا از محل اتصال بیرون خالف جهت رشدشان 
  .)1385نعمت اللهی، (
  دشمنان طبیعی -2

باشند که  ارازیتوئید الرو این آفت فعال میزنبور به عنوان پ گونه چندین
محمدي خرم ابادي و لطفعلی زاده،  Sharifi & javadi, 1971(عبارتند از

1390( :  
-Xorides corcyrensin Kriechbaumer (Ichneumonidae) 
-Eurytoma iranicola Zerov. (Eurytomidae) )7شکل (   

-Chalcedectus balashowski Steffan (Chalcedectidae) 
-Pempheredon lentifera 
 - Tripoxilon sp 
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  E. iranicola  زنبور پارازیتویید –7شکل 

 
   L. dorsigera  ثانویه زنبور پارازیتویید – 8شکل

  
 Ooencyrtus ferdowsiiاخیرا یک گونه زنبور با نام 

sp.n.(Hymenoptera: Encyrtidae)  به عنوان پارازیتوئید تخم این حشره
اي از  عالوه بر این گونه .)Ebrahimi et al., 2014( شناسایی شده است

به  Leucopis dorsigera Fabricusبا نام  Leucospidaeهاي خانواده زنبور
 شکل( دهد آفت را تحت تاثیر قرار می این فعالیت ،عنوان پارازیتویید ثانویه

8()Hesami et al., 2005.(درصد پارازیتیسم زنبورX.corcyrensis            بین
کمتر از  E. iranicolaزنبور  و) Sharifi & Javadi, 1971(درصد  15-18

به طور کلی درصد پارازیتیسم طبیعی  .تعیین شده است) 9/0(یک درصد 
  .)1390محمدي خرم ابادي و لطفعلی زاده، (  استاین آفت در حد پایینی 
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هاي بیمارگر به عنوان عامل  گونه از قارچچند ، انجام گرفته هاي طی بررسی
 Beauveriaشاملها  این گونه. شدندمعرفی  آفتاین بیمارگر روي الرو 

bassiana ،Metarhizium anisopliae   وPaecilomyces lilacinus  
زهرآگینی باالتري را بر روي الروها نسبت   B. bassiana ي گونه .باشد می

هاي  ومیر الروها در سرشاخه میزان مرگ. رددا  M. anisopliaeي به گونه
وینیل محصور شده  که با پوشش پلی B. bassiana تیمار شده با قارچ

ثبت درصد  75/31هاي بدون پوشش،  در سرشاخه ودرصد  67/66 ،بودند
وینیل براي بهبود ماندگاري  پلی  استفاده از یک پوشش .شده است

محمدیانی ( استهاي قارچ هاي بیمارگر در شرایط مزرعه ضروري  کنیدي
 .Pالروها بر اثر قارچمیزان مرگ و میر طبیعی همچنین  .)1395و کریمی، 

lilacinus 73/1 1384حمیدي مطلق و همکاران، ( درصد تعیین شده است(.  
شامل  توان بیماریزایی دو گونه از نماتدهاي بیمارگر حشرات

 Heterorhabditis bacteriophora و carpocapsae Steinernema  علیه
 نشان داده است کهالروهاي سن آخر این آفت تحت شرایط آزمایشگاه 

نماتد دو گونه هر حساسیت باالیی به  سوسک سرشاخه خوار رزاسه الرو
 S. ، اما قدرت بیمارگري ایزوله)ومیر درصد مرگ 5/97تا  65( دارد

 carpocapsae  ي  هاي بریده ارزیابی توان بیمارگري با شاخه. باشد میبیشتر
ي فضوالت الرو هر دو گونه از تودهکه  نشان داده است درخت زردآلو

نمایند و بعد میهاي الروي نفوذ  آفت در نوك شاخه عبور و به عمق داالن
از یافتن موقعیت میزبان، به بدن آن وارد شده و آن را در زیستگاه طبیعی از 

   .) 1394شریفی سرابی، ( برندمیبین 
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نام برد که در از بین بردن تخم از سایر دشمنان طبیعی می توان مورچه ها را 
 حشرات .نقش دارند سرشاخه خوار رزاسهحشرات کامل زنده و حمله به 

 از تحرك الزمها و در حالی که هنوز  از شاخه موقع خارج شدن کامل
مشاهدات شخصی، (  گیرندمورچه قرار میحمله مورد  ،برخوردار نیستند

   .)اطالعات منتشر نشده
  
   ارقام مقاوم -3 

تحقیقات انجام شده بر روي برخی ارقام بادام از نظر حساسیت به سوسک 
سرشاخه خوار رزاسه نشان داده است که در استان چهار محال و بختیاري 

از رقم بادام مامایی نسبت به سایر ارقام شامل بادام ربیع، توده بذري و سفید 
سرشاخه خوار رزاسه برخوردار است و  حساسیت بیشتري نسبت به سوسک 

بنابراین با توجه به این که  .باشد ن سرشاخه ها در این رقم بیشتر میخشکید
بادام مامایی و ربیع اختالف چندانی  ارقام از نظر عملکرد و زمان گلدهی بین

وده می شود، در وجود ندارد و از طرفی رقم ربیع کمتر به سوسک رزاسه آل
، رقم ربیع به عنوان رقم جایگزین چهار محال و بختیاريشرایط استان 

   .)1395روشندل و صالحی، ( شده استمعرفی 
   شیمیاییمبارزه -4

با توجه به اینکه الرو آفت درون چوب مخفی بوده و از طرفی خروج 
باشد، مبارزه شیمیایی  حشرات کامل تدریجی و براي دوره کوتاهی می

   .شودتوصیه نمی
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