
 (کرم خراطپروانه فری )

درختان مثمر و  های بسیاری ازاین حشره به گونه     

کند. از درختان مثمر سیب میزبان اصلی غیرمثمر حمله می

آن در ایران است ولی خسارت آن روی گالبی، به و گردو نیز 

درخت سیب به این آفت خیلی حساس و  .دیده شده است

 .آید در حالیکه گردو تا حدودی مقاوم استزود از پا درمی

هایی که مورد حمله اولیه الروها قرار سرشاخه :خسارت

تا  01هایی به قطر شوند. حتی تنهگیرند اغلب خشک میمی

 کنند.سانتیمتر را هم آلوده می 01

 

 بصورت پیشگیری و مبارزه :های مختلف کنترل آفت شیوه  

 آبیاری بموقع و عدم تنش آبی در گیاه 

  تغذیه مناسب درختان 

 از بین بردن آنهاه و آلودی هاهرس شاخه 

  کشتن الروها در داخل داالن به وسیله مفتول در

 سطوح کوچک

 ی نوری و فرمونیهااستفاده از تله 

  استفاده از دشمنان طبیعی 

 سمپاشی وسیع  و استفاده از خمیرهای سمی

 هاسرشاخه

 کرم سیب

 

نسل در سال و پنج سن الروی دارد. زمستان را  0-4     

های سفید رنگ ضخیم بصورت الرو کامل در داخل پیله

 گذراند.می

خسارت اصلی مربوط به نسل دوم و به خصوص  خسارت:

هایی که در مراحل اولیه میوه باشد.نسل سوم این آفت می

ریزند و آنهایی هم ی آفت قرار گیرند، میرشد مورد حمله

و مانند در اثر فضوالت حشره که روی درخت باقی می

ها غیرقابل ها و باکتریکننده از قبیل قارچعوامل فاسد

 شوند.مصرف می

 روش های کنترل :

 پاک کردن و از بین بردن پوسته های درخت 

  گونی دور تنه درختبستن 

 از بین بردن میوه های آلوده در سراسر سال 

  تله فرمونیاستفاده از 

 کنترل بیولوژیکی 

  مبارزه شیمیایی با نظر کارشناسان 

 
    

باشد و در برخی اوقات مهم انواع درختان میوه می آفت      

 .کندجات و جالیز نیز حمله میبه صیفی

های اصلی و فرعی موجب الروها با جویدن ریشه خسارت:

 گردند.پژمرده و در نهایت خشک شدن گیاه می

 سفید ریشهکرم 



 روش های کنترل: 

 آوری حشرات کامل و از بین بردن آنهاجمع 

  کنترل شیمیایی بهتر است با توصیه کارشناسان و

ی در فصل بهار پس از گرم شدن هوا و شروع دوره

 بارندگی صورت گیرد.

 

 گلوگاه انارکرم 

 

این آفت معموالً سه نسل و در شرایط مساعد تا چهار      

 کند.نسل در سال تولید می

های آفت در داخل تاج انار پس از تفریخ تخم خسارت:

هایی در گلوی میوه و پس از الروهای سن یک در ابتدا سوراخ

نمایند. الروها های الروی ایجاد میمدتی در اثر تغذیه داالن

ی انار و نیز داخل میوه نفوذ کرده و از قسمت گوشت دانه به

کنند که پس از قسمت داخلی پوسته رویی انار تغذیه می

شود. سرانجام هایی ظاهر میی انار لکهمدتی بر روی پوسته

 گیرد.ها قرار میمیوه شکاف برداشته و مورد حمله قارچ

 روش های کنترل:

 آلودهآوری و انهدام انارهای جمع 

 زدایی میوه های انار پرچم 

 مبارزه بیولوژیک 

 های فرمونیاستفاده از تله 

 های هرز چند ساله و آبیاری منظممدیریت علف 

 

 پروانه مغز خوار بادام

های ت الرو کامل داخل میوهورانگذرانی آفت بصتزمس      

 .مومیایی شده است

ها شدن میوه آثار خسارت به صورت مومیایی خسارت:

ه میوه ها اکثراً در روی درخت باقی یابد که این گونتجلی می

مانده و حتی هنگام برداشت نیز از درخت به راحتی جدا 

 شوند.نمی

 های کنترل:روش

هععای آلععوده و انهععدام آنهععا در فصععل   آوری میععوهجمععع

تععرین روم مبععارزه بععا ایععن  پععاییز و زمسععتان، اساسععی 

گعععععععردد. آفعععععععت م سعععععععو  معععععععی   
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