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مخاطبان نشريه:

توليد كنندگان پسته

كارشناسان باغباني 

دانشجويان رشته هاي  گياهپزشكي و باغباني

٭ ٭ ٭

هدف از انتشار نشريه:

عنوان به   را  آن   باغداران   كه   پسته  معمولي     پسيل 
  شيره  خشك  مي شناسند از مهم ترين آفات  پسته مي باشد 

و در تمام  نقاط پسته  كاري  ايران  و جهان  وجود دارد. 
خسارت،  نحوه  با  را  خوانندگان  نشريه،  اين  مطالعه 
شكل شناسي آفت، بيولوژي، و باالخره نحوه كنترل آن 

آشنا مي كند.
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مقدمه:
پسته  گياهي  نيمه  گرمسيري  از خانواده  Anacardiacae و جنس  Pistaciae و ازگونه  

Pistacia vera يكي  از مهم ترين محصوالت  باغي  كشور مي باشد 
آفات باغ هاي پسته در ايران به سه گروه تقسيم مي شوند.گروه اول شامل آفات كليدي مانند 
پسيل معمولي، پروانه  چوبخوار و سن هاي زيان آور پسته مي باشند كه در تمام پسته كاري هاي 
كشور حضور فعال دارند و معموال خسارت اقتصادي به درخت پسته وارد مي كنند. گروه دوم 
حشرات و كنه هاي پسته مي باشند كه در برخي مناطق پسته كاري كشور از اهميت اقتصادي 
برخوردارند و به عنوان آفت مطرح مي باشند. گروه سوم آن  دسته ازآفاتي هستند كه به درختان 
پسته حمله مي كنند ولي در حالت عادي خسارت آن ها  اقتصادي نيست.  پسيل معمولي  پسته 
كه  باغداران  آن  را به  عنوان  شيره  خشك  مي شناسند از مهم ترين آفات  پسته مي باشد و در تمام  

نقاط پسته  كاري  ايران  و جهان  وجود دارد. 
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خسارت:
خسارت مربوط به مرحله پورگي آفت مي باشد پوره هاي اين  آفت  با مكيدن  شيرة  گياهي  
 موجب  ضعف  عمومي  درخت  و كاهش  كمي  و كيفي  محصول  مي شوند. همچنين عسلك روي 
برگ ها سبب جذب گرد و خاك شده، باعث اختالل در فتوسنتز و ساير اعمال حياتي درخت 

مي شود. 

پوره هاي پسيل معمولي پسته روي برگ در حال تغذيه از شيره گياهي

 

ترشح شكرك توسط پوره هاي پسيل معمولي روي برگ پسته
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شكل شناسي:
مي باشد.  ميلي متر   1/5-1/8 طول  به  بال  چهار  با  كوچكي   حشره   پسته   معمولي   پسيل 
رنگ  عمومي  بدن  در حشرات  بالغ  زرد روشن  است . روي  سر و سينه  لكه هاي  كشيده اي  با 
به  رنگ  عمومي  بدن و اغلب  داراي   تيره تر وجود دارد. معمواًل شكم   يا كمي   همين  رنگ  
مي شود.  ديده   دوايري   شكل   به   بدن   درمفاصل   كه   است  كشيده اي   رنگ   قهوه اي   لكه هاي  
بال ها  زرد  رنگ  و لكه هاي  قهوه اي  رنگ در فواصل  منظم  روي آن ها وجود دارد. عرض  
آن  برابر  عرض   و  كوتاه   خيلي   آن   مفصل   اولين   بندي ،   10 شاخك ها   سينه ،  اندازه   به   سر 
طولش  است . دومين  مفصل  كمي  بزرگتر از اولي  و به وضوح  عرض  آن  از مفصل  اولي  كمتر 
است . مفصل  سوم  خيلي  بلند و طول  آن  حداقل  دو برابر طول  مفصل  چهارم مي باشد. پنج  مفصل  
بعدي  تقريبا با يكديگر مساويند ، طول  مفاصل  نهم  و دهم  تقريبا با هم مساوي  و به وضوح  از 

مفاصل  قبلي  كوچكترند وداراي  2 خار نسبتا بزرگي  هستند. 
پوره هاي  سن  1 و 2 زرد رنگ  هستند و در پوره هاي  سن  2 جوانه هاي  بال  پديدار مي شود.

)Agonoscena pistaciae( فرم هاي فصلي پسيل معمولي معمولي پسته
 سمت راست فرم تابستان گذران سمت چپ فرم زمستان گذران)مهرنژاد1381(
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بيولوژي: 
زمستان  گذراني  پسيل معمولي  پسته  به  صورت  حشره  بالغ  مي باشد. از اواخر اسفند ماه  يا 
اوايل  بهارهمزمان  با باز شدن  جوانه ها، ماده ها شروع  به  فعاليت  مي كنند و پشت  و روي  برگ  
تخمريزي  مي كنند. تخم ها در اوايل  سفيد مايل  به  زرد و با گذشت  زمان  نارنجي  رنگ  مي شوند. 
تفريخ  تخم  ها و طول دوره يك نسل به شرايط آب و هوائي منطقه بستگي دارد. بجز نسل اول در 
بقيه  نسل ها تداخل   وجود دارد به طوري كه  در اواسط تابستان  تمامي  مراحل  تكاملي  پسيل معمولي  
پسته شامل  تخم ، پوره هاي  سنين  مختلف  و حشره  بالغ هم زمان  در يك باغ  ديده  مي شوند. به نظر 

مي رسد در شرايط استان  يزد  اين  آفت بيش از 4 نسل  در سال  توليد  كند. 
پوره هاي  جوان  پسيل معمولي  بالفاصله  پس  از خروج از تخم  خرطوم  خود را در نسوج  برگ  
فرو مي كنندو شروع  به  تغذيه  از شيره  گياهي  مي نمايند اين عمل باعث  ضعف  گياه  مي شود. اگر 
برگ هاي  مورد تغذيه  جوان  و تراكم  پوره ها زياد باشد در لبه  برگ ها مختصر پيچيدگي  به  وجود 
مي آيد ولي  در صورت  كامل  بودن  برگ ها در شكل ظاهري  آن ها  هيچ  تغييري  صورت  نمي گيرد. 
و  ريزش  جوانه ها  و همچنين   پسته ها  بسته شدن   دهان   و  نيم مغزي   پوكي ،  باعث   پوره ها  تغذيه  
برگ ها شده،  خسارت  كمي و  كيفي  محصول را سبب  مي شوند. عالوه  بر آن  توليد عسلك  فراوان  
)مانند  رنگ   سفيد  و  گرد  دانه هاي   صورت   به   و  خشك ،  سريعًا  هوا  مجاورت   در  كه   مي كنند 
شكر( در مي آيد. كه  خود موجب  اختالل در فيزيولوژي  گياه  و سوختگي  برگ ها مي شوند )وجه  

تسميه اين  آفت  به  شيره  خشك  به  دليل  توليد عسلك  شكر مانند مي باشد(.
با توجه  به  تراكم  جمعيت  آفت ، رقم  پسته  و زمان  حمله  آفت  عالوه  بر كاهش  كمي  و كيفي  محصول 
 همان  سال  باعث  ريزش  جوانه ها و برگهاي درخت  مي شود كه  اين عمل تا 3 سال  بعد نيز ميزان  

محصول  راتحت  تأثير قرار مي دهد.

 پوره هاي پسيل فعال 
روي برگ ها و توليد 

شكرك
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دياگرام بيولوژي و دور نماي مبارزه با پسيل معمولي پسته
)اقتباس از مهرنژاد(

 پوره سنك و الرو 
كفشدوزك شكارچي 

پسيل
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كنترل آفت:
شناخت تمام عوامل و اجزای كشت بوم باغ پسته تنها راه رسيدن به برنامه مديريت كنترل 

آفت است كه سم و سمپاشي حداقل نقش را در آن دارد.

دشمنان طبيعي: 
پسيل معمولي پسته داراي دشمنان طبيعي فراواني چون گونه هائي از كفشدوزك ها، سوسك ها، 
زنبورها، سنك ها، بالتوري ها و كنه هاي شكاري است اولين قدم مؤثر در كنترل بيولوژيكي حمايت 
و فرصت دادن فعاليت دشمنان طبيعي موجود در باغ هاي پسته مي باشد با عنايت به تنوع زياد 
از جمله  مبارزه  دقيق روش هاي  كاربرد  در صورت  پسته،  باغ هاي  در  موجود  طبيعي  دشمنان 
با استفاده از سموم كم خطر، نحوه و زمان صحيح سمپاشي به حشرات مفيد  مبارزه شيميائي 
فرصت فعاليت كافي داده مي شود تا حداكثر كارآئي خود را بروز دهند و نهايتًا تعداد دفعات 

سمپاشي را كاهش دهند. 

كفشدوزك Exochomus nigripennis در 
حال تغذيه از پوره پسيل )مهرنژاد1381(

 كنه شكارگر Abrolophus sp. دشمن 
طبيعي پسيل معمولي )مهرنژاد1381(

 سن شكاري Anthocoris sp.شكارگر 
پسيل معمولي پسته )مهرنژاد1381(

 Chrysoperla carnea بالتوري سبز
دشمن طبيعي پسيل معمولي پسته



11

پسيل معمولي  پسته و راه هاي كنترل آن

استفاده از كارت هاي زرد: 
حشرات كامل پسيل به كارت زرد جلب مي شوند كارت هاي زرد مورد استفاده در باغ هاي 
مي باشد  0/1×20×10سانتي متر  تقريبي  اندازه  به  پي وي سي  و  پلي اتيلن  جنس  از  عمدتًا  پسته 
كه روي آن ها چسب مخصوص تله كه بدون بو و رنگ هستند كشيده مي شود. چسب تله بايد 
حداقل به مدت 15 روز خاصيت چسبندگي خود را حفظ كند حشرات كامل پسيل معمولي به 
رنگ زرد جلب مي شوند كارت گذاري بايد در زماني انجام شود كه حشرات بالغ هنوز تخمريزي 
نكرده باشند. كارت هاي زرد عالوه بر پسيل، زنجره پسته و تعدادي از زنبورهاي پارازيتوئيد را 
نيز جلب مي كند بنابراين زمان كارت گذاري بايد طوري تنظيم شود كه حشرات مفيد كمتري را 

جلب كند. 
در  پسته  زنجره  و  پسيل  زمستان گذران  نسل  كامل  حشره  فعاليت  شروع  زمان  به  توجه  با 
طبيعت، يكي از اين زمان ها بعد از تورم جوانه ها و قبل از بازشدن برگ هاي پسته مي باشد در اين 
زمان بدليل عدم وجود برگ روي درخت، كارت هاي زرد بهتر ديده مي شوند و دشمنان طبيعي 
نيز در باغ  فعال نيستند و همچنين نسل زمستانگذران از قدرت تخمريزي بيشتري برخوردارند 
زمان  اين  دارد.  بيشتري  نقش  بعدي  نسل هاي  كاهش جمعيت  در  اين حشرات  بنابراين شكار 
تقريبًا30-20 روز طول مي كشد در اين مدت بايد هفتگي كارت ها را بازديد كرد تا در صورت 

كاهش خاصيت چسب مجددًا چسب زده شود.

 شكار پسيل معمولي پسته توسط كارت زرد
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دومين زمان كارت گذاري در يزد از اواسط تيرماه تا اواسط مردادماه مي باشد در اين زمان به دليل 
باال بودن دما و كاهش ميزان رطوبت جمعيت پسيل معمولي طغيان مي كند به عالوه، به دليل وجود 
شرايط نا مناسب آب و هوائي فعاليت دشمنان طبيعي به حداقل مي رسد كارت گذاري در اين زمان نيز 

مي تواند در كاهش جمعيت پسيل معمولي بدون تاثير سوء روي دشمنان طبيعي مفيد باشد. 
به اين منظور تعداد حداقل 2 عدد كارت در خارجي ترين قسمت تاج هر درخت توسط سيم 
مفتول نصب مي شود كارت ها طوري نصب مي شوند كه با شاخه ها در تماس نباشند و با وزش 
باد خيلي جابجا نشوند و در صورت ريزش چسب از روي كارت، به شاخه ها آسيبي وارد نشود. 
يادآوري مي شود در صورت خشك شدن چسب روي كارت، كارت گذاري نه تنها سودي ندارد 
بلكه جمعيت بيشتري از آفت را به خود جلب مي كند.كارت هاي نصب شده مي تواند با تميزكردن 

و چسب زدن دوباره مورد استفاده قرار گيرد. 

 مقايسه زمان اولين 
كارت گذاري با مرحله رويشي 

درخت

نحوه كارت گذاري در باغ  
آزمايشي 
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استفاده از عمليات زراعي و مديريت باغداري مناسب:

شخم زمستانه: 
تعداد زيادي جمعيت  بين رفتن  از  باعث  باغ  پسته كف  برگ هاي درختان  زير خاك كردن 
زمستانگذران كه از اين برگ ها به عنوان پناهگاه استفاده مي كنند خواهد شد به عالوه شخم باعث 

ايجاد تهويه مناسب خاك و ريشه مي شود و در نهايت تقويت درخت را در پي دارد. 

تغذيه مناسب: 
كودهي مناسب باعث تقويت درختان شده، خسارت كمتري متوجه درخت مي شود. چالكود 
باعث هدايت ريشه ها به طرف چال ها شده، در اين چال ها رطوبت بهتر ذخيره مي شود و درخت 
تحمل بيشتري دارد.همچنين اصالح بافت خاك با مواد مناسب باعث تقويت درختان و افزايش 
درخت  تحمل  تقويت  باعث  پتاسه  كودهاي  مانند  كودها  از  تعدادي  شد.  آن ها خواهد  تحمل 
نسبت به خسارت آفات ازجمله پسيل خواهد شد در مقابل تعدادي از آن ها موجب حساسيت 

درختان به خسارت و افزايش جمعيت پسيل مي شود. 

آبياري مناسب:
بيشتر  آب  كم  باغ هاي  در  آن  بوده، خسارت  پسته حشره اي خشكي دوست  معمولي  پسيل 
است آبياري بايد به فراخور بافت خاك انجام گيرد و در صورت ايجاد رطوبت مناسب عالوه بر 
افزايش تحمل درخت، شرايط مناسب براي فعاليت دشمنان طبيعي هم فراهم مي كند كه اين امر 
سبب كاهش جمعيت پسيل پسته مي شود. در سيستم آبياري قطره اي با طراحي صحيح رطوبت 
پسيل  رشد  براي  فضا  درخت  شادابي  بر  عالوه  شده،  حفظ  و  ايجاد  درخت  پاي  در   بيشتري 

نامناسب مي شود.

مديريت مناسب باغ:
به  بهتري دارند و در صورت آلوده شدن  با فواصل كاشت و هرس مناسب رشد  درختان 
پسيل قابليت تحمل بيشتري دارند. مديريت مبارزه با علف هاي هرز نيز) انتخاب بهترين زمان 
مي گردد.  آفت  جمعيت  كاهش  و  طبيعي  دشمنان  فعاليت  افزايش  هرز(باعث  علف هاي  حذف 
ميزان آلودگي و تحمل ارقام مختلف پسته به پسيل متفاوت است بنابراين در صورت كشت ارقام 

حساس يا با تحمل كم بايد مديريت ويژه اي براي كنترل اين آفت معمول گردد. 

استفاده از گياهان تله 
تعدادي از ارقام پسته اهلي و وحشي در ابتداي فصل رشد زودتر برگدهي مي كنند كاشت 
اين ارقام باعث مي شود پسيل در ابتدا روي آن ها مستقر شود بنابراين مي توان از اين درختان 
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به عنوان تله استفاده كرد و فقط همان درختان را در ابتداي فصل سمپاشي كرد تا از انتقال آن ها 
به ساير درختان جلوگيري شود. 

مبارزه شيميائي:
با توجه به اهميت پسيل معمولي در پسته در بعضي مواقع استفاده از سموم شيميائي اجتناب 
و  محيط  به  را  خسارت  كمترين  مي تواند  شيميائي  كنترل  مديريت  زمان  اين  در  است  ناپذير 

موجودات غير هدف وارد كند. 

تعيين زمان دقيق سمپاشي:
با نمونه برداري از برگ هاي درختان آلوده از قسمت هاي مختلف درخت و ارسال به مراكز 

تخصصي گياهپزشكي و تعيين ميزان آلودگي از چگونگي مبارزه شيميائي اطالع حاصل  شود.
٭سمپاشي لكه اي:

نقطه شروع آلودگي پسيل در باغات از كناره ها، مناطق كم آب و درختان جاذب و حساس 
مي باشد با توجه به نحوه شروع آلودگي، مي توان باغ را به صورت لكه اي سمپاشي كرد در اين 
نيز  كنترل منطقي آفت  از كاربرد آن،  ناشي  بر كاهش مصرف سم و عواقب سوء  روش عالوه 

صورت خواهد گرفت.
٭سمپاشي نواري: 

در صورت رسيدن جمعيت پسيل به حد سمپاشي، مي توان باغ را به صورت رديفي سمپاشي 
جابجائي  براي  كافي  فرصت  تا  مي شوند  سمپاشي  ميان  در  يك  رديف ها  روش،  اين  در  كرد 

دشمنان طبيعي وجود داشته باشد. 
يادآوري مي شود كه وجود آفات روي گياهان در محدوده زير آستانه زيان اقتصادي نه تنها 

زياني متوجه گياه نمي شود بلكه به دليل وجود منبع تغذيه براي دشمنان طبيعي الزم است.
در صورت رعايت مسائل فني الزم در كنترل پسيل پسته اين آفت را مي توان بدون ايجاد 

كمترين مزاحمت كنترل نمود.
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