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چكيده
شپشک سفید هلو یا سپردار توت یکي از آفات مهم درختان میوه هستهدار و دانهدار در استانهاي
شمالي کشور است که در صورت عدم کنترل به موقع ،منجر به خسارت اقتصادي ميشود.این حشره
معموالً روي تنهي اصلي و سرشاخههاي فرعي مستقر است و با تغذیه از شیره گیاهي به شدت باعث
ضعف عمومي و در ادامه منجر به خشکیدگي کامل نهالهاي تازه کاشت و درختان جوان ميشود.
تراکم باالي آفت در نسل دوم به شدت به میوه حمله کرده و از بازار پسندي آن ميکاهد .مدیریت
کنترل تلفیقي علیه این آفت به دو روش اجرا ميشود که شامل :الف -روغنپاشي زمستانه (روغن
امولسیون شونده ولک) به نسبت  2/5درصد در اواسط زمستان علیه افراد زمستانگذران است .البته
قبل از اجراي روغن پاشي زمستانه ،سرشاخههایي که بهشدت آلوده به کلني آفت هستند کامالً هرس
ميشوند .سپس بخشهاي باقيمانده دقیقاً با پارچه گوني تمیز و در پایان با محلول روغن ولک اسپري
پاشي شوند .ب -استفاده از ترکیبات تنظیم کننده رشد ( ،)IGRنظیر حشرهکشبوپرفزین (آپالود) به
نسبت  0/55درهزار و یا پیروپروکسيفن (آدمیرال) به نسبت  0/55علیه پورههاي تازه تفریخ شدهي
نسلهاي اول ،دوم و سوم آفت که به ترتیب در اواسط اردیبهشت ،اوایل مرداد و اواسط مهر در منطقه
ظاهر ميشوند.
واژههاي كليدي :شپشک سفید هلو ،روغن امولسیون شونده ،بوپرفزین ،پیروپروکسيفن ،مازندران
مقدمه
شپشک سفید هلوPseudaulaspis pentagona Targioni Tozzetti (Hemiptera: ،
) ،Diaspididaeآفتي بسیار خسارتزا و با پراکنش جهاني است که بومي کشورهاي شرق آسیا
(ژاپن و چین) ميباشد .این سپردار در سال  1333همراه با قلمههاي اصالحشدهي توت از کشور ژاپن
وارد استان گیالن شد (اسماعیلي )1332 ،و پس از مدّتي بهعنوان آفت مهم توت و کیوي در شمال
کشور شناخته شد .نرخ خسارت ناشي از این آفت در این مناطق ،بر حسب منطقهي جغرافیایي بهطور
قابل توجّهي از  20درصد در مناطق کوهستاني تا  30درصد در مناطق ساحلي متغیّر است (تکسخن،
.)1351
این سپردار عموماً روي شاخه ،تنه و در تراکم باال روي میوه درختان میزبان مستقر ميشود با تغذیه از
شیرهي گیاهي ،موجب ضعف شدید ،ریزش برگ و خشکیدگي گیاه ميشود (شکل .1الف و ب) .آفتي
پليفاژ است و درختان توت ،هلو ،آلو ،کیوي ،گردو ،بید ،چاي و گیاهان زینتي از مهمترین میزبانهاي
گیاهي این حشره محسوب مي شوند (اسماعیلي .)1332 ،این حشره در شرایط آب و هوایي استان
مازندران داراي سه تا چهار نسل در سال ميباشد .که ظهور پورههاي نسل اوّل ،دوّم ،سوّم و چهارم
آفت به ترتیب در ماههاي اردیبهشت ،تیر ،شهریور و در مواردي آبان است .مرحلهي زمستانگذران
آفت به فرم حشرهي مادهي بالغ بارور مستقر روي تنه و شاخههاي قطور است که در موارد متعددي،
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زیر سپر مادري تشکیل ميشوند (صالحيراد و مافي .)1315 ،پدیده جالب در زندگي این حشره این
است که تخمها به دو رنگ متفاوت مشاهده ميشوند .از تخمهاي زرد روشن ،پوره حشره نر و از تخم-
هاي زرد نارنجي ،پوره حشره ماده ظاهر ميشود و عموماّ حشره ماده ابتدا تخمهاي زرد نارنجي و
سپس تخمهاي زرد روشن را ميگذارد (تک سخن .)1351 ،پورههاي متحرک پس از  23الي 31
ساعت بعد از خروج از تخم در اطراف سپر مادري مستقر شده و با وارد کردن استایلت خود در بافت
گیاه شروع به تغذیه ميکنند .تراکم باالي پورههاي زرد نارنجي روي تنه و سرشاخه ،یکي از شاخص-
هاي تفریخ تخم است که به آساني توسط باغدار قابل تشخیص است (شکل  .)2وجود تراکم باالي آفت
روي درختان هلو و شلیل در باغات استان یک تهدید جدي محسوب ميشود و در مواردي باغداران
بیش از  3تا  5بار با آن مبارزه شیمیایي ميکنند .البته الزم به ذکر است که به دلیل عدم دانش کافي
از مدیریت کنترل این آفت ،بسیاري از سمپاشيها غیرضروري و خارج از زمان است .بر این اساس در
این دستورالعمل سعي شده نحوه صحیح مدیریت کنترل کاربردي آفت شرح داده شود.

ب .حشره ماده کامل زیر سپر

الف .سپر حشره ماده کامل

شکل  .1حشره کامل سپردار توت

شکل .2استقرار پوره متحرک زرد و نارنجي روي تنه
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دستورالعمل
الف :کنترل زمستانه (روغن پاشي زمستانه)
اجراي کنترل زمستانه و یا روغنپاشي زمستانه معموالً در باغات هلو و شلیل با استفاده از روغن ولک
امولسیون شونده و به نسبت  2/5درصد از اوایل ماه بهمن علیه افراد زمستانگذران سپردار توت به
همه باغداران توصیه ميشود .البته الزم به ذکر است که قبل از اجراي روغنپاشي ،بهره برداران باید
هرس درختان را انجام دهند تا از مصرف بیش از حد محلول روغن جلوگیري شود .ضمناّ در حین
هرس ،سرشاخههایي که بهشدت آلوده به شپشک هستند را حذف کنند تا از جمعیت افراد زمستان-
گذران کاسته شود .همچنین به منظور موفقیت هرچه بیشتر در امر کنترل زمستانه ،الزم است تنهها
و سرشاخههاي آلوده با استفاده از گوني یا برس به طور کامال تمیز شود تا محلول روغن امولسیون
شونده به طور کامل روي الیههاي سپردار توت نفوذ کند و منجر به تلفات آنها شود.
موفقیت در برنامه کنترل زمستانه بهشدت به نحوه روغن پاشي بستگي دارد .به باغداران پیشنهاد مي-
شود عملیات روغن پاشي را به صورت هدفمند اجرا کنند .یعني روي تنهها و سرشاخههایي که کلني
وعالئم آلودگي آفت مشاهده ميشود را با دقت هرچه تمامتر روغن پاشي کنند در غیر این صورت
نتیجه رضایت بخش حاصل نخواهد شد.
ب :کنترل بهاره علیه پورههاي نسل اول آفت
بنا به هر دلیلي که باغدار قادر به اجراي مبارزه زمستانه نشد و آلودگي در اوایل فصل (ابتداي ماه
اردیبهشت) مشاهده شد ،توصیه ميشود در زمان مناسب مبارزه علیه پورههاي نسل اول آفت بهطور
صحیح و با استفاده از حشرهکشهاي زیر اجرا شود.
مطالعه تغییرات جمعیت آفت در باغات استان نشان داد که معموالً پوره زایي نسل اول آفت از ابتدا تا
اواسط اردیبهشت ماه ميباشد و بهترین زمان براي اجراي مبارزه در همین فاصله زماني است .اما
کاربرديترین روش براي تعیین زمان دقیق مبارزه ،بازرسي دقیق تنه درختان آلوده و مشاهده کلني
پورههاي روي تنه است .از آنجایي که پورههاي سپردار آجري رنگ هستند ،استقرار آنها روي تنه
درختان ،منجر به آجري و یا صورتي شدن تنه درختان ميشود (شکل  )2و کارشناسان ،مروجین و
بهره برداران به آساني زمان خروج پوره و زمان دقیق مبارزه شیمیایي را تعیین ميکنند.
موثرترین و کم خطرترین ترکیبات شیمیایي به منظورکنترل این پورهها ،ترکیبات تنظیم کننده رشد
( ،)IGRنظیر حشرهکشبوپرفزین (آپالود) به نسبت  0/55درهزار و یا پیروپروکسيفن (آدمیرال) به
نسبت  0/55در هزار است .در صورت مشاهده فعالیت آفت در نسلهاي دوم و سوم در باغات نیز مي
توان از ترکیبات فوق براي کنترل شپشک سفید هلو (توت) استفاده کرد.
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