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 استان ماسنذران یگزام کلشاکارانقابل توجه 

 "(1)  کلسا یشیمرحله روآفات  نیمهمتر "                                                    
 

پاشی و جوانه سنی تا  مزحله شزوع غنچه دهی کلشا اس انذام های رویشی آن تغذیه کرزد   آفات مزحله رویشی کلشا آفاتی هستنذ که در طی فصل های پاییش و سمستان یعنی اس سمان بذر

 های ساقه خوار و در بزخی موارد مورچه ها. سزخزطومی و(  بزگخواران)  ها پز  الرو شب ، هاکک و موجب خسارت می گزدنذ. این آفات عبارتنذ اس رابها،
 

   (ها ليسك) ها راب

زاحُ اِٚیٝ رضذی است رخ ٔی ٔی تاضٙذ. ٌز چٝ ایٗ جا٘ٛراٖ در اٚاخز فصُ سٔستاٖ ٘یش در ٔشارع وّشا دیذٜ ٔی ضٛ٘ذ ِٚی خسارت اصّی در فصُ پاییش سٔا٘ی وٝ وّشا در ٔ ایگیاهچهٔزحّٝ  آفت وّشا در مهمترین

 اتزی فؼاِیت تغذیٝ ای دار٘ذ ٚ در طی رٚس در سیز تٛتٝ ٞا، تمایای ٌیاٞی ٔخفی ٔی ضٛ٘ذ.در ضة ٚ رٚس ٞای  ی ٔی س٘ٙذ.خسارت سیادٚ رٚی ٌیاٞچٝ وّشا در ضزایط ٔزطٛب دٞذ. ایٗ ٘زْ تٙاٖ 

 .ٌزد٘ذٔی ٝٔشرػ در آفات ایٗ تزاوٓ واٞص ٔٛجة( وّص ٚ واٜ لثیُ اس) لثّی ٔحصَٛ اس تالیٕا٘ذٜ ٌیاٞی تمایای وزدٖ سیزخان ٔشارع، حاضیٝ ٞزس ػّفٟای ِیسه ٞا تیطتز در حاضیٝ ٔشارع خسارت ٔی س٘ٙذ. حذف 

 .ٌزدد ٔی تٛصیٝ ٔزتغ ٔتز در ٌزْ 5 تا 2 (آهن فسفات) فریکول ٞىتار، در ویٌّٛزْ 25 تا 20 ٔیشاٖ تٝ متالدهید یا متاالنجی ٔسْٕٛ طؼٕٝ ٞاِیسه وٙتزَ تزای *
 

 کك های کلسا 
تاضٙذ ٚ تارستزیٗ ػالئٓ ٔیّی ٔتز، تزً٘ سیاٜ تزاق، لٟٜٛ ای یا آتی تیزٜ ٞستٙذ. حطزات وأُ وه ٞای وّشا اس آفات ٟٔٓ ٔزحّٝ ٌیاٞچٝ ای وّشا ٔی 5/4تا  5/1ی ریشی تطَٛ سٛسه ٞای جٟٙذ ٜوّشا،  وه ٞای

ٞٛائی ٚ ٘حٜٛ ٔذیزیت ٔشرػٝ تستٍی دارد. تاخیز در واضت وّشا، ػذْ رػایت  ٚ آب وه ٞا تٝ ضزایطخسارت آٟ٘ا ایجاد سٛراخ ٞای ریش تز رٚی ٌیاٞچٝ ٞا ٚ تزي ٞای اِٚیٝ در فصُ پاییش ٔی تاضذ. ٔیشاٖ خسارت 

 ٚ وطت سةٔٙا تستز تٟیٝ وّشا، وطت در تأخیز ٌزد٘ذ. ػذْػٕك واضت، رطٛتت ٘اوافی در خان، رٚسٞای ٌزْ ٚ آفتاتی تا ٚسش تادٞای خطه در اٚایُ ٔزاحُ رٚیطی وّشا ٔٛجة افشایص خسارت ایٗ آفات ٔی

 .است ٔٛثز ٞا وه خسارت واٞص در واضت ػٕك رػایت

 14 ٔیشاٖ تٝ ( WS70%گاچو) ایمیداکلوپراید یا ٚ تذر ویٌّٛزْ ٞز در ِیتزٔیّی 10 ٔیشاٖ تٝ (FS350 کروزر) تیامتاکسام کش حشره تا وّشا ضذٜ ضذػفٛ٘ی تذرٞای واضت ٞا وه تا ٔثارسٜ رٚش تٟتزیٗ

 تٛاٖ ٞىتار ٚ تمٛیت در ِیتز یه ٔیشاٖ تٝ کونفیدور یا ٚ ٞىتار در ٌزْ 300غّظت تا (WG 15% آلفامین) آلفاسایپرمترین جذیذ وصحطزٜ تا ٔشرػٝ آِٛدٜ ٔٙاطك سٕپاضی  .تاضذ ٔی تذر ویٌّٛزْ ٞز در ٌزْ

 .سٕپاضی تٛصیٝ ٔی ضٛد اس )تٝ ٚیژٜ وٛد اٚرٜ تٝ صٛرت سزن( پس ٔٙاسة غذایی ػٙاصز اس استفادٜ تا ٌیاٜ رٚیطی

 

 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی


