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 (3)  کلسا ريیشی مرحله آفات مهمتریه
   

. وٙٙذوّشا تغذیٝ ٔی برگهای٘ٛار طِٛی سیاٜ رً٘ در پشت تذٖ وٝ در فصُ پاییش ٚ سٔستاٖ ٚارد ٔشارع وّشا شذٜ ٚ اس  3ٔتز تا ٔیّی 9تا  7سٛسه ٞای ٘ار٘جی رٍ٘ی ٞستٙذ تطَٛ 

در ٔشارع وّشای ویاسز، رٚستای  ٞا ٘ار٘جی رً٘ ٚ الرٚٞا تزً٘ تیزٜ ٔی تاشٙذ. ٞٓ حشزات وأُ ٚ ٞٓ الرٚٞا تزٌخٛار٘ذ. اِثتٝ حشزات در حاَ تغذیٝ اس غالف ٞای سثش وّشا تخٓ

   ٔاسارستاق ٘یش ٔشاٞذٜ شذٜ ا٘ذ.

ٚیژٜ در ٔشارعی وٝ اس ای، تٝصٛرت ِىٝٞا تٝوٙذ. در تزخی ساَتٙذ ٚ ارتفاعات ٔاس٘ذراٖ حّٕٝ ٔیحشزات وأُ سٛسه ٔٙذاب در اٚاسط فصُ پاییش تٝ ٔشارع وّشای ٚالع در ٔیاٖ

ریشی وزدٜ ٚ الرٚٞا تٝ تعذاد سیاد در طی ٌزد٘ذ. ایٗ سٛسه در سطح خان تخٓٞای وّشا تغذیٝ وزدٜ ٚ ٔٛجة خسارت ٔیسطح سثش یىٙٛاختی تزخٛردار ٘یستٙذ، تٝ شذت اس تزي

 وٙٙذ. ٞای وّشا تغذیٝ ٔیسٔستاٖ اس تزيفصُ 

ی ٔشرعٝ ٚ تا ظٟٛر ای فمط در ٔٙاطك آِٛدٜٞىتار تصٛرت ِىٝ در ِیتز 2 ٔیشاٖ تٝ (EC40.8% )کلرپیریفوس دورسبان وش حشزٜدر ٔذیزیت وٙتزَ ایٗ آفت، ٔحِّٛپاشی تا 

 اِٚیٗ حشزات وأُ لاتُ تٛصیٝ است. 
 

 

ٕ٘ٛدٖ آٟ٘ا در  تٛیژٜ در شزایط خشىی تستز خان ٚ عذْ ٚجٛد رطٛتت وافی پس اس تذرپاشی، ٔٛرچٝ ٞا تا رفتار جٕع آٚری تذٚر وّشا اس سطح ٔشرعٝ ٚ ا٘ثاشتٝ در تزخی ٔشارع وّشا،

اری ٚ چٕستاٖ ٘ٛر خسارت ٔٛرچٝ ٞا ٞای اخیز در تزخی ٔٙاطك اس لثیُ ٔٙاطك فزیٓ ٚ شٛیالشت سیه ٘مطٝ، ٔٛجة عذْ یىٙٛاختی ٚ واٞش سطح سثش ٔی شٛ٘ذ. ِٚی در ساَ

اِثتٝ خسارت ٔٛرچٝ ٞا تٝ شىُ ِىٝ ای ٚ پزاوٙذٜ تٛدٜ ٚ تاوٖٙٛ  .تزٌی ٔشاٞذٜ شذٜ است 4-3تصٛرت تغذیٝ اس پٛست ٌیاٜ در ٘احیٝ طٛلٝ ٚ خشىیذٌی تٛتٝ ٞای وّشا در ٔزحّٝ 

  واٞذ.اس خسارت ٔٛرچٝ ٞا ٔی کروزر ٚ یا   گاچو حشزٜ وش ٞایعفٛ٘ی شذٜ تا تصٛرت التصادی حائش إٞیت ٘ثٛدٜ است. واشت تذٚر  پٛشش دار ٚ ضذ
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