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چکیده
کنههه حنههایی ازآفههات مه گوجههه فرنگی و تنههها کنههه آفههخ نههانواده
 Eriophyidaeدرگلخانههای جهان می باشهه  .این کنه کرمی شههکلز زرد
رنگز ان ازه ب ن آن کمتر از 522میکرون ومراحل زیسهههتی شهههامل تخ ز
پورهز بالغ ودو جفخ پا درمراحل فعال زن گی دارد .شههناسههایی فعالیخ آن
روی برگ وساقه گوجه فرنگی توسط ع سی با ق رت بزرگ نمایی بیش
از  12برابر امکانپذیر اسههخ .دوره نسههلی آن در شههرایط دمایی  52الی 92
درجه سهههلسهههیون گلخانه کمتر از  2روز و تغذیه جمعیخ طغیانی آن از
سبزینه برگ و ساقه گوجه فرنگی باعث تغییر رنگ سطح زیرین برگ به
حناییز پژمردگیز نشهههک شه ه نز نارن مان ن و تغییر کیفیخ میوه بوته
های ا سیب دی ه می شود .مبارزه با این کنه آفخ تنها بو سیله سموم انجام
می شود .از غلظخ مجاز و یا  2/22در ص کنه کش های آلی فلورامایخز
کنه مایخز ابرونز میلبمکتین وگیاهی مانن جی سهههی مایخز بایومایخز
فرموالسهیون رریش می توان به ترتیب علیه جمعیخ زیاد و شهروف فعالیخ
کنه حنایی استفاده کرد .با رعایخ تناوب مصرف سمومز ضمن کنترل کنه
آفخ وکاهش هزینه مبارزهزمحصول کیفی گوجه فرنگی تولی می شود.
واژه هاي کل یدي :کنه حنایی گوجه فرنگیز گلخانهز کنهکش های
گیاهی وآلیز م یریخ
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مقدمه
سهطح زیرکشهخ گوجه فرنگی در ایران بالغ بر 121هزار هکتار و تولی آن
بیش از  2/16میلیون تن با متوسهههط عملکرد  92/1تن در هک تار و 59/9
در ص صیفی و سبزی ک شور را در بر می گیرد .سطح زیر ک شخ گوجه
فرنگی گلخانه ای بالغ بر  216هکتارز با میانگین  522تن تولی در هکتار
نسهههبخ به نیارگلخانه ای ( 522تن) بیشهههتر و معادل 8/1درصه ه ( 8115
هکتار) کشهخ گلخانه ای را شهامل می شهود .بیشهترین وکمترین میانگین
تولی گوجه فرنگی گلخانه ای در اسههتانهای کردسههتان و زنجان به ترتیب
 229و  95تن می باشهه و سههاالنه در کشههور ح ود  199هزار تن گوجه
فرنگی گلخانه ای تولی ش ه و بیش از  22درص آن مربوط به استان های
یزد (165هکتار)زاصفهان (199هکتار) و هرمزگان ( 28هکتار) اسخ (آمار
نامه کشاورزی 1992ز جل .)5
از زمان شناسایی کنه حنایی گوجه فرنگی ( )tomato russet miteبیش از
یک قرن در ج هان می گذرد ()Aculops lycopersici Tryon, 1917
( ( )Tryon, 1917شههکل .)1امروزه این کنه آفخ در تمامی کشههخ های
گوجه فرنگی مزرعه ای و گلخانه ای جهان وجود

دارد ( Jeppson et al.,

 .) 1975ارقام گوجه فرنگی () Lycopersicon esculentum Millerز برنی
گو نه های نانواده  Solanaceaeاز مهمترین میز بان ها و در مجموف ک نه
حنایی بیش از  51گونه میزبان گیاهی دارد (
2

Perring and Farrar, 1986,

) .Rice and Strong, 1962این شهههرایط باعث گردی ه کنه حنایی برای
حفظ بقاء و تامین مواد غذاییز نیازی به رقابخ با سایر آفات ن ا شته با ش
( .) Duso et al., 2010بیشهههترین جمعیخ طغیانی کنه حنایی در میانگین
دمای  59تا  52درجه سلسیون گلخانه و باالی  92درجه سلسیون مزرعه
و در دوره پا ی اری گر ما ای جاد می شهههود (ار بابی و بنی عامریز 1996ز
 .) Royalty and Perring, 1988از میانگین دوره نسهلی کنه حنایی گوجه
فرنگی نتایج متفاوتی در دمای 51تا  95درجه سهههلسهههیون  8/2روز و در
دمای  59الی  52درجه سههلسههیون  1/2روز با میانگین تخ ریزی روزانه
 2/8تا  5/9تخ و تع اد 12الی  29تخ در دوره تخ ریزی 12الی  59روز
( ) Rice and Strong, 1962ودر دمای  52الی 92درجه سههلسههیون هن
کمتر از  2روز اعالم شهه ه اسههخ (

Haque and Kawai, 2002,2003,

 .) Kawai and Haque, 2004صهههادرات سهههاالنه گوجه فرنگی تازه و
فرآوری شههه ه ح ود  622هزار تن و با  565میلیون دالر در آم ارزیز
رتبه رهارم صههادرات محصههوالت کشههاورزی تا آذر ماه  1991را داشههته
اسهههخ.گردا مالی کشهههخ و تولی گوجه فرنگی بالغ بر 12هزار میلیارد
تومان اسهخ و در توسهعه صهنایا وابسهتهز فرآوریز ارزا افزودهز اشهتغال
پای

ار دراستانهای کشور نقش مهمی دارد.
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دستورالعمل فنی
 -1فعالیخ و نسارت کنه حنایی مانن فعالیخ کنه های تارتنز مگس سفی ز
شتهز تریپسز مینوز بصورت دائمی روی بوته های گوجه فرنگی ایجاد نمی
شود .تغذیه و عالئ ن سارت کنه حنایی تاح ودی م شابه کمبود عنا صرز
بیماریهای قارری و باکتریایی اسهههخ .با مشهههاه ه جمعیخ زیاد کنه حنایی
روی برگ های تحتانیز عالئ زرد و قهوه ای ش ن بوته ها ( شکل  ) 9نیاز
به مبارزه دارد .جابجائی کنه حنایی توسهط سهاقه بر روی برگ های فوقانی
بوته گوجه فرنگی انجام می شهههود .عالئ تغذیه شههه ی جمعیخ کنه با
پژمردگی گیاهز نارن و ب رنگ ش ن میوهز نشک ش ن بوته های آسیب
و کاهش کمی وکیفی همراه می شود (اشکال  9و .)6
 -5قبل از انتقال ن شاء گوجه فرنگی و با م شاه ه کنه حنایی روی آنهاز الزم
اسهههخ ازکنه کش های گیاهی جی سهههی مایخ /بایومایخ /فرموالسهههیون
رریش علیه آن محلولپا شی شود و دو روز بع از درمان ن شاء ها به گلخانه
منتقل گردن .
 -9بیشههترین فعالیخ وکوتاه ترین دوره نسههلی کنه حنایی در میانگین دمای
 52الی 92درجه سهلسهسهیون سهب ب ح اکثر نسهارت کمی وکیفی گوجه
فرنگی گلخانه ای می شود ( .) Haque and Kawai, 2002با ا ستفاده
غلظخ  5در هزار کنه کش گیاهی بایومایخز  2/22در هزار جی سی مایخز
 9در هزار فرموالسهههیو ن رریشز می توان عالوه بر ک نه ح ناییزک نه های
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تارتنز مگس سفی ز شتهز تریپسز مینوز برگ گوجه فرنگی را کنترل نمود
و با حفظ تازه نوری گوجه فرنگیز هزینه و عوارض سموم آلی را کاهش
داد.
 -6بیشترین تاثیر محلولپاشی کنه کش ها در زمان شروف فعالیخ کنه حنایی
ایجاد می شهههود ( .)Kashyap et al., 2015ازکنه کش های آلی مانن
غلظخ 2/2در هزار بیفنازیخ 56درص ان سی باسمیخ ک و دوره کارنس
کو تاه عل یه ک نه ح نایی و در دوره برداشهههخ اسهههت فاده شهههود .از غلظخ
2/2درهزارسایفلومتوفن 52درص ان سیز غلظخ  2/22درهزار میلبمکتین
 1درص ای سی در شروف آلودگی کنه حناییز از غلظخ  2/2در هزار کنه
کش ابرون  56درص ان سی برای کنترل همزمان کنه حنایی وکنه تارتنز
مگس سهههفی گوجه فرنگی گلخانه ای یک نوبخ در یک فصهههل زراعی
اسهتفاده شهود .از  2/22درصه غلظخ مجاز کنه کش های گیاهی وآلی در
شههروف فعالیخ کنه حنایی باعث کنترل آنز  52درصهه صههرفه جویی در
م صرف س می شود  .ح اقل  12روز فا صله در صورت نیاز به س پا شی
مج د علیه کنه حنایی رعایخ شود.
 -2انجام س پا شی صبح زود تاثیر ب سیار زیادی دارد .وجین علف های
هرز تاجریزیز آف تاب پرسهههخز پی کز پنیراز از مکز از گسهههترا
ف عال یخ ک نه ح نایی درکشهههخ گو جه فرنگی گل خا نه ای جلوگیری می
نمای .
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Abstract
Tomato Russet Mite (TRM) (Aculops lycopersici,
(Massee)) is one of the most important pests of tomato and
only Eriophyidae mite pest posing in the greenhouses of
the world. TRM with worm shape, yellowish in color, has
less than 200 microns body size, with two pair of legs in
all developmental stages. For tracings TRM population on
tomato leaves and stems hand lens magnification of 15 X
or more or dissecting microscope is necessary. TMR
generation time under mean of temperature 27 to 30 degree
Celsius in greenhouses takes less than 5 days. TRM
feeding on chlorophyll content of tomato leaf cells caused
various symptom of injuries such as yellowing, bronzing,
growth retardation, wilting, complete plant dryness, with
reduction in tomato quality and quantity of infested plants.
Among practical methods of tomato russet mite control,
pesticides application at proper time, will protect mite
damages. Spraying registered doses or 75% of synthetic
acaricides (floramite, kanemite, Oberon, milbemectin),
botanical pesticides (GC-mite, Biomite, Neem 1.8% EC)
at the time infestation or initial TRM population formed
observed effective. With spraying pesticide in rotation at
necessity time, mite pest will control, cost of expenses
reduced and qualitative tomato in the greenhouses
increased subsequently.
Key words: Aculops lycopersici, Greenhouse tomato,
Organic and inorganic pesticides,
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