
  هختلف هٌاطق دس آفت خساست .تاضذ هی هشکضی ٍ جٌَتی ضوالی، آهشیکای حَصُ کطَسّای هْن آفات اص یکی پاییضُ تشگخَاس کشم :اقتصادی اّویت

  صهیٌی، تادام سیش، سَیا، فشًگی، گَجِ صهیٌی، سیة ،سَسگَم،اسصى، رست:هیضتاًْا .تاضذ هی خساستضا تسیاس آى ضذیذ تشاکن ٍ داضتِ صیادی ًَساى

.گشدد هی هحسَب آفت ایي هیضتاًْای هْوتشیي اص قٌذ چغٌذس ًیطکش، هَص، لَتیا، یًَجِ، پٌثِ،

Spodoptera frugiperda

Fall army worm

ضکل ضٌاسی
  هی قشاس هیضتاى تشگ دٍطشف گاّی ٍ صیشیي سطح دس خاکستشی هَّای اص پَضطی تا عذدی 120-200 هجتوع صَست تِ کشٍی تقشیثا تخوْا

  طَل (سًگ صسد ًَاس سِ هعوَال) سًگی خطَط تا تیشُ قَْای تا سٍضي سثض سًگ تِ آفت ایي السٍ.گزاسد هی تخن عذد 2000 اص تیص هادُ حطشُ.دّذ

  لکِ چْاس داسای ٍ گشدد هی هطاّذُ صسد سًگ تِ هعکَسی Yعالهت سش سٍی تش ٍ تیشُ سًگ تِ هسي السٍّای ، هتش هیلی 30-40 سضذ حذاکثش دس السٍ

.ضَد هی دیذُ ضکن اًتْای قثل ها تٌذ دس سًگ سیاُ

  تش 6 سي سٍصالسٍّای 14-22 گزضت اص پس کِ کٌٌذ هی صًذگی ای گلِ صَست تِ یک سي السٍ تخوْا تفشیخ ٍ سٍص چٌذ گزضت اص پس :صًذگی سیکل

  هی قشهض تِ هتوایل قَْای سًگ تِ ّای ضفیشُ تِ تثذیل کٌذٍ هی ایجاد خَد اطشاف گلی هحفظِ ٍ کشدُ ًفَر اى داخل تِ ٍ افتادُ خاک سٍی

  سٍص 10 آى عوش طَل ، فعال ضة آفت ایي کاهل حطشُ.اًجاهذ تطَل دٍّفتِ تا است هوکي خٌک فصَل دس ٍ تاتستاى دس سٍص 9 ّا ضفیشُ عوش طَل.ضًَذ

.است ضذُ گضاسش ّفتِ سِ تا

  تا ای ًقشُ سفیذ عقثی تال ، تال هشکض ًضدیک دس ضکل هثلثی سفیذ ًقاط تا ، سًگ قَْای خالذاس ّای لکِ تا تیشُ خاکستشی جلَئی تالْای ًش حطشات

.ًوایٌذ پشٍاص کیلَهتش 2000 قادسًذ صًذگی دٍسُ سٍصُ 20 طَل دس ٍ کیلَهتش 100 شب ّش کاهل حششات .ضَد هی دیذُ تال حاضیِ دس ًَاستیشُ

عالئن خساست

  هاًٌذ تَس ٍ هشبک صَست بِ بشگ ٍ باشذ هی بشگ پاساًشین اص السٍ تغزیِ

  است، ّوشاُ هیضباى بشگ کاهل حزف با شذیذ آلَدگی دس.آٍسد هی دس

  هی قشاس آفت ایي تغزیِ هَسد داًِ هیَُ جولِ اص رست گیاُ قسوتْای تواهی

                                                                                       .است ّوشاُ السٍی فضَالت خشٍج با ّوشاُ خساست آثاس .گیشد

اقذاهات قشًطیٌِ ای

  آفت کاهل حششُ ٍ شفیشُ ، السٍ ، تخن الولل بیي تجاست دس کِ آًجایی اص 
  ّای هیَُ اص بعضی یا هیضباى گیاُ صًذُ اًذاهْای طشیق اص است قادس

  جلَگیشی جْت هٌاسب ای قشًطیٌِ اقذاهات است الصم .شًَذ جابجا هیضباى
.گشدد اتخار کشَس صساعی عشصِ دس استقشاس ٍ ٍسٍد اص

:سٍشْای سدیابی ٍ شٌاسایی

  دستجات هشاّذُ ٍ رست ّای بَتِ بشسسی با :ای هشاّذُ سدیابی1)
  دس ّای شفیشُ آٍسی جوع با تَاى هی ، خساست ٍ السٍ ، تخن

  آًْا شٌاسایی بِ اقذام کاهل حششات خشٍج جْت هٌاسب ششایط
.ًوَد

  دس آى ًصب ٍ فشهًَی ّای تلِ اص استفادُ با :فشهًَی سدیابی2)
  ّکتاس دس عذد 2 تا0/5 تعذاد بِ صهیي سطح اص هتشی 1/5 استفاع
.ًوَد سدیابی بِ اقذام

هذیشیت حفظ ًباتات
ساصهاى جْاد کشاٍسصی استاى اصفْاى


