
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 هغئلِ جْبى زر اًغبًی جوؼیت افشٍى رٍس رؽس ثِ تَجِ ثب

 ٍ زغسغِ افلی هؾىل یه ػٌَاى ثِ آى تأهیي ٍ غذایی ًیبس

 گززیسُ تلمی هْن هغبئل جشٍ اهزٍس ثؾزیت ثزای ّوَارُ جسی

 ػَاهل عَی اس تَلیس؛ زائوبً افشایؼ جْت زر تالػ رغنٍ ػلی

 یىی وِ لزارگزفتِ تأثیز تحت سًسُ ٍ غیز سًسُ اس اػن ساذغبرت

 ّزسّبیػلف هحقَل وبّؼ زر گذارتأثیز سًسُ ػَاهل اس

 هحقَل ثِ ٍ ویفی ووی زٍ فَرت ثِ ّزس ّبیػلف. ّغتٌس

 وٌٌس. هی ٍارز ذغبرت

 ٍ یب غذایی ارسػ ٍ ویفیت وبّؼ ثبػث آى ویفی ذغبرت

 (هحقَل ثب حس اس ثیؼ اذتالط فَرت زر) هحقَل هغوَهیت

 ٍاحس زر تَلیس همسار وبّؼ ثبػث ووی ٍ ذغبرت ؽَزهی

 .گزززهی عطح
 

پتبًغیل تَلیس تَلیس ثذر سیبز هی وٌٌس ثٌبثزایي   -1

 جوؼیتْبی ثشري را زارًس .

 .تثجیت عزیغ آًْب زر سهیي  -2

 .زٍرُ ذَاة طَالًی  -3

 .عبسگبری زر پزاوٌؼ آًْب  -4

زاؽتي اًساهْبی رٍیؾی تىثیز ؽًَسُ ٍ تَاًبیی اؽغبل   -5

 .سهیي

 .لسرت رلبثت ؽسیس ثب عبیز گیبّبى  -6

 .لسرت جَاًِ سًی عزیغ  -7
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 :ؽًَس هی تمغین زعتِ زٍ ثِ ثزي عطح بطاع ثز

 برگ  باریک -ب                 برگ پهه -الف 

ؽَز وِ ّبیی گفتِ هیػلفْبی ّزس پْي ثزي ثِ ػلف -الف

  .عطح ثزي آًْب پْي هی ثبؽس

 اثلمی، ثزي وٌگز ٍحؾی، وٌگز ؽلوجیه، ٍحؾی، ذززل

 وِ اس گٌسهه ٍ پٌیزن ذلز، ،ثٌسّفت راخ،تیثی ؽیزتیغی،

 هحغَة هبسًسراى اعتبى گٌسم ثزيپْي  ّزسّبیػلف یيتزهْن

 .ؽًَسهی
 

 
ّبیی گفتِ هی ؽَز وِ ػلفْبی ّزس ثبریه ثزي ثِ ػلف -ة

 .عطح ثزي آًْب ثبریه ٍ هبًٌس گٌسم هی ثبؽس

ّبی ّزس ثبریه ثزي هشارع گٌسم اعتبى هبسًسراى زر ثیي ػلف

ّبی هرتلف چچن، گًَِ ّبی یَالف ٍحؾی سهغتبًِ،ًیش گًَِ

ّبی ّزس ثبریه یي ػلفتزٍاػ ٍ زم رٍثبّی ثبریه هْنذًَی

 ؽًَس.ثزي هشارع گٌسم هحغَة هی
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 :با همکاری 
 مازندران طبيعي منابع و كشاورزي آموزش و تحقيقات مركس 

 نویسنده: 
 ي همکاران زادٌیوًرعل یمرتضدکتر 

 1399زمستان 

 

 سازمان جهاد کشايرزی مازودران

  کشايرزی تريیج هماهىگی مدیریت
 



 

 ٍ هَرفَلَصیىی تؾبثْبت ثسلیل ثزي ثبریه ّزس ّبی ػلف وٌتزل

ِ  ٍ اعرت  رٍثرزٍ  ذبفی ّبی زؽَاری ثب فیشیَلَصیىی  هرسیزیت  ثر

 گٌرسم  ثب همبیغِ زر ثزي ثبریه  ّزس ّبی ػلف. زارز ًیبس ای ٍیضُ

 هحغررَة لررَیتزی رلیررت اوَفیشیَلررَصیىی ّرربیثزتررزی ثررسلیل

 . ؽًَسهی

 ّوَارُ چبٍزار وِ ؽس هؾرـ ؽسُ اًجبم آسهبیؾبت ثزاعبط

 ثز چبٍزار رلبثت تأثیز ٍ ثبؽسهی لَیتزی رلیت گٌسم ثِ ًغجت

 .ثبؽسهی ثیَلَصیىی ػولىزز اس ثیؾتز التقبزی ػولىزز

   

وٌی آًْب ًیغت، سیزا  ّبی ّزس ریؾِّسف اس هسیزیت ػلف

ّبی ّزس ثِ فَرت گیبّبى ذَزرٍ ثرؾی اس پَؽؼ طجیؼی ػلف

زٌّس وِ زر تؼبهل ثب عبیز هَجَزت ثَزُ ٍ ثزای  را تؾىیل هی

 صیىی هٌبعت، ثغیبر عَزهٌس ّغتٌس. حفظ ؽزایط اوَلَ
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ثبریه ثزي وؼ ثِ ثجت رعیسُ  10ثزای سراػت گٌسم تبوٌَى 

 : ّبیوؼاعت وِ اس ایي تؼساز ػلف

ایلَوغبى، پَهبعَپز، تبپیه، گزاعپ ٍ آوغیبل ثبسزارًسُ 

ACCase  ٍ5 وؼ زیگز وِ زارای هحل ػول هتفبٍت ػلف

ثبسزارًسُ عٌتش زثلیَ ّبی آًٍج ٍ آٍازوظ ثیوؼثبؽٌس )ػلفهی

جی، عبفیىظ ٍ  95ّبی ارثیتبوظ تی وؼچزثی، ػلف

زثلیَ زارای هحل ًبؽٌبذتِ( ثِ ػلت لسیوی ثَزى ٍ عبفیىظ ثی

 ؽًَس.ػسم وبرایی هٌبعت زر حبل حبضز هقزف ًوی

ّبی وؼثزي ّبی ّزس ثِ ثبریهزر فَرت ثزٍس همبٍهت ػلف 

م فمط زر هشارع گٌس ACCaseوبرثززی گزٍُ ثبسزارًسُ 

ّبی زٍ هٌظَرُ اعتفبزُ ًوَز ٍلی ثْتزیي وؼتَاى اس ػلفهی

تَاًس تٌبٍة وؾت وبر ثزای جلَگیزی اس پسیسُ همبٍهت هی

ثب عبیز هحقَالت پبییشُ اس جولِ ولشا )ثِ هٌظَر اعتفبزُ  گٌسم 

 ّبی تَفیِ ؽسُ زر ولشا( اؽبرُ ًوَز. وؼاس ثبریه ثزي 

ّبی ّزس ت وٌتزل ػلفّب جْوؼزر ذقَؿ وبرثزز ػلف

 ثزي ّیچ هحسٍزیتی ثزای هقزف آًْب ٍجَز ًسارز. پْي
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ّبی ّزس گٌسم، ثبسزیس ٍ آهبرثززاری ثزای هسیزیت تلفیمی ػلف

ّبی ثیٌی جوؼیت ػلفّبی ّزس هشرػِ، پیؼای اس ػلفزٍرُ

ّزس زر عبل آیٌسُ سراػی، رػبیت ثْساؽت سراػی ٍ پیؾگیزی اس 

ّبی ّزس ثِ هشرػِ، الساهبت سراػی ثزای تمَیت لسرت ػلفٍرٍز 

ّب ثزای وؼّبی ّزس ٍ وبرثزز ػلفرلبثت هحقَل زر ثزاثز ػلف

یي اػوبل ثزای تزّبی ّزس اس جولِ هْنوبّؼ جوؼیت ػلف

 ؽًَس.ّبی ّزس هشارع گٌسم هحغَة هیهسیزیت تلفیمی ػلف
 

 یه اقدامات زراعی شامل:ترمهم

 .تٌبٍة سراػی رػبیت -1

آیؼ گذاؽتي سهیي زر ّزجب وِ همسٍر ثبؽس ٍ وٌتزل  -2

 ّبی ّزس زر سهبى آیؼ.ػلف

 ؽرن هٌبعت ٍ ثِ هَلغ.  -3

رٍس لجل اس وؾت، ثغتز وبؽت  30-40ثسیي گًَِ وِ  ماخار: -4

ّبی ّزس ؽَز ٍ تب سهبى وبؽت هحقَل ثِ ػلفگیبُ سراػی آهبزُ هی

سهبى وبؽت هحقَل ثب یه ؽرن زّین ٍ زر اجبسُ عجش ؽسى هی

  گززًس.ّبی ّزس رٍئیسُ زر اثز ؽرن وٌتزل هیعطحی ػلف

 .رػبیت تزاون وؾت  ٍ ػوك وبؽت هٌبعت ثذر -5

 تبرید هٌبعت وبؽت. -6

  .اعتفبزُ اس ثذٍر گَاّی ؽسُ ٍ ارلبم هٌبعت -7

زاؽتي گیبّی عبلن ٍ لَی وِ رلبثت ثبالیی ثب ػلف ّزس  -8

 ٍ زر رلبثت ثز ػلف ّزس غبلت گززز. زر ایي راعتب ایجبز وٌس

آثیبری  ،تغذیِهسیزیت وؾت ثِ هَلغ، ػالٍُ ثز هَارز فَق 

یي تزاس جولِ هْن هسیزیت ذَة هشرػٍِ  ثِ هَلغهٌبعت ٍ 

 الساهبت ّغتٌس.
 

4 

جهت مبارزٌ اصًلی با ایه آفت در باغات 

با کارشىاسان حفظ وباتات مدیرت های 

 مشًرت ومایید. جهاد کشايزی


