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مقدمه
در ســال های اخیــر، باغــداران از افزایــش خســارت آفتــی روی میوه هــای ســیب 
ــه زمــان برداشــت محصــول در  ــا نزدیــک شــدن ب در اواخــر فصــل و هم زمــان ب
ــال های  ــده در س ــل آم ــه عم ــی های ب ــتند. بررس ــکایت داش ــیب ش ــات س باغ
ــده  ــاد ش ــارت ایج ــان داد، خس ــد نش ــیب دماون ــای س 1396 و 1397 در باغ ه
ــرم  ــارت ک ــا خس ــی ب ــی، تفاوت های ــع زمان ــن مقط ــیب در ای ــای س روی میوه ه
ســیب دارد و بــه ویــژه اینکــه الروهــای خســارت زا شــباهت زیــادی از نظــر شــکل 
ظاهــری و رفتــار بــه الروهــای کــرم ســیب ندارنــد. در نهایــت از الروهــای آفــت 
ــان  ــی درخت ــای هوای ــف اندام ه ــای مختل ــا روی بخش ه ــارت آن ه ــوه خس و نح
ســیب در باغــات ســیب شهرســتان دماونــد در جریــان ماه هــای مــرداد و 
شــهریور مــاه ســال های 1396 و 1397 نمونه بــرداری انجــام شــد و بعــد از 
پــرورش الروهــای جمــع آوری شــده؛ شــفیره، حشــرات کامــل و تخم هــای عامــل 
ــه متخصصیــن  ــال آن ضمــن ارســال نمونه هــا ب ــه دنب خســارت زا اســتحصال و ب
امــر در بخــش رده بنــدی حشــرات در موسســه تحقیقــات گیــاه پزشــکی کشــور، 
ــت،  ــده اس ــعی ش ــریه س ــن نش ــد. در ای ــدام ش ــایی آن اق ــه شناس ــبت ب نس
اطـــالعات بــه دســت آمــده در خصـــوص ویژگی هــای ظاهــری، زیســتی و نحــوه 
ــیب و  ــرم س ــا ک ــاس ب ــژه در قی ــه وی ــارت Pandemis chondrillana  )ب خســ
ســایر گونه هــای نزدیــک(، بــه نحــوی ارائــه شــود کــه قابــل اســتفاده بــرای افــراد 
در ســطوح مختلــف علمــی و اجرایــی و بــه ویــژه باغــداران محتــرم باشــد. عــالوه 
بــر ایــن مــوارد، ســعی شــده اســت ضمــن ارائــه راهکارهایــی بــرای مدیریــت ایــن 
آفــت، توضیحــات کاربــردی و مفیــدی در مــورد زیســت شناســی، دامنــة میزبانــی، 
ــرگ پیچاننده هــای  پراکنــش و خســارت ســایر گونه هــای مهــم و خســارت زای ب

ــود.  ــه ش ــای مشــابه ارائ ــوه در اقلیم ه ــان می درخت
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برگ  پیچاننده های درختان میوه 
بــرگ پیچاننده هــای درختــان میــوه، گروهــی از آفــات شــایع در باغ هــای میــوه 
ــزو  ــارت زا ج ــل خس ــن عوام ــتند. ای ــیری هس ــوه سردس ــای می ــژه باغ ه ــه وی ب
ــار  ــل رفت ــه دلی ــتند. ب ــانوادة Tortricidae هس ــه خـــ ــق ب ــره ها و متعل شب پــ
تغذیــه ای خــاص الروهــای ایــن شــب پره ها و ایجــاد پناهــگاه بیــن برگ هــای پیــچ 
خــورده در امتــداد رگبــرگ میانــی درختــان میزبــان و اتصــال آنهــا بــه هم توســط 
تارهــای تنیــده شــده از غــدد بزاقــی الروهــا، در اصطــالح بــرگ پیچاننــده اطــالق 
ــار برگ خــواری  ــه رفت ــط ب ــن حشــرات فق ــای ای ــی خســارت الروه می شــود. ول
آنهــا ختــم نشــده، در مراحلــی از ســنین باالتــر الروی بــا تغذیــه از میوه هــای در 
حــال رســیدن، خســارت چشــمگیری بــه باغــات میــوه وارد می کننــد )شــکل 1(.  

 

شکل 1- خسارت برگ پیچانندة روی برگ های انتهایی شاخه های درختان سیب )راست( و خسارت روی میوه 
)چپ( شهرستان دماوند- شهریور 1397
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اغلب در منابع علمی تعداد زیادی از گونه های شب پره های خانواده یاد شده به 
اینجا به  عنوان برگ پیچاننده های درختان مثمر و غیر مثمر ذکر شده اند که در 
3 مورد از مهمترین آنها که در باغ های سیب ایران ایجاد خسارت می کنند، اشاره 
می شود )جدول1(. الزم به یادآوری است که این دسته از آفات از نظر تعداد نسل 
در طول سال و چگونگی زمستان گذرانی به دو گروه تک نسلی با زمستان گذرانی در 
مرحله تخم و 3-1 نسلی با زمستان گذرانی به غالباً به شکل الرو تقسیم می شوند، 

که در اینجا به تفکیک به آنها اشاره می شود. 
جدول1- برگ پیچاننده های  مهم باغات سیب

)Arehips rosanus( الف- برگ پیچانندة آرکیپس، شب پره جوانه خوار

مناطق انتشار

است.  ایران  و  جهان   )Palearctic( شمالگان  دیرین  نواحی  بومی  گونه  این 
شده  گزارش  آذربایجان  نواحی  از  ایران  از  جوانه خوار  پره  شب  بار  اولین 
میوه خیز  مناطق  بیشتر  در  گونه  این  که  بودند  معتقد  محققان  ولی  است. 
ارتفاعات  سراسر  در  را  آفت  این  حضور  نیز  دیگری  محققان  دارد.  انتشار  کشور 

نام انگلیسینام فارسی )عمومی(
نام علمی

)گونه، خانواده،

 زیرخانواده، قبیله(

تعداد  

نسل
زمستان گذرانی

برگ پیچاننده آرکیپس، 
 Europeanشب پره جوانه خوار 

leafroller

Archips rosanus 
(Linaeus)(Tortricidae: 
Tortricinae: Archipini

تخم1

برگ خوارعمومی سیب
common 

twist moth

Pandemis cerasana 
Kearfott

(Tortricidae: Tortricinae: 
Archipini)

 غالباً الرو، در1-2
مواردی تخم

 برگ پیچاننده درختان
 میوه، برگ پیچاننده

پاندامیس سیب
Apple pandemis

Pandemis chondrillana 
(Lepidoptera: Tortricidae: 

Tortricinae)
الرو2-3
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میوه خیز کشور با تراکم های مختلف گزارش کرده اند. با این حال به ترجیح مناطق سرد 
و کوهستانی نسبت به مناطق پست و گرم توسط این حشره اشاره شده است )شکل2(. 

شکل 2- برگ پیچانندة Arehips rosanus  تصویر باال حشره نر و تصویر پایین حشره ماده 
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میزبان ها

گل  تیرة  درختچه های  و  درختان  سایر  و  میوه  درختان  مهم  آفت  این گونه 
سرخیان (Rosaceae) در کشوهای اروپایی، ایران و سایر مناطق دیرین  شمالگان 
است. الروهای این آفت پلی فاژ )دارای میزبان های مختلف و متعدد( بوده و از روی 
گونه های بیش از 15 تیرة گیاهی تغذیه می کند. ولی میزبان های اصلی آن سیب، 
گالبی، زالزالک، توت، به، گیالس، آلبالو، گوجه، آلو، زردآلو، گردو، فندق، مرکبات 
و انواع رز است. در ایران خسارت این آفت روی همه درختان میوه سردسیری تیرة  
آل  و  رز  فندق،  گردو،  روی  همین طور  و  هسته دار  چه  و  دانه دار  چه   Rosaceae

مشاهده شده است.  

زیست شناسی

 این گونه یک نسل در سال دارد. در ایران در مناطق سردسیر با ارتفاع حدود 
2000 متر از سطح دریا، پرواز شب پره ها از اواسط تا اواخر خرداد شروع شده و اوج 
پرواز آن ها در اواسط تیرماه قابل مشاهده است. تخم ریزی شب پره های یاد شده از 
اواخر خرداد تا اوایل تیر ماه شروع می شود. حشره ماده تخم های خود را به صورت 
دسته ای در بخش های چوبی )معموالً در بخش های صاف شــاخه های 3-1 ساله( 
درختان میزبان قرار می دهد. این تخم ها تا بهار سال بعد در همان جا باقی می مانند. 
بنابراین زمستان گذرانی این آفت به صورت تخم است. در بهار خروج الروهای جوان 
تغذیه  است.  هم زمان  جوانه های گل  باز شدن  با شروع  زمستان گذران  تخم های  از 
الروها ابتدا از جوانه های نیمه باز شروع شده، سپس روی گل ها، برگ ها و میوه های 
تازه تشکیل شده )شکل 3( ادامه پیدا می کند. از سوی دیگر در بررسی زیست شناسی 
همین آفت روی پرتقال ناول و نارنگی ژاپنی در شهرستان ساری، استان مازندران، 
اولین نمونه های الرو نئونات، شفیره و حشره کامل به ترتیب در تاریخ های 5 فروردین، 
26 اردیبهشت و 15 خرداد مشاهده شده بود که این موضوع تاثیر متفاوت اقلیم ها و 

میزبان های مختلف را روی روند زیستی یک آفت به روشنی نشان می دهد.  
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شکل 3- خسارت برگ پیچانندة Arehips rosanus روی برگ و میوه سیب

)Pandemis cerasana kearftt ( ب- برگ خوار عمومی سیب

این گونه در گذشته در منابع علمی و کتب منتشر شده به زبان فارسی با نام علمی 
Pandemis ribeana Hubner معرفی شده بود که طبق منابع علمی در دسترس 

و بررسی های انجام شده، هم نام گونة یاد شده است )شکل4(. 
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شکل 4- برگ پیچاننده  Pandemis cerasana  حشره نر )باال( و حشره ماده )پایین(

مناطق انتشار 

ــا  ــا ت ــرب اروپ ــن شــمالگان )Palearctic( از غ ــی نواحــی دیری ــه بوم ــن گون ای
ــزی،  ــوی، مرک ــان رض ــان، خراس ــق آذربایج ــره در مناط ــن حش ــت. ای ــیا اس آس
همــدان، لرســتان و تهــران مشــاهده شــده اســت و احتمــال زیــادی دارد کــه در 

ــال باشــد.   ــز فع ــع کشــور نی ــز مناطــق مناطــق مرتف ــاط میوه خی ــایر نق س
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میزبان ها

الروهای این آفت نیز چندخوار )پلی فاژ( بوده و روی گونه های مختلفی از 15 
عنوان  به  را  این گونه  تغذیه می کنند. محققان  از جمله گل سرخیان  تیرة گیاهی 

برگ خوار درختان سیب، زردآلو، بید و حتی پنبه معرفی کرده اند. 

زیست شناسی

 این گونه 2-1 نسل در سال دارد. شب پرک های نسل اول این گونه از خرداد تا 
مرداد و در نسل دوم از شهریور تا مهر در باغات قابل مشاهده هستند. حشره ماده 
تخم های خود را به صورت دسته ای در سطح باالیی برگ ها و شاخه ها قرار می دهد. 
تعدادی از تخم ها در اواخر تابستان تفریخ می شوند و تعداد دیگری به همان صورت 
زمستان را سپری می کنند و در بهار سال بعد تفریخ می شوند. الروهای سنین اولیه 
در داخل پناهگاهی که از تاباندن برگ در امتداد رگبرگ میانی ایجاد می شود، تغذیه 

می کنند، ولی در سن آخر در همان محفظه الروی تبدیل به شفیره می شوند.
عالوه بر گونه های یاد شده، گونة سومی هم در سال های اخیر با تراکم باال در 
باغ های سیب استان تهران مشاهده شده است که خسارت آن موجب افزایش دفعات 
سمپاشی در باغ های سیب در اواخر فصل زراعی )مقارن با زمان برداشت سیب های 

زودرس( شده است که در زیر به توصیف آن می پردازیم.

ج- برگ پیچانندة درختان میوه، برگ پیچانندة پاندامیس سیب  

شکل شناسی

و  23-17 میلی متر  نر  شب پره های  در  باز  بال های  با  بدن  عرض  کامل:  حشره 
افراد ماده کمی بزرگتر 27-20 میلی متر است. رنگ بال های جلویی قهوه ای روشن 
)یا کرم( با دو خط مورب با رنگ قهوه ای تیره تر در بخش های پیشین و میانی بال 

)Pandemis chondrillana(
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و یک لکه به شکل نیم دایره در بخش یک سوم جلویی انتهای بال جلو است. در 
انتهای بال پیشین نیز یک نوار تا حدودی باریک به رنگ نوارهای مورب بخش های 
پیشین و میانی بال دیده می شود. در تعداد اندکی از نمونه ها که کمتر از 20درصد 
نقوش  و  بال  میانی  و  پیشین  مورب بخش های  نوارهای  را شامل می شود،  آنها  از 
بخش های انتهایی بال تیره تر بوده و به رنگ قهوه ای مایل به آجری دیده می شود. در 
این نمونه ها به نظر می رسد، دو خط مورب بخش های پیشین و میانی بال تا حدود 
بال های عقب  نیست.  میسر  آسانی  به  آنها  تفکیک  و  است  آمیخته  در هم  زیادی 
روشن تر بوده و به رنگ کرمی مایل به سفید هستند )شکل 5(. شاخک شب پره های 

نر فاقد شکاف در بخش قاعده ای  هستند. 

 Pandemis chondrillana ،شکل 5- شب پره های برگ پیچانندة درختان میوه
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تخم

 این گونه تخم های خود را به صورت توده ای و در بخش رویی برگ های گیاه 
میزبان  یا روی سطوح صاف موجود بر روی شاخه ها قرار می دهد. در بررسی انجــام 
شده شب  پــره های حاصل از الروهای جمع آوری شده از باغ های سیب شهرستان 
دماوند، تخم های خود را در بخش داخلی ظروف پالستیکی شفاف استوانه ای بدون 

نیاز به بستر خاصی قرار می دادند.

الرو

 الروهای این گونه با الروهای سایر برگ پیچاننده های درختان میوه و غیر مثمر 
از نظر شکل ظاهری و جثه تفاوتی نداشته و از سایر گونه ها به راحتی قابل تمایز 
نیستند. بدن الروها به رنگ سبز بوده و کپسول سر و صفحه پشتی سینه دارای رنگ 
تیره تر است )شکل6(. تنها چیزی که الروهای این گونه را از سایر گونه های نزدیک 
به آن متمایز می کند، زمان و نحوه خسارت آنهاست. اوج خسارت الروهای این گونه 
در باغات سیب مناطق سردسیر کشور در نسل دوم و مقارن با رسیدن سیب های 
تابستانه و زودرس پاییزه است. به نحوی که کشاورزان  قادر به تفکیک خسارت این 
گونه با خسارت کرم سیب نیستند. ولی با اندکی دقت در نحوه خسارت این آفت 
روی برگ های مستقر در شاخه های یکساله و جوان انتهایی )شکل های 1 و 7( و یا 
میوه های تشکیل شده در تماس و در مجاورت برگ ها )شکل 1(، به ویژه میوه هایی 
که به صورت خوشه ای تشکیل می شوند، تشخیص الروهای برگ پیچاننده درختان 
روی  گونه  این  تغذیه  دیگر  سوی  از  است.  میسر  راحتی  به  گونه ها  سایر  از  میوه 
میوه های سیب اغلب به صورت سطحی بوده و معموالً وارد میوه نشده و در نهایت از 
دانه میوه نیز تغذیه نمی کنند )شکل 1(. و این موضوع بر خالف خسارت کرم سیب، 

ریزش میوه های خسارت دیده را به دنبال ندارد.      



 Pandemis chondrillana برگ پیچاننده های درختان میوه  در باغ های سیب با تاکید بر
1۷

شکل 6- الروهای برگ پیچانندة درختان میوه، Pandemis chondrillana روی برگ سیب 

شکل 7- خسارت الرو برگ پیچانندة درختان میوه، Pandemis chondrillana روی برگ های سیب 
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شفیره

 شــفیره های بــرگ پیچاننــدة درختــان میــوه، P. chondrillana بــه طــول 
15-9 میلی متــر و بــه رنــگ قهــوه ای، داخــل یــک پیلــه نــازک در میــان پناهگاهی 
کــه در دوران الروی از تــا زدن و لولــه کــردن برگ هــا تشــکیل شــده )شــکل های 

ــا زیریــن بــرگ تشــکیل می شــوند.  8 تــا10( در ســطح رویــی ی

شــکل 8- تشــکیل شــفیره بــرگ پیچاننــدة درختــان میــوه، Pandemis chondrillana داخــل پیلــه در ســطح 
پشــتی )راســت( و رویــی بــرگ درختــان ســیب  )چــپ(  شهرســتان دماونــد- شــهریور 1397

  Pandemis chondrillana ،شکل 9- پیله های حاوی شفیره های برگ پیچانندة درختان میوه
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 Pandemis chondrillana ،شکل 10- شفیره های برگ پیچانندة درختان میوه

دامنة میزبانی

ــوة  ــان می ــوه،  P. chondrillana، درخت ــان می ــدة درخت ــرگ پیچانن ــای ب  الروه
ــه و درختــان غیــر مثمــر  ــو، گیــالس، ب ــادام، هل ــو، ب ــو، آل ــی، زردآل ســیب، گالب
ــه دارد،  ــری ک ــدد دیگ ــای متع ــه میزبان ه ــبت ب ــد را نس ــزی و بی ــر، تبری صنوب
ــار، پنبــه و بلــوط از  ــر میزبان هــای ذکــر شــده رز، ان ترجیــح می دهنــد. عــالوه ب
ــح اســت کــه نمونه هــای  ــه توضی ــه هســتند. الزم ب ــن گون ســایر میزبان هــای ای
مــورد بررســی توســط نگارنــده، از باغــات ســیب منطقــه دماونــد در اســتان تهــران 

جمــع آوری شــده بــود.  
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مناطق انتشار

 مناطق شرقی و جنوبی اروپا، کشورهای ایران، پاکستان، مغولستان، شمال غربی 
هستند  مناطقی  روسیه  از  بخش هایی  و  تاجیکستان  ازبکستان،  قزاقستان،  چین، 
تمام  در  می شود  تصور  ایران  در  است.  گزارش شده  آن ها  از  آفت  این  که حضور 
استان های زیر کشت درختان میوه سردسیری این آفت حضور داشته باشد. ولی در 
سال های اخیر فعالیت بیشتری از این گونه در باغات میوه سردسیری کشور مشاهده 
شده است. نمونه های به دست آمده در این بررسی از باغات سیب شهرستان دماوند، 

استان تهران جمع آوری شده بود. 

نحوة خسارت

از بخش های  به طور معمول،  اول برگ پیچانندة درختان میوه   الروهای سن 
رویی برگ های میزبان تغذیه کرده و آن را به حالت توری در می آورد )شکل 7(، 
ولی با بزرگ شدن الروها در سنین باالتر نه تنها از برگ ها بلکه از میوه ها نیز تغذیه 
این  در  می افتد.  اتفاق  دوره  این  در  گونه  این  محسوس  و  عمده  و خسارت  کرده 
دوره باغداران، خسارت این آفت را با آفات میوه خوار دیگر مانند کرم سیب اشتباه 
می گیرند، که به راحتی با مشاهده آثار تغذیه و خسارت الروها روی برگ های مجاور 
انتهایی شاخه های جوان و  میوه ها و همین طور آثار خسارت الروها در بخش های 
یکساله درخت )شکل 1( از سایر میوه خواران قابل تفکیک و تمایز است. عالوه بر 
این خسارت این آفت اغلب موجب ریزش میوه نمی شود چون از بخش های بیرونی 

میوه تغذیه کرده و دانة میوه را مورد تغذیه قرار نمی دهد. 

زیست شناسی

در کشور ما زیست شناسی این آفت به طور دقیق بررسی نشده است، ولی طبق 
بررسی های انجام شده در کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان وجود 2-3 
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نسل از این آفت در سال در این کشورها گزارش شده است که با بررسی های اولیه 
به عمل آمده در کشور ما نیز تا حدود زیادی مطابقت دارد. زمستان گذرانی این آفت 
به صورت الروهای سنین 2 یا 3 و در مواردی سن 4 در داخل یک پیله در داخل 
شکاف های تنه درختان و یا در پای درخت در محل تماس تنه درخت با خاک و 
همین طور بقایای برگ های متصل شده توسط تار تنیده شده به وسیله الروها به تنه 

درخت به ویژه در نزدیکی جوانه ها انجام می شود.  

راهکارهایی برای مدیریت برگ پیچانند ه های درختان سیب

برگ  کنترل  برای  زمان  مناسب ترین  تعیین  منظور  به  پیش آگاهی  و  پایش 
پیچانند ه ها در باغات سیب

در مــورد گونه هــای تــک نســلی و بــرگ پیچانند ه هایــی کــه زمســتان را بــه صــورت 
تخــم ســپری می کننــد، مثــل بــرگ پیچاننــدة A. rosanus ،  روغن پاشــی در اوایــل 
بهــار بــا بکارگیــری روغــن امولســیون شــونده ولــک بــه میــزان 1/5 درصــد در مرحلــة 
خفتگــی )یعنــی در اواخــر زمســتان و اوایــل بهــار قبــل از بیــدار شــدن درختــان در 
بهــار( مراحــل تشــکیل میــوه ســیب )شــکل1-11( و قبــل از بــاز شــدن شــکوفه ها 
ــات  ــن آف ــرل ای ــا روغــن، در کنت ــل ســطح دســتجات تخــم ب ضمــن پوشــش کام
بســیار موثــر خواهــد بــود. بــا ایــن حــال نبایــد بــه ایــن موضــوع اکتفــا شــود و نتیجه 
ــوک  ــرگ پیچانند ه هــا در مرحلــه ن ــرداری دقیــق از ب ــا نمونه ب روغــن پاشــی بایــد ب
ســبزی از فنولــوژی ســیب مــورد بررســی قــرار گیــرد. بدین منظــور توصیه می شــود، 
حداقــل 100 خوشــه از میوه هــای در حــال تشــکیل در هــر بــاغ بــه طــور تصادفــی 
انتخــاب شــده و از نظــر آلودگــی بــه بــرگ پیچانند ه هــا مــورد بررســی قــرار گیرنــد 
و در صــورت عــدم مشــاهده الرو بــرگ پیچانند ه هــا، نمونه بــرداری یــک هفتــه بعــد 
تکــرار شــود. در هــر مرحلــه از نمونه بــرداری بــا مشــاهده بیــش از یــک الرو در کل
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 نمونه هــا، الزم اســت سمپاشــی بــا ســموم توصیــه شــده، کــه در زیــر بــه آنهــا اشــاره 
خواهــد شــد، قبــل از مرحلــه ششــم فنولــوژی تشــکیل میــوه ســیب یعنــی آغــاز  باز 
شــدن شــکوفه ها، بــه صــورت لکــه ای در کانون هــای آلودگــی انجــام شــود. در ایــن 
ــا ســموم شــیمیایی مــورد تاکیــد اســت. ــه اجتنــاب از سمپاشــی گســترده ب مرحل

با توجه به اینکه برگ پیچانند ه های درختان میوه، اولین الروهای بالپولکدارانی 
باغات  در  سبزی(  )نوک  میوه  تشکیل  فنولوژیک  سوم  مرحله  از  بعد  که  هستند 
سیب  مشاهده می شوند و هنوز به زمان سمپاشی بر علیه کرم سیب حدود 2 هفته 
حاصل  نئونات  یا  و  زمستان گذران  الروهای  کنترل  زمان  این  در  باقیمانده  است، 
برگ پیچانندگان درختان  برای مدیریت  بهترین روش  از تخم های زمستان گذران، 
میوه در باغ های سیب است. کنترل الروهای آفت در این مرحله بدلیل عدم ایجاد 
بود.  خواهد  آسان تر  میزبان  درختان  برگ های  با  الروها،  سازی  النه  و  پناهگاه 
بهترین زمان به منظور کنترل شیمیایی برگ پیچاننده پاندامیس در بهار بعد 
اندازه 1-1/5  به  آنها  و رشد  نوک سبزی جوانه های گل درختان سیب  از مرحله 
سانتیمتر )شکل4-11( است. در فصل تابستان نیز که باغداران بیشتر متوجه این 
آفت می شوند، باید محلول پاشی بر علیه الروهای سنین اولیه قبل از ایجاد خسارت 
روی میوه و حتی برای کنترل حشرات بالغ انجام شود. در این دوره زمانی که از 
اوایل مرداد تا شهریور خواهد بود، کنترل این آفت بسیار مشکل است. با این حال 
توصیه شده است زمانی که در اوایل تا اواسط مرداد بیش از 5 درصد شاخه های جوان 
انتهایی درختان سیب، عالئم خسارت و تغذیه الروهای برگ پیچانندة پاندامیس 
روی  ایجاد خسارت  از  تا  انجام شود  ممکن  به طرق  آفت  کنترل  دادند،  نشان  را 
میوه های سیب قبل از برداشت و در طول برداشت محصول جلوگیری کند. در شکل 

11 مراحل فنولوژیک تشکیل میوه سیب نشان داده شده است.
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شکل 11- مراحل فنولوژیک تشکیل میوه سیب 
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کنترل شیمیایی و میکروبی
 بــرای کنتــرل شــیمیایی بــرگ پیچانند ه هــا در باغــات ســیب، بکارگیــری 
حشــره کش های توصیــه و ثبــت شــده بــرای کنتــرل آفــات برگخــوار و میوه خــوار 
ــایپرمترین ــره کش س ــر حش ــد و موث ــورد تایی ــاری م ــای تج ــل فرم ه ــیب مث س

ــور  ــود. همین ط ــد ب ــر خواه ــزار موث ــی 0/75 در ه ــا دز مصرف ــد ب EC 40درص

ــی،  ــرل میکروب ــب کنت ــیب در قال ــای س ــرگ پیچاننده ه ــتی ب ــار زیس ــرای مه ب
بکارگیــری فرم هــای تجــاری موثــر و توصیــه شــده حشــره کش میکروبــی 
(Bacillus thuringiensis )Bt  بــا تکــرار 3-2 مرحلــه ای در فاصلــه زمانــی 

ــی  ــه زمان ــا )فاصل ــزش گلبرگ ه ــان ری ــا زم ــوه ت ــه های می ــه خوش ــور اولی ظه
ــی روی  ــرل مطلوب ــا 8-11( کنت ــکل های 5-11 ت ــک ش ــل فنولوژی ــداد مراح رخ
بــرگ پیچاننــده پاندامیــس در باغــات ســیب بــه دنبــال دارد. در فصــل تابســتان 
ــر  ــتی ب ــات زیس ــری ترکیب ــت، بکارگی ــتانة آف ــل تابس ــرل نس ــرای کنت ــز ب نی
پایــه باکتــری Bt بــا تکــرار هفتگــی تــا مهــار آفــت مــورد تاکیــد بیشــتر اســت.

کنترل زراعی و مکانیکی 

خسارت  که  باغی  محصوالت  سایر  و  سیب  باغات  در  میوه ها:  کردن  تنک   -1

ابتدای فصل برگ پیچاننده ها بیشتر است، تنک کردن خوشه های میوه و تکی کردن 
آنها می تواند به کاهش خسارت برگ پیچاننده ها کمک کند.

2- جمع آوری برگ های آسیب دیده حاوی الرو و شفیره: در باغ های کوچک و 

در سطوح محدود، جدا کردن و حذف دستی برگ های خسارت دیده و پیچ خورده 
آفت کمک  این  کاهش جمعیت  به  پاندامیس هستند  شفیره  یا  و  الرو  حاوی  که 

شایانی می کند.
 


