
مگس مينوز جاليز

 liriomyza sp.)(

. بسر مي بردمزرعه خاك بستر سانتي متري  3 - 5بوده و زمستان را بصورت شفيره در عمق  مگس مينوز جاليز آفتي چند نسلي
در نـواحي  . نسـل توليـد مـي كنـد     8در مناطق گرمسيري جنوب كشور آفت مزبور در سرتاسر سال فعال است و در هرمزگان تا 

حشـرات  . گل ها جفتگيري مي كننـد تغذيه از  با سردسيري تا نيمه سردسير كشورحشرات كامل  از اواخر بهار در طبيعت ظاهر و
آلـوده  بافت برگ هاي دوران الروي آفت درون . تخمريزي مي كنندبين دو سطح فوقاني و زيرين برگ ماده با كمك تخمريز خود، 

انـواع سـبزي   . ندبه شفيره تبديل مي شو روي برگ ها و يا در سطح خاكرا ترك و  برگ ، الروهاسپري شده و پس از اتمام تغذيه
جات و گياهان جاليزي ميزبانان اصلي اين آفت هستند

)چپ(و خسارت الروها در برگ ) پايين راست(، شفيره )باال راست(الرو  حشره كامل مگس مينوز

مهران جوادزاده
عضو هيات علمي موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور

)چپ(و خسارت الروها در برگ ) پايين راست(، شفيره )باال راست(الرو  حشره كامل مگس مينوز

كنترل شيميايي آفت
سمپاشي با رعايت دوره كارنس در مرحله الروي با كاربرد متناوب دو حشره كش مجاز و ثبت شده 

در هزار انجام  0/2به ميزان ) تريگارد(در هزار و سيرومازين 0/6به ميزان ) ورتيمك(شامل آبامكتين
.گردد

:براي نتيجه گيري مطلوب تر
:مزرعه شرايط در
شود انجام فراگير بصورت مزرعه سطح در زمستانه شخم-1
شوند حذف منطقه كل در فراگير بصورت كشت شروع از قبل آفت ميزبان هرز هاي علف-2

:گلخانه شرايط در
 و ها بوته مجاورت در ترجيحا ها تله .اوليه هاي برگچه توليد و گياه زني جوانه زمان از رنگ زرد چسبنده هاي تله كاربرد-1

گردد نصب تله يك مربع متر 2/5 هر براي .گردند تعويض نياز صورت در يكبار هفته دو هر و شوند نصب عمودي بصورت
گلخانه متري 10 شعاع تا گلخانه بيرون هرز علفهاي و گياهي پوشش بردن بين از -2
گلخانه در پيشين محصول گياه بقاياي حذف -3
زمين به شده ريخته يا شده جدا هاي برگ نمودن معدوم و آوري جمع و گلخانه هرز علفهاي كامل حذف -4
 باشند منفذ بدون و بوده محكم است الزم گلخانه هاي پنجره و ها درب -5
افراد خروج يا ورود از پس بالفاصله ورودي درب بستن و افراد خروج و ورود رعايت-6
گلخانه داخل به ها مگس ورود از جلوگيري بمنظور ها دريچه در حشرات ضد مش 50 توري نصب-7
محصول كشت از قبل و كشت بستر تهيه از بعد تابستان گرماي اوج در گلخانه خاك دهي آفتاب -8
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