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 بسمه تعالی 

 اولین همایش ملی چای

 4931اسفند   41-الهیجان

 آلود هاي كنترل بيولوژيك شپشك آرد دستاوردها و چالش

 چاي مازندران و گيالن هاي در باغ

 

    ،1، محمدرضا رضاپناه1، حسن عسكري1، همت دادپور مغانلو1سيد حسن ملكشی

 3پور نقی ، بهروز علی3محمدعلی امين پاک، 3ديلمیفخرالدوله ، 3رو ، كوروش فلك3، علی سراجی3فاطمیعلی 

 3و روح انگيز كهنسال

  کشور مرکز تحقيقات چاي -hmalkeshi@ut.ac.ir ،3  کشور پزشكي موسسه تحقيقات گياه  .1

 

 : چكيده

 آلود چاي  شپشك آردها  در برخي از باغهكتار از اراضي شمال کشور به کشت گياه چاي اختصاص يافته است.  30333 بيش از 

Pseudococcus viburni   كکفشدوزشود.  کاهش توليد برگ سبز ميکند و موجب  به اين گياه خسارت وارد ميبا تغذيه از شيره گياهي 

Cryptolaemus montrouzieri  در قالب پروژه تحقيقاتي از سال  د. باش مي  چاي هاي آردآلود شپشك طبيعي دشمنانترين  موفقز ا

شرايط نسبتا  ، درپزشكي و مرکز تحقيقات چاي هاي موسسه تحقيقات گياه در انسكتاريومکفشدوزك مذکور توليد انبوه  1333الي  1331

افزايش  با. دار و آفت ميزبان، شپشك آردآلود مرکبات بود زميني جوانه ، کدو حلوايي و سيبگياه ميزبان توليد انبوه شد.کنترل شده 

تهران که شرايط   صورت گرفت. در شرايط انسكتاريومآوري و انتقال آنها به مناطق چايكاري جمع ،ك در بسترهاي پرورشجمعيت کفشدوز

 در مدت الروي سنند. چهار دش روز از تخم خارج  5/5 ±02/3 بعد ازدرجه سلسيوس  02 ±0 الروها در دماي، کنترل شده داشت

خارج  روز 2 ±00/1پس از  حشرات بالغد و ش تشكيل  ي پرورشبسترهاهاي  در پناهگاه نيز مرحله شفيرگيسپري شد. روز 23/1±12

روز  05/31 ±25/3، طول مدت يك نسل کفشدوزك مذکور،در دماي کردند. ريزي  آردآلود تخم  هاي تخم شپشك ند و در داخل کيسهدش 

طي دو سال اجراي د. باش مي درصد 33تا  23و رطوبت نسبي درجه سلسيوس  02تا  02 ما براي توليد انبوه،ترين د . بنابراين مناسببود

رهاسازي پروژه در مجموعه انسكتاريوم هاي مذکور نزديك به ده ميليون عدد کفشدوزك توليد شد و در مناطق مورد نظر رهاسازي شد. 

وده به تعداد سه تا هاي چاي آل رهاسازي در باغنرخ . گرفت اواسط بهار صورت ها، از ، با توجه به ظهور آفت و مقادير آلودگي بوتهشكارگر

روز از  15، قبل و بعد از ها به شپشك بوته يزان آلودگيم بررسيبا ، اي هر بوته بود. کارايي کفشدوزكپنج عدد کفشدوزك بالغ به از

هاي  تاثير مطلوب کفشدوزك در کنترل آفت و آلودگي بوته . نتايج نشان ازارزيابي شدو فعاليت مراحل الروي و بالغ کفشدوزك  رهاسازي

 ،هاي بخش خصوصي بنابر اين حين اجراي کنترل بيولوژيك شپشك آردآلود چاي و بازديد از تعدادي از انسكتاريوم  چاي به شپشك بود.

و نداشتن تجهيزات استاندارد نبودن واحدهاي پرورش  -1باشند:  هايي مواجهه شديم که برخي از آنها به شرح ذيل مي با مشكالت و چالش

نوسانات شديد قيمت  -2ها و پوسيدگي سريع کدوها  زميني دوام کوتاه سيب -3در واحدهاي پرورشعايت بهداشت عدم ر -0 الزم

عدم  -2اوليه شپشك و توليد به موقع   عدم استقرار سريع کلني -1 و کدو زميني عدم کاربرد رقم مناسب از سيب -5زميني و کدو  سيب

عدم اجراي  -2  بندي و حمل نامناسب کفشدوزك آوري، بسته جمع -3ني اوليه کفشدوزك انتخاب صحيح گونه شپشك آردآلود و تامين کل

کاشت مخلوط مرکبات و  -10رهاسازي در مقاطع زماني نامناسب طول روز  -11آگاهي و پايش ناقص آفت  پيش -13کامل مفاد قرارداد 

هاي چاي  عدم هرس باغ -12هاي چاي  در حاشيه و داخل باغهاي آردآلود  وجود گياهان ميزبان شپشك -13گياه چاي و عدم کنترل آفت 

توان به شيوه صحيح اقدام به توليد انبوه و  مي  بنابراين با اصالح مشكالت فوق. هاي آردآلود اليت شپشكو ايجاد پناهگاه مطلوب براي فع

ضمن آفزايش دفعات برگ چيني و دوار بود و هاي چاي امي هاي آردآلود باغ شپشكبيولوژيك رهاسازي کفشدوزك نمود و نسبت به کنترل 

 چاي سالم را توليد و مصرف نمود.عملكرد برگ سبز چاي، 

 

  ود، توليد انبوه، آردآل کفشدوزك کريپتولموس، شپشك  کنترل بيولوژيك، چاي،  هاي كليدي: واژه
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 مقدمه
کند و برداري بيشتري مي اي خود از منابع طبيعي بهرهجمعيت انسان در روي کره زمين در حال افزايش است. بشر براي تامين نيازه

اما پايدار برداري متكي بر مواد شيميايي، در کوتاه مدت بازده خوبي دارد،  هاي بهرهشود. روشهاي طبيعي ميبوم موجب برهم زدن زيست

ها را دستكاري کرد، بلكه بايد براي فعاليت بوم يستکه نبايد بيش از اندازه ز ثابت شده استامروزه  زيست خواهد بود.  نبوده و آالينده محيط

ل شد يا اينكه از دشمنان طبيعي هر موجودي براي کنترل جمعيت آفت استفاده کرد. بنابراين ئگياهان وحشي حق حيات قا جانوران و

عيت آفات بوده که کنترل پايدار جم مهارهاي  کنترل بيولوژيك آفات يكي از روش زيست مورد توجه است. توليد بيشتر در کنار حفظ محيط

 باشد. زيست نيز آالينده نمي آورد و براي محيطرا به ارمغان مي
اين جهان پراکنده هستند.  مختلفاي در مناطق  بوده که به صورت گسترده  Pseudococcidae هاي آردآلود متعلق به خانواده شپشك

اين  از  دهد. ميهاي گياهي را تشكيل  بزرگترين شپشك ، ازگونه 1232و تعداد  جنس 021 با شناسايي  هاي سپردار،  پس از شپشك خانواده

)مقدم، است شده شناسايي کشور پزشكي گياه تحقيقات موسسه ميرزايانس زيستي تنوع موزه در گونه 31 و جنس 01 تعداد خانواده

زينتي گياهان ميوه و  طيف وسيعي از درختان جنگلي،ز در کشورمان نيدامنه ميزباني اين گروه از حشرات بسيار گسترده بوده و  (.1333

 کنند. آلوده ميرا 

 مهمترين از يكي، Cryptolaemus montrouzieri کفشدوزك باشند؛ مي طبيعي متعددي هاي آردآلود داراي دشمنان شپشك

 گونه اين. شد معرفي آفات کنترل براي ديميال 1333 سال در بار اولين و براي بوده استراليا کشور بومي که باشد مي آنها طبيعي دشمنان

 داده پرورش تنكابن، انسكتاريوم در و شد ايران وارد اسپانيا کشور از وقت گياهي هاي بيماري و آفات بررسي انستيتو توسط 1325 سال در

 کنترل منظور به را حشره ينهاي گيالن، مازندران، گلستان، فارس و خوزستان ا استان در شرکت 03 حدود اکنون هم(. 1313 بهداد،) شد

 . کنند مي رهاسازي و پرورشموجود در فضاي سبز  و گياهان زينتي چاي ،مرکبات آردآلود هاي شپشك

هاي گيالن و مازندران که توسط موسسه  چاي استان هاي در باغ دستاوردهاي کنترل بيولوژيك شپشك آردآلودابتداء مقاله  اين در

شود؛ سپس  اجراء شد تشريح مي 1333الي  1331هاي  طي سال همكاري مرکز تحقيقات چاي کشورپزشكي کشور با  تحقيقات گياه

هاي تحقيقاتي و  هاي اصالح آنها از جنبه در نهايت شيوهگردد و  ارايه مي کريپتولموس فشدوزكروي توليد انبوه و کاربرد ک هاي پيش چالش

، آفت بيولوژيك کنترلتا با  ،آنها اقدام گردد هاي آتي براي اصالح ي مناسب، در برنامهها گيرد تا با يافتن راه حل اجرايي مورد بحث قرار مي

 داشته باشيم. ، محيط زيست سالم نيز محصولضمن افزايش عملكرد 

 

 بررسی منابع:
محققين  اي در دنيا دارد. کنترل بيولوژيك جهت مهار جمعيت آفات و کاهش خسارت حاصل از آنها کاربرد گسترده شيوهامروزه 

؛ فيشر، 1203اسميت و آرميتاج،  ) اند اي انجام داده هاي آردآلود مطالعات گسترده بسياري در دنيا و ايران روي دشمنان طبيعي شپشك

؛ آلخاتب و 0333؛ ماني و کريشنامورتي، 0333؛ پارابل و باسوبرامانيان، 1223؛ چارلس،  ؛1235؛ کوپر، 1222؛ کوپپل و مارتينس، 1213

؛ مافي، 1323؛ آساده، 1312؛ خلف، 1303کريوخين، ؛0332آموتي، -؛ آتيا و ال0332؛ چونگ و اوتينگ، 0332؛ موستو، 0331راي، 

؛ نوين 1323فر،  ؛ شهروزي1323زاده و همكاران،  ؛ آقاجان1322؛ مافي و همكاران، 1321پور و همكاران،  ؛ مستوفي1321؛ خدامان، 1321

(. 1321آهي و همكاران،  ، عبدالهي1331؛ کهنسال و همكاران، 1331زاده و همكاران ؛ قاري1322ران، ؛ حيدري و همكا1322و همكاران، 

دارد.  ز تحقيقات گسترده در اين زمينههاي آردآلود ارايه شده است. اين مطالعات نشان ا مهمترين دشمنان طبيعي شپشك 1در جدول 

هاي مرکبات کاليفرنيا  در باغ Leptomastix dactylopiiکه از زنبور پارازيتوييد اند  گزارش نموده (1203براي مثال اسميت و ارميتاج )

درصد شد. چارلس در 05هاي آردآلود استفاده کردند. رهاسازي عامل مذکور موجب کاهش خسارت آفت به ميزان  براي کنترل شپشك

ها را گزارش نمود.  هاي متعددي از شپشك نيوزيلند، گونههاي مرکبات، سيب، گالبي و انگور  هاي آردآلود باغ در بررسي شپشك 1223سال 

و کفشدوزك  ,Aphilinidae, Pteromalidae  Encyrtidaeگونه از دشمنان طبيعي از زنبورهاي خانواده 12اين آفات توسط تعداد 

 رل بيولوژيك آفات استفاده نمود.هاي کنت گيرند. لذا بايد از آنها در برنامه مورد حمله قرار مي Cryptolaemus montrouzieriشكارگر 
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.(1333 موذني، قديمي)آردآلود  هاي شپشك طبيعي : مهمترين دشمنان4جدول   

راسته   خانواده           نام علمی      
 شكارگرها

 Coleoptera  Coccinellidae  Cryptolaemus montrouzieri  

Coleoptera Coccinellidae  Brumoides lineatus  

Coleoptera Coccinellidae  Brumoides suturalis  

Coleoptera Coccinellidae  Coccinella transversalis  

Coleoptera Coccinellidae  Scymnus apiciflavus  

Coleoptera Coccinellidae  Scymnus coccivora  

Coleoptera Coccinellidae  Scymnus coccivora  

Coleoptera Coccinellidae  Scymnus roepkei 

Coleoptera Coccinellidae  Nephus reunioni  

Coleoptera Coccinellidae  Nephus includens  

Diptera  Coccinellidae  Domomyza perspicax 

Diptera  Cecidomyiidae  Coccodiplosis smithi 

Acarina  Phytoseiidae  Phytoseiulus persimilis  

Hymenoptera  Coccinellidae  Prochiloneurus insolitus  

Lepidoptera  Lycaenidae Spalgis epeus  

   پارازيتوييدها

Hymenoptera  Mymaridae  Anagrus greeni 

Hymenoptera  Encyrtidae  Anagrus pseudococci 

Hymenoptera  Encyrtidae  Coccidoxenoides peregrinus  

Hymenoptera  Encyrtidae  Leptomastidea abnormis  

Hymenoptera  Encyrtidae  Leptomastix dactylopii 

Hymenoptera  Encyrtidae  Leptomastix trilongifasciatus  

 
ارزش  .اند ها به جهت اهميت اقتصادي فراواني که دارند بخوبي شناخته شده هاي مختلف دشمنان طبيعي، کفشدوزك در ميان گروه

جهت  در اي گسترده هاي د. لذا فعاليتباش مي رفتار شكارگري الروها و حشرات بالغ ها در کنترل بيولوژيك بيشتر مربوط به کفشدوزك

 ها آن از و است گرفته صورت جهان و ايران نقاط اکثر کشاورزي مختلف در روي محصوالت آفات کنترل در ها کفشدوزك کاربرد و پرورش

پور و  ؛ مستوفي1321خدامان، است ) شده حاصل نيز هايي موفقيت و اند کرده استفاده بيولوژيك کنترل هاي ژهپرو بيشتر در

، عبداللهي آهي 1331زاده و همكاران ؛ قاري1322و همكاران، حيدري؛ 1323فر،  شهروزي؛ 1323زاده و همكاران،  ؛ آقاجان1321همكاران،

 (. 1321و همكاران ، 

 کريپتولمووس  کفشدوزك. باشند مي قبيله 01 و زيرخانواده هفت داراي Coccinellidaeخانواده  (1223هودك )بندي  طبقه اساس بر

 طوول  انودازه  به و کوتاه عموما ها شاخك و مودار افراد بدن سطح و بوده کوچك ها گونه زيرخانواده اين است؛ در  Symninaeزيرخانواده  از

 Rodaliaاستراليايي کفشدوزك کاربرد با نوزدهم قرن اواخر در که هايي موفقيت به توجه با. (1230ن، باشند )گوردو آن مي از تر کوتاه يا سر

cardinalis  استراليايي شپشك کنترل برايIceria cardinalis  21 سال يك مدت طي و شد استراليا راهي ديگر شد، آقاي کوبل بار ايجاد 

 تنهوا  يافتند کوه  استقرار کاليفرنيا در گونه چهار تعداد، اين از. فرستاد آمريكا به الندنو و فيجيز استراليا، از را ديگر هاي کفشدوزك از گونه

 Pseudococcus gahani آردآلوود  شپشوك  روي از و مرکبوات  هواي  بواغ  از را کفشودوزك  ايون  وي. بوود  موثثر  کريپتولموس کفشدوزك
 در تلفوات  هوا  زمسوتان  در سورد  مناطق در و شود مستقر کاليفرنيا جنوبي مناطق در تنها توانست کريپتولموس کفشدوزك  نمود. آوري جمع 

 15 تعوداد  کفشودوزك،  انبووه  پورورش  تكنيوك  ايجواد  بوا  (1203(. اسوميت و آرميتواج )  1222کوپپل و مارتينس،)شد ايجاد آنها جمعيت

 آلووده  هاي باغ در و توليد را کفشدوزك از عدد ها ميليون 1203 سال در توانستند و نمودند ايجاد کاليفرنيا مختلف مناطق در را انسكتاريوم
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 عواملي  عنووان  بوه  و دهود  نجات نابودي از را کاليفرنيا کاري مرکبات صنعت توانست کريپتولموس کفشدوزك ترتيب بدين. نمايند رهاسازي

 شود.  محسوب آردآلود شپشك بيولوژيك کنترل در موفق

هاي محصوالت کشاورزي صورت گرفته  ها در کنترل شپشك کاربرد کفشدوزك اي در کشورمان در جهت پرورش و مطالعات گسترده

 پزشكي کشور با مشارکت مرکز تحقيقات چاي گياه اي، موسسه تحقيقات توسعه –هاي اخير نيز در قالب پروژه تحقيقاتي  است. در سال

 اجرا نمود. هاي چاي از تنكابن تا فومنات غعرصه بابرنامه منسجم کنترل بيولوژيك را در  کشور

 کوه  منواطقي  در کفشودوزك  اين. است شده منتقل کشورها ساير به کشور اين از و بوده استراليا کشور بومي کريپتولموس کفشدوزك

 قابول  هاي موفقيت دنبال به  ..است بوده موثر آردآلود هاي شپشك کنترل در و شده مستقر داشتند را استراليا مشابه و مناسب شرايط داراي

 استفاده در هايي تالش آمد، بدست کاليفرنيا در آردآلود هاي شپشك بيولوژيك کنترل در کريپتولموس کفشدوزك بكارگيري در هک توجهي

 داشته ادامه نيز همچنان ها تالش اين (. 0شد)جدول آغاز جهان و ايران سطح در گياهي هاي شپشك عليه بيولوژيك کنترل در گونه اين از

 سواير  بوا  هموراه  ايو  تنهوايي  به کريپتولموس کفشدوزك بيولوژيك، کنترل هاي برنامه است. در بوده همراه موفقيت اب موارد از بسياري در و

 .(1212د)هاسي و همكاران، ش گرفته بكار پارازيتوييدها و شكارگرها

 و  Phenacoccus هواي  جونس  و  Pseudococcus جونس  آردآلوود  هواي  شپشوك  از کريپتولمووس  کفشودوزك  بالغ حشرات و الروها
Ferrisia  و Pulvinaria  عنووان  بوه  را شوته  گونوه  يوك  و مختلوف  هواي  شپشوك  از گونوه  03 تعوداد   ( نيوز 1235گوردون ).کند مي تغذيه 

. است برخوردار اي گسترده ميزباني دامنه از کريپتولموس کفشدوزك که دهد مي نشان منابع بررسي. است برده نام شكارگر اين هاي ميزبان

 .(3)جدول 

 (1321 خدامان،) است شده گرفته بكار آنها در کريپتولموس کفشدوزك که جهان مناطق از برخي :1جدول

  میزبان)طعمه( سال كاربرد كشور مبداء محل استفاده

  Planococcus citri   آفريقاي جنوبي

  Planococcus citri 92-1891 استراليا آمريكا)کاليفرنيا(

  Planococcus citri   اسپانيا

  Planococcus citri 1902 دره جنوبي   استراليا)ناحيه غربي(

  .Pseudococcus spp   الجزاير

  .Pseudococcus spp 1918  اندونزي

  Planococcus citri   انگلستان  

  .Pseudococcus spp  اسپانيا   ايران

   69-1968 هند باربادوسي

     برمودا

  Pulvinaria psidii 1911 آمريكا پورتريكو

  Ferrisia virgata 1918 هاوايي جاوه

  .Pseudococcus spp 1979-1955  چين

  .Pseudococcus spp  استراليا زالندنو
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  .Pseudococcus spp   شوروي

  Planococcus citri 1931 آمريكا شيلي

   1925 مصر فلسطين

   1929-1924 افريقاي جنوبي   کنيا

  Nipaecoccus viridis   گوام

   Nipaecoccus viridis 1909,1922  فرانسه مصر

  .Pseudococcus spp 1938,39  موريس

  Coccus viridis   هاوايي  

  Planococcus citri   هلند

   Ferrisia virgata 1898,1958  هند

  Planococcus citri   يونان  

 

 ها كفشدوزک تغذیه بر موثر عوامل
 رشود  اوليوه  مراحل در شكارگرها تغذيه اگر که بطوري. دارد آفات کنترل در موثري نقش زندگي مختلف مراحل در ها كکفشدوز تغذيه

 جونس  و سن الروي، مراحل مختلف سنين چون عواملي بنابراين. است موثر بسيار محصول به وارده خسارت کاهش در گيرد، صورت آفات

 از برخوي  به ذيل در. هستند موثر ها کفشدوزك تغذيه ميزان در پرورش محيط دماي و هوايي و آب شرايط طعمه، اندازه و نوع بالغ، حشره

 :شود مي اشاره آنها

هاي  بررسي براساس البته. يابد مي افزايش الروي مرحله افزايش با عموما ها کفشدوزك تغذيه الروی: دوره طول و مرحله-4

 دليل. است کمتر اول سن الرو به جنوب نسبت آلود آرد شپشك از کريپتولموس کفشدوزك دوم سن الرو تغذيه ( ميزان1321خدامان)

 مرحله از قبل نيز ها کفشدوزك الروهاي از برخي در. است الروي اول سن به نسبت دوم سن در الروي دوره طول کاهش مورد اين

 . يابد مي کاهش تشد به نيز تغذيه ميزان شفيرگي و شفيرگي پيش مرحله به ورود از پيش و اندازي پوست

 بيشتري برخوردار تغذيه از نرها به نسبت معموالو  دارند نر حشرات به نسبت بزرگتري اندازه ماده حشرات :بالغ حشره سن و جنس -1

. است کرده تاييد جنوب آردآلود شپشك از را کريپتولموس کفشدوزك نر به نسبت ماده بيشتر حشرات تغذيه( 1321)خدامان. هستند

 دارند.  کمتري است تغذيه گذشته آنها بلوغ زمان از مدتي که هايي کفشدوزك به نسبت اند شده بالغ تازگي به که هايي کفشدوزك معموال

 P. citriمرکبات  آردآلود شپشك تخم 1305 تعداد از الروي دوره طول در کريپتولموس کفشدوزك الروهاي :طعمه اندازه و نوع -9
 طعمه کيفيت و اندازه. شود مي تغذيه Chloropulvinaria psidii شپشك تخم 3211 از مشابه شرايط در صورتيكه در کنند، مي تغذيه 

 .است موثر کريپتولموس کفشدوزك تغذيه ميزان در نيز

 هنگوامي  ولوي . شوند مي برخوردار بيشتري تغذيه ميزان از حرارت درجه افزايش با دمايي محدوده يك در ها : کفشدوزكدمایی شرایط-1

 دو در کريپتولموس کفشدوزك الروهاي روزانه تغذيه ميزان مقايسه در. يابد مي کاهش تغذيه ميزان يافت افزايش اي محدوده يك از دما هک

 درجوه  33 دمواي  در تغذيوه  ميوزان  شود  مشواهده  هند، در  Maconellicoccus hirsutus مو شپشك از سلسيوس درجه 33 و 03 دماي

 پوايين  دماي در مذکور کفشدوزك الروي دوره طول در تغذيه ميزان ولي. است سلسيوس درجه 03 از تربيش توجهي قابل بطور سلسيوس

 (.1233بابو و آزام، )باشد مي باال حرارت درجه از بيشتر الروي دوره افزايش دليل به

 (1333 ، قديمي)کريپتولموس کفشدوزك هاي ميزبان فهرست: 9 جدول

 نام علمی  نام عمومی
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 Planococcus citri ود مرکبات  شپشك آردآل

  Coccidohystrix insolita شپشك بادمجان

  Coccus hisperidium شپشك نرم تن قهوه اي مرکبات

  Saissetia coffeae شپشك سپردار قهوه  

  Saissetia oleae شپشك سپردار سياه زيتون  

  Maconellicoccus hirsutus شپشك آردآلود انگور

  Pseudococcus longispinus دنباله دار  شپشك آردآلود 

  Pseudococcus calceolariae شپشك آردآلود مرکبات  

  Planococcus lilacinus شپشك آردآلود شرقي

  Lichtensia viburni شپشك آردآلود چاي  

  Aleurodicus disperses سفيد بالك  

  Pulvinaria hidrangeae بالشك  

  Coccus virids سپردار سبز  

  Chloropulvinaria psidii سپردار سبز ليمو  

  Pseudococcus viburni شپشك آردآلود چاي  

 Siphoninus phyllireae سفيد بالك زبان گنجشك  

  Sitotroga crealella بيد غالت  

  Aphis gossypii شته پنبه 

  Aphis craccivora شته سياه نخود  

  Saccharicoccus sacchari شپشك آردآلود صورتي نيشكر  

  Pseudococcus obscurus شپشك آردآلود

  Pseudococcus malvacearum شپشك آردآلود 

  Planococcus vovae شپشك آردآلود سرو  

 Rostrococcus iceryoides شپشك آردآلود انبه  

  Ferisia virgata شپشك آردآلود مخطط

  Pseudococcus comstocki شپشك آردآلود کامستوك  

  Pseudococcus affinis شپشك آردآلود چاي  

  Nipaecoccus viridis شپشك آردآلود جنوب

  Pseudococcus filamentosus شپشك آردآلود جنوب  

  

 مواد و روش تحقيق: 
ها و آمادگي پرسنل  ريومشروع شد. تجهيز انسكتا 1331سال ك از اوليه براي پرورش ميزبان و کفشدوز اجراي پروژه و ايجاد کلني 

شهيد چمران نشتارود، شهداي  هاي تحقيقات کنترل بيولوژيك آمل و ايستگاهبخش تحقيقات کنترل بيولوژيك، آزمايشگاه تحقيقات 

پايش جمعيت آفت و توليد شناسايي و براي  کشور مرکز تحقيقات چايتالرسر رامسر، کاشف سياهكل، شهيد افتخاري فومن متعلق به 

 انجام شد:    1333و  1332هاي مرحله ذيل در سال 5و رهاسازي کفشدوزك کريپتولموس در مناطق آلوده انجام شد. اجراي پروژه طي انبوه 

  شپشك آردآلود شناسایی و پایش جمعیت .1

ر از اواسط هاي مرکز تحقيقات چاي با نظارت کارشناسان سازمان چاي کشواز تهران، آمل و ايستگاه در اين مرحله تيم کارشناسي

بوته باغات و و ميزان آلودگي  ندعزيمت نمود به باغات چاي مناطق مختلف به صورت هفتگي 1333و  1332هاي طي سال ارديبهشت

و در جداول مربوط به رديابي و شناسايي باغات چاي ثبت شدند تا در زمان مناسب اقدام به حمل و  هاي چاي به شپشك آرد آلود ارزيابي

بوته در هر  33هاي  و در برخي از مناطق با شمارش سرشاخه همچنين در واحدهاي تحقيقاتي .وزك در باغات آلوده گرددرهاسازي کفشد

اي و در شدند. در مواردي که آلودگي به صورت لكه ارزيابي آلودهاي چاي به شپشك آرد بوتهو  ها باغميزان آلودگي باغ يك هكتاري 

ر درختان ميزبان بود تعداد لكه هاي آلوده باغ يك هكتاري برآورد شد و مالك آلودگي قرار گرفت. حواشي يا زير درختان مرکبات و ساي  

  كفشدوزکانبوه  تولید .1
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انسكتاريوم بخش تحقيقات کنترل بيولوژيك تهران، آزمايشگاه  1توليد انبوه کفشدوزك کريپتولموس از ابتداي اجراي پروژه در   برنامه

شهيد افتخاري داي تالرسر رامسر، کاشف سياهكل، هاي تحقيقات چاي شهيد چمران نشتارود، شهمل، ايستگاهتحقيقات کنترل بيولوژيك آ

. دو انسكتاريوم آنها نصب شده بود صورت گرفتهاي توليد گرما و رطوبت در  ي شده بودند و سيستمها قفسه بندفومن که از قبل اتاق

مانده انسكتاريوم باقي 2اتاق پرورش به ترتيب در تهران و آمل قرار داشتند.  10اتاق و  3پزشكي کشور با  متعلق به موسسه تحقيقات گياه

هاي تحقيقاتي قرار داشتند و هر يك مجهز به يك تا دو اتاق پرورش بودند  متعلق به مرکز تحقيقات چاي کشور بودند که در داخل ايستگاه

در چاي حوزه تحت نظارت خود عمل کردند.  هاي هاي توليدي براي باغ در آنها صورت گرفت و از کفشدوزك و عمليات پرورش نيز

نيز در برخي از آنها . رطوبت نسبي تنظيم گرديددرجه سلسيوس  02تا  05دماي بهينه محيط براي تكثير اين حشره بين  هاانسكتاريوم

 . ها فراهم شد.برخي از انسكتاريومساعت نيز در  3ساعت و تاريكي  11ضمنا روشنايي ، درصد در نوسان بود 33تا  53بين 

و )کدو و سيب زميني(، جمعيت آفت ميزبان)شپشك آرد آلود مرکبات( گياه ميزبان ،براي تكثير کفشدوزك، عالوه بر شرايط محيطي

هاي سيب زميني  فراهم شد. به منظور پرورش شپشك روي سيب زميني بايد غده )کفشدوزك کريپتولموس(جمعيت اوليه از شكارگر

تا  13در حدود  و رطوبت انبار نيز فتافزايش يا لسيوسدرجه س 03تا  13درجه حرارت انبار به دار کردن  براي جوانهوانه باشند. جداراي 

و اسيد جبيرليك در انبار نيز در جوانه زني موثر است که در   co2)البته کاربرد گاز و در انبار تاريكي ايجاد شددرصد نگهداري شد  23

 ز اعمال مي شود(. صورت نيا

که داراي  ها از کدوهايي شد. در پرورش استفاده شپشك  کدوهاي حلوايي جهت پرورشدر يك مقطع زماني نيز )خرداد تا آبان( از 

کدوهاي آلوده براي تغذيه و تكثير  پس از آلودگي يكنواخت،. ندداستفاده ش باشندکيلوگرم  3 - 5شيارهاي طولي بوده و به اندازه 

افزايش جمعيت  بامنتقل شدند. که براي جلوگيري از پراکنش در زير توري قرار داشتند  ك به واحدهاي پرورش کفشدوزكکفشدوز

آوري  اه مكنده )جارو برقي شارژي(و جمعدستگ آوري و انتقال آنها به مناطق چايكاري با استفاده از، جمعهاك در انسكتاريومکفشدوز

 پرورش صورت گرفت. دستي از روي توري ها و بسترهاي 

 كفشدوزک رهاسازی .9
ها طي صبح روز  فشدوزكهاي منظم صورت گرفت. کهاي توليدي بر اساس هماهنگيبندي و انتقال کفشدوزكآوري، بستهجمع 

هاي پرورش قرار داده  شدند و عدد کفشدوزك در داخل قوطي 13آوري و به تعداد ها از بسترهاي پرورش جمعانتقال توسط تكنسين

هاي تحقيقاتي و اجرايي مورد  آلوده که قبال توسط تيم باغات چاي دررهاسازي شكارگر سپس به مناطق از پيش تعيين شده منتقل شدند. 

ها که با نمونه  ها و مقادير آلودگي بوته با توجه به زمان ظهور آفت و پيك معموالبالغ  حشرات رهاسازيبازديد قرار گرفته بود انجام شد. 

در  ها کفشدوزك . رهاسازيگرفت در صبح زود صورت  تا شهريور اواسط بهار بوته چاي در مرحله پايش تعيين شده بود، از 33ز  برداري ا

در اکثر موارد نيز به علت . گرفت صورتعدد به ازاي هر بوته  5تا  3به تعداد  آلوده به شپشك يها % بوته15تا  13با آلودگي چاي  هاي باغ

اغات چاي به آفت)زير سايه انداز درختان مرکبات( عمليات رهاسازي در کانون هاي آلوده انجام شد. در مواردي که آلودگي اي بآلودگي لكه

درصد بود، عمليات رهاسازي در فواصل زماني مختلف و به دفعات دو يا سه مرتبه نيز انجام شد. در واحدهاي  15الي  13باغ بيش از 

تلف و بر اساس يي کفشدوزك در کنترل آفت، بر اساس برنامه مشخص عمليات رهاسازي به دفعات مختحقيقاتي نيز براي بررسي کارا

 ها به شپشك اجراء شد.   ميزان آلودگي بوته

  پس از رهاسازی ها ارزیابی آلودگی باغ -1

 ميزان آلودگيداري از بوته ها با مشاهده و نمونه برو  شدرهاسازي شده مراجعه  هاي روز از رهاسازي کفشدوزك، به باغ 15پس از   

هاي  صمنا به باغداران در خصوص حفظ و حمايت از جمعيت کفشدوزك .ارزيابي شدو فعاليت مراحل الروي و بالغ کفشدوزك  به شپشك

 هاي الزم شد. اثرات رهاسازي کفشدوزك در رهاسازي شده و عدم کاربرد سموم شيميايي براي درختان مرکبات مخلوط با چاي توصيه

روز  15قبل از رهاسازي و  ها يابي شد و سپس جمعيت آفت در باغواحدهاي تحقيقاتي نيز طي عمليات قبل از رهاسازي و پس از آن ارز

 شد.  مقايسهT- test ز رهاسازي با آزمون آماري پس ا

 غیردولتی  و انتقال دانش فنی به بخش ها آموزش یافته .4

و نهادينه کردن  هاي آينده حيح پروژه و تداوم همكاري در سالن جهت اجراي صاره بردارو بهغيردولتي  ارايه آموزش به کارشناسان

هاي  ريزي با حضور کارشناسان و تكنسين. جلسه برنامهودديكر ب هاي برنامهاز روش توليد انبوه و بكارگيري کفشدوزك براي کنترل آفت 

با همكاري مرکز تحقيقات چاي، سازمان حفظ نباتات و نظارت سازمان چاي  آموزشي کارگاه 2تعداد  . همچنينشد مرتبط با پروژه برگزار

ضمنا براي اطالع رساني در حين اجراي پروژه،  .گردد روح آنها در قسمت نتايج ارايه ميدر مناطق مختلف چايكاري برگزار گرديد که مش

 و نشريات منعكس شد.  هاي خبري سايت، ها در رسانهي مربوطه ها فعاليت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 يج و بحث: نتا
 چای آردآلود شپشك بیولوژیك كنترل 

 کارشناسان آموزش و ها انسكتاريوم تجهيز. شد شروع 1331 سال از چاي شپشك آردآلود بيولوژيك کنترل منسجم و گسترده برنامه

 توليد و آفت معيتج پايش براي چاي تحقيقات مرکز هاي ايستگاه و تحقيقات کنترل بيولوژيك آمل آزمايشگاه بيولوژيك، کنترل بخش

و توانست توليد و  اجرا شد ذيل مرحله پنج طي مذکور برنامه. شد انجام آلوده مناطق در کريپتولموس کفشدوزك رهاسازي و انبوه

 بكارگيري کفشدوزك کريپتولموس را در بين بخش خصوصي و چايكاران نهادينه کند:

 

  آردآلود شپشك جمعيت رديابی و شناسايی -1
 در آفت جمعيت انبوهي تراکم زمينه در الزم اطالعات داشتن عبارتي به و آفت جمعيت رديابي آفت، کنترلي برنامه هر رد اول مرحله

 بازديد دفعات به چاي هاي باغ گرفت، صورت اجرايي و تحقيقاتي هاي تيم توسط که متعدد بازديدهاي طي لذا . باشد مي مختلف فصول طي

 و دستجات مشاهده. بود آردآلود شپشك جمعيت رديابي موارد جمله از آفت جمعيت از برداري مونهن و عيني مشاهدات. (1شدند)شكل 

 روي مورجه حضور و ها بوته و ها برگ شدن سياه ها، برگ روي در اي دوده هاي قارچ وجود ها، برگ و ها ساقه به چسبيده تخم هاي کيسه

 بازديد مختلف مناطق هاي باغ از هكتار هزاران بر بالغ سال هر طي مرحله اين در. (0ل بودند)شك شپشك به ها بوته آلودگي موارد از ها، بوته

 درختان ساير و مرکبات درختان زير و اي لكه صورت به آلودگي مواردي نيز در. (1)جدول شد پايش آردآلود شپشك جمعيت و شدند

 . بود ميزبان

 
 محاصره سرشاخه چاي توسط شپشك آردآلود  :1شكل   آلوده به شپشك آردآلود   شناسايي مناطق  :4شكل

  كفشدوزک انبوه توليد -2
 در زنودگي  اداموه  بوه  قوادر  مفيود  حشورات  سال از خاصي فصول در ميزبان کمبود اي محيطي نامناسب شرايط علت به که مناطقي در

. کنند مي انسكتاريوم در  اين گونه پرورش به اقدام مناسب، فصل در رهاسازي يزن و آنها جمعيت از حمايت منظور به نباشند، طبيعي شرايط

 در فضا، و انساني کار حداقل از استفاده با طبيعي دشمن گونه يك بارور هاي ماده حداکثر توليد انبوه، پرورش برنامه يك از هدف کلي بطور

 ميزبوان  بتووان  بايود  آفوات  طبيعوي  دشومنان  انبووه  پورورش  در البتوه  .(1223اسوت )دبواخ،    ممكن هزينه ترين پايين با و زمان ترين کوتاه

 کفشودوزك  انبوه پرورش. نمود توليد انسكتاريوم در و مصنوعي شرايط در وسيع مقياس در و سهولت به را( واسط ميزبان) طبيعي دشمنان

 در تجواري  بصورت اندکي تغييرات با شيوه اين تاکنون و شد ابداع توسط اسميت و آرميتاج 1203 سال در وسيع مقياس در کريپتولموس

. شوود  موي  اسوتفاده  طعمه عنوان شود، به مي استفاده آن عليه کفشدوزك که ميزبان گونه از معموال عمل اين براي. دارد ادامه ها انسكتاريوم

 روي شپشوك  پورورش  بوراي . دهنود  موي  پورورش  تنبول  کدو اي زده جوانه زميني سيب هاي غده روي انسكتاريوم در را آلود آرد هاي شپشك

  .کرد استفاده باشند، زيادي زني جوانه و انبارداري قدرت داراي که هايي واريته از بايد زميني سيب
دماي بهينه محيط براي تكثير ها  انجام شد. در انسكتاريومهاي مجهز و نيمه مجهز  در انسكتاريوم در اين پروژه توليد انبوه کفشدوزك

سه   در نوسان بود. در بررسيدرصد  23تا  53بين  هاي پرورش نيز نسبي محيط . رطوبتبوددرجه سلسيوس  02تا  00اين حشره بين 

( که در زمينه پرورش و توليد انبوه اين حشره در انسكتاريم بخش تحقيقات کنترل بيولوژيك صورت گرفت تغييرات 1333تا  1331ساله)

طوري که با افزايش دما  يستي و دوره يك نسل شكارگر کامال تحت تاثير قرار داده بود. بهدمايي، طول دوره رشد و نمو مراحل مختلف ز

 (. 2طول عمر و دوره رشد و نمو و دوره تكامل يك نسل شكارگر کاهش يافت)جدول

 در دو دماي مختلف  : طول دوره رشدي مراحل مختلف زيستي کفشدوزك کريپتولموس1جدول 
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 مرحله رشدی

 نمو) روز(طول دوره رشد و 

درجه  12دمای 

 سلسیوس

 درجه سلسیوس 12دمای 

5/5 3/02±2/5 تخم ±3 02/   

05/2 3/35 ±5/05  1الرو سن  ±3 23/  

/3±3/05 3/21±5  0الرو سن  05  

 3/5±2/5 3/23±5/05 3الرو سن 

 3/23±5 3/23 ± 1/05 2الرو سن 

 1/00±2 1/11±15/25 شفيره 

 3/25±31/05 2/01±25 تخم تا حشره بالغ  

  

  انبوه پرورش مراحل

 هوا  غوده  که هنگامي نموده، نگهداري تهويه داراي انبار در ماه سه الي دو مدت براي را زميني سيب هاي غدهمیزبان:  گیاه تهیه -الف

 قفسوه   کوه  پورورش  هاي اتاق به اره يا گوني چتايي خاك حاوي هاي ها و سيني قفسه داخل در قراردادن با را آنها کردند زدن جوانه به شروع

هوا و  هاي پژمرده، موجوب بيوداري جوانوه    حذف جوانهالبته  .شوند مي منتقل است سيلسيوس درجه 02 تا 00 دماي داراي و اند شده بندي

بوا هوواي گورم بوه      دي اکسيد کوربن برلين و گاز يمواد افزايش دهنده همانند اسيد جيبرليك يا هورمون ج شكسته شدن دوره خواب شد.

 سويب  حاوي هاي سيني .(1321)فروتن، استزني موثر  و براي تحريك جوانه شود ميدوره خواب موجب شكستن ، نيز درصد13تا  1ن ميزا

 شوود  زيواد  پرورش محيط رطوبت که مواردي در. کنند رشد و بمانند باقي تازه ها جوانه تا شوند مي آبپاشي ميان در روز يك بصورت زميني

 هواي  جوانوه  طرافوت  در نوور . کورد  اسوتفاده  پورورش  بسوترهاي  در هوا  کوش  قارچ از توان مي لذا است زياد ارچيق هاي بيماري رشد احتمال

سوه الوي    از پوس . کننود  رشد لطيف و سفيد زميني سيب هاي ساقه تا شود کنترل پرورش اتاق روشنايي لذا. دارد بسزايي نقش زميني سيب

 . هستند مناسب شپشك با نمودن آلوده براي مرحله اين در رسند، مي متر نتيسا 33 ارتفاع به و کرده رشد ها جوانه هفته، چهار

 هواي  شپشوك  سواير  به نسبت که مرکبات آردآلود شپشك از اوليه جمعيتآردآلود:  شپشك به كدو یا زمینی سیب آلودگی -ب

 سوازي  خالص و شناسايي از پس. شوند مي آوري جمع آلوده مرکبات درختان روي از يا ها انسكتاريوم از است برخوردار سريع رشد از آردآلود

 قورار  مطلووب  حود  در زمينوي  سويب  هواي  ساقه و ها جوانه رشد که زماني و شوند مي نگهداري قرنطينه واحدهاي در آلوده هاي نمونه گونه،

 خشك و زرد با. شوند مي دهدا قرار تنبل کدوهاي سطح اي زميني سيب هاي ساقه و ها جوانه روي شپشك به آلوده مرکبات هاي شاخه گرفت،

 گذشوت  از پس کدو و زميني سيب ساقه و شوند مي منتقل کدو اي زميني سيب هاي ساقه روي شپشك بالغ حشرات و ها پوره ها، شاخه شدن

 و شوده  ودآردآل شپشك به آلوده کدو سطح اي زميني سيب هاي ساقه تمام چهارم تا سوم هفته پايان در که طوري به. شود مي آلوده هفته دو

 بوالغ  حشورات  و الروهوا  انبووه  توليود  بوراي  کوافي  طعموه  مرحله اين در. (2و  3گيرد)شكل مي فرا را پرورش بستر سرتاسر سفيدي منظره

 .شود مي فراهم کفشدوزك

 

 

 کدوها، يا ها زميني سيب كنواختي آلودگي و ها شپشك جمعيت افزايش باشپشك:  پرورش بسترهای در كفشدوزک رهاسازی-ج

 روي بالغ حشره عدد 23 تا 33 تعداد منظور اين براي. (5شود )شكل  مي آغاز ها شپشك هاي کلني روي بالغ هاي کفشدوزك انتقال انزم

در رهاسازي کفشدوزك به بسترهاي پرورش، بايد نسبت شكارگر به طعمه را رعايت ). شود مي داده قرار آنها کلني در و پرورش سيني هر

شود و  که جمعيت کفشدوزك به طعمه افزايش يابد جهت دستيابي به غذا بين الروهاي شكارگر رقابت ايجاد مي نمود. زيرا در مواقعي

 در ها شپشك از تغذيه با بالغ (. حشراتشود پديده همخواري ايجاد شده که منجر به کاهش جمعيت شكارگر در بسترهاي پرورش مي

 و شده تفريخ روز هفت تا پنج گذشت از پس پرورش اتاق دماي به توجه با ها تخم .(1کنند )شكل  مي تخمريزي ها شپشك کلني داخل

. شوند مي تبديل شفيرگي مرحله به بالغهاي  شپشك و ها پوره از تغذيه با کفشدوزك الروي سن چهار. شوند مي خارج يك سن الروهاي

 و پرورش هاي سيني هاي گوشه و ها قفسه زير در عموالم. کنند مي جستجو را هايي محل شفيرگي مرحله به تبديل براي آخر سن الروهاي

 . شوند مي تبديل شفيره به و شده ثابت اتاق، حتي
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آلودگي سطح کدوها به شپشك آردآلود: 1شكل     آلود زميني به شپشك آرد هاي سيب آلودگي جوانه: 9شكل  

 

 
 ها ها در کلني شپشك فعاليت کفشدوزك : 6شكل     رهاسازي کفشدوزك در بسترهاي پرورش     :5شكل      

 

 ظاهر پرورش بسترهاي روي در روز 25 تا 30 گذشت از پس تخمريزي، از حاصل اول نسل بالغ حشرات پرورش اتاق دماي به باتوجه

 ظاهر بالغ حشرات. کرد توليد رهاسازي هاي برنامه براي را کفشدوزك از متعددي هاي نسل انسكتاريوم در توان مي ترتيب بدين. شوند مي

 : شوند مي آوري جمع پرورش بسترهاي از ذيل هاي شيوه با بيولوژيك کنترل هاي برنامه در کاربرد براي انسكتاريوم در شده

 يوا  دريچه روي سفيد توري نصب  با که طوري به شوند مي جلب نور سمت به  يده نورگراييپد اثر در بالغ حشرات از زيادي تعداد معموال -1

 مرحلوه  اين در. شوند مي توري جلب اين به نور سمت به گرايش اثر بر بالغ حشرات شود، مي تابانيده نور آن پشت از که پرورش اتاق پنجره

 (.1222و مارتينس، کوپپل )کنند مي آوري جمع مكنده دستگاه با را ها کفشدوزك

آوري نموود. يوا    ها جمع ها را از بسترهاي پرورش و از روي توري توان کفشدوزك با نصب مخزني به اواسط لوله خرطومي جارو برقي، مي -0

 . نمود آوري جمع پرورش بسترهاي از را بالغ هاي کفشدوزك توان مي نيز( دستي شارژي جارو) کوچك مكنده هاي بوسيله دستگاه

 . نمود استفاده رهاسازي مخصوص ظروف به آنها انتقال و دستي آوري جمع روش از توان مي کوچك پرورش احدهايو در .1

 کورد  نگهوداري  سلسويوس  درجوه  15 دمواي  در رهاسازي از قبل ساعت 13 تا 10 مدت براي توان مي را شده آوري جمع بالغ حشرات 

هواي   در مجموعوه انسوكتاريوم   1333و  1332هاي  طي سال .داد انتقال نظر وردم مناطق به مختلف بندي بسته ظروف از استفاده با سپس

 هاي چاي منتقل شد و تعدادي نيز در  ميليون عدد کفشدوزك توليد شد که تعداد زيادي از آنها به باغ 13هاي اجراي پروژه نزديك به  محل

کفشودوزك  ميليوون   شوش در حودود   1333در سوال  ند نيوز توانسوت   (1333(. کهنسوال و همكواران)   5انسكتاريوم تلوف شودند) جودول    

 رهاسازي نمايند.چاي  هاي هكتار از باغ 323در سطح و  کريپتولموس توليد

 1333و  1332هاي هاي اجراي پروژه در سال : ميزان توليد انبوه کفشدوزك کريپتولموس در محل5جدول 

 انسكتاریوم

 میزان

 تولید  

4932 

میزان تولید 

4933 

مناطق 

 رهاسازی

تعداد واحد 

 پرورش

 جمع تولید

 دو سال

رامسر،   فومن،  033333 0533333 بخش تحقيقات کنترل بيولوژيك

 تنكابن، نشتارود

 0233333 بزرگ 0

آزمايشگاه تحقيقات کنترل بيولوژيك 

 آمل

تنكابن و رامسر،  3533333 3333333

 نشتارود  

 1533333 کوچك 10
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مران ايستگاه تحقيقات شهيد چ

 نشتارود

 033333 کوچك 0 نشتارود  تنكابن،  - 033333

رامسر، سادات  - 133333 ايستگاه تحقيقات تالرسر رامسر

 شهر، کتالم

 133333 کوچك 1

الهيجان،  - 133333 ايستگاه تحقيقات کاشف سياهكل

 سياهكل  

 133333 کوچك 3

ايستگاه تحقيقات شهيد افتخاري 

 فشالم

و فومن وگشت  - 133333

 فشالم

 133333 کوچك 1

 2233333   3233333 1333333 جمع توليد

 

 چای های باغ در كفشدوزک رهاسازی -9
 منظور به شكارگر اين رهاسازي البته. گرديد چايكاري مناطق در رهاسازي به اقدام اولويت براساس آلودگي، ميزان تعيين از پس

 در نباتات حفظ هاي مديريت و کشور چاي تحقيقات مرکز توسط گذشته هاي سال طي مرکبات و چاي هاي باغ آردآلود شپشك کنترل

 مناطق از خيلي و کرد پيدا گسترش رهاسازي سطوح پروژه اين اجراي با ولي( 1331سراجي، و کهنسال) شد مي انجام محدود سطح

 هاي برنامه در که آمد بعمل دعوت منطقه اركچاي باغداران از راستا اين در. (1داد )جدول  پوشش را بودند آفت به آلوده که كاريچاي

 . گرديد تامين مذکور هاي انسكتاريوم از رهاسازي براي  نياز مورد هاي کفشدوزك .نمايند مشارکت رهاسازي

 زود صبح در حرارت و رطوبت نظر از جوي شرايط شدن مساعد با همزمان بهار اواسط در شكارگر بالغ حشرات رهاسازي زمان بهترين

 تا 5 حداقل که هايي باغ در رهاسازي عمل. گرفت صورت باشند مي دارا را فعاليت کمترين ها کفشدوزك که زماني آفتاب، غروب هنگام يا و

 انجام بودند شده آلوده آفت به مرکبات درختان زير در و ايلكه صورت به که هايي بوته يا بودند شپشك به آلوده ها درصد بوته13

 يك از پس باغ، زياد آلودگي بعلت مواردي در. شد منظور بالغ کفشدوزك عدد پنج تا سه چاي بوته هر ازاي به ازيرهاس براي. (2شد)شكل

 .شد تكرار ها رهاسازي هفته

 
 هاي چاي رهاسازي کفشدوزك در باغ: 2شكل 

 
 

 .1333الي  1332  هاي گيالن و مازندران در سال هاي چاي استان : مناطق رهاسازي کفشدوزك کريپت در باغ6جدول 

 مناطق نام شهرستان نام

 مساحت

 پایش

 (هكتار)

 مساحت

 رهاسازی

 (هكتار)

 رهاسازی دفعات

 3 333 533 کاليه، شعيب باالبند، پلطان، نشتارود تنكابن،

 لنگه، جيرگوابه، اربه محله، تالش  لنگرود، املش، و رودسر

 هلوسرا واجارگاه، ديزين،

2333 - 0 

 مازوباغر، ليماك، جلم، دشت  تالمک شهر، سادات رامسر،

 پيازکش، آسيابسر، کله، اربه

 بريشي، گاويميك، تالرسر،

203 303 3 

 1 533 0333 زميدان، سوستان، بازکياگوراب،   سياهكل الهيجان، لنگرود،
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 سرود، علي

 افزان، دارباغ، گشت، گل گشت فشالم، و فومن

 شنبه ليشاوندان، حصار، پيش

 زرميخ، گوراب خوشنودهان، بازار،

 کلرم، زيده، محله،  کرد

2333 353 13 

  0353 13203  جمع

 

 اوايل فصل در کمتر با تعداد رهاسازي باشد امكان ها مساعد کفشدوزك بقا و تكثير براي هوايي و آب مناطقي، شرايط بنابراين اگر در

 مساعد شرايط که چرا صادق است، کشور شمال کباتمر و چاي هاي باغ در کريپتولموس کفشدوزك خصوص در موضوع اين. دارد وجود

 در طبيعي تكثير براي شرايط اما اگر شود؛ پاييز حتي و تابستان بهار، فصول در را ها کفشدوزك تكثير و استقرار به منجر تواند مي شمال

 .شود حاصل مطلوب کنترل تا شود رهاسازي متعدد دفعات در و کافي تعداد به کفشدوزك بالغ حشرات بايد نباشد فراهم طبيعت

  كفشدوزک كارایی ارزیابی -1

هاي  اي در باغ هاي دوره لذا بررسي. شوددر کاهش جمعيت آفت ارزيابي کنترل بيولوژيك پس از هر عمليات مبارزه الزم است اثرات 

شد و جمعيت آفت  چاي توسط اکيپ کارشناسي صورت گرفت که ميزان کارآيي کفشدوزك در کاهش جمعيت شپشك آردآلود بررسي

(. براساس نتايج ارزيابي در مجموع در 2ها برآورد شد )جدول  برداري سرشاخه اي و نمونه روز بعد از رهاسازي از طريق مشاهده15پس از 

عيت موقع و در دفعات منظم به مرحله اجرا در آمده بود کنترل شپشك کامالً موفقيت آميز و ميزان جم هايي که عمليات رهاسازي به باغ

ها و در کلني  کفشدوزك که مربوط به نسل بعد بود روي سرشاخهفعاليت مراحل الروي همچنين   آفت به کمترين سطح خود رسيده بود.

نيز کارايي کفشدوزك کريپتولموس را در کنترل شپشك آردآلود چاي  (1331) سراجي مانده مشهود بود. کهنسال و هاي باقي شپشك

 سي کارايي کفشدوزك را در کنترل آفت مطلوب ارزيابي کردند.بررسي نمودند، در اين برر

 1332: ارزيابي کارايي کفشدوزك کريپتولموس در کنترل شپشك آردآلود چاي در سال 2جدول

 ارزیابی های  مكان

 مساحت

 باغ 

 )هكتار(

مساحت 

 ارزیابی

 بوته 92ارزیابی جمعیت شپشك آردآلود چای روی  

 درصد آلودگی

 ازیقبل از رهاس

 درصد آلودگی

 روز 45پس از 
 دفعات رهاسازی

 3 2/1 3/13 0 03 شعيب کاليه –تنكابن 

 0 3 13 1 1 شعيب کاليه –تنكابن 

 0 2/1 03 0 5/5 باالبند -تنكابن 

 0 13 2/11 1 3 باالبند -تنكابن 

 0 2/1 03 1 1/3 باالبند -تنكابن

 0 3 2/11 1 5/0 باالبند -تنكابن 

 0 3 13 3/3 3/3 نپلطا -تنكابن 

 0 3/3 13 1 5/2 کتالم -رامسر

 0 2/1 3/13 1 0/5 کتالم -رامسر 

نسبت در سه  C. montrouzeriاز کفشدوزك شكارگر  P. citriجزائر کرت يونان براي کنترل ( نيز در 1225ميشالکيس و همكاران )

شكار به گر به شكار 13به  1 رهاسازي به نسبتستفاده نمودند. اشكار براي دو مرتبه رهاسازي  گر بهشكار 33به  1و  15به  1، 13به  1

 .Lاز زنبورهاي  P. citriبيولوژيك  کنترل ايبر ايتالياهاي مرکبات  در باغ( نيز 1222راسيتي و همكاران ) .کردبهترين شكل آفت را کنترل 

dactylopii و کفشدوزكدر دو مرحله زنبور  2533تا  1533به ميزان  mantrouzeri .C  کفشدوزك در هكتار استفاده  333به ميزان

  آستانه زيان اقتصادي رسيد.  زير يعني ،درصد 13ميزان آلودگي به کردند. در اين تحقيقات نيز 

روز پس از  15بين تيمارهاي شاهد )قبل از رهاسازي( و تيمارهاي کنترل ) 1332مشاهده شد که در سال   t- testبراساس آزمون 

عبارتي اگر رهاسازي کفشدوزك در دفعات منظم و به  به(. t=5/42 ,df=16 ,p<./.1داري وجود دارد ) وزك( اختالف معنيرهاسازي کفشد

روز جمعيت آفت را کاهش دهد. اين  15موقع صورت گيرد، کارايي کفشدوزك در کنترل شپشك آردآلود موثر است و قادر است طي 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

جزو برنامه بررسي کارايي نبود ولي عمليات رهاسازي شكارگر در آنها صورت گرفت به ها که  کاهش جمعيت آفت حتي در برخي از باغ

 طوري که تعدادي از باغداران نيز از کارايي اين عامل کنترل بيولوژيك رضايت داشتند اي نيز مشهود بود. به صورت مشاهده

 : فنی دانش انتقال و آموزش-5

و نهادينه کردن روش توليد انبوه و  هاي آينده ن جهت تداوم همكاري در سالابردار هرهو بهاي دولتي و غيردولتي  بخش به کارشناسان

با همكاري مرکز تحقيقات چاي، سازمان  همچنين(. 2هاي الزم ارايه شد)شكل بكارگيري کفشدوزك براي کنترل شپشك آردآلود آموزش

زمينه نحوه توليد انبوه و بكارگيري کفشدوزك براي کنترل نباتات کشور و نظارت سازمان چاي کشور، چهار کارگاه آموزشي در  حفظ

شپشك آردآلود در مناطق پلتان و باالبند از توابع شهرستان تنكابن، مرکز خدمات گشت از توابع شهرستان فومن و مديريت حفظ نباتات 

 (.13گيالن برگزار گرديد )شكل

 

 
 آموزش کنترل بيولوژيك به کارشناسان در رشت :42شكل  ان در باالبندتنكابن   بردار آموزش کنترل بيولوژيك به بهره : 3شكل          

 
:هاي توليد انبوه کفشدوزکمشكالت و چالش

  و نداشتن تجهيزات الزماستاندارد نبودن واحدهاي پرورش  -4

نه اين گردد؛ متاسفا محسوس مي رشد و نمو و توليدمثل هرحشره شكارگر و ميزبان آن، در شرايط نامناسب دمايي و رطوبتي دچار افت

. بنابراين فراهم کردن شرايط مطلوب رشد و نمو شپشك و زك در شمال کشور حاکم استهاي توليد کفشدو شرايط در اکثر انسكتاريوم

ن در هاي پرورش در فصول سرد سال و همچني شود. تامين گرمايش اتاق کفشدوزك، بوسيله تجهيزات تنظيم کننده دما و رطوبت ميسر مي

ها را با  رود. معموالً توليدکنندگان عوامل کنترل بيولوژيك، رطوبت مورد نياز اتاق فصل بهار از عوامل تعيين کننده تكثير کلني به شمار مي

 زميني و کدوهاي هاي سيب هاي تهويه در دوام غده سازند. عالوه بر تجهيزات مذکور، دستگاه ها فراهم مي ها در کف اتاق خيساندن گوني

 ها موثر است. کند. برآوردن روشنايي کافي در سرعت و کميت باروري کلني مورد استفاده در مراحل مختلف پرورش نقش مهمي را ايفا مي

 پرورش واحدهایعدم رعایت بهداشت و امكان ضدعفونی  .4

شوند؛ خيس شدن بستر  يها م در صورت پوسيدگي سبب ايجاد بوي تعفن و ترشحات جلب کننده مگس زميني و کدوها هاي سيب غده

گردد. واحدهاي  ها مي ها و همچنين کفشدوزك ها باعث ايجاد تلفات در پوره ها در اثر متالشي شدن کدوها و غده ها و کف اتاق قفسه

آوري و حذف  باشند؛ تا به محض مشاهده موارد پوسيدگي جمع نگهداري و پرورش شپشك آردآلود مستلزم بازديدهاي روزانه و مرتب مي

 گردند.

اي است که امكان شستشو و ضدعفوني آنها امكان پذير نيست،  ها به گونه ها و رفه ها، قفسه در برخي از واحدهاي پرورش نيز کف اتاق

اي همچون  است عوامل ناخواسته ها ممكن  ها و کفشدوزك لذا بعد از اختصاص هر اتاق به کلني حشرات و استقرار تدريجي شپشك

يا بندپايان مزاحم در واحدهاي پرورش پديدار شوند که امكان هرگونه ضدعفوني عليه آنها ميسر نباشد يا باعث بروز   هاي ساپروفيت قارچ

شوند. استفاده از  از مهمترين آفات واحدهاي پرورشي محسوب ميزمینی  ها و بیدسیب مگسهاي پرورشي شود.  جدي در کلني  آسيب

هاي کاهش خسارت  ها از راه کننده مگس هاي جلب هاي آلوده، استفاده از تله رورش و حذف غدههاي سالم، بازديد مداوم بسترهاي پ غده

ها باعث تضعيف و  ها و شپشك هاي پرورش و شكل گرفتن رابطه همزيستي بين آن ها به اتاق باشند. ورود مورچه آفات واحدهاي پرورش مي

ها به  هاي پيشگيري از ورود مورچه ها يكي از شيوه پر از آب در زير پايه گردد؛ استفاده از ظروف ها مي تحليل توان زيستي کفشدوزك

 باشد. بسترهاي پرورش شپشك مي

 ها و پوسیدگی سریع كدوها زمینی دوام كوتاه سیب .1
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مورد باشد؛ که متأثر از عواملي چون: ارقام  زميني و کدوها مي هاي سيب روي توليدکنندگان پوسيدگي غده ترين مشكالت پيش از شايع

ها، شرايط  اي و انباري، نوع بستر و پوشش قفسه هاي مزرعه هاي فيزيكي و آلودگي ديدگي استفاده، اندازه ميزبان گياهي، عمر انباري، آسيب

هاي سيب زميني و  هاي هر مورد بايستي در انتخاب غده باشد. براي کاستن از آسيب محيطي اتاق پرورش)نور، دما، رطوبت و تهويه( مي

 اي سالم دقت الزم را داشت و همچنين بازديدهاي روزانه را به عمل آورد.ه کدو

 زمینی و كدو  نوسانات شدید قیمت سیب .9

بيني بوده و توليدکنندگان در انتخاب ميزبان مناسب دچار  زميني و کدو در طول سال غيرقابل پيش نوسانات و تفاوت قيمت سيب

شود. عالوه بر مسايل اقتصادي  يني گاه آنچنان زياد است که هزينه تهيه آن سه برابر ميزم گردند؛ تالطمات قيمت غده سيب سردرگمي مي

هاي انبارداري هم بر  قيمتسال  گيرد. در نيمه دوم  اه در دسترس قرار ميبايد به زمان برداشت کدو هم اشاره داشت که از اوايل تيرم

وي مناسب در اين زمان دچار محدوديت است. براي حل اين مشكل توليد شود؛ ضمن اينكه انتخاب کد هاي خريد کدو افزوده مي هزينه

داري مناسب آن اقدام کنند تا به موقع بتوانند  زميني معقول است نسبت به خريد و انباري توانند در زمان پاييز که قيمت سيب کنندگان مي

 دار نمايند و در بسترهاي پرورش استفاده نمايند. ها را جوانه غده

 زمینی  ربرد رقم مناسب از سیبعدم كا .1

شود. معموال توليد کنندگان عوامل کنترل  زميني در کشور جهت مصارف خوراکي، کشت و توليد مي در حال حاضر ارقام مختلف سيب

نمايند؛ درحاليكه ارقام مختلف داراي قدرت  زميني مي بيولوژيك بسته به سهولت دسترسي و هزينه تمام شده اقدام به خريد سيب

باشند. انجام مطالعات الزم جهت شناخت ارقام  زني متفاوت، انبارداري غيريكسان و دوام متفاوت در شرايط پرورش شپشك مي جوانه

 وري توليد انبوه کفشدوزك کمك موثري نمايد. تواند در بهره مناسب و قابل استفاده مي

 اولیه شپشك و تولید به موقع  عدم استقرار سریع كلنی .5

باشد. لذا  سازي از مشكالت اوليه تشكيل کلني شپشك مي بندي نادرست آلوده هاي آردآلود و زمان شناسي شپشك يستعدم شناخت ز

هاي گياهي به شپشك و  سازي ميزبان زميني، آلوده دار کردن سيب بندي مناسب براي جوانه گردد توليد کنندگان برنامه و زمان پيشنهاد مي

ها داشته باشند تا با  ريزي براي استحصال کفشدوزك براي رهاسازي در باغ رشي و در نهايت برنامهرهاسازي کفشدوزك در بسترهاي پرو

 رسان توليدکنندگان باشد. تواند ياري تر در اين زمينه مي رسد مطالعات گسترده مشكالت عديده مواجهه نشوند. البته به نظر مي

 ه كفشدوزک عدم انتخاب صحیح گونه شپشك آردآلود و تامین كلنی اولی .6

هاي  شود، از اين رو برخي توليدکنندگان از گونه بر و گران تمام مي نگهداري شپشك آردآلود مرکبات در فصول سرد سال بسيار هزينه

گيرند؛ اين مورد موجب کندي  هاي مختلف گياهي فعال هستند و رشد و نمو بطئي دارند بهره مي متعدد شپشك آردآلود که روي ميزبان

گردد. اين مشكل با وجود مرجع تحقيقاتي معتبر که  شپشك و در نهايت تاخير در توليد کفشدوزك در واحدهاي توليدي مي سازي کلني

 هاي مادري شناخته شده شپشك را بتواند در اختيار توليد کنندگان قرار دهد قابل حل است. کلني

باشد؛ بسياري از توليدکنندگان به جهت  گير مي ران و وقتتر بسيار گ حفظ کلني اوليه کفشدوزك کريپتولموس ولو در مقياس کوچك

دهند در اوايل سال اقدام به تهيه کفشدوزك از برخي منابع نمايند. در مواردي مشاهده شده است که بخش اجراء  هاي باال ترجيح مي هزينه

يتاً منجر به عقب ماندن از تعداد مورد تعهد ها و همچنين بخش توليد کننده با نداشتن برنامه مشخص، نها با ابالغ ديرهنگام برنامه

اوليه بخش خصوصي را داشته باشند ضروري   گردند. در اين مورد نيز وجود مرکزي فعال و مجرب در اين زمينه که توان تامين کلني مي

 سازي کفشدوزك غافل شد. است. البته نبايد از لزوم تحقيقات راجع به ذخيره

 پرورش  نامناسب واحدهای عایق بندی .2

عنوان  هاي روباز و غيرايزوله به هاي غيراستاندارد، قديمي و محل در موارد متعددي توليدکنندگان عوامل کنترل بيولوژيك از ساختمان

شوند و در نتيجه  ها از واحدهاي پرورش به واحدهاي توليد شپشك مي کنند که موجب ورود کفشدوزك زنده استفاده مي محل توليد عوامل

هاي شپشك، مكان شفيرگي  شود. رفتارهاي خاص پوره شود و در مواردي نيز روند توليد متوقف مي هاي پرورش اختالل ايجاد مي هدر برنام

پرورش شپشك از عوامل افت  ها به واحدهاي کفشدوزك و همچنين رفتار نورگرايي حشرات بالغ کفشدوزك و راهيابي ناخواسته کفشدوزك

پرورش کفشدوزك و شپشك فاصله مناسب  ن اين مشكل الزم است بين واحدهايآيند. براي برطرف کرد مي راندمان توليد انبوه به شمار

توان بكار بست، استفاده از توري  هايي که داراي عايق مناسب باشند استفاده کرد. از ساير تمهيداتي که مي ايجاد نمود و همچنين از اتاق

 يابد. باشند. با اعمال اين موارد عملكرد در واحدهاي توليدي افزايش مي فراد غيرمسئول ميدار، عدم تردد ا هاي توري ها، درب روي قفسه

  بندی و حمل نامناسب كفشدوزک آوری، بسته جمع .3
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آوري از بسترهاي پرورش  باشد، شيوه غلط جمع آخرين مرحله در واحدهاي توليدي که از مهمترين مشكالت توليد انبوه کفشدوزك مي

ها از بسترهاي پرورش وجود  آوري کفشدوزك د. باتوجه به استاندارد نبودن واحدهاي پرورش، رويه واحدي در نحوه جمعباش کفشدوزك مي

هاي  شود. استفاده از قوطي فيلم، ليوان ها نيز مختلف و به دلخواه افراد و پيمانكاران بخش خصوصي انجام مي بندي ندارد، همينطور بسته

هاي  ها با اتومبيل (. حمل و نقل کفشدوزك15باشند)شكل  بندي نامناسب مي كي و.. از جمله ظروف بستهپالستيكي، ظروف کوچك پالستي

شود. شمارش و ارزيابي تعداد  کننده نيز در مواردي موجب وارد آمدن تلفات به عوامل کنترل بيولوژيك مي سيستم خنك فاقد

 باشد.  ي فرآروي توليدکنندگان، ناظرين و باغداران ميها هاي تحويلي به ناظرين و باغداران نيز از چالش کفشدوزك

ها به  ها از شيوه صحيح که همانا پديده گرايش کفشدوزك آوري کفشدوزك گردد: در جمع باتوجه به مشكالت فوق الذکر، پيشنهاد مي

دار و با تعداد کفشدوزك ثابت  بندي از ظروف مقوايي تهويه آوري از روي توري است استفاده گردد. براي بسته سمت نور و سپس جمع

سهولت صورت گيرد. ضمنا براي حمل و نقل عوامل کنترل بيولوژيك الزم  استفاده شود تا شمارش و تحويل آنها به ناظرين و باغداران به

ل درجه سلسيوس باشد و همچنين عوامل کنتر 15الي  13کننده که دماي کابين در حد  هاي داراي سيستم خنك است از اتومبيل

 بيولوژيك در معرض نور قرار نگيرند استفاده شود.

 

 
 بندي نامناسب براي انتقال و رهاسازي کفشدوزك ظروف بسته: 44شكل 

 

 كامل مفاد قرارداد عدم اجرای -42

يبند باشند، کنند بايد به آنها پا هاي اجرايي عقد مي تعهداتي که توليدکنندگان در ابتداي توليد عوامل کنترل بيولوژيك با سازمان

هاي کنترل  برداران قرار دهند تا خللي در برنامه مطابق قرارداد بايد عوامل بيولوژيك را توليد نمايند و در زمان مناسب تحويل ناظرين و بهره

ايند و به موقع هاي توليد کننده را رعايت نم هاي اجرايي نيز تمام مفاد تعهدات با شرکت بيولوژيك آفات کشور وارد نشود. متقابال سازمان

 هاي مصرف شده براي توليد عوامل را پرداخت نمايند. اعتبارات و هزينه

 
:هاي چايهاي كاربرد کفشدوزک در باغچالشمشکالت و 

 پیش آگاهی و پایش ناقص مناطق آلوده   .4

به شپشك آردآلود دشوار  هاي چاي هاي آلوده باغ هاي چاي، پايش و شناخت دقيق ميزان و مكان به دليل گسترش و پراکندگي باغ

هاي آلوده خواهد شد و در نتيجه کميت و کيفيت  باشد؛ عدم توجه به اين نكته سبب نارسايي در رساندن تعداد کافي شكارگرها به باغ مي

مانند هاي خود ه هاي الزم به باغداران جهت رديابي جمعيت شپشك در باغ شود. ترويج و آموزش چاي در مناطق آلوده دچار نقصان مي

تواند  پزشكي انجام شد، مي موسسه تحقيقات گياه "اي توسعه -تحقيقي"ها و در اثناي پروژه  هاي توجيهي در باغ آنچه که در کالس

راهگشاي اين مسئله باشد. گرچه اين موضوع ارتباط مستقيم با اوضاع اقتصادي کشاورزان داشته و هر چقدر ارزش اقتصادي محصول باالتر 

 ها بيشتر خواهد شد. نسبت توجه کشاورز به باغ باشد به همان

 رهاسازی در مقاطع زمانی نامناسب طول روز .1

هايي  کاري آلوده به شپشك، تامين به موقع و در زمان مناسب کفشدوزك با دشواري در خيلي از موارد بعلت پراکندگي مناطق چاي

هاي  گيرد. در برنامه هاي چاي با تاخير روزانه صورت مي آنها در باغبرداران و رهاسازي  همراه است و عمليات تحويل کفشدوزك به بهره

شوند، در داحل ظروف تلف  هايي که در اواسط روز به باغداران تحويل داده مي رهاسازي به دفعات مشاهده شده است که کفشدوزك

 دليل باشد. به اوليه روز يا اواخر روز ضروري مي ها به شرايط محيطي، در ساعات اند. بنابراين رهاسازي با توجه به حساسيت کفشدوزك شده

 (1251بودنهايمر ) .است گرفته صورت اي گسترده بسيار تحقيقات شكارگر، اين فعاليت ميزان در هوايي و آب شرايط مهم بسيار نقش

. باشد مي کالسيك بيولوژيك لکنتر هاي برنامه شكست مهم عوامل از جديد، هوايي و آب شرايط با ها کفشدوزك سازگاري عدم است معتقد 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 هاي شپشك عليه کفشدوزك موفقيت در چشمگيري کاهش پاييز ايام و ابري روزهاي ها اعالم نمود نيز طي بررسي (1313روشن) حيدري

 به گريشكار فعاليت قرمز نورهاي و مطلق تاريكي در و است سفيد و آبي  ، زرد نورهاي در شكارگري فعاليت حداکثر همچنين. دارد گياهي

 غيرفعال سلسيوس درجه 15 از تر پايين حرارت درجه در بالغ حشرات فعاليت باالي و پايين هاي آستانه ضمنا. يابد مي کاهش شدت

 .شود مي ايجاد تلفات بالغ حشرات و الروها در نيز سلسيوس درجه 33 از باالتر دماي در و شوند مي

 كاشت مخلوط مركبات و گیاه چای  .9

ه تعدادي از آفات درختان مرکبات با گياه چاي متفاوت است، در مواردي مشاهده شده است که باغداران براي آفات باتوجه به اينك

شوند. بر اساس  هاي چاي مي هاي رهاسازي شده در باغ کنند و در نتيجه منجر به وارد آمدن صدمه به کفشدوزك مرکبات سمپاشي مي

( 1232آبان و آزان ) به طوري که .گذارند مي ها کفشدوزك جمعيت بر منفي تاثير که تندهس عواملي از شيميايي مطالعات متعدد سموم

 و کمترين ديكلروس سم. کردند بررسي کريپتولموس کفشدوزك بالغ حشرات روي را ها کش کنه و ها کش حشره از تعدادي سميت

 داشتند. را سميت بيشترين مصنوعي يروتروييدهاياپ

 صورت آنها در بيولوژيك کنترل که هايي باغ سمپاشي ها، از جلوگيري از ايجاد تلفات در جمعيت کفشدوزك شود براي لذا پيشنهاد مي

شيميايي  کنترل عمليات باشند، داشته را فعاليت حداقل ها کفشدوزك که موقعي سمپاشي به ضرورت صورت در. شود خودداري گيرد مي

ها روي مرکبات از ديگر اقدامات  کنه تخم و ها شپشك عليه بهار اوايل و زمستانه کنترل اعمال و همچنين .گيرد صورت با سموم کم خطر

 باشند. کنترلي آفات مرکبات مي

 های چای های آردآلود در حاشیه و داخل باغ وجود گیاهان میزبان شپشك .1

گذران شپشك معموال  زمستانهاي آردآلود هستند و جمعيت اوليه و  هاي چاي، ميزبان شپشك گياهان متعددي در داخل و جوار باغ

باشند که  هاي آلوده به آفت، گياهان مذکور مي عبارتي کانون شوند. به خروس و آقطي يافت مي خسب، تاج روي گياهاني همچون ليلكي، شب

سازي شده هاي رها شوند و در نتيجه کفشدوزك ها مي کنند و منجر به گسترش آفت در روي بوته هاي چاي منتقل مي آلودگي را به بوته

شوند. لذا حذف مكانيكي اين گياهان جهت به حداقل رساندن جمعيت موسس اول فصل و کنترل  قادر به کاهش جمعيت آفت نمي

 بيولوژيك آفت الزم است.

 های آردآلود: های چای و ایجاد پناهگاه شپشك عدم هرس باغ .5

ك روي آنها صورت نگرفته است، مامن و پناهگاه هاي چاي مسن که ساليان متمادي هيچگونه عمليات هرس سنگين يا سب باغ

ها و پرندگان و...( و  زنده )کفشدوزك ها موجب عدم تاثير عوامل ها به داخل بوته (. ورود شپشك01باشند)شكل  هاي آردالود مي شپشك

ده و وقتي جمعيت آفت زياد شد تعداد ها ش عنوان کانون تكثير شپشك ها به شود و داخل بوته ها مي عوامل غيرزنده ) بارندگي و ...( روي آن

آورند و موجب خسارت و کاهش برگ چيني  هاي تازه هجوم مي ها و روي سرشاخه ها به سطح بوته ها براي تغذيه از سرشاخه زيادي از آن

شپشك آردآلود  هاي سازي و افزايش کيفيت و کميت برگ سبز چاي و جهت حذف پناهگاه گردد به منظور جوان لذا پيشنهاد ميشوند.  مي

و کنترل بهتر آنها، با مشورت با کارشناسان باغباني و با برنامه زماني مناسب، نسبت به هرس سنگين و سبك بخشي از باغ طي مقاطع 

 زماني مختلف اقدام گردد. 

 

 
 هاي چاي بوتهسازي  وانها جهت ج بوتههرس  :49شكل    چاي مسن      فعاليت شپشك در داخل بوته :41شكل                      
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