
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

770 
 

770 

Hemiptera:  (Foerster) Cacopsylla pyricola)تزریق حشره کش ها به تنه درخت برای کنترل پسیل گالبی

Psyllidae) 

 3ابوالفضل رازینی  و2،علی محمدی پور1، عباس ارباب 2، عزیز شیخی گرجان 1رستمیهدی اردستانی 
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از مهمترين آفات درختان گالبي در ايران و جهان است و کنترل شيميايي متداول ترين روش  پسيل گالبي يکي 
ين آفت است. امروزه روش تزريق حشره کش  يکي از روش هاي فني و موثر کنترل آفات مکنده به شمار  کنترل ا

با  بلوک هاي کامال تصادفي  تکرار که شامل  5تيمار و  7مي رود. به همين منظور آزمايشي در قالب طرح 
يد  ناترينو، ايميداکلوپرايد  %5ايميداکلوپرا ناترينوو  %5، اکسي ديمتون متيل %20، ايميداکلوپرايد  %10+ کود  + کود 

درهزار و شاهد )آب( به روش محلول  5/1با غلظت  EC 60%روش تزريق، ديازينون  به %5اکسي ديمتون متيل
باغ مهرشهر نزديک شهر کرج روي درختان گالبي رقم شاه ميوه در سال  نجام شد. نمونه 93پاشي در  ز ا  4برداري ا

تيمار  10جهت مختلف درخت به تعداد  از هر درخت )از هر  نجا 50برگ  نمونه برگ(  به صورت تصادفي ا م گرفت.
نجام گرفت. ز اولين تزريق ا ز اولين تزريق و دومين  15نتايج  برداري يک روز قبل و دو نوبت بعد ا روز بعد ا

، ند  ز طريق تزريق دريافت کرده ا پاشي نشان داد  تيمارهايي که حشره کش  را ا نگيممحلول درصد کارايي شان  نيا
از محلول پاشي بود و اين تفاوت  از لحاظ ر بود.  بيشتر  تيمارهاي  نيانگيمآماري معني دا درصد کارايي 

و  %5/91،   2/91، براي تيمارهاي اکسي ديمتون متيل به ترتيب  %4/88،  2/94،  1/92به ترتيب  يداايميداکلوپر
پاشي  ه  بود. %8/32براي تيمار محلول بيشترين و کمترين ميزان کارايي در تيمار هاي تزريقي به ترتيب مربوط ب

يد ايمي يد  %10داکلوپرا هاي فوق به روش تزريق  کشها نشان داد، کاربرد حشرهيبررس، ميباشد.%20، ايميداکلوپرا
ناترينو به ازاي هر  %5بدون کود کامل و غلظت  يداايميداکلوپربراي  %10در غلظت  اکسي ديمتون متيل بدون کود 

لودگ % 90سبب کاهش  درخت  ه برداري ميزان عسلک همچنين  .پسيل گالبي مي شودبه  يآ بار نمون طي سه 
تايج نشان داد که در آخر فصل تيمارهاي طريق تزريق دريافت کرده بودند تفاوت معني  درختان گالبي سنجيده شد ن
زه گيري شده نيز نشان  ندا داري نسبت به تيمار شاهد و محلول پاشي داشتند. وزن، قطر و طول ميوه هاي گالبي ا

د که در تيمارهاي تز ز محلول پاشي و شاهد بود.  مقدارحشره کش مصرفي در هکتار به روش تزريق دا ريقي بيشتر ا
بايد به اين نکته توجه کرد که اين روش در عين  بسيار کمتر از محلول پاشي است. در تزريق سموم به تنه درختان 

بهداشتي رعايت نشود مي تو وليه  اما اگر اصول ا نتقال بيماري حال که روشي ساده به نظر مي رسد.  ا يل  ند به دل ا
ياري و نوع  ب تيمارهاي تزريق به زمان تزريق و زمان آ اغ را از ببن ببرد. ميزان کارايي  هاي ويروسي گياهي، کل ب

 حشره کش بستگي دارد.

 ايميداکلوپرايد ،اکسي ديمتون متيل،کود کامل، مخلوط. های کلیدی:واژه
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