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مقدمه:

می باشد .روی بدن این حشرره  1ترا

زنجررره خرمررا یزرری از آفررات مهر

 41لزرره سررياه وجررود دارد ،کرره برره

نخيالت در ایران می باشد کره بررای

صررررورت 2ترررراوی روی هسررررمتهای

اولين بار در سال  4941توسط افشرار

پيشانی ،عقب پشرت سرينه اول ،فرر

گزارش شده است .این آفت تقریبر

سر و حلقه های هفت و هشرت شرز

در اکثر مناطق کشت خرما دنيا ماننرد

هرار دارند.

مصر ،ليبری ،عررا  ،الجزایرر و ایرران

طرررول بررردن در حشررررات نرررر -9/5

درخوزسرررتان ،فرررارس ،برررافق یرررزد،

9ميليمتررر برروده و روی حلقرره هررای

بلوچسرررتان ،طرررب  ،بر ر  ،جيرفرررت،

هفررت و هشررت شررز هرري لزرره ای

شهداد و اندوهجرد کرمران گسرترش

نيست .حشرات کامرل دارای 2چشر

دارد .این آفت عالوه بر خرما به نخل

هرمز هستند کره در طررفين سرر هررار

زینتی نيز حمله می کند.

گرفترره انررد .دهرران زنجررره خرطررو

ایررن نشررریه بررا همزرراری مرردیریت

کرروچزی دارد کرره توسررط آن شرريره

ترررویج سررازمان جهرراد کشرراورزی

گياهی ميزبان را می مزد.

جنرروب کرمرران ب ره منظررور آشررنایی
بيشتر باغداران برا ایرن آفرت مخررب
تهيه شده است.
مشخصات ظاهری آفت:
حشره کامل:
حشره کامل بره رنرز زرد روشرن
مایل به سربز و بره طرول  5-1ميليمترر
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حشره کامل

پوره:
پوره هرای سرن اول و دو بره رنرز
سفيد و به طول  4-4/25ميليمتر بروده
که روی شز شان  9لزه خاکستری
روشن وجود دارد.چشمها هرمز رنز
و عالو ر بررالی در آنهررا شرراهر نشررده
است .پوره سن دو سفيد رنرز وبره
اندازه  2/25-4/55ميليمتر می رسد و
دو نوار خاکستری در طول بدن دارد.
عالور ر برررالی در آن ترررا انررردازه ای
مشخص است .طول بدن درپوره سن
سو  2-2/5ميليمتررو بالهرا بره شرزل
زاورررده ای اسرررت کررره حلقررره اول و
هسررمتی از حلقرره دو شررز را مرری
پوشاند.پوره های سنين  1و  5به طول
 9-1ميليمترر و بره رنرز زرد روشرن
بروده و در انتهررای شرز رشررته هررای
مومی دارند.

پوره
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تخم:

نحوه خسارت:

تخ این حشره بيضی شزل بره طرول

حشرات برال و پروره هرای آفرت بره

1/4-1/49

وسريله خرطرو خرود شريره برگهررای

 1/5-1/8و برررره عررررر

ميليمترررر مررری باشرررد .رنرررز تخر ر
هاابتداسررربز روشرررن سر ر

خرما را مزيده و فضوالت چسربنا

بررره زرد

و شرريرینی در سرروئ روورری و زیرررین

شزری تغييرر مری یابرد .تخر هرا در

برگها و گاهی ميوه های خرما ترشئ

هسمت جلو کمی برآمده و عقب آن

می کنند و به همرين دليرل در منراطق

باریزتر است.

جنوبی بره آن شريره یرا عسرلی مری
گویند .در بعضی مناطق یی الیره از
هارچهررای فومررارین روی ایررن مررواد
رشد می کند و رنز برگهای خرمرا
از سبز روشرن بره سربز مایرل بره زرد
تغييررر مرری دهررد و در نهایررت باع ر
ضعف درختان می شود .در درختران
آلوده به زنجره برگچه ها بره تردریج
خشرری شررده ،ميرروه هررا چروکيررده،
رنز پریده و ک شهد می شوند.
تخم
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تدریج شروع به تفریخ می کنند .این
آفت 5سن پرورگی دارد .پروره هرای
خارج شده از تخ شروع به تغریه از
شيره برگهای خرما مری کننرد .طرول
ایررن دوره  15روز اسررت .در حرردود
خرررداد مرراه حشرررات کامررل زنجررره
شرراهر مرری شرروند و پرر

از جفررت

گيری ،حشرات ماده تخ های نسرل
تابستانه را روی برگچه هرا هررار مری
دهند .پوره های خرارج شرده از ایرن

خسارت آفت

تخمها تا اواخرر شرهریور بره رشرد و

زیستشناسی:

تغریه خود ادامره داده و بره حشررات

زنجرررره 2نسرررل تابسرررتانه و زمسرررتانه

کامل تبدیل می شروند .زنجرره هرای

دارد.حشررررره مرررراده در پرررراويز روی

بررررال اواوررررل مهررررر تخرر ر هررررای

رگبرگ ميانی بررگ هرا تخر هرای

زمسررتانارران را روی برگچرره هررای

زمسررتاناراران را هرررار ميدهررد .هررر

خرما می گرارند.

حشره مراده بورور متوسرط 411تخر

دشمنان طبيعی:

مرری گرررارد .بافررت برگهررا در محررل

سه گونه کفشدوز

تخماررراری برره صررورت نزررروزه و

،septempunctata

ههرروه ای در مرری آیررد .تخرر هررای

Coccinella
undecimpunctata

زمستاناراران از اواخر فرروردین بره
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Coccinella

وChilocorus bipustulatus

برداشت محصول خرما انجا می

شزارگر این آفت هستند.

شود .در منوقه جيرفت بيشترین

مبارزه:

آلودگی آفت از دهه اول اردیبهشت

برای مبارزه با زنجره خرما رعایت

تا دهه سو خرداد که عمليات

موارد زیر الزامی است:

سم اشی نيز باید در این دوره انجا

-با توجه به اینزه این آفت مناطق

شود .سمو هابل توصيه دیازینون

سایه دار و مرطوب را دوست دارد

 4/5درهزار ،اکتيليی  2در هزار

بایستی فاصله کاشت بين درختان8

،دانيتول 4درهزار و دورسبان  4/5در

تا  41متر باشد.

هزار می باشند .برای بازدید های

-هرس سبز درختان در تيرماه یا در

اوليه و اطالع از وضعيت جمعيت

زمستان پ

از تخماراری آفت

آفت در ابتدای بهار بایستی در

-حرف پاجوش و تنه جوشهای

باغات آلوده  5تا  41درخت بسته

اطراف درخت

به تعدا درختان موجود بوور تصادفی

-نصب تله های کارتی زرد

انتخاب کرده و  21تا  51برگچه را

چسبنده(به ازای هر درخت  1تله در

مشاهده و تعداد تخ های روی آنها

 1جهت جغرافياوی)

را شمارش کرد .اگر تعداد تخ

-در مناطق با آلودگی باالبه ناچار

روی هر برگچه  41عدد باشد

باید از سمو شيمياوی استفاده کرد.

آلودگی شدید ،اگر این تعداد  5تا

معموأل  2نوبت سم اشی یزبار یی

 41باشد آلودگی متوسط و اگر زیر

هفته تا  41روز پ

از گرده افشانی

درختان خرما و نوبت دو پ

 5عدد باشد آلودگی ک است .با

از

تعيين ميزان آلودگی هر باغ می توان
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در خصوص مبارزه شيمياوی با زنجره
.خرما تصمي گيری کرد
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