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چکیده
مگسهای مینوز دارای گونههای متعددی هستند که به طیف وسیعی از
گیاها بهویژ انواع سبزیجات نظیر بادمجا  ،گوجه فرنگی ،خیار و غیر
خسارت میزنند .گونههای  Liriomyza trifoliiو

Liriomyza sativae

تاکنو از نقاط مختلف ایرا گزارش شد اند .مگسهای مینوز در هر دو
مرحله بلوغ و الروی خسارتزا هستند .در مرحله بلوغ با ایجاد حفرات ریز
در سطح برگها برای تخمریزی و الروها با ایجاد داال های مارپیچ در
سطح برگها .مطالعات انجام شد نشا میدهد تراکم جمعیت و خسارت
این نفت در شرایط گلخانهای از اواخر فصل رشد گلخانه و در جنوب
کشور از اواخر اسفند بود و در فروردین و اردیبهشت به اوج خود می
رسد .نص

توریهای ضد حشر در پنجر ها ،دربهای سه الیه و تهیه

نشاهای سالم در خزانه از اقدامات پیشگیری کنند مهم میباشند .پای
جمعیت این حشرات در طول فصل با نمونهبرداری از برگها و شمارش
الروها و داالنها و یا با استفاد از تلههای کارتی یسبناک و شمارش
حشرات بالغ امکا پذیر است .نص

تلههای کارتی در ارتفاع باالی

بوتهها و به فواصل  2متری ،مصرف ترکیبات تجاری عصار یری

و

کاربرد حشر ک های نبامکتین ،تیوسیکالم و سیرومازین ،در طول دور
اوج جمعیت نفت ،از روشهای کنترل ن محسوب میشوند.

واژههای كلیدی :مگسهای مینوز ،مدیریت نفات ،سبزیجات
گلخانهای

مقدمه
مگسهای مینوز متعلق به جنس  Liriomyzaبه دلیل خسارت به برگ-
های بسیاری از گیاها به عنوا
دارای بی

نفت شناخته می شوند .جنس Liriomyza

از  300گونه است که در سطح جها پراکند می باشند .از

بین ن ها  23گونه از لحاظ اقتصادی حایز اهمیت می باشند.
این نفت به دامنه وسیعی از گیاها

بخصوص خانواد های

 Leguminose ،Cucurbitaceaeو  Solanaceaeخسارت میزنند .مهم-
ترین سبزیجاتی که به عنوا میزبا شناخته میشوند شامل لوبیا ،بادمجا ،
فلفل ،سی

زمینی ،کدو ،گوجه فرنگی ،خیار و کاهو می باشند.

در ایرا مگسهای مینوز در نقاط مختلف کشور به ویژ در مناطق جنوبی
فعالیت داشته و از نفات مهم سبزیجات و حبوبات محسوب می شوند .تا
کنو دو گونه  Liriomyza trifoliiدر هرمزگا و

Liriomyza sativae

در خوزستا و جنوب کرما به عنوا گونههای غال

مگسهای مینوز

در کشور گزارش شد اند.
حشرات بالغ گونههای مختلف جنس  Liriomyza spمگسهای کویکی
به طول  1 -2میلیمتر و به رنگهای سیا و زرد هستند .مگس مینوز
دارای  3سن الروی است .الروها بدو پا و از نوع ماگوت بود و در
زما خروج از تخم شفاف و بی رنگ میباشند که به تدریج در سنین
بعدی به رنگ زرد متمایل به نارنجی در مینیند .طول بد الروها در
حداکثر رشد خود به  3میلیمتر میرسد .تخمها به ابعاد بسیار کویک

(طول  0/2 – 0/3و عرض 0/1-0/11میلیمتر) بود و حشرات ماد تخمها
را داخل بافت گیا زیر سطح برگ قرار میدهند.
مگسهای مینوز در هر دو مرحله بلوغ و الروی خسارتزا هستند .حشرات
ماد مگس مینوز طی مراحل تغذیه و تخمگذاری حفرات فراوانی را در
سطح شاخ و برگهای گیاها میزبا به خصوص برگهای جوا انتهایی
و حاشیه ن ها ایجاد میکنند .اما شکل اصلی خسارت نفت ،ایجاد داال
در برگها توسط الروها است که با ایجاد داال های مارپیچ در سطح
برگها ،منجر به تخری

مزوفیل ،کاه

رشد و فتوسنتز و میزا محصول

گیا میشوند(شکل.)1

شکل  . )1داال های الروی مگس مینوز در سطح برگهای خیار

دستورالعمل
الف) نوسانات فصلي جمعیت آفت:
مطالعات انجام شد نشا میدهد فعالیت مگسهای مینوز در طول فصل
رشدی گلخانه یکنواخت نیست .به این ترتی

که هموار در اوایل فصل

که در مناطق جنوبی کشور اواسط پاییز میباشد ،تراکم جمعیت نفت
بسیار پایین بود و بسته به شرایط محیطی داخل گلخانه (به ویژ تغییرات
دما) ،روند تغییرات جمعیت متفاوت میباشد .در شرایط متعادل بود
دمای داخل گلخانه روند افزایشی با شی

کند مشاهد شد و در

فروردین و اردیبهشت به اوج جمعیت خود میرسد که نیازمند اقدامات
کنترلی است .بنابراین در ما های ابتدایی فصل رشدی گلخانه شامل نبا
تا اواخر اسفند ما  ،تنها اقدامات پیشگیری کنند کافی است.
ب) اقدامات پیشگیری كننده:
 .1نص

توری ضد حشر با تراکم  20×10م

روی تمامی پنجر ها ائم

از پنجر های اطراف و باال پنجر های بالی) ،از ابتدای فصل و قبل از انتقال
نشاها به داخل گلخانه نق

بسیار مهمی در کاه

جمعیت مگسهای

مینوز دارد.
 .2درب ورودی گلخانه باید حالت  3الیه داشته باشد بطوریکه دربها
مقابل یکدیگر قرار نداشته باشند.
 .3تهیه نشاها در شرایط ایزوله و کامال کنترل شد به نحوی که امکا
فعایت هیچ نوع نفت و از جمله مگسهای مینوز در خزانه وجود نداشته
باشد و در نتیجه نشاء عاری از نلودگی به گلخانه منتقل شود.

 .0استفاد از محلول  0/1در هزار ایمیداکلوپراید پای بوتهها یک هفته قبل
از انتقال نشاء به گلخانه
ج) نمونهبرداری و پايش جمعیت:
برای نمونهبرداری جهت پای

جمعیت مگسهای مینوز در داخل

گلخانه ،دو روش زیر بکار میروند:
 .1نمونهبرداری از برگها و شمارش الروها وداال ها .بر اساس مطالعات
انجام شد بسته به تراکم جمعیت نفت حداکثر تعداد  100نمونه (از اوایل
کشت تا اواخر بهمن) و حداقل  10برگ (در اسفند و فروردین) الزم
است .این روش بسیار دقیق و در عین حال سخت و وقتگیر است.
مینوا بجای الرو ،تعداد داالنهای موجود روی برگها را شمارش نمود.
برای این هدف باید برگها از یک سوم باالیی بوته ها برداشته شوند .در
این صورت تعداد داال ها حداقل  81درصد تعداد الروها را بیا میکند.
تلههای کارتی زرد رنگ یسبناک .این روش بسیار سریعتر و

 .2نص

راحت تر است اما میزا دقت ن کمتر از روش قبل است .در این شیو به
ازاء هر  200مترمربع سطح گلخانه یک عدد تله در ارتفاع باالی نوک
بوتهها نص

شد و شمارش بصورت هفتگی انجام میشود ( شکل.)2

د) روشهای كنترل:
 .1نص

تلههای زرد رنگ یسبناک کارتی به ابعاد  10در  20سانتیمتر

در ارتفاع باالی بوتهها به تعداد هر  2متر طول ردیفها یک عدد و تغییر
ننها به صورت حداقل ماهی یکبار .این عملیات از اواخر بهمن اجرا شود.

شکل  . )2نحو نص تله های کارتی یسبناک روی بوته¬ها

 .2با رسید میانگین جمعیت به  2-3الرو در هر برگ (اواخر اسفند ما )،
مصرف ترکی

تجاری یری

(نیمنزال و یا نیمارین) به میزا  1/1میلی-

لیتر بر متر مربع ،به صورت هفتگی توصیه میشود.
 .3در صورت افزای

بیشتر جمعیت ،مصرف حشر ک های نبامکتین

( 0/1در هزار) ،تیوسیکالم ( 0/31در هزار) و سیرومازین ( 0/1در هزار) به
صورت متناوب توصیه میشود .باید دقت نمود کاربرد این حشر ک ها
تنها در اوج جمعیت (فروردین و اردیبهشت) و به دفعات بسیار کم (هر
کدام یک بار ) توصیه میشود.
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Abstract
Vegetable leafminers have many species and damage to wide
range of plants such as tomato, cucumber and etc. Till now,
species of Liriomyza trifolii and Liriomyza sativae have
recorded from different places of Iran. Leafminers are harmful
in both adult and larval stages. Adults dig leaf surface to
deposit eggs and larvae create leafmines. On the basis of
studies, pest densities and damages in greenhouses is from late
of season and in south of Iran its maximum is in March and
April. Placing of anti-insect tents on windows, using of triple
gates and providing of non pluted plants in nurseries, are
important preveting methods. Monitoring of pest population is
done either by leaf sampling and counting of larvae and
leafmines or placing of yellow sticky cards and counting of
attracted adults. Placing of yellow sticky cards above the plants
in space of 2 m and usage of commercial neem oil (NeemAzal
or Neemarin) and insecticides of abamectin, thiocyclam and
cyromazine, are other control methods.
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