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مقدمه
کٌِ ضزقی یب کٌِ سرد ضزقی هزکجبت ثب ًبم ػلوی
 Eutetranychus orientalisاس آكبت ثسیبرهْن
هزکجبت در جٌَة کطَر ثِ ٍیژُ استبى ّبی کزهبى،

دستورالعمل فنی:
مدیریت كنه زرد شرقی مركبات
Eutetranychus orientalis
)(Acari: Tetranychidae

ّزهشگبى ،خَسستبى ٍ سیستبى ٍ ثلَچستبى هی ثبضذ .ایي
آكت ثب تـذیِ اس ضیزُ گیبّی ثزگْب هَجت ایجبد لکِ
ّبی رًگ پزیذُ رٍی آًْب هی ضَد .ثزگ ّبی آكت
سدُ ثِ خصَظ در سطح سیزیي خبکستزی هتوبیل ثِ
سلیذ رًگ ثِ ًظز هی رسٌذ ٍ لکِ ّبی خطکیذُ رٍی

شناسنامه

آى ّب دیذُ هی ضًَذ .ثز خالف سبیز کٌِ ّبی تبرتي،

 -عنوان :مذیریت کنه زرد شرقی مرکبات

ایي کٌِ ّیچ گًَِ تبری رٍی گیبُ هیشثبى تَلیذ ًوی
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کٌذ .درخت ّبی جَاى ٍ ًْبل ّبی هزکجبت ثیطتز هَرد
حولِ آى قزار هی گیزًذ .در درخت ّبی ثبرٍر ػالٍُ ثز
ریشش ثزگ ّب ،هیَُ ّب ًیش ثِ ضذت هی ریشًذ .ایي آكت
ثِ تزتیت رٍی لیوَ ضیزیي ،لیوَ تزش ،گزیپ كزٍت ٍ
پزتقبل خسبرت ٍارد هی کٌذ (ضکل.)1

كؼبل سهستبًگذراًی هی کٌذ .ثب گزم ضذى تذریجی َّا اس
اٍاخز اسلٌذ هبُ كؼبلیت آكت ضزٍع هی ضَد .در ایي
ٌّگبم ثبیستی ػولیبت ردیبثی اًجبم ضَد .ثزای ایي کبر
ثزًبهِ ثبسدیذ ّلتگی اس ثبؿبت آلَدُ هزکجبت صَرت هی
گیزد .ثزًبهِ ردیبثی ثِ دٍ ضکل سیز اًجبم هی ضَد:
-1لَة دستی :ثزای هطبّذُ کٌِ ّبی ثبلؾ ٍ ًبثبلؾ رٍی
سطح ثزگ اس ایي ٍسیلِ استلبدُ هی ضَد .هیشاى تحزک
ٍ تخن گذاری آًْب هالک ضزٍع كؼبلیت آكت است.
-2استزئَهیکزٍسکَة :در صَرتی کِ هطبّذُ تخن

مدیریت آفت
الف)ردیابی آفت
ػولیبت ردیبثی ثِ هٌظَر تؼییي سهبى ضزٍع كؼبلیت تخن
گذاری ٍ هجبرسُ ثب آكت اًجبم هی ضَد .ثز اسبس
هطبلؼبت اًجبم ضذُ در كصَل سهستبى هالین در هٌطقِ
جیزكت ایي آكت ثِ طَر دائن كؼبلیت دارد ٍتٌْب هوکي
است در هبّْبی دی ٍ ثْوي ثِ دٍ ضکل کٌِ كؼبل ٍ ؿیز

كمیته انتشارات

ضکل .1كزم ثبلؾ کٌِ سرد ضزقی هزکجبت

ّبی کٌِ تَسط لَة دستی اهکبى پذیز ًجبضذ ،ثزگْبی
آلَدُ را سزیؼأ ثِ آسهبیطگبُ هٌتقل کزدُ ٍ در سیز
دستگبُ استزئَهیکزٍسکَة ٍضؼیت آكت ٍ تخن ّبی
آى ثزرسی هی ضَد .ثز اسبس هطبلؼبت اًجبم ضذُ در
جیزكت ،تزاکن جوؼیت آكت در دٍ ًَثت اس سبل یؼٌی
اٍاخز كزٍردیي ٍ ضْزیَر هبُ ثِ حذاکثز خَد هی رسذ.

پس اس اًجبم ردیبثی ٍهسلن ضذى ضزٍع هزاحل سیستی
آكت در اٍایل ثْبر ػولیبت هجبرسُ ثب آى ضزٍع هی ضَد.

هٌبثغ:

.1

رًججز ،س .1334 .ثزرسی کبرائی حطزُ کص ّبی

ب) مبارزه

هختلق در کٌتزل کٌِ سرد ضزقی هزکجبت در هٌطقِ

-1مبارزه بیولوژیک

جیزكت .پبیبًبهِ داًطجَیی هزکش آهَسش ػلوی

ایي کٌِ دارای دٍ ضکبرگز هْن هی ثبضذ کِ ػجبرتٌذ اس
کلطذٍسک  ٍ Stethorus puncthllumکٌِ

کبرثزدی جٌَة کزهبى.

 .2طالبی جهرمی ،خ .1331 .سم شناسی آفت

ضکبرگز  .Euseius libanesiدر هٌبطقی کِ هیشاى

کش ها .انتشارات دانشگاه تهران 605 .ص.

آلَدگی ثِ ایي آكت کن ثبضذ ٍ ًشدیک ثِ سهبى ثزداضت

 .3سراج ،ع.ا .1330 .اصول کنترل آفات گیاهی.

هحصَل ثبضذ هی تَاى کلطذٍسک کٌِ خَار یب کٌِ

انتشارات دانشگاه شهید چمران .ویرایش دوم،

ضکبرگز را پزٍرش ٍ رّبسبسی کزد.

ضکل ً :2وبیی اس کٌِ سرد ضزقی هزکجبت

 111ص.

-2مبارزه شیمیایی
اس آًجبئیکِ خسبرت کٌِ سرد ضزقی در ثبؿبت هزکجبت
ثصَرت لکِ ای ٍثیطتز رٍی ًْبل ٍ درختبى جَاى است،
هیتَاى ػولیبت هجبرسُ ضیویبیی را هحذٍد ثِ ًقبط آلَدُ
کزد .سن پبضی ثْبرُ اٍاخز كزٍردیي یک هزحلِ ٍ در
صَرت ٍجَد آلَدگی هجذد در ضْزیَر هبُ سوپبضی
ثبؽ ثصَرت لکِ ای یب کبهل تَصیِ هی ضَد.سوَم کٌِ

4- Baker, E.W. 2008.Pests not known to
occur in citrus,Euteranychus
orientalis.Plant protection bulletin taiwan
s8,252-258.
5- Walter, D & Halliday, R.B. 2010. The
oriental red mite, Eutetranychus
orientalis in Australia.Journal of the
Australian Entomological Society. 59,
(307-308).

کص قبثل تَصیِ ثِ ضزح سیز هی ثبضٌذ:
ضکل  :3خسبرت کٌِ سرد ضزقی هزکجبت رٍی ثزگ

هیشاى هصزف (هزحلِ

ردیق

ًبم تزکیت ضیویبیی

1

اسپیزٍدیکلَكي (اًَیذٍر)

 0/55در ّشار (ثبلؾ)

2

كٌبساکَئیي (پزایذ)

 1در ّشار (ثبلؾ)

3

ثزٍهَپزٍپیالت (ًئَرٍى)

 1در ّشار (ثبلؾ)

4

ّگشی تیبسٍکس (ًیسَرٍى)

 0/5در ّشار (پَرُ)

سیستی آكت)

