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گاهی اوقات  %011محصول را از بین میبرد .دو گونه از این
خانواده به نامهای  Liriomyza sativae Blanchardو L.

 trifolii Burgessدر استانهای خوزستان ،کرمان ،هرمزگان
و تهران خسارات زیادی به محصوالتی نظیر نخود ،لوبیا،
سبزیجات ،گوجه فرنگی و خیار وارد کرده و جزو آفات مهم
محسوب میشوند .بر اساس مطالعات انجام شده گونه غالب
این آفت در جنوب استان کرمان  L. sativaeمیباشد.
مگسهای مینوز در هر دو مرحله بلوغ و الروی خسارتزا
هستند .حشرات ماده مگس مینوز طی مراحل تغذیه و تخم-
گذاری حفرات فراوانی را در سطح شاخ و برگهای گیاهان
میزبان به خصوص برگهای جوان انتهایی و حاشیه آن ها
ایجاد میکنند ،اما شکل اصلی خسارت آفت ،ایجاد داالن در
برگ ها توسط الروها است که با ایجاد داالنهای مارپیچ در

شکل .0نحوه تغذیه و داالنهای الروی در سطح برگها

 -2تلههای کارتی زرد رنگ چسبناک
در این شیوه به ازاء هر  01 – 011متر مربع سطح گلخانه ،یک
تله زرد رنگ در ارتفاع باالی بوتهها نصب شده (شکل )2و
شمارش به صورت هفتگی انجام میشود .میانگین بیش از 0
حشره بالغ در هر کارت نشانه لزوم آمادگی برای انجام
اقدامات کنترلی است .این روش سریعتر و کم دردسرتر از
شیوه قبلی است .اما میزان خطای آن باالتر است.

سطح برگها ،منجر به تخریب مزوفیل و کاهش رشد و میزان
محصول گیاه میشوند(شکل.)0
مدیریت آفت
الف) روشهای تعیین تراکم جمعیت آفت
 -1نمونهبرداری از برگ
در این روش حداقل تعداد  01عدد برگ از ارتفاع میانه بوته
ها به باال مورد بررسی قرار گرفته و تعداد الروهای زنده فعال

معاونت پژوهشی
كمیته انتشارات

شمارش میشوند .جمعیت باالی  2-0الرو زنده در هر برگ
میتواند خسارتزا باشد .این شیوه وقتگیر و پردردسر است اما
از دقت باالیی برخوردار میباشد.

شکل .2نحوه نصب تله های کارتی چسبناک روی بوتهها

ب) کنترل

دانشگاه صنعتی اصفهان ،سال دوم ،شماره هفتم ،پاییز،

 .0از ابتدای فصل نصب توریهای ضد حشره با تراکم

.93 -36
.2

 01در  21مش در تمامی پنجرهها و مبادی ورود و خروج

نامور ،پ .0030 .کارایی تلههای کارتی زرد
رنگ چسبناک به منظور کنترل جمعیت مگس

ضروری است.

مینوز برگ در خیار گلخانهای Liriomyza

 .2استفاده از دربهای ورودی سه مرحلهای.

sativae
Blanchard
(Diptera:
) .Agromyzidaeمجله علوم و فنون کشت

 .0حذف کلیه علفهای هرز اطراف پنجرهها و نیز در

های گلخانه ای دانشگاه صنعتی اصفهان ،سال

داخل گلخانه.

سوم ،شماره یازدهم.30 -012 ،

شکل .0جمعیت باالی داالنهای الروی در سطح برگها
.0

 .4بر اساس مطالعات انجام شده رشد جمعیت آفت از
ابتدای اسفند شروع شده و در فروردین و اردیبهشت به
اوج میرسد .قبل از این تاریخ نیازی به انجام اقدامات
کنترلی نیست.
 .0نصب تلههای زرد رنگ چسبناک کارتی به ابعاد 01
در  21سانتیمتر در ارتفاع باالی بوتهها به تعداد هر  2متر

 .7در صورت افزایش بیشتر جمعیت ،مصرف  0حشره
کش زیر با غلظتهای توصیه شده به صورت متناوب
توصیه میشود .باید دقت نمود کاربرد این حشرهکشها
تنها در اوج جمعیت و به دفعات بسیار کم (هر کدام یک
بار ) توصیه میشود:

طول ردیفها یک عدد و تغییر آنها بصورت حداقل

ردیف

نام ترکیب شیمیایی

0

آبامکتین

 1/0در هزار

ماهی یکبار .این عملیات از اواخر بهمن اجرا شود.

2

تیوسیکالم

 1/70در هزار

سیرومازین

 1/0در هزار

 0 -0/0درصد) ،به صورت هفتگی توصیه میشود.

سبزی Liriomyza sativae Blanchard
)(Dipt.: Agromyzidaeروی خیار گلخانه-
ای در جیرفت .مجله حشره شناسی گیاهان زراعی،
سال سوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان -47 ، 0032
 .1نامور ،پ .0030 .ارزیابی روش نمونه برداری
Presence – absenceبرای تخمین تراکم
جمعیت الروها و داالن های الروی مگس مینوز
برگ

سبزی

sativae

Liriomyza

Blanchardروی خیار گلخانهای در جیرفت.
مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای دانشگاه

(شکل ،)0ابتدا مصرف ترکیب تجاری چریش (نیمآزال
و یا نیمارین) به میزان  0/0میلیلیتر بر متر مربع (غلظت

های مختلف نمونهبرداری از مگس مینوز برگ

.00
میزان مصرف

 .6با رسیدن جمعیت به سطوح ذکر شده در بند الف

نامور ،پ .0032 .نوسانات فصلی و مقایسه روش-

صنعتی اصفهان ،شماره 03سال پنجم ،پاییز.0-9 ،

منابع:
.0

نامور ،پ .م .ح .صفرعلیزاده و و .بنیعامری.0031 .
تأثیر ترکیب تجاری چریش در کنترل مگس مینوز
برگ سبزی و مقایسه آن با آفتکش های شیمیایی
متداول .مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای

