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) باغداران عزيز استحضار دارند كنه هاي نباتي زمستان گذراني خود را به صورت تخم و يا 1مرحله     
مگير حشرات كامل در روي پوسته و البه الي پولك جوانه ها و خاك سپري مي كنند. بنابراين براي كاهش چش

جمعيت آفت، استفاده از محلول پاشي توسط يكي از روغن هاي امولسيون شونده و افزايش يكي از حشره كش 
 درصد از جمعيت آفت را كاهش دهد.  99هاي نباتي مي تواند تا ميزان 

زمان مصرف قبل از بيداري كامل درختان بوده و ميزان مصرف روغن بستگي به چگونگي مراحل بيداري     
 تان ميوه دارد.درخ

به طور مثال بهترين زمان محلول پاشي براي درختان ميوه هسته دار هنگام تورم جوانه ها و قبل از بالني     
 شدن و براي درختان ميوه دانه دار همزمان با بالني شدن يا تورم كامل جوانه ها مي باشد.

تخم را فراهم مي نمايد بنابراين درصد  محلول پاشي با تركيب فوق الذكر موجبات خفه شدن جنين داخل    
 قابل مالحظه اي از آفت در مرحله تخم كنترل مي شود. 

 ) شامل حمام دادن درختان ميوه با استفاده از آب و اوره و يا آب و سولفات آمونيم 2مرحله     

پس از تشكيل ميوه و كنترل كرم ميوه و يا حشرات ديگر كه توسط محلول پاشي هاي مربوطه انجام مي     
گيرد در اواخر ارديبهشت يا اوايل خرداد همزمان با گرم شدن تدريجي هوا اولين پوره هاي كنه هاي نباتي در 

ر از عمليات مي بايستي حمام پشت برگ و البه الي كرك ها ظاهر مي شوند. بنابراين براي نتيجه گيري بهت
 دادن درختان همزمان با حضور اولين پوره هاي كنه انجام گيرد. 

براي اولين نوبت مي توان از محلول پنج در هزار اوره با آب و يا پنج در هزار سولفات آمونيم با آب     
ي اخذ نتيجه بهتر مي بايستي روز يك بار انجام گيرد. برا 10استفاده كرد. پيگيري اين عمليات مي بايستي هر 

هنگام محلول پاشي تمام اندام درخت شامل شاخه، برگ و ساقه شسته شود خصوصا اينكه فشار سمپاش به 
 نحوي باشد كه پشت برگ ها كامال خيس شوند. 

نيز  با انجام اين عمل كنه هاي نباتي بالغ و پوره هاي بيمار شده از رشد و جفت گيري بازمانده و تخم آنها    
با قرار گرفتن داخل محلول تدريجا خفه شده و به تدريج مالحظه خواهيد نمود كه جمعيت آفت رفته رفته 



كاهش مي يابد. ضمنا شفافيت برگ ها با جذب ازت و يا گوگرد افزايش يافته شاداب تر شده و در مقابل ضربه 
 و فشار اندام هاي مكنده، از خود مقاومت نشان مي دهند. 

ر مصرف (دز محلول) را در دفعات بعدي مي توان افزايش داد به طور مثال در مرحله سوم محلول مقدا    
 در هزار استفاده نمود.  8در هزار و در مرحله هفتم از  7در هزار، در مرحله پنجم از تركيب  6پاشي از تركيب 

گ آنتي كوريده، سن هاي كنه هاي نباتي دشمنان طبيعي بي شماري دارند از جمله آنان مي توان سن    
 اوريوس و كفشدوزك سياه رنگ استدودوروس و بال توري ها را نام برد. 

با حذف كنه كش ها از محيط باغ تدريجا شكارچي ها در منطقه حضور پيدا خواهند كرد و كنترل طبيعي را     
 به دست خواهند رفت. 

 به كارگيري روش هاي به زراعي براي تكميل عمليات     

ـ تمامي عزيزان باغدار استحضار دارند خاك زراعي اكثر نقاط كشورمان در حالت قليايي است بنابراين 1    
توصيه مي شود براي جذب بيشتر و بهتر ريزمغذي ها استفاده از كود دامي كه قبال با گوگرد آماده شده از طريق 

ب مي شود بافت حفاظتي برگ ضخيم شده حفر چال گود و به همراه استفاده از سولفات پتاسيم و منيزيم موج
و در مقابل اندام هاي مكنده كنه ها از خود مقاومت نشان دهند و خسارت كمتري ببينند. ضمنا در هنگام حمام 
شدن با افزايش سطح برگ و كاهش تراكم كرك در پشت برگ موجب مي شود تخم هاي كنه بهتر در مسير 

 محلول پاشي قرار گيرند. 

م عمليات هرس درختان ميوه و حذف شاخه هاي زائد و بي بار موجب تهويه درختان شده آرايش ـ انجا 2    
 شاخه و برگ را سامان داده به باروري سال هاي بعد كمك مي نمايد. 

 از طرفي عمليات محلو ل پاشي تسهيل يافته و روند نابودي آفت افزايش مي يابد.     

ل اشاره شده تضمين مي شود. باغداران عزيز براي آشنايي بيشتر مي موفقيت در عمليات با انجام مراح    
توانند قسمتي از باغ خود را تحت پوشش اين پروژه قرار دهند و چنانچه از نتيجه آن رضايت داشتند در سال 

 هاي بعد سطح مورد عمليات را افزايش دهند.


