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  مقدمه:

گـردد. ایـن آفـت در    ترین آفت درختان پسته و آفت کلیدي این محصول محسـوب مـی  مهمپسیل معمولی پسته    

پوره روي هر برگچه، می تواند باعث کاهش شدید کمیت و کیفیت محصولِ سـال   15تا  10جمعیت هاي باالتر از 

جاري از نظر وزن مغز و دانه، درصد پوکی و دهن بستگی و همچنین ضـعف عمـومی درخـت گـردد. در صـورت      

ه، عالوه بر خسارت هاي ذکر شـده خسـارت   افزایش جمعیت آفت و همچنین ادامه حضور آفت روي درختان پست

هاي شدید تري مانند ریزش برگ ها و یا جوانه هاي میوه دهنده ي سال بعد ایجاد مـی شـود کـه میتوانـد یکـی از      

  عوامل مهم کاهش محصول در سال بعد محسوب گردد. 

  

  : مووِنتوروش هاي کنترل آفت و خصوصیات حشره کش 

مختلف شیمیایی، فیزیکی، زراعی و بیولوژیک ارایه شده است که در این میان براي کاهش جمعیت آفت روشهاي    

توان به استفاده از تله هاي چسبی زرد رنگ، انجام شخم زمستانه، حمایت از دشمنان طبیعی و مـدیریت صـحیح   می

مـواد و سـموم   کشـاورزان از  هـا   براي کنترل آفت اشاره نمود. اما با توجه به اهمیت خسارت آفت، در بیشتر زمان

شیمیایی براي کاهش جمعیت آفت استفاده می کنند. معموالً ایجاد نسل هاي مقاوم یا متحمـل نسـبت بـه سـموم از     

به تـدریج کـاهش مـی     ،خصوصیات ذاتی این حشره است به نحوي که اثر سموم مختلف پس از چند سال استفاده

ضـروري   هـاي فعالیـت ش و معرفی سموم جدیـد از  خصوص آزمایهیابد. بنابراین بررسی کارایی سموم مختلف و ب

براي مدیریت جمعیت این آفت می باشد. در این راستا موسسه تحقیقات پسته کشور در یک تحقیق اثر حشره کش 

را بر روي پوره هاي   (Spirotetramat)با ماده موثره اسپیروتترامات (MoventoSC10%) 100مووِنتو اس سی 

) و دسته تترامیک اسـید مـی باشـد و    Ketoenolن حشره کش متعلق به گروه کتوانول (پسیل پسته آزمایش کرد. ای

داراي نحوه تاثیر جدیدتري نسبت به سایر حشره کش ها است. این آفت کش با جلوگیري از سـنتز لیپیـدها باعـث    

  مرگ حشره می شود. 

  

  

  



 

  
   

 کش مووِنتو:مقدار مصرف و توصیه هاي مدیریتی و کاربردي مهم در استفاده از حشره 

روز قابـل   7آن بعـد از  متوسـط   با تاثیر سریع نمی باشـد و اثـر   یحشره کش مووِنتو ه استآزمایش ها نشان داد    

 و% 89/95 تـاثیر درصـد  بـا  افـزایش چشـمگیري داشـت و    روز  21و  14 در با گذشت زمان  تاثیر آن .بودمشاهده 

  کنترل کرد.آفت را سموم سایر  از به طور معنی دار بهتر 64/90%

  

پسـیل  میـر   تاثیر معنی داري بـر مـرگ و   در هزار به باالتر 5/0افزایش دوز مووِنتو از داد  این بررسی نشان نتایج    

با دوز پایین تر  مووِنتو حشره کش شود بنابراین توصیه می دهدافزایش نمی  را میزان مرگ و میر آفت ندارد و پسته

  استفاده گردد.لیتر در هزار لیتر آب  5/0یعنی 

 ،وجه به زیست شناسی پسـیل پسـته  ت ،به منظور استفاده بهتر از حشره کش مووِنتو در کنترل پسیل معمولی پسته    

حشره کش پس از  این اثر گذاريالگوي زمانی و و میوه دهی درخت  تفاوت خسارت آفت در مراحل مختلف رشد

به نکات کاربردي و مدیریتی زیر در هنگام استفاده از این حشـره کـش    . لذا توصیه می شودضروري است سمپاشی

  توجه شود. 

در بازار ایران معرفی شـده اسـت و مقـدار    %» 10اسپیروتترامات «یا » SC 10%مووِنتو  «این حشره کش با نام  – 1

ـ هلیتر در هزار لیتر آب می باشد و بیشترین اثر آن بر روي پوره 5/0مصرف توصیه شده آن  خصـوص در  هاي آفت ب

  سنین اولیه می باشد. 

اثر مووِنتو بعد از حدود یک هفته ظاهر می شود. در این رابطه الزم است باغداران به این مورد توجـه داشـته و    -2

خصـوص اگـر   هزمان استفاده از موونتو را به نحو مناسبی مدیریت نمایند. براي باغ هایی که به شدت آلوده هستند ب

م حساسی مانند اکبري، احمدآقایی و یا کله قوچی باشند ممکن است تا زمان تاثیر موونتو آفت خسـارت  داراي ارقا

زیادي وارد کند لذا در این موارد از سموم دیگري که داراي اثر سریع تري هستند استفاده کننـد و یـا بـا کارشـناس     

  مشورت نمایند. 

آفت در زمانی که درختان پسته نسبت بـه آفـت حسـاس تـر      بهتر است حشره کش مووِنتو در باغ هاي آلوده به -3

کار برده شود. همچنین با توجه به اینکه ایـن  ههستند (یعنی در زمان به مغز رفتن پسته ها در ماه هاي تیر و مرداد) ب

  کش از طریق برگ ها جذب گیاه می شود بهتر است سمپاشی در زمان خنک شب یا روز صورت گیرد.  حشره



 

  
   

الزم است دفعات استفاده از این حشره کش در طول سال محدود باشد و حتی المقدور در هر سال فقـط یـک     -4

نوبت از آن استفاده شود. زیرا هرچه تعداد و میزان استفاده از این حشره کش بیشتر شود؛ پدیده مقاومت آفت نسبت 

غـداران بـه ایـن مـورد توجـه کـافی داشـته و از        به مووِنتو هم سریع تر ایجاد خواهد شد. لذا توصیه می شود که با

  سمپاشی هاي مکرر با این آفت کش خودداري نمایند. 

و سختی ) براي تهیه محلول سمی اسـتفاده شـود همچنـین     PH , ECدر صورت امکان از آب مناسب (از نظر  -5

  محلول سمی تهیه شده را سریع مورد استفاده قرار دهند. 

والسیون تجاري ثبت شده ي مووِنتو در قوطی ها به راحتی ته نشین می شـود لـذا الزم   باید توجه داشت که فرم -6

خوبی تکان داده شـود تـا محتویـات آن    هاست قبل از اضافه کردن آن به مخزن سمپاش، قوطی حاوي حشره کش، ب

  کامالً با هم مخلوط شوند. 

ات بالغ آفت که داراي قدرت پرواز هستند در بعضی باغ ها ممکن است بعد از سمپاشی، جمعیت هایی از حشر -7

مشاهده شوند. در این زمان سمپاشی باغ ضرورت ندارد زیرا این حشرات قادر به تخم گذاري زیادي نمی باشند. در 

 این صورت الزم است باغداران محترم با کارشناسان گیاهپزشکی مشورت نمایند. 

 
 


