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  تصویب کننده  تایید کننده  تهیه کننده  عنوان

  سمت: 

  

   نام

   

  تاریخ،

  

  امضاء 

 پژوهشکدهاعضاي هیئت علمی 

  پسته 

  مهدي بصیرت 

  سید یحیی امامی

  

گروه فناوري و رییس 

   مدیریت تولید

  محمد مرادي

  پژوهشکده معاون پژوهشی 

  محمد عبدالهی عزت آبادي



 

  

   

  :مقدمه

گردد که ترین آفت درختان پسته کشور و آفت کلیدي این محصول محسوب میپسیل معمولی پسته مهم

کند. در حالت طغیانی این آفت عالوه بر کاهش هاي پسته کشور وارد میهر ساله خسارت زیادي را به باغ

گردد. گیاه در دوره ها و ضعف درخت میهاي سال آینده، ریزش برگمحصول سال جاري باعث ریزش جوانه

پر شدن مغز پسته، که مصادف با اواخر خرداد تا اواخر مرداد است، حساسیت بیشتري نسبت به آفت  رشد و

دارد. در شرایطی که جمعیت آفت در این دوره زمانی افزایش یابد و یا کنترل با تاخیر انجام گیرد خسارت 

  شود.¬سنگینی به محصول و گیاه وارد می

شیمیایی متعددي در کنـار هاي غیرزیر سطح زیان اقتصادي روشبراي کنترل و کاهش جمعیت این آفت به 

توان در برنامه مدیریتی مبارزه با پسیل پسته استفاده نمود که در ذیل بـه بعضـی ایـن مبارزه شیمیایی را می

  گردد.موارد اشاره می

  هاي غیر شیمیایی: الف : روش

  شخم زمستانه -1

 شود. عملیات شخمل معمولی پسته در بهار سال بعد میعملیات شخم زمستانه باعث کاهش جمعیت پسی

متري برگردانده شود. در این صورت سانتی 10از اواخر آذر تا اوایل اسفند صورت گیرد و خاك تا عمق  باید

تواند از نظر  ت شخم در طول فصل نیز میادرصد باالیی از افراد زمستان گذران تلف خواهند شد. عملی

  هرز و زنبورهاي هیپرپارازیتویید مفید باشد. هايعلفهاي کاهش جمعیت شته

  

  هاي چسبی زرد رنگ¬کارت-2

هاي دیگر مبارزه در تلفیق با روش پسیلهاي چسبی زرد به عنوان یک روش کاهش جمعیت ¬کاربرد تله

هاي باشد. تله گذاري در زمانی باید آغاز شود که حشرات کامل زمستانگذران از محل¬قابل استفاده می

ریزي نکرده باشند. بهترین زمان تقریباً اواسط اسفند ماه (قبل از باز شدن زمستانی خارج شده ولی هنوز تخم

شود. متر استفاده میسانتی 20در  10هاي چسبی زرد به ابعاد از کارت باشد. معموالً ¬هاي پسته) میبرگ

ت ولی در مجموع به ازاء هر متر طول تعداد تله نصب شده بر اساس نحوه کاشت و اندازه درختان متغیر اس

هایی ردیف درختان پسته یک کارت نصب و در طرف دیگر درخت هم به همین ترتیب عمل شود. در مکان

متري هم استفاده کرد. سانتی 10تا  8هاي نواري زرد به عرض توان از تلهکه باد شدت زیاد نداشته باشد می

باید پاشی برعلیه پسیل (تقریباً اواخر اردیبهشت تا اوایل خرداد) هاي زرد بعد از اولین سم الزم است تله

  .آوري شوندجمع



 

  

   

  مقاوم ارقام استفاده از  -3

در جهت کاهش خسارت پسیل پسته  تريتوان مدیریت مناسببا آگاهی از خصوصیات ارقام مختلف می

شرایط طبیعی رقم اکبري انجام داد. تحمل رقم اکبري به پسیل بسیار کم است به این صورت که در 

کنند. همچنین ارقام ¬هاي آن سریع ریزش میکند و برگچهجمعیت بسیار پایین پسیل را تحمل نمی

قوچی نیز بعد از اکبري حساسیت باالیی دارند. ولی رقم اوحدي تحمل باالتري نسبت به آقایی و کلهاحمد

هاي خود داراي . لذا باغدارانی که در باغکندهاي متوسط این آفت را تحمل می¬آفت دارد و حتی جمعیت

برداري و بازدید منظم از باغ در صورت الزم است براي مدیریت کنترل آفت با نمونه ،باشندارقام حساس می

  به کنترل آفت اقدام نمایند تا خسارت کمتري ببینند. نسبت  در زمان مناسبافزایش جمعیت و لزوم مبارزه 

  

  منان طبیعیحفاظت و حمایت از دش -4

از دشمنان گونه  18بر اساس اطالعات موجود کنترل طبیعی پسیل معمولی پسته در طبیعت توسط 

هاي گونه از کفشدوزك 8براي  یهاي پسیل معمولی پسته غذاي مناسب¬تخم و پوره .شودطبیعی انجام می

کنترل طبیعی پسیل در  ترین عواملمهم از کهها ¬باشند. عالوه بر کفشدوزك¬هاي پسته می¬فعال در باغ

هاي شکارگر ¬هاي شکارگر، بالتوري سبز و کنهآیند، زنبور پسیالفاگوس، سن¬هاي پسته به حساب می¬باغ

  شوند. از دشمنان طبیعی آفت پسیل معمولی پسته در ایران محسوب مینیز 

  

  مدیریت حفاظت از پناهگاه زمستانی دشمنان طبیعی  -4-1

هاي پسیل معمولی پسته که صورت شفیره درون بدن مومیایی شده پورههرا بزنبور پسیالفاگوس زمستان 

بر روي برگ درخت پسته  مومیایی شدههاي پوره و این گذراند¬می ،گویند¬به آن کپسول مومیایی می

توان با می نداهایی که در اواخر فصل زنبور پسیالفاگوس جمعیت باالیی داشته¬بنابراین در باغ .دنوجود دار

کف باغ هاي ریزش کرده در آوري برگو عدم شخم در زیر درختان و یا جمع ي داماقداماتی مانند عدم چرا

ها درون کیسه توري مانند (یا سبد بزرگ) تلفات زمستانی این حشره مفید را زیر درختان و نگهداري آن

  کاهش داد. 

درختان و یا  تنه ته جمعی زیر پوستطور دسخوار به صورت حشره کامل و غالباً بههاي پسیلکفشدوزك

خوار در اواخر هاي پسیلکند. ضمن اینکه بیشترین جمعیت کفشدوزكگذرانی میها زمستانزیر کلوخه

ها هاي پسته ایجاد نمود تا کفشدوزكهایی در باغتوان در اواخر فصل پناهگاهشود. لذا میفصل مشاهده می

هاي پسته ظاهر و در ابتداي فصل با جمعیت باالتري در باغند تلفات کمتري داشته باشدر طول زمستان 



 

  

   

هاي چوبی حاوي برگ و کاه و ها استفاده شده است جعبهشوند. نوعی پناهگاه که براي بعضی کفشدوزك

  ها است.باشد که مکان مناسبی براي زمستانگذارنی حشرات کامل کفشدوزكلش میک

 

  مدیریت علف هرز در باغ - 4-2

هاي هـرز هاي علفاز زنبورهاي هیپرپارازیتویید پسیل معمولی پسته با هیپرپارازیتوییدهاي شتهسه گونه 

-ها به پسیل منتقل شوند. بنـابراین مـدیریت و کنتـرل علـف¬توانند از روي شته¬باشند که میمشترك می

نجه جارو، پنیـرك، (خارشتر، شیرین بیان، یومانند ها میزبان شتهپهن برگ هاي هرز خصوص علفههرز بهاي

  شود. خصوص در اوایل فصل توصیه میههاي مختلف سال ب¬تلخه، اسپند، سلمه و غیره) در زمان

  

  استفاده از سموم کم خطر -4-3

اوایل و اواخر فصل از سموم کم خطر مانند  درزراعی و به ویژه در صورتی که بتوان در طول فصل 

استفاده کرد عالوه برکنترل  (موونتو) و اسپیروتترامات (انویدور) ، اسپیرودیکلوفن(کنسالت) هگزافلومورون

هاي سمپاشی و مواد ظرفشویی گردد. همچنین صابونپسیل پسته، دشمنان طبیعی این آفت حفظ می

توان براي مبارزه با این آفت به تنهایی و یا همراه د که مین(ریکا) اثر جنبی کمی روي دشمنان طبیعی دار

  اده نمود. با سموم استف

  

 محدود کردن منطقه سمپاشی  -4 -4

اي تنظیم نمود که برخورد سم با دشمنان طبیعی کاهش توان به گونهوسعت منطقه مورد سمپاشی را می

یابد. براي کنترل پسیل پسته در بعضی موارد که اطراف و یا قسمتی از باغ آلوده است فقط قسمت آلوده باغ 

  سمپاشی شود. 

  

  کردن زمان سمپاشیمحدود  - 4-5

پذیر اي که آسیبمحدود ساختن سمپاشی به زمانی که دشمنان طبیعی حضور ندارند و یا در مرحله

شود. دشمنان طبیعی پسیل معمولی پسته اوایل ها بر دشمنان طبیعی میکشنباشد باعث کاهش اثر آفت

پاشی کمتري صورت واخر فصل سمفصل و اواخر فصل جمعیت باالتري دارند. بنابراین در ابتداي فصل و ا

هاي تیر و مرداد که جمعیت گیرد و در صورت نیاز از سموم کم خطر استفاده شود. در اواسط فصل یعنی ماه

تر است می توان از و فعالیت دشمنان طبیعی کمتر است و همچنین گیاه میزبان به خسارت پسیل حساس

  ها استفاده نمود. سایر حشره کش

  



 

  

   

 میایی ب: مبارزه شی

نماید. هم سازمان حفظ نباتات کشور هر ساله اقدام به انتشار لیست سموم مجاز براي کنترل هر آفت می

اکنون جهت کنترل پسیل معمولی پسته سموم شیمیایی متعددي در لیست سموم مجاز این سازمان قرار 

کش مناسب در  انتخاب حشرهآمده است. بدیهی است که  1ترین آنها در جدول يدارد که مهمترین و کاربرد

هر مقطع زمانی باید با توجه به عوامل مختلفی مانند جمعیت آفت، زمان کاربرد، میزان محصول، سموم بکار 

مناسب و موثر در هر نسل  کش صورت گیرد. لذا براي انتخاب حشره هو غیر وم، نحوه تأثیر سمرفته قبلی

باید در نظر داشت که اغلب سموم بر روي ین رابطه در امشورت شود.  مجرب بهتر است با کارشناس آفت

بعضی از یا اینکه گی منطبق گردد.  با مرحله پور باید زمان سمپاشی بنابراینمرحله پورگی آفت موثر هستند 

کمی این سم را توان میبنابراین کند سموم سیستمیک مانند اسپیروتترامات با تاخیر روي آفت عمل می

مثل  نظیر ها از سموم غیر مجاز و با طیف وسیع حشره کشیدر سمپاشیید توجه کرد که باکار برد. هزودتر ب

سموم پایروتیرویید (فنوالریت، آمبوش و....) استفاده نشود و همچنین سعی شود هنگام مبارزه با سایر آفات 

تاثیر روي  یا سموم بیگردند مانند تیودیکارب (الروین) و از سمومی که باعث افزایش جمعیت پسیل می

  دیازینون کمتر استفاده شود.آفت نظیر 

هاي متوالی از سموم با گروه شود در سمپاشیتوصیه می ،براي جلوگیري از مقاومت این آفت به سموم

-هاي بزرگ براي سمپاشی قطعات مختلف باغ میمختلف به صورت متناوب استفاده شود. همچنین در باغ

  موزائیکی استفاده نمود.صورت هتوان از سموم مختلف ب

  

  

   



 

  

   

 

ها روي هاي مجاز و ثبت شده براي کنترل پسیل معمولی پسته و اثرات جنبی آن¬حشره کش -1جدول 

  دشمنان طبیعی

  نام عمومی
  

  اثر روي آفت
اثر جنبی روي دشمن 

  طبیعی

  خطرناك  خوب  سی سی 400 ایمیداکلوپراید

  بی خطر خوب  سی سی 750تا  500 هگزافلومورون

  با خطر متوسط خوب  لیتر 5/2 فوزالن+ تفلوبنزورون

  با خطر متوسط خوب  لیتر 5/2 فوزالن

  با خطر متوسط  خوب  سی سی 350تا  250 پرید¬استامی

  خطرناك  خوب  سی سی 400تا  300 تیامتوکسام

  بی خطر  خوب  سی سی 400تا  300  اسپیرودیکلوفن

  خطرناك  خوب  سی سی 400تا  300 تیاکلوپراید

  با خطر جزئی  متوسط  لیتر 5/2 عصاره چریش

  با خطر جزئی  خوب  سی سی 500 اسپیروتترامات

کشاورزي و مایع  ها¬صابون
  بی خطر  متوسط  لیتر 5/2 ظرفشویی (ریکا)

 

  


