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 1394، تابستان 2شماره  38گياهپزشكي (مجله علمي كشاورزي)، جلد 

  

هاي مختلف براي كنترل پشه  و حشره كش امولسيون شونده روغن اختالطبررسي اثر 

  Procontarinia matteiana (Dip : Cecidomyiidae)  زاي برگ انبه گال
  2، عزيز شيخي گرجان*1مليحه خسروي

  

  

طبيعي بلوچستان (چابهار) پزشكي، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع  كارشناس ارشد بخش تحقيقات گياه نويسنده مسوول: -*1

)khosravimaliheh@yahoo.com(  

  پزشكي كشور  عضو هيات علمي بخش تحقيقات حشره شناسي، موسسه تحقيقات گياه -2

 02/09/93تاريخ پذيرش:     12/11/92  تاريخ دريافت:

  دهيچك

 ندر بلوچستا انبه مهم از آفات  Procontarinia matteiana Kiefferزاي برگ انبه پشه گال

برگ درختان انبه نموده و  يل مانند رويزگ يها د گاليتول ،انبه يزا گال يهاپشه .شود محسوب مي

، اثر پنج اي كهيرشوند. در روستيم د محصوليزش برگها و كاهش توليباعث كاهش فتوسنتز، ر

اي كنترل مار شاهد بريسه با تيك درصد در مقاي امولسيون شوندهكش به تنهايي و همراه با روغن  حشره

ي مورد استفاده، هابررسي شدند. حشره كش در شرايط مزرعه جوان انبه يهاآفت، هنگام ظهور برگ

و   (WP75%)نيمازوري، س( EC57%) وني، ماالت(EC40%) متواتي، د (EC1.8%)نيآبامكت

 دهدوازبا  يدر قالب طرح بلوك كامل تصادف طي دو سال شين آزماي. ابودند (SP20%) ديپرا ياستام

مارها در كنترل آفت، تعداد ير هر كدام از تيتاث يابيارز يانجام شد. برا )بلوك( تكرارمار و چهار يت

 يج بررسيروز پس از سمپاشي شمارش شدند. نتا 14و  5هاي روي برگ يك روز قبل از سمپاشي،  گال

. در شتجود دادرصد و 5در سطح احتمال  يداريمارها در دو سال اختالف معنين تينشان داد كه ب

و  75/98، 76/93ب با ين همراه روغن به ترتيرومازيروغن و س و همراه با ييون به تنهايسال اول ماالت

بات در كنترل آفت بودند. در سال ين تركيموثرتر يدرصد تلفات در چهارده روز پس از سمپاش 48/91

ب با يبه ترت همراه روغن ديپرا ياستاممتوات و ي، دنيرومازيروغن و س و همراه با ييبه تنها ونيماالتدوم 

. روغن ايجاد كردند يدرصد تلفات در چهارده روز پس از سمپاش 12/83و  65/83، 42/82، 90/94، 93/94

ها كمترين تاثير را در كنترل آفت داشت.  كش يك درصد بدون استفاده با حشره امولسيون شونده

رت انجام شود، در اين صورت يك بار سمپاشي كنترل آفت بايستي به محض ظهور اولين عاليم خسا

  تواند براي كنترل آفت كافي باشد. مي

  

  : انبه، پشه گالزاي انبه، حشره كش، كنترل شيميايي آفتهاكليد واژه

  

  مقدمه

. هاي مناطق گرمسيري است ترين ميوه يكي از مهم انبه

خانواده و از   L.  Mangifera indicaنام علمي اين ميوه

Anacardiaceae  است كه در ها  و معروف به سلطان ميوه

ارتفاع قابل كشت و  استوايي و كم مناطق استوايي، نيمه

چهار هزار سال پيش از  انبهكشت  .نگهداري است

ميالدي به ديگر نقاط  16هندوستان آغاز و به تدريج از قرن 

جهان گسترش يافت. در ايران كشت وكار اين درخت از 
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در استان هاي هرمزگان و  سال) 300 يام (حدودقديم اال

  ).1375ت (پژمان، متداول بوده اس سيستان وبلوچستان

 740ان حدود در منطقه بلوچست سطح زير كشت انبه

هاي چابهار  هكتار آن در شهرستان 285 هكتار مي باشد كه

در حال توسعه  وكنارك واقع شده است. كشت انبه همواره

، كنارك، ي چابهارها هرستانها در ش كاري عمده انبه بوده و

   .ايرانشهر قرار دارند نيكشهر، سرباز و

گروه مهمي از   (Cecidiomyiidae)زا گال هايپشه

از حشرات اين  گونه 12. در دنيا باشند فات زيان آور انبه ميآ

 در اند. انبه جمع آوري وگزارش شده تانروي درخ ازخانواده 

و گونه پشه از خانواده كنون دكاري جنوب ايران تا نقاط انبه

 . اولين گونهاست  شده زا شناسايي هاي گال پشه

Procontarinia matteiana Kieffer   و معروف به پشه

 Erosomyiaپشه گل آذين انبه  يگريو د انبه زاي برگ گال

mangifera Felt زا مانند بسياري از  باشد. پشه گال مي

ل نموده و تخم توليد گا Cecidomyiidaeهاي خانواده  گونه

ريزي آن به صورت متراكم در سطح زيرين برگ و ندرتا در 

ها در اثر ورود الروهاي  اشد. اين گالب سطح بااليي برگ مي

شود.  ز تخم به داخل نسوج برگ تشكيل ميتازه تفريخ شده ا

يد گال توانند وارد بافت شده و تول تعداد الروهايي كه مي

گذاشته شده بسيار كم بوده  هاي نسبت به ميزان تخم ،نمايند

و سن اول تا ورود به نسوج برگ دليل تلفات زياد الر هكه ب

باشد. همه مراحل  شد. هر گال فقط محتوي يك الرو ميبا مي

هاي درختان  زا درون گال ايجاد شده در برگ زيستي پشه گال

كه  ازههاي جوان ت برگ اين حشرات در .شود آلوده سپري مي

 ،روزه هستند 6تا  2رند و متر طول دا سانتي 6تا  2بين 

  .)1384(عسكري و باقري،  دكنن مي يگذار تخم

يده شده و ها پيچ در صورت آلودگي بسيار شديد برگ

ش گردد و در نتيجه كاه ها مي سبب خشك شدن كامل شاخه

را به دنبال درختان انبه  و كاهش عملكرد ظرفيت فتوسنتزي

 150-  300رت شديد در موارد خسا .)1995، 1(شومندارد

ها بندرت  اگرچه ميوه .گال روي يك برگ مشاهده شده است

                                                
1- Schoeman 

ها نيز گال گزارش  روي ميوه ولي ،گيرند مورد حمله قرار مي

  ت آلودگي شديد و تراكم باالي گالدر صور شده است.

ممكن است  ها نيز روي ميوه زايي گال ها سطوح روي برگ

لكه سياه  عامل تواند يمگالزاي برگ انبه  پشه .افزايش يابد

 Xanthomonas campestris pv، (آنتراكنوز) باكتريايي

mangiferae indica Patel 2را انتقال دهد (هريس و شرينر ،

1992.(  

برگ  يپشه گالزاحساسيت ارقام مختلف نسبت به خسارت 

باشد. در يك مطالعه انجام شده در هندوستان  ت ميمتفاو انبه

3ورعالم پ ترين رقم مقاوم
4و بانشان 

 92/7 آلودگي با ميانگين  

5درصد و حساسترين رقم فيرانگي الدور
آلودگي ميانگين با   

در ). 1987و همكاران،  6( جاال ي شدندي درصد شناسا 74/58

مختلف انبه و بر اساس  يها تهيوار يگر با بررسيد يپژوهش

رقم  شد كهآلوده به پشه گالزا اعالم  يها ن برگيانگيم

 9يدرصد و راجاپور 21/27 8سريدرصد، ك 70/47 7وآلفونس

 .)1991، 10(رائو داشتندآلوده  يها درصد برگ 80/25

 Chrysonotomyiaن آفت رايا يدهاييتويپارازهمچنين 

pulcherrima K.  ،Synopeas mangiferae A.  و

Inostemma oculare A. جاال و همكاران،  اندشده يمعرف)

1989.(  

 يها هنگام ظهور برگسمپاشي  حلهسه مر در هندوستان

، فسفاميدون شامل حشره كشهشت نوع با  جوان

ماالتيون، اندو  ،گوئين الفوس ،مونوكرتوفوس، ديمتوات

مشاهده انجام و متون ومتيل ـ اوـ دي سولفان، متيل پاراتيون

داري در  كاهش معنيباعث تمامي سموم بكار رفته  كه شد

فسفاميدون و آنها  .ندشدآلودگي نسبت به شاهد ميزان 

 هاي آلوده، درصد برگ 9/8و  3/6با مونوكرتوفوس را 

                                                
2- Harris & Shreiner 

3- Alampur  

4- Benisan  

5- Phirangiladura  

6- Jhala et al 
7- Alphanso 

8- Kesar 

9- Rajapuri 

10- Rao  
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 ي موثر و اقتصادي براي كنترل پشه گالزاييها كش حشره

  ).1990(جاال و همكاران،  انبه معرفي كردند برگ

 ن انبه پاششيگل آذ يگالزا پشه ييايميكنترل ش يبرا

 ليتر بر ليترميلي  45/0ا يون يتروتيفن ميلي ليتر بر ليتر 5/0

ميلي ليتر  4/0 بي فنترين و يا ميلي ليتر بر ليتر 7/0متوات، يد

ن انبه در كنترل يدر مرحله ظهور گل آذنون يازيد بر ليتر

وه يتا ظهور م ياز زمان گلده .ت آفت موثر بوده استيجمع

  ).2005، 1(ارشاد روز تكرار شود 7- 10د هر يبا پاشش انبه

انبه و  يزا گال يها در خصوص پشه يمطالعات

ا يز دنيانبه خ يمختلف كنترل آنها در كشورها يها روش

و  ييايمي، شيزراع يها از روش يقيتلف وانجام شده است 

و  دانسته شد ن دسته از آفات موثريكنترل ا يبرا يكيولوژيب

 ييفوق به تنها يها كه كاربرد هر كدام از روش عنوان شد

 يكش ب رد. حشرهدر كنترل آفت ندا يت بخشيج رضاينتا

(احمد و  شده بود و معرفي استفاده ها ن پژوهشين در ايفنتر

  ).2005، 2همكاران

اتي هرمزگان مطالعاستان  ولوژي اين آفت دردر زمينه بي

ه آبان ماه ميزان خسارت وارد فروردين و شده است.انجام 

سيكل كوتاه و بلند  2باشد واين آفت داراي  بسيار زياد مي

سيكل بلند روز و 150- 165و  35- 40ترتيب تابستانه به 

   . )1374عسكري، د (باش روز مي 90-135زمستانه 

 روغن اختالط اثربررسي  هدف از اين پژوهش

در جهت مختلف  حشره كش هايو امولسيون شونده

كه اميد است بتواند زمينه  افزايش كنترل شيميايي آفت است

كش  كاهش دز مصرفي حشره در جهت را ديگرمطالعات 

هاي جنوبي  در استان همكنترل مناسب اين آفت م ها و

  دنبال داشته باشد.  هب كشور

  

  ها مواد و روش

 80انبه منطقه كهير در فاصله  هاي ق در باغياين تحق

طي دو سال  ها آزمايش كيلومتري شهرستان چابهار اجرا شد.

در چهار  ده تيماردوازلوك كامل تصادفي با در قالب طرح ب

                                                
1- Irshad 

2- Ahmed et al 

 بود كش انجام شد. تيمارها شامل پنج حشرهبلوك) (تكرار 

 امولسيون شونده همراه با روغن يا كه هر كدام به تنهايي و

 و شاهد يك درصد امولسيون شوندهدر مقايسه با روغن 

. اسامي و مشخصات تركيبات در ندمورد بررسي قرار گرفت

از شركت  ه سموميذيل آمده است. الزم به ذكر است كل

  .شد تهيه 3از شركت سينجنتا نيرومازيس ن وگل سم گرگا

  ميلي ليتر در ليتر EC1.8% ،6/0 آبامكتين  - 1

روغن  + ميلي ليتر در ليتر EC1.8% ،6/0 آبامكتين  - 2

 درصد 1 تابستانه امولسيون شونده

  ميلي ليتر در ليتر EC40%   ،1ديمتوات - 3

+ روغن  ميلي ليتر در ليتر EC40%   ،1ديمتوات  - 4

  درصد 1 تابستانه ون شوندهامولسي

  ميلي ليتر در ليتر EC57  ،1 %ماالتيون - 5

 + روغن ميلي ليتر در ليتر EC57   ،1 % ماالتيون - 6

  درصد 1 تابستانهامولسيون شونده 

  ميلي ليتر در ليتر WP75% ، 5/0  زينماوسير - 7

+  ميلي ليتر در ليتر WP75% ، 5/0  زينماوسير - 8

 درصد 1 ابستانهت روغن امولسيون شونده

  ميلي ليتر در ليتر SP20% ،5/0 استامي پرايد  - 9

+  ميلي ليتر در ليتر SP20% ،5/0 استامي پرايد -10

 درصد 1 تابستانه روغن امولسيون شونده

   درصد 1 تابستانه روغن امولسيون شونده -11

  شاهد بدون آب پاشي -12

هاي برگ انبه در ابتدا به رنگ قرمز تيره تا  جوانه

تدريج با رشد برگ و جوانه و با  باشند كه به اي مي قهوه

و سبز رنگ  خشبي فيل در بافت برگ،تشكيل كلرو

هاي جوان در معرض آلودگي  شوند. از آنجايي كه برگ مي

ظهور اين آزمايش در نيمه اول اسفند همزمان با هستند، 

. هر بعد از گلدهي انجام شدو درختان انبه  هاي جوان برگ

سن بود.  مايشي يك درخت انبه هم اندازه و همواحد آز

 ديه گرديته يتر محلول سميده ل يشيهر واحد آزما يبرا

در هر  .طور يكنواخت پاشش شده كه با سمپاش اتومايزر ب

                                                
3- Syngenta 
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ه سرشاخه از چهار طرف درخت ب 4برداري تعداد  بار نمونه

 5 ل از سمپاشي،طور تصادفي انتخاب شدند. يك روز قب

ها شمارش و يادداشت  سمپاشي تعداد گال روز پس از 14و

عنوان  ههاي بازشده (ب مبناي گال درصد تلفات برشدند. 

عنوان حشرات  هباند ( هايي كه باز نشده حشرات زنده) وگال

تيلتون - و با استفاده ازفرمول هندرسون مشخص مرده) 

پس از انجام  .شدمشخص  هاتيماركدام از  درصد تاثير هر

ها داده هاي پرت  ال بودن و آناليز باقيماندهع نرمبررسي توزي

حذف شدند و با توجه به مناسب بودن ضريب تغييرات، 

با نرم افزار در قالب طرح بلوك كامل تصادفي اليز داده ها آن

ها با مقايسه ميانگين داده انجام شد. SAS ver 9.1.3آماري 

  .انجام شددرصد  پنجو در سطح احتمال  LSDآزمون 

  

  بحث و جنتاي

زاي برگ  نتايج تجزيه آماري درصد تلفات پشه گال

 ها كش داري در كارايي آفت ل اثر معنينشان داد كه سا انبه

بنابراين نتايج هر سال به  .داشتدرصد  5در سطح احتمال 

  د.شطور جداگانه بررسي 

روز پس از سمپاشي بين تيمارها  14و  5 ،در سال اول

يك درصد وجود  لاحتما داري در سطح اختالف معني

 دار فاقد اثر معني بلوكپنج روز پس از سمپاشي  .داشت

(df= 3, F= 1.95, P= 0.14) داراي اثر معني  سموم و

 =df= 11, F) ندبود دار در سطح احتمال يك درصد

16.19, P≤ 0.0001). چهارده روز پس از سمپاشي 

 =df)بلوك داراي اثر معني دار در سطح احتمال پنج درصد

3, F= 2.93, P= 0.04)  داراي اثر معني دار در  سمومو

 ,df= 11, F= 20.05)ند بود سطح احتمال يك درصد

P≤ 0.0001) .  

روز پس از  هاي استفاده شده پنج از بين حشره كش

به همراه  زيناه همراه روغن، سيرومسمپاشي ماالتيون ب

آبامكتين  ، Aروغن و استامي پرايد به همراه روغن در گروه 

زين، ماالتيون، استامي پرايد و به همراه روغن، سيروما

، آبامكتين و ديمتوات B ديمتوات به همراه روغن در گروه

و روغن امولسيون شونده يك درصد در گروه  Cدر گروه 

D  .سمپاشي ماالتيون همراه چهارده روز پس از قرار گرفتند

يون در ماالت ،Aدرصد تلفات در گروه  75/98 با روغن

ديمتوات  ،ABCدر گروه  سيرومازين و روغن، ABگروه 

، BCو استامي پرايد به همراه روغن در گروه  به همراه روغن

، DCو آبامكتين به همراه روغن در گروه  زينسيروما

، استامي پرايد و ديمتوات در گروه DEآبامكتين در گروه 

E  درصد  38/20و روغن امولسيون شونده يك درصد با

  ). 1قرار گرفتند (جدول  Fفات در گروه تل

 1391روز پس از سمپاشي در سال  14و  5 زاي انبه كش هاي مختلف بر پشه گال . تاثير حشره1جدول

 SE ±درصد تلفات                   تيمارها

  روز پس از سمپاشي 14                 روز پس از سمپاشي 5                         

  a22/3±40/85    a32/0± 75/98  ماالتيون و روغن

  b32/7±94/60    ab83/2± 76/93  ماالتيون

  a13/4± 02/83    abc74/2± 48/91  و روغنزين ماوسير

  b42/8±72/50    bc04/5± 11/85  ديمتوات و روغن

  a88/1± 28/82    bc04/4±15/81  استامي پرايد و روغن

  b95/2±84/64    dc84/4±74/75  زين ماوسير

  b75/8± 98/64    dc42/2±32/75  آبامكتين و روغن

  c41/7± 65/33    de77/13± 31/60  آبامكتين

  b61/4± 25/54    e49/7± 54/58  استامي پرايد

  c96/4± 96/30    e82/2± 99/48  ديمتوات

  d85/0± 63/12    f29/2± 38/20  روغن امولسيون شونده

  باشند. درصد مي 5در سطح احتمال  LSDهايي كه داراي حداقل يك حرف مشترك هستند فاقد تفاوت آماري بر اساس آزمون  ستون
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روز پس از سمپاشي بين تيمارها  14و  5 در سال دوم،

داري در سطح احتمال يك درصد وجود  اختالف معني

داشت. پنج روز پس از سمپاشي بلوك فاقد اثر 

تيمار  و  (df= 3, F= 0.52, P= 0.67)دار معني

 =df)معني دار در سطح احتمال يك درصد داراي اثر

11, F= 5.42, P= 0.0002) ه روز پس بود. چهارد

 ,df= 3, F= 1.86)دار معني ثرفاقد ابلوك  از سمپاشي

P= 0.15) داراي اثر معني دار در سطح احتمال  و سموم

 ≥df= 11, F= 12.60, P)ند بود يك درصد

0.0001).  

روز پس از  5هاي استفاده شده  كش از بين حشره

، ماالتيون و  Aسمپاشي ماالتيون همراه با روغن در گروه 

، ديمتوات به AB  رايد همراه با روغن در گروهاستامي پ

پرايد و  زين به همراه روغن، استاميهمراه روغن، سيروما

آبامكتين و ، Bآبامكتين همراه با روغن در گروه 

و  DCديمتوات در گروه ،  BC زين در گروهسيروما

قرار گرفتند.  Dنهايتا روغن امولسيون شونده در گروه 

ي ماالتيون به تنهايي و همراه چهارده روز پس از سمپاش

زين به همراه روغن، استامي ، سيروما Aبا روغن در گروه 

پرايد به همراه روغن و ديمتوات همراه روغن در 

راه روغن، استامي پرايد و آبامكتين به هم ،ABگروه

، DC ، آبامكتين در گروهBCزين در گروه سيروما

ك و روغن امولسيون شونده ي Dديمتوات در گروه 

  .)2قرار گرفتند (جدول Eدرصد در گروه 

مقايسه ميانگين درصد تلفات پنج و چهارده روز پس از 

سمپاشي نشان داد، روز چهاردهم تعداد تلفات بيشتري ثبت 

هاي استفاده شده در سال اول  شدند و از بين حشره كش

ماالتيون به تنهايي و همراه باروغن و سيرومازين همراه روغن 

درصد تلفات چهارده  48/91و  75/98، 76/93 به ترتيب با

روز پس از سمپاشي موثرترين تركيبات در كنترل آفت بودند. 

، نيرومازيس ،و همراه باروغن ييبه تنها ونيماالتسال دوم 

، 93/94به ترتيب با  همراه روغن پرايد ديمتوات و استامي

درصد تلفات در چهارده  12/83و  65/83، 42/82، 90/94

از سمپاشي موثر بودند. روغن ولك يك درصد  روز پس

آفت  ها كمترين تاثير را در كنترل كش بدون استفاده با حشره

سوزي در شرايط  گونه اثرات گياه كه هيچ ضمن اينداشت. 

 .ديده نشد طبيعي آزمايش

  

 

  1392روز پس از سمپاشي در سال  14و  5 زاي انبه هاي مختلف بر پشه گال كش . تاثير حشره2جدول

 SE±درصد تلفات   تيمارها

  روز پس از سمپاشي 14  روز پس از سمپاشي 5  

a29/5±  ماالتيون و روغن
 10/82  a25/1±

 90/94  

  ab05/6± 26/64  a19/2± 93/94  ماالتيون

  b51/6± 34/53  ab92/5± 42/82  روغنوزين ماوسير

  b21/7±28/54  ab74/4± 65 /83  ديمتوات و روغن

  ab05/7± 88/60  ab25/2±12/83  روغناستامي پرايد و 

bc88/13±  زين ماوسير
 95/40  bc75/6±

 87/65  

b85/1±  آبامكتين و روغن
 19/47  bc02/7±

 65/70  

bc26/7±  آبامكتين
 34/44  dc11/6±

 87/63  

  b56/9± 39/50  bc91/12± 64/67  استامي پرايد 

  dc92/3± 23/21  d11/8± 71/47  ديمتوات

  d83/2±62/16  e72/1± 34/23  وندهروغن امولسيون ش

  باشند. درصد مي 5در سطح احتمال  LSDهايي كه داراي حداقل يك حرف مشترك هستند فاقد تفاوت آماري بر اساس آزمون  ستون
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ها به دليل افزايش كارايي، سازگاري باال با محيط  روغن

زيست و مقرون به صرفه بودن به لحاظ اقتصادي به رهيافتي 

اند و  ها تبديل شده كش عرصه كاربرد در انواع آفتنوين در 

كش مورد  بايستي متناسب با شرايط خاص كاربرد هر آفت مي

 هاي استفاده قرار گيرند و اين موضوع تنها با انجام آزمايش

ها  كش خاص در جهت كاهش ميزان مصرف آفت

پژوهش حاضر و منابع هاي  بر اساس يافتهباشد.  پذير مي امكان

امولسيون  كاربرد روغن نتيجه گرفتتوان  ده ميبررسي ش

كش عالوه  با سموم حشره كم و مخلوط آنغلظت  با شونده

 با توجه به .يدنما مي رژيستي دوام سموم را بيشترنبر اثرات سي

ضخامت گال ها كاربرد روغن امولسيون  رفتار حشره آفت و

شونده ميزان تاثير سموم را بيشتر نموده و سبب افزايش 

داراي و استامي پرايد  سيرومازينشده است. لكرد سموم عم

در داخل مانع از رشد و نمو الرو  هستند وخاصيت سيستميك 

را تا حد قابل  شده در نتيجه ظهور حشرات كاملها  گال

  توجهي كاهش دادند.

مطالعات انجام شده در دنيا در خصوص استفاده از 

وده و در ها براي كنترل اين آفت بسيار كم بكش حشره

  اند.  هها معرفي شد چندين مورد برخي حشره كش

زاي  پشه گال ) روي اكولوژي2008( 1چن و همكاران

هاي  كش و حشره Procontarinia mangicola  (Shi)انبه

تحقيقاتي انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه  آن موثر عليه

درصد  81درصد خسارت آفت را تا  2كاربرد آبامكتين 

د. در شرايط چابهار اين تركيب با فرموالسيون اد  كاهش

EC1.8%  60توانست حدود  ميلي ليتر بر ليتر 6/0و غلظت 

  .درصد آفت را كنترل كند

براي كنترل  در پژوهشي ديگر تركيب روغني فنيتروتيون

د (گل محمد زاده زا در بلوچستان موثر معرفي ش هاي گالپشه

   .)1379خيابان، 

لوچستان مانند كهير و طيس كوپان در برخي مناطق ب

. از طرفي ارقام بسيار باال استاين آفت شدت آلودگي 

سمپاشي  ولي رشدي متفاوتي دارند مراحل انبه مختلف

                                                
1- Chen et al. 

در صورت  و هاي جوان ظهور برگبايستي مصادف با يم

هاي تازه انبه صورت  روي برگ هاي جديد مشاهده گال

اشي كليه در صورت شدت آلودگي پس از سمپ پذيرد.

هاي  انهدام برگ كنند كه بايستي هاي آلوده ريزش مي برگ

آلوده در پاي درختان وسوزاندن آنها جهت كاهش ميزان 

   .صورت گيردجمعيت آفت 

رل تهاي كن تلفيقي از روش مشابهبر اساس يافته هاي 

تواند موثر  زراعي، شيميايي و مكانيكي در كنترل آفت مي

  ). 2005ن، د (احمد و همكاراواقع گرد

هاي آزمايش شده در اين تحقيق بر پشه گالزا  كش  حشره

موثر بوده اند اما در اين بين بهترين تيمارها پنج روز پس از 

چهارده روز پرايد همراه با روغن و  استاميسمپاشي ماالتيون و 

تنهايي و همراه با روغن و پس از سمپاشي ماالتيون به 

بارزه با پشه گالزاي برگ جهت مزين به همراه روغن سيروما

استفاده  د.بوخوب  روي آفت نبه قابل استفاده و درصد تلفاتا

 عالوه بر افزايش دوام سموم از امولسيون روغن با حشره كش

شود پوشش يكنواختي از سم روي سطح برگ قرار باعث مي

در گذاري در برگ نباشند  گيرد و حشرات كامل قادر به تخم

گال ها راتسهيل نموده و منجر به نفوذ سم به داخل ضمن 

 البتهشود. در داخل گال مي ي آفتهامرگ الروها و شفيره

هاي ماالتيون، سيرومازين با توجه به كارايي باالي حشره كش

هاي توصيه شده و استامي پرايد به همراه روغن در غلظت

بررسي نيز  كمترهاي ضروري است كارايي آنها در غلظت

ها با  اله تعداد زيادي از حشره كشهر سشود. همچنين 

شوند كه  هاي متنوع و جديد در دنيا معرفي مي فرموالسيون

  نياز به ارزيابي و بررسي خواهند داشت.
  

  گزاريسپاس

معاونت بهبود توليدات گياهي بدين وسيله از زحمات 

آقاي  ،جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان سازمان

اين پژوهش تشكر و  رايدر اج مهندس يوسف ريگي

  گردد. قدرداني مي
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