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بسمه تعالي
مقدمه:
درخت اقاقيا ( )Robinia spp.يكي از درختاني است كه در فضاي سبز مناطق شهري از آن استفاده
ميشود .اين گونه گياهي براي كنترل فرسايش و آمايش خاك مناسب ميباشد .اين گياه گرما و سرماي
شديد را تحمل كرده و در خاكهاي خشك و ضعيف خوب رشد ميكند .واريتههاي متعددي از اين گياه
شامل انواع بدون خار و چتري موجود است .درختان اقاقيا مورد حمله آفات و بيماريهاي مختلفي قرار
ميگيرند .يكي از آفات مهمي كه روي درختان اقاقيا ايجاد خسارت ميكند ،شته بقوالت (شته اقاقيا)
ميباشد .اين آفت عالوه بر اقاقيا روي ساير بقوالت وحشي ،زينتي و درختاني مانند عرعر ،پالونيا ،كنار و
نيز طاووسي و  ...ديده ميشود.

ب

الف
شكل :1اقاقياي الف) پيوندي ،ب) نرك

مرفولوژي (شكل شناسي):
شته بقوالت با نام علمي  Aphis craccivoraيكي از مهمترين آفات اقاقيا به شمار ميآيد.
سلسله :جانوران

Kingdom: Animalia

شاخه :بندپايان

Phylum: Arthropoda

رده :حشرات

Class: Insecta

راسته :جورباالن

Order: Homoptera

خانواده :شتهها

Family: Aphididae

جنس:
گونه:

Genus: Aphis
Species: Aphis craccivora

شتهاي است تخم مرغي شكل و شفاف به طول  1/5تا  2/5ميليمتر به رنگ سياه يا خرمايي متمايل به سياه.

در سنين پورگي رنگ شتهها خرمايي رنگ است كه به تدريج تيرهتر ميشوند .سر و قفسه سينه تيرهتر از
قسمت شكمي و پنجههاي آن به رنگ سياه و رنگ ساق پاهايش روشنتر است.
الف

ب

شكل :2شته اقاقيا الف)پورههاي سنين مختلف و حشرات كامل بيبال ،ب)حشرات كامل بالدار

زيست شناسي و نحوه ايجاد خسارت:
اين شته روي دمبرگ ،جوانه و برگچه زندگي ميكند و مانند ساير شتهها با خرطوم خود شيره گياهي را
مي مكد و باعث پژمرده شدن و پيچيده شدن برگها و خشك شدن جوانهها ميشود .در گياهان زينتي با
جمع شدن دور گلها از شكفتن آنها جلوگيري ميكند .ضمناً با ترشح عسلك فراوان باعث جلب مورچهها
و نيز تجمع گرد و غبار و يا قارچ عامل فوماژين روي برگها شده و فتوسنتز را در برگها كاهش ميدهد.
به احتمال زياد زمستانگذراني اين شته به صورت شته ماده بيبال روي طوقه گياهان ميزبان و يا در زير
گياهان خشك شده در پناهگاههاي زمستاني ميباشد و د ر اوايل بهار از پناهگاههاي خود بيرون آمده و به
روي گياهان ميزبان ميروند.

مبارزه:

جمعيت اين شته با توجه به شرايط آب و هوايي متغير ميباشد و معموالً در اوايل بهار زياد است ولي به
تدريج جمعيت آفت در اثر عوامل محدود كنندهاي مانند دشمنان طبيعي ،كاهش رطوبت و افزايش دما
كاهش مي يابد و مجدداً در اوايل پاييز افزايش مييابد .بنابراين ميتوان جمعيت آفت را با سمپاشي در
زمان مناسب و با بكارگيري دز توصيه شده ،كنترل نمود.
الف -حفاظت از دشمنان طبيعي :شته اقاقيا داراي دشمنان طبيعي متعددي ميباشد كه از آن جمله
ميتوان به كفشدوزكهاي  Coccinella septempunctataو  ،Harmonia dimidiataمگسهاي سيرفيد
 Episyrphus balteatusو  Betasyrphus serariusو زنبورهاي پارازيتوئيد Lipolexis scutellaris

و  Praon abjectumاشاره كرد كه با استفاده از حشرهكشهاي كم دوام و سريع التاثير ميتوان تلفات
حاصل از سمپاشي روي اين حشرات مفيد را به حداقل رساند.
ب -مبارزه شيميايي :براي مبارزه شيميايي ميتوان از سموم فسفره اعم از نفوذي ،تماسي و سيستميك
استفاده نمود .قبل از پيچيده شدن برگها ميتوان از سموم فسفره تماسي مانند ماالتيون  %06به نسبت دو در
هزار استفاده كرد .ولي پس از پيچيدگي برگها براي موثر بودن سمپاشي بايستي از سموم نفوذي يا
سيستميك مانند ديازينون يا متاسيستوكس و يا كنفيدور به نسبت يك در هزار استفاده شود.
ج -مبارزه فيزيكي :آبشويي تاج و تنه درختان با فشار زياد عالوه بر تقليل جمعيت اين آفت باعث
كنترل جمعيت كنه تارعنكبوتي و كاهش خسارت اين آفت ميگردد و باعث كاهش كاربرد سموم شيميايي
شده و همچنين درختان را از آلودگي دوده خيابانها و نيز گرد و غبار پاك مينمايد.

شكل :3آثار خسارت شته اقاقيا

