ّقذّ: ٚ

صٕدش ّ٘ ٙتا ٕاُ عَْي

 ٗ Psalmo charias alhageosتا ٕاُ ّتشادؾ

 Cicadatra ochreataدس

ايشآ ،اـؽإستآ  ،پامستآ ٗ  ...ـعاٍيت داسد.
ائ حطشّ ٙتعَق ت ٚساستٚ

 ٗ Homopteraخإ٘د Cicadidae ٙاست  .ائ صٕدش ٙيني اص آـات ّ ّ٘ ِٜدس

ايشآ است ٗ دس تيطتش ٕقاط اص خَْ ٚمشج ٗ اطشاؾ تٜشآ إتطاس داسد

 .ائ آـت عالٗ ٙتش ّ٘ ت ٚسٖدذ  ،سية ،

سپيذاس  ،صتآ ىٖدطل ٕ ،اسٗٓ  ،اتشيطِ  ،قش ٙآقاسذٕ ،ستشٓ  ،ى٘خ ، ٚپٖث ... ٗ ٚخساست ٗاسد ّي مٖذ .
تط٘س مَي صٕدش ٙيني ا

ص اـات ّ ِٜتاؼات است م ٚدٗ ىٕ٘ ٚاص آٓ ضاٌّ صٕدشّ٘ ٙد صٕدش ٙـالٗا تيطتشئ
ٕ .ح٘ ٙخساست

خساست سا داسٕذ ٛشىٕ٘ ٚعالٗ ٙتش دسختآ ّثْش تش دسختآ ؼيشّثْش ٕيض خساست ّي صٕٖذ
ٛشدٗىٕ٘ ٚضثي ِٛ ٚاست ٗ ت٘سط حطش ٙماٌّ ٗ پ٘سٛ ٙاي سٖئ ّختَؿ إداُ ّي ض٘د.

مرفولوژي :
ٛش 2هٕٗ ٚداساي سّ ٚشحَ ٚصيستي ضاٌّ حطش ٙماٍِ  ،پ٘س ٗ ٙتخِ ّي تاضذ .
حطش ٙماٌّ صٕدش ّ٘ ٙت ٚسٕو سثض سٗضٔ تا چطِ ٛاي ـيشٗص ٙاي سيش ،سٗضٔ ،

سيا ٙيا ق ٜٙ٘اي ٗ ت ٚطً٘
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تا َّ 28ي ّتش است  .حطشات ماٌّ داساي تاٍٜاي ضيط ٚاي ٗ ضفاؾ ٛستٖذ ٗ ٕش ائ حطشات ؟ غذا ّي مٖذ

.

تخِ ٛاي صٕدش ٙدٗمي ضنٌ ت ٚس ٚسٕو سفيذ ضثي ٚدإٛ ٚاي صيش تشٕح ٗ ت ٚطً٘ ّ 1/5يَي ّتش است .

بيولوژي:
حطشات ماٌّ آـت ّعْ٘الً اص اٗائٌ خشداد تا اٗاخش ضٜشي٘س ّا ٙتتذسيح ظاٛش ّي ضٕ٘ذ ٗ يل ٛفت ٚپس اص
ظٜ٘س خفتييشي ٗ تخِ سيضي إداُ ّي ض٘د

 .حطشّ ٙاد ٙتخِ ٛاي خ٘د سا ت ٚغ٘ست

 2سديؿ خط ٗ چئ

دس صيش پ٘ست ٗ داخٌ چ٘ب ضاخٛ ٚا ّي ىزاسد ٗ ٗسٗدي آٓ سا تا ّاد ٙاسفٖدي سفيذسٕيي ّي پ٘ضإذ
ضناـٜاي تخِ ىزاسي دٗمي ضنٌ ٗ ت ٚطً٘
ّعْ٘الً تخِ سيضي سٗي دسختآ

ّ 6يَي ّتش است م ٚتا سضذ ضاخٛ ٚا تاص ٗ ّطخع ّي ضٕ٘ذ

پشضاخ ٗ ٚق٘ي تش إداُ ّي ىشدد

 .طً٘ دٗس ٙخٖئ حذٗد  30سٗص است مٚ

پس اص آٓ پ٘س ٙسٔ يل ظاٛش ضذ ٗ ٙاص سٗي ضاخ ٚسٗي صّئ ّي اـتذ ٗ خ٘د تا ت ٚسيطٚ
آٓ تؽزيّ ٚي مٖذ  .ائ حطش 5 ٙسٔ پ٘سىي داسد ٗ پ٘س ٙسٔ
تؽييش خٌد ت ٚدسخت يا ّن٘ـٛ ٚا ّي چسثذ
دس  8ساً طً٘ ّي مطذ.

؟سسإذ ٗ ٙاص سيطٚ

 5پس اص تنْيٌ اص خاك خاسج ضذ ٗ ٙتشاي

 .دٗس ٙصٕذىي يل ٕسٌ صٕدشّ ّ٘ ٙعْ٘الً ينساً ٗ صٕدش ٙ؟ ٗاحذ

.
.

نحوه خسارت:
حطشات تاٍػ دسٗٓ ضاخٛ ٚاي خ٘آ دسختآ ّيضتآ تخِ سيضي ّي مٖٖذ
دچاس مِ سضذي ضذ ، ٙتشىٜا صسد ٗ ّي٘ٛ ٙا تسي

اس م٘چل ّي ض٘د

م ٚائ آـت ضي٘ع داسد دسختآ
 .دس ٕٜايت دسختآ ضعيؿ ضذٗ ٙ

سشإداُ ّي خطنٖذ .
 .پ٘سٛ ٙا تا

پ٘سٛ ٙاي ائ آـت تا استقشاس سٗي سيط ٚدسختآ ّيضتآ ت ٚضذت ضيش ٙىياٛي تؽزيّ ٚي مٖٖذ
ضعاع يل ّتشي اص ط٘ق ٚدس اطشاؾ سيطٛ ٚا ّستقش ٛستٖذ ٗ ضشايط ماّالً ّشط٘ب تشاي سضذ خ٘د تشخيح
ّي دٕ ٙذ .
ـعاٍيت ٗ خساست ائ آـت دس صّئ ٛايي م ٚعْق خاك إٜٓا مِ است ٗ ىياٛآ ّيضتآ داساي سيطٛ ٚاي
ّتشامِ دس قسْت ٛاي سطحي ٛستٖذ تيطتش است.

كنترل آفت:
 - 1تشاي ـعاٍيت صٕدش ٙخامٜاي سسي تسياس ّٖاسة است

ٍ .زا تايذ اص ماضت

دسخت دس خامٜاي سسي

خ٘دداسي ٗ ٕسثت ت ٚاغالح تاـت خاك ٗ خ٘اظ ـيضيني آٓ اقذاُ ض٘د.
 - 2إتخاب اسقاُ ّقاُٗ ت ٚآـت خػ٘غاً دس ّ٘سد دسختآ إي٘س م ٚاص ُ

يضتإٜاي اغَي ائ حطشّ ٙحس٘ب

ّيضٕ٘ذ.
ّيضتآ ٛا ٕيض

 - 3دس تامستآ ٛا تشتيت ٗ ٛشس دسختآ ّ٘ تايذ ت ٚغ٘ست ايستاد ٙتاضذ ٗ دسخػ٘ظ سايش
ٛشس ـشُ دٛي ت٘غيّ ٚي ض٘د.
ٗ - 4خئ عَفٜاي ٛشص خػ٘غاً دس ّاٛ ٙاي ّشداد ٗ ضٜشي٘س تّٖ ٚظ٘س حزؾ عَؿ ٛاي ٛشص حاٗي تخِ
آـت ٗ خَ٘ىيشي اص دستشس پ٘سٛ ٙا تش سيط ٚإٜٓا
 - 5آتياسي خٜت ٗ ماـي

 :آتياسي سطحي تاعث ىستشش سيط ٚدسختآ دس سطح خاك ّي ٗضذ دس ٕتيدٚ

دستشس پ٘سٛ ٙاي سٔ اًٗ ت ٚسيطٛ ٚا ت ٚس ٚ؟ إداُ ّي ض٘د
ٗ ت ٚط٘س ّٖظِ إداُ ّي ض٘د

 .تٖاتشائ آتياسي دسختآ تايذ تّ ٚيضآ ماـي

 .اٍثت ٚتّٖ ٚظ٘س اختالً دس خشٗج پ٘سٛ ٙاي سٔ

صّآ اٗج ظٜ٘س پ٘سٛ ٙا دس د ٚٛاًٗ ٗ دُٗ تيشّا ٙآتياسي ت ٚط٘س ّحذٗد إداُ ض٘د.
 - 6تق٘يت دسختآ ت ٚسٗش چاٍن٘د ّحٍَ٘پاضي دس غ٘ست ٕياص

 5اص خاك تٜتش است دس

 - 7ضخِ ٗ پاتيٌ صّئ اطشاؾ دسختآ ٗ تاؼات آٍ٘دٙ

ٖٛ :ياُ خشٗج پ٘سٛ ٙا يعٖي حذٗد

اً اص اٗايٌ تيشّا، ٙ

تيٌ صدٓ پاي دسختآ ّ٘خة خشاب ضذٓ داالٕٜاي خشٗج پ٘سٛ ٙا ضذ ٗ ٙإٜٓا سا دس ّعشؼ پشٕذىآ قشاس
ّي دٛذ.
 - 8حزؾ ضاخٛ ٚاي حاٗي تخِ آـت اص اٗائٌ تيشّا ٙتا اٗاخش ّشدادّا ٙاص إٓدا م ٚتخِ ائ حطش ٙت٘سط
يل ٕ٘ع صٕث٘س (اصيت٘ئيذ ) تاساصيتّ ٚي ض٘د الصُ است ضاخٛ ٚاي حاٗي تخِ ٛشس ضذ ٙدس ّحٌ تاغ ٗ دس
آٓ سطٌ ٛاي تضسه ٕيٜذاسي ضٕ٘ذ تا ضْٔ خَ٘ىيشي اص ٕف٘ر پ٘سٛ ٙا ت ٚخاك اص صٕث٘س

پاساصيت٘ئيذ

حْايت ْٕ٘د.
 - 9محلول زيرسم  :مٖتشً پ٘سٛ ٙاي سٔ يل تا ّحًَ٘ سْي ايْثذاَّ٘پشايذ
ْٛشا ٙتا آتياسي دس مٌ سايش إذاص دسخت تايذ ّػشؾ ض٘د

 0/5-1دس ٛضاس ّحًَ٘ سْي

 .إناس تا ت٘خ ٚت ٚتيٍ٘٘طي آـت تقشيثاً اًٗ

ّشداد إداُ ٗ پإضدّ ِٛشداد تنشاس ّي ض٘د.
-10پايداري كنترل آفت  :تا ت٘خ ٚت ٚايٖن ٚيل ٕسٌ آـت حذاقٌ
تايذ تئ  4/8ساً تنشاس ض٘د ضْٖاً ماتشد

ّ 20يَي ٍيتش اص سِ ٕاّثشد ٙت ٚاصاء ٛش دسخت إي٘س دس صّآ

خشٗج ٛاي صٕدشّ٘ ٙاص خاك تاثيش خ٘تي دس ماٛص خساست آـت داسد
قِ)

 4ساً طً٘ ّي مطذ ّ٘

اسد  4تا 9

(؟ ـشٗسدئ دس ضشايط است آ

