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   آفت بخش اول: اطالعات
   اهميت و ضرورت

مهم ترين   Lobesia botrana (Denis et Schiffermuller) (Lep., Tortricidae)خوشه خوار انگور رمك
و آسياي  ادر اروپا و همچنين كشورهاي مجاور درياي مديترانه، شمال آفريقآفت تاكستان ها در سراسر 

ت كليدي بسياري از تاكستان ف). اين حشره آBovey, 1966; Gabel & Roehrich, 1995صغير است (
(آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، قزوين، چهارمحال و بختياري، خراسان رضوي، خراسان هاي ايران 

محسوب مي  ، سمنان، فارس، كردستان، كهكيلويه و بويراحمد، لرستان، مركزي و همدان)شمالي، زنجان
 توسط كوثري از تاكستان هاي اروميه گزارش شده 1324براي اولين بار در سال  .)Behdad, 1991( شود

 تعيين نسبي رطوبت و دما جمله از منطقه بر حاكم شرايط اقليمي با حشره، اين جغرافيايي پراكنشاست. 

درجه سلسيوس، منطقه اي پرخطر براي زمستان گذراني  20مناطق با دماي پايين تر از منفي مي شود. 
امكان استقرار و زنده ماني شفيره هاي آفت در اين مناطق ميسر نمي باشد. همچنين محسوب مي شوند و 

درصد يا مناطق با  30درجه سلسيوس و رطوبت نسبي كمتر از  34مناطق با تابستان هاي گرمتر از 
محدود كننده پراكنش جغرافيايي  سلسيوس درجه 15تا  5زمستان هاي ماليم با دماي طوالني مدت 

  ). 1(شكل  )Fowler & Lakin, 2002( دنمي شوآفت محسوب 
مي تواند در مناطق و  استميزباني دارد و ميزبان اصلي آن انگور  حعموما ترجيخوشه خوار انگور م كر

) در سال ايجاد كند. خسارت Naserizadeh & Bassiri, 1994) تا چهار نسل (Gharib, 1960مختلف، سه (
مستقيم آفت از طريق تغذيه الروهاي حشره از غنچه ها، خوشه هاي گل، حبه هاي نارس و رسيده انگور 

شرايط حبه  شدنخسارت غيرمستقيم آفت از طريق مساعد  د.و منجر به افت كمي محصول مي شو بوده
ذيه و فاسد شدن حبه هاي غهمچنين تو  Botrytis cinereaهاي صدمه ديده به پوسيدگي توسط قارچ 

ميزان خسارت ناشي از  زنبور زرد و مگس ها ايجاد مي شود. برخي حشرات نظير خسارتانگور درنتيجه 
اين آفت به عوامل متعددي از جمله مرحله رشدي گياه، رقم انگور، اندازه خوشه، جنبه كاربردي محصول، 

رد لذا سطوح اقتصادي متفاوتي براساس فاكتورهاي نسل آفت، حساسيت به پوسيدگي و غيره بستگي دا
؛ Roehrich & Boller, 1991؛ Parvan & Girolami, 1993فوق براي اين آفت اعالم شده است (

Moschos, 2004.(   
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  )Lobesia botrana(خوشه خوار انگور  مكر. نقشه پراكنش جغرافيايي 1شكل 
)2020.5.15, https://gd.eppo.intEPPO (  

 رخوشه خوار انگو مكرشكل شناسي 

 Mediterranean vine moth ،Grapevine moth ،Europeanور به زبان انگليسي، گخوشه خوار ان رمك

grapevine moth ناميده مي شود )Balachowsky, 1966 .( اسامي علمي مترادف آن عبارتند از  
Polychrosis botrana Denis & Schiffermuller ،Polychrosis vitisana Jacq ،Eudemis botrana 

Schiffermuller ،Lobesia reliquana Tr. ،Lobesia rosmarinana Milliere 

  ). Varela, et al. 2010؛ 1375صابر، ( است
 6ميلي متر و طول بدن حدود  12حدود  ،عرض آن با بال هاي باز كه است اي شب پره :حشره بالغ

روشن همراه با دو نوار روشن عرضي است. در بخش ميلي متر مي باشد. بال هاي جلويي با زمينه قهوه اي 
واقع شده اند. بال  ابا نقش نگار تيره ديده مي شود و نوارها به طور متناوب بين لكه همياني آن لكه هاي 

  . )2(شكل  هاي جلويي در حاشيه انتهايي بال ها ريشك هايي به رنگ روشن دارند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )Lobesia botranaخوشه خوار انگور ( رمكو روش تشخيص حشره نر و ماده حشره بالغ  -2شكل 
  

ميلي متر و به زحمت با چشم ديده مي شوند و رنگ آن زرد مايل به سفيد  0,8تا  0,6به قطر  :تخم
  است. 

 حشره نر حشره ماده
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ميلي متر طول دارند. رنگ آن ها در ابتدا سفيد است كه بتدريج به رنگ  11تا  10در انتهاي رشد  :الرو
  سبز مايل به زرد تا مايل به قهوه اي تغيير مي كند. پيش گرده و سر در الروها سياه رنگ است. 

  ).4و  3 ميلي متر مشاهده مي شوند (شكل 6تا  5به رنگ قهوه اي روشن تا تيره و به طول  :شفيره
  

  
  
  
  
  
  
  

  )Lobesia botranaخوشه خوار انگور ( مكرتخم (راست باال)، الرو (چپ باال)، شفيره (پايين)  -3شكل 
  

  
  )Lobesia botrana(  خوشه خوار انگور مكرمراحل رشدي  -4شكل 

  
  خوشه خوار انگور رمك چرخه زندگي و زيست شناسي

انگور در فصل رويش براساس مناطق جغرافيايي مختلف، متفاوت و از دو تا خوشه خوار  رمكتعداد نسل 
پنج نسل در سال گزارش شده است. در ايران اين آفت براساس موقعيت جغرافيايي منطقه و شرايط 
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سه تا چهار نسل با نسل چهارم ناقص در استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان  ،محيطي حاكم بر آن
نجان، خراسان رضوي، خراسان شمالي، قزوين، تهران، اصفهان و سه تا چهار نسل در استان غربي، اردبيل، ز

نقش عمده  ،. در بين عوامل محيطي، دما و طول روزمشاهده مي شودهاي فارس و چهارمحال و بختياري 
اي در فعاليت هاي زيستي آفت دارند. به طوري كه دياپوز به شدت تحت كنترل طول روز و متوسط 

  دماي شبانه روز مي باشد. 
شفيره ها در داخل پيله هاي ابريشمي در زير پوستك هاي شل شده و شكاف هاي تنه درخت، ال به الي 

در بهار تحت  .ديوارها زمستان گذراني مي كنندبرگ هاي زير درختچه، داخل خاك و حتي داخل شكاف 
د. در ندرجه سلسيوس از دياپوز خارج مي شو 10از جمله تداوم دماي باالتر از  ،شرايط مناسب محيط

با دماي زير هشت درجه سلسيوس، كشنده خواهد بود. حشرات كامل زمستان گذران  ، وقوعاين شرايط
روز درجه  150تا  130با كسب مجموع دماي موثر  درجه سلسيوس T0 (10آستانه پايين دمايي (

شاخص هاي دمايي رشد و نمو تحقيقات نشان داده است، به صورت تدريجي ظاهر مي شوند.  ،سلسيوس
ايران متفاوت از جمعيت هاي مناطق ديگر جهان است. در استان هاي  در خوشه خوار انگورجمعيت 

ب پره ها از دهه اول ارديبهشت ماه شروع و تا اوايل آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي خروج اين ش
خرداد ماه ادامه مي يابد. در ساير استان هاي كشور نيز خروج آفت براساس شرايط محيطي منطقه، از 

  جمله دماي محيط، از اوايل فروردين ماه تا اوايل خرداد ماه ادامه دارد. 
در طول روز در زير برگ ها، علف هاي هرز و شكاف تنه درختان  و حشرات كامل، فعاليت شبانه داشته

كمي بعد از آن به اوج مي رسد و با مي شود و از غروب آفتاب شروع  نهااستراحت مي كنند. پرواز آ
  پايان مي يابد. حشرات كامل با حركات زياد حين پرواز قابل شناسايي مي باشند.  آفتاب طلوع

يلي و جفت گيري شروع به تخم ريزي مي كنند. در صورت مناسب بودن شب پره ها پس از تغذيه نكم
شرايط محيطي، تخم ريزي يك يا دو روز بعد از جفت گيري شروع مي شود و ماده ها تخم هاي خود را 

و در  گل دهندهدر بهار به صورت انفرادي يا دو تا سه تايي روي براكته ها، گلبرگ ها، ساقه جوانه هاي 
حبه هاي انگور باعت برانگيختن رفتار تخم  تردوشه ها مي گذارند. سطح صاف، هموار و تابستان روي خ

هاي رسيده اي را كه زمان برداشت آن ها نزديك است ريزي در شب پرها مي شود. ماده ها، خوشه 
  براي تخم ريزي انتخاب نمي كنند. 

به نظر مي رسد حشرات ماده دماي خنك بهار جفت گيري و تخم ريزي آفت را به تعويق مي اندازد. 
مكان هايي را براي تخم ريزي انتخاب مي كنند كه سابقه آلودگي داشته باشند و حضور الرو قبلي در آن 

آن منبع از نظر غذايي؛ آسان بودن نفوذ در آن و از نظر شرايط محيطي  بودنمكان، به منزله با ارزش 
  اختفا از دشمنان طبيعي مناسب تر است. اعم از دما، رطوبت نسبي، جريان باد و حتي امكان 

تا  23وس انجام مي گيرد ولي دماي بهينه براي تخم ريزي سيدرجه سل 30تا  15تخم ريزي در دماي 
تخم مي گذارد و دوره جنيني بسته به دما  160درجه است. هر ماده در دماي بهينه، به طور متوسط  26

به ذكر است، حشرات بالغ و تخم نسبت به تغييرات  الزمروز طول مي كشد.  11تا  7و شرايط محيط 
كه الروهاي نئونات شديدا متحرك بوده،  هستنداراي پنج سن الروي محيطي شديدا حساس هستند. د
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د نبعد از طي يك دوره سرگرداني، براي استقرار و شروع تغذيه، داربست ابريشمي به دور دم ميوه مي بند
د. الروهاي نرا در اطراف خوشه گسترش داده، در داخل آن تغذيه مي كنو بعد از استقرار، النه ابريشمي 

سرگرداني الروهاي نسل دوم و سوم كوتاه تر از  دورهبزرگ در داخل تار كامال قابل رويت مي باشند. 
خود، نياز به مجموع دماي موثر معيني باالتر از  رشد و نمونسل اول مي باشد. الروها براي كامل كردن 

روز كسب مي كنند و پس از آن در داخل  30تا  20درجه دارند كه معموال آن را در طي روز  100
شكاف تنه درخت، اطراف علف هاي هرز، برگ هاي لوله شده، زيرپوستك تنه درخت و خاك تبديل به 

   .)5(شكل  شفيره مي شوند

  
  خوشه خوار انگور مكر چرخه زيستي -5شكل 

  
  خوار انگورخوشه  مكرنحوه خسارت 

در بهارهاي سرد، الروها زودتر از مرحله گلدهي درختچه مو ظاهر مي شوند و براي زنده ماندن، از ساير 
قسمت هاي گياه از جمله جوانه هاي گل باز نشده تغذيه مي كنند. الروها به بوي مواد فرار منتشر شده 

مي دهند. اين آفت  از برگ هاي سبز و خوشه هاي انگور آلوده به كپك خاكستري تمايل زيادي نشان
محل فعاليت آفت از طريق تارهاي مي تواند دوره فعاليت خود را با زمان خوشه دهي ميزبان تنظيم كند. 

و غنچه  جوانه هاي در حال گلدهي ازبه اين ترتيب كه الروهاي نسل اول رو خوشه مشخص مي شود. 
ي موارد نيز از جوانه هاي رويشي تغذيه . در برخپوشانده مي شودتغذيه مي كنند و روي آن ها با تارهايي 

الروهاي نسل همچنين، . )6(شكل  و سبب خشكيدن گل ها و جوانه ها و ريزش آن ها مي شوندكرده 
و در نهايت  شدهتغذيه كرده و بر اثر تغذيه، پوست غوره خاكي رنگ و چروكيده  رهاز گوشت غو مدو

خسارت  ز خوشه هاي رسيده تغذيه مي كنند.. الروهاي نسل سوم ا)7(شكل  حبه ها ريزش مي كنند
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به الروهاي نسل سوم مي باشد كه عالوه بر خسارت مستقيم  مربوط شب پره خوشه خوار انگوراصلي 
ناشي از تغذيه آفت، شامل خسارت غيرمستقيم ناشي از انتقال قارچ عامل پوسيدگي خاكستري توسط 

  . )8(شكل  الروهاي آفت نيز مي باشد
 بينيشديدا وابسته به مراحل رشد و نمو درختچه مو مي باشد و براي پيش  خوار انگورخوشه خسارت 

آستانه زيان بدين ترتيب، . )9(شكل  دقيق خسارت، داده هاي فنولوژي محصول نيز مورد نياز است
  اقتصادي، بسته به رقم، اندازه خوشه گل دهنده و نسل آفت متفاوت است. 

  
  الرو نسل اول شب پره خوشه خوار انگورنحوه خسارت  -6شكل 
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  )Lobesia botranaنحوه خسارت الرو نسل دوم شب پره خوشه خوار انگور  ( -7شكل 

  

  )Lobesia botrana(نحوه خسارت الرو نسل سوم شب پره خوشه خوار انگور  -8شكل 
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) تورم جوانه و 3( ) خواب زمستانه: فلس هاي جوانه زمستاني كم و بيش بسته اند.1( انگورمراحل رشد و نمو  -9شكل 
 مرحله كرك دار شدن: جوانه داخل فلس ها گسترش مي يابد و كرك هاي قهوه اي رنگ روي جوانه ها كامال مشهودند.

مي شود و از شاخه فاصله مي  ) ظهور نخستين برگ: اولين برگ باز7( ) شكفتگي جوانه: آغاز پيدايش شاخه هاي سبز.6(
برگي: گل آذين ها به  6تا  5)مرحله 12( برگي: گل آذين كوچكي در وسط برگ ها ديده مي شود. 3تا  2) مرحله 9( گيرد.

) نمو كامل گل آذين: 17( شدن گل آذين: گل ها به شدت به همديگر فشرده شده اند. طويل) 15وضوح ديده مي شوند.(
درصد كالهك ها  25) اوايل گلدهي: 21) آغاز گل دهي: اولين كالهك ها مي ريزند.(19مي شوند.(گل ها از همديگر جدا 

  درصد كالهك ها ريخته اند. 80) اواخر گلدهي: 25درصد كالهك ها ريخته اند.( 50) مرحله كامل گلدهي: 23ريخته اند.(
رحله حبه كوچك: شروع آويزان شدن خوشه ) م29(. ) تشكيل ميوه: آغاز تورم حبه ها، ريزش بقيه كالهك هاي گل27(

 7) حبه ها به اندازه دانه نخود فرنگي و خوشه ها كامال آويزان شده اند (اندازه حبه ها 31(. ميلي متر) 6تا  4(اندازه حبه ها 
) حبه 38(. ) آغاز رسيدن حبه: شروع محو شدن رنگ سبز حبه ها35(. ) آغاز تماس حبه ها با يكديگر33(. ميلي متر) 10تا 

  املك) خزان 47(. ) شروع خزان برگ ها43(. ) بعد از برداشت ميوه. پايان تكامل چوب41( ها براي برداشت آماده اند
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   خوشه خوار انگور مكر پيش آگاهي
موضوع ، به صورت خشكبارصارف تازه خوري و صادرات نگور از جمله محصوالتي است كه عالوه بر ما

مي باشد. لذا كاهش تعداد دفعات سمپاشي با تعيين زمان دقيق حائز اهميت باقيمانده سموم در آن 
سمپاشي و استفاده از روش هاي ديگر كنترل در قالب برنامه هاي مديريت تلفيقي ضروري است. براي 

شامل تعيين آستانه زيان اقتصادي و پيش  ،نيل به اين منظور، تصميم گيري بر پايه پيش آگاهي آفت
، )2(جدول  مكان ظهور آفت الزم مي باشد. پيش بيني زمان ظهور آفت به سه روش تقويميبيني زمان و 

  انجام مي گيرد.  (تعيين نياز گرمايي يا روز درجه) فنولوژي محصول و فنولوژي وابسته به دما
درجه در مقايسه با ديگر روش ها، كارايي زيادي در تصميم گيري مديريتي اين آفت دارد و  -روش روز

نتايج حاصل  به همراهاستفاده مي شود. در اين روش، اطالعات هواشناسي هر منطقه بسياري از كشور  در
قرار گرفته و از اين روش،  محاسبه تعداد روز درجات مبنايهاي فرموني و اطالعات زيستي حشره، از تله 

گياه  متقابل اثرات بهبا توجه  همچنينمي توان زمان ظهور مراحل مختلف زيستي حشره را محاسبه كرد. 
يزبان در تصميم گيري هاي ، مطالعه روابط تكاملي آفت با گياه مخوشه خوار انگور فنولوژي آفت وميزبان 

   مديريتي از اهميت زيادي برخوردار است.

  
  

   كنترلپايش و بخش دوم: دستورالعمل اجرايي 
  : خوشه خوار انگورتعيين زمان ظهور و تغييرات جمعيت مراحل مختلف زيستي دستورالعمل 

به منظور اطالع از مراحل مختلف زيستي خوشه خوار انگور با توجه به رفتار آفت از روش هاي مختلف 
با توجه به اين كه زمستان گذراني خوشه خوار نمونه برداري براي هر مرحله زيستي استفاده مي شود. 

و با كمك  از جمعيت حشرات كاملدر آغاز فصل رشد  ها نمونه برداري، استانگور به صورت شفيره 
  تله هاي فرموني در هر منطقه پيش آگاهي كه زير دو هكتار نباشد، انجام مي گيرد.

   .مي شود استفادهتله فرموني دلتا  3يا  2 تعداد و نوع تله:
   مو شكفتن جوانه در مرحله زمان نصب تله:

  )Lobesia botrana(  نگورخوشه خوار ا مكرتقويم زماني فعاليت  -2جدول 
مرحله 
زيستي 
  آفت

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين

                          تخم
                          الرو
                          شفيره

حشره 
  بالغ
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متري يا به عبارتي در يك سوم بااليي درخت مو در محل سايه  1,3تا  1ر ارتفاع د ارتفاع نصب تله:
  انداز درخت 

نه عمود بر جريان باد باشند، به طوري كه فرمون ها  ،دهانه تله ها به موازات جريان باد روش نصب تله:
  به راحتي در سطح باغ منتشر شوند. 

  د. نمتر از حاشيه باغ فاصله داشته باش 50و حداقل از هم متر  100حداقل  :فاصله تله ها
هفته يكبار توصيه مي شود. در طول مراحل اجرايي، نوع تجاري فرمون ها  4هر  ها:زمان تعويض فرمون 

تغيير نكند و زماني كه فرمون ها تعويض مي شود حتما فرمون هاي كهنه در يك پالستيك جداگانه از 
رمون قبلي در سطح باغ خودداري شود. همچنين سطح چسبناك باغ خارج شود. از انداختن كپسول هاي ف

  تله ها در هر نوبت بازديد تعويض شوند. 
بازبيني تله ها تا زمان ثبت اولين شكار به صورت روزانه و بعد از آن هفته اي يك  فواصل زماني بازديد:

  د.بار انجام شو
شرايط اقليمي ايستگاه پيش آگاهي، تعيين زمان بيوفيكس آفت مي  براساس :زمان بيوفيكستعيين روش 

. زماني كه دماي 2مصادف با مرحله شكفتن جوانه يعني فنولوژي محصول . 1، انجام شود تواند با سه روش
. زماني كه در يك 3)، پايين تر نيايد T0روز متوالي از آستانه دماي پايين حشره ( 10تا  7حداقل محيط 

  شكار داشته باشد.  ،يا در سه روز متوالي يكي از تله هاو تله  روز هر سه
  مي باشد.  تا زمان برداشت محصول :ها زمان پايان نمونه برداري
  ضروري مي باشد.رقم غالب كشت شده در منطقه  وثبت وقايع فنولوژيكي مو 

 ،بالغ در تله هاي فرمونييك هفته پس از ثبت اولين شب پره هاي  نمونه برداري از مرحله تخم و الرو:
يك هفته پس از پايان  نمونه برداري از مرحله تخم و الرو آغاز مي شود. نمونه برداري از مرحله تخم

ادامه پيدا مي كند. تا پايان برداشت محصول الروي در مرحله و پرواز حشرات كامل (توقف شكار تله ها) 
مكان تخم ريزي حشرات كامل نسل اول روي دم خوشه، خوشه، ساقه ها و برگ هاي نزديك خوشه است 
و نسل هاي بعدي روي خوشه انگور است. نمونه برداري از محل هاي مذكور براساس نسل آفت انجام 

ان جمعيت گيرد. الزم به ذكر است با توجه به تغذيه الرو ها از خوشه هاي انگور، براي ارزيابي نوسمي 
خوشه  2تا  1الروها، نمونه برداري از خوشه ها انجام مي شود. بر اين اساس، هر هفته به صورت تصادفي، 

. خوشه ها از نظر وجود تخم (مرحله رشد يا بررسي مي شودخوشه،  100در هر درختچه مو در مجموع 
نين در زمان نمونه برداري از شوند. همچمي بررسي  تفريخ شده)، وجود عالئم تار يا عالئم تغذيه حشره

مرحله الرو، آشيانه هاي الروي به ويژه نسل اول كه تقريبا مصادف با دو هفته پس از پايان پرواز حشرات 
مالك تشخيص حضور  ،هاي سوراخ شدههاي الروي ابريشمي و حبهآشيانه مي شوند. كامل است بررسي

  الروهاي سنين باال در واحد نمونه خواهند بود. 
به منظور بررسي جمعيت مرحله شفيرگي با توجه به مكان شفيرگي كرم  مونه برداري از مرحله شفيره:ن

پوستك تنه درخت و برگ هاي پيچيده لوله شده روي  خوشه خوار انگور، عالئم تارهاي تنيده شفيرگي زير
ه مو به درختچ 100. بدين ترتيب تعداد مشخص مي كنددرختچه يا پاي آن، محل حضور شفيره را 
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مشكل يافتن مكان شفيرگي به خصوص  با توجه به بررسي مي شوند.صورت تصادفي انتحاب، شمارش و 
هاي ابريشمي شفيرگي در زير پوسته تنه درخت و يا پيله وجوددر باغات كنترل شده و تحت مديريت، 

  .د بودنشفيره خواه وجودپاي درخت مبناي  بين برگ هاي لوله شده
  

  ماي شبانه روز و تعيين مجموع دماهاي موثرثبت تغييرات د
رشد آفت و ثبت تغييرات دماي شبانه روزي به صورت ساعتي، نصب  روز درجهبه منظور محاسبه 

نصب ديتاالگر از اواسط اسفند ماه انجام مي  .استديتاالگر (دستگاه ثبت كننده دما و رطوبت) ضروري 
نيم متري از سطح زمين و يا حدود يك سوم بااليي كانوپي شود. ديتاالگر در سايه انداز و ارتفاع يك و 

-به صورت ساعت آفتموثر روزانه بين دو آستانه دماي باال و پايين  مو نصب مي شود. مجموع دماي
كه مصادف با پايان دوره يابدادامه مي درجه از زمان بيوفيكس محاسبه و تا زمان برداشت محصول 

   د.فعاليت آفت مي باش
  

   و مكانيكي زراعي كنترل
 .در احداث تاكستان ها از ارقامي استفاده شود كه خوشه متراكم ندارند  
 خشك و  براي از بين بردن شفيره هاي زمستان گذران كه در زير بقاياي باقيمانده از شاخه هاي

  ، شخم عميق و استفاده از يخ آب زمستانه توصيه مي شود.پوسيده در سطح زمين به سر مي برند
 داث تاكستان ها به صورت رديفي و به روش داربستي توصيه مي شود.اح 

 هرس باغ براي جلوگيري از تجمع شاخه هاي اضافي  
 سوزاندن علف هاي هرز و برگ هاي خشك در پاييز  
 

 كنترل بيولوژيكي   

  كاربردBacillus thuringiensis subsp. Kurstaki  سنين براي كنترل الروهاي در هزار،  2با نسبت
  پايين توصيه مي شود.

  
  كنترل شيميايي

زمان سمپاشي با توجه به مجموع دماهاي روزانه موثر (رسيدن به مجموع دماهاي روزانه موثر كسب  
در مرحله غنچه و قبل از باز شدن گل  :نوبت اول سم پاشي) و فنولوژي محصول (1شده توسط الرو سن 

) تعيين مي شود. در شروع آب دار شدن ميوه سمپاشي: سومنوبت ، زمان غورهسمپاشي: نوبت دوم ، ها
همان محاسبه مجموع دماهاي  ،الزم به ذكر است كارآمدترين و موثرترين راه براي تعيين زمان سمپاشي

  مي باشد كه در بسياري از كشورها انجام مي شود.  1روزانه موثر الرو سن 
  ور در فهرست مجاز سموم كشور عبارتند از:خوشه خوار انگ مكرسموم شيميايي ثبت شده براي 

 ) فوزالنEC35% در هزار 1,5 دز) با  
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 ) تري كلروفنSP80% در هزار 1,5تا  1 دز) با  
 ) (تريسر) اسپينوسادSC24% در هزار 0,25 دز) با  
 ) (اسپانسر) اسپينوسادSC24% در هزار 0,15 دز) با  
 ) لوفنورون+فنوكسي كارپEC10.5% در هزار 0,3 دز) با  
 ) متوكسي فنوزايدEC24% در هزار 0,75 دز) با  
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