دستورالعمل شماره ( )1مديريت كنترل كرم خراط در باغهاي گردو

وطْ ذطاط يه ٘سُ ذٛز ضا زض اوخط ٔٙاطك وطٛض زض ٔست ز ٚساَ سپـضي ٔيٕ٘ايس .تط ٕٞيـٗ اساس الظْ است حسالُ يه
٘سُ آفت ت ٝطٛض وأُ ٔٛضز تطضسـي  ٕٝٞرا٘ث ٝلطاض ٌطفتـ ٚ ٝسپس ٘سثت ت ٝاضائ ٝضاٞىاض زض تٕاْ ظٔيٞٝٙا اظ رّٕ ٝوٙتطَ آٖ
الساْ وطز.
تط ٕٞيٗ اساس ٘تايذ اِٚي ٝحاغُ اظ ا٘زاْ پطٚغٜٞاي ٔرتّف ططح ّٔي ذاظ ٔسيطيت تّفيمي وطْ ذطاط ،زستاٚضزٞاي حاغُ
ضس ٜتاو ٖٛٙت ٝغٛضت زستٛضاِؼُٕ اضائٔ ٝيٌطزز .الظْ ت ٝشوط است تا حػ٘ َٛتايذ تحميماتي رسيستط ،ايٗ زستٛضاِؼُٕ تىٕيُتط
 ٚت ٝضٚظتط ذٛاٞس ٌطزيس.

الف :مناطق با آلودگي كم تا متوسط
٘ - 1ػة حسالُ  16ػسز تّ ٝفطٔ٘ٛي زِتا لثُ اظ ظٟٛض حططات وأُ آفت و ٝضأُ:
- -1 1استفاز ٜاظ فطٔ ٖٛرٙسي پطٚا٘ ٝظ٘ثٛض ٔا٘ٙس ( )Synanthedon tipoliformisساذت ضطوت اٌطيسا٘س (ايٗ فطٖٔٛ
زض اوخط ٔٙاطك ٔٛضز تحميك ،تٟتطيٗ ٘تيز ٝضا زاضت ٝاست) .زلت ضٛز ،اظ ٘ظط تاضيد تِٛيس ،رسيس تاضٙس ٕٞ ٚچٙيٗ رٟت اذص
تٟتطيٗ ٘تيز ،ٝضطايط ا٘تماَ ٍٟ٘ ٚساضي وپسَٞٛا زض سطزذا٘ ٝتا ظٔاٖ تحٛيُ ٔ ٚتؼالة آٖ ظٔاٖ ٘ػة زض تاؽ ،ضػايت
ضٛز .زض غيط ايٗ غٛضت ،ت ٝزِيُ فطاض تٛزٖ ٔٛاز ٔؤحط راساظي ضس ٜزض وپسٔ ،َٛيعاٖ ضٞاساظي  ٚزض ٘تيزٔ ٝيعاٖ ضىاض
واٞص يافت ٚ ٝاظ زٚاْ وافي (حسالُ يه ٔا٘ )ٝٞيع تطذٛضزاض ٘رٛاٙٞس تٛزٕٞ .اٖطٛض ؤ ٝيزا٘يٓ ايٗ وپسَٞٛا ٔٛازي اظ
ذٛز ٔتػاػس ٔيوٙٙس و ٝتا حططات ٔاز ٜتا وط ٜزض رّة حططات ٘ط آفت ،ضلاتت ٔيوٙٙس.
 -1-2تؼٛيض وپسَٞٛاي فطٔ ٖٛت ٝفٛاغُ يه ٔا ،ٝٞزض ايٗ ضاتط ٝاٌط غطفاً تحج وٙتطَ آفت ٔططح استٔ ،يتٛاٖ وپس َٛضا
وٙاض وپس َٛلسيٕي راساظي وطز .چٙا٘چٔ ٝطاِؼ ٝتحميماتي ٔس٘ظط است ،حتٕاً تايس وپس َٛلسيٕي ضا تطزاضت ٚ ٝذاضد اظ تاؽ
زض فاغّٝاي و ٝتاحيطي ضٚي ضىاض زض تاؽ ٘ساضت ٝتاضس زفٗ ٌطزز.
ٕٞچٙيٗ زلت ضٛز وپس َٛفطٔ ٖٛرٙسي ،تا سيٓ يا ٚسيّٙٔ ٝاسة زيٍطي اظ سمف تّ ٝتا فاغّ ٝحسٚز يه سا٘تيٕتطي سطح
چسثٙس ٜوف آٖ آٚيعاٖ ٌطززٌ .صاضتٗ وپس َٛضٚي سطح چسثٙس ٜت ٝزِيُ ٚرٛز چسة اظ يه س ٚ ٛغّتيسٖ آٖ (ت ٝزِيُ ٚظش
تاز يا زيٍط ػٛأُ)  ٚزض ٘تيز ٝآغطت ٝضسٖ سطح ذاضري آٖ ت ٝچسةٔ ،ا٘غ ضٞاساظي ٔٙاسة تطويثات آٖ ضس ٚ ٜزض ٘تيزٝ
ٔيعاٖ واضآيي آٖ ضا ت ٝضست واٞص ذٛاٞس زاز.
 -1-3تؼٛيض يا اضافٕٛ٘ ٝزٖ چسة تّ ،ٝتا تٛر ٝتٔ ٝيعاٖ ضىاض (زض اتتساي فػُ حسٚز يه ٘ ٚيٓ ٔا ،ٜايٗ ٔيعاٖ تسياض تيطتط
اظ تمي ٝاٚلات ٔيتاضسٚ ٚ ).رٛز يا ػسْ ٚرٛز ٔٛا٘غ چسثيسٖ ت ٝسطح چسثٙس ٜاظ رّٕ ٝفّس رسا ضس ٜاظ پطٚا٘ٞٝاي ت ٝزاْ

افتاز ( ٜتا تٛر ٝت ٝتعضي تٛزٖ ا٘ساظ ٜحططات ٘ط آفت ،حطط ٜپس اظ ت ٝزاْ افتازٖ ٕٔىٗ است يه تا چٙس ضٚظ لثُ اظ ٔطي
تمال وطز ٚ ٜتط ٕٞيٗ اساس فّسٞاي ظياز اظ تاَٞاي آٖ وٙس ٜضس ٚ ٜضٚي سطح چسثٙس ٜتچسثس)ٕٞ ،چٙيٗ ٌطز  ٚذان
ٔٛرٛز زض ٛٞا ٘يع ٔيتٛا٘س واضايي سطح چسثٙس ٜضا تا لططي اظ ذان و ٝضٚي آٖ ضا ٔيٌيطز ،تحت تأحيط لطاض زٞس .تٙاتط ايٗ
ظٔاٖٞاي تؼٛيض يا تطٔيٓ چسة ٔتغيط ذٛاٞس تٛز .ت ٝطٛض ٔؼٕ َٛايٗ ٔست تيٗ ز ٚتا چٟاض ٞفت ٝزض ٘ٛساٖ است.
 -1-4استفاز ٜاظ ٔفت َٛسيٕي لاتُ ا٘ؼطاف يا واضتطز ذٕيط سيٕي زست ساظ تا فطٔ( َٛحططٜوص زٚضسثاٖ
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ٔىؼة+پٛزضتاِه  1ويٌّٛطْ+آب ت ٝا٘ساظٜاي و ٝتطوية فٛق ت ٝغٛضت ذٕيط زض آٚضز) .تسيٟي است سيٓ ٔفت َٛتايس لاتّيت
ا٘ؼطاف وافي زاضت ٝتاضس .ظيطا وا٘اَٞاي ايزاز ضس ٜتٛسط الضٞٚاي آفت ت ٝاضىاَ ٔرتّف است .ضٕٙاً الظْ است اظ
ٔفتَٞٛاي تا لطط ٔٙاسة تطاي ا٘زاْ ػّٕيات زض وا٘اَٞاي تا لططٞاي ٔتفاٚت ،استفاز ٜضٛز.
تسيٟي است استفاز ٜاظ ٚسايّي ٕٞچٔ ٖٛاسه  ٚزستىص تطاي واضٌعاضاٖ اِعأي است .رٟت ضػايت سالٔت واضٌطاٖ ،تٟتط
است ذٕيط ٔصوٛض زض ساػات ذٙه ضٚظ استفاز ٜضٛز٘ .ىت ٟٓٔ ٝزض ايٗ ٔياٖ تطريع سٛضاخٞاي فؼاَ(رسيس) اظ سٛضاخٞاي
غيطفؼاَ (لسيٕي) است .ت ٝطٛض وّي ٔايغ سياٜضً٘ ذاضد ضس ٜزض سٛضاخٞاي لسيٕي ٔؼٕٛالً زض احط تاض٘سٌي ضست ٚ ٝوٕطً٘
ضس ٚ ٜيا اظ تيٗ ضفتٝا٘س .ايٗ تغييط ضً٘ زض ظٔي ٝٙپٛست (ضتيسي٘ )ْٛسثتاً سفيس زضذتاٖ ٔيعتاٖ وأالً ٔطٟٛز است.
اين كار بايد قبل از خروج حشرات كامل آفت شروع شده و حداقل يك نوبت در هر ماه تكرار شود (بنابر
اين تقريباً  5نوبت در طول فصل انجام شود).

ب -مناطق با آلودگي شديد:
زض ايٗ لثيُ ٔٙاطك ػال ٜٚتط ػّٕيات تاال ،سٛ٘ ٝتت سٕپاضي ضٚي ت ٚ ٝٙضاذٞٝاي اغّي زضذتاٖ اػٕاَ ٔيٌطزز .اساس ايٗ
ايس ٜاظ آ٘زا است و ٝتمطيثاً زض ٙٔ ٕٝٞاطك آِٛز ٜوطٛض ،لطية  %75رٕؼيت آفت زض يه ٘ ٚيٓ ٔا ٜاتتساي فػُ زض طثيؼت ظاٞط
ٔيض٘ٛس .اظ آ٘زا اظ ٘ظط ضفتاضي ترطي اظ ضفيطٜٞاي آفت ذاضد اظ ٔسذُ زاالٖ لطاض ٔيٌيط٘س .تٙاتطايٗ تا ايٙىاض سطح پٛستٝ
ضفيطٌي آغطت ٝت ٝتطوية ضيٕيايي ضس ٚ ٜزض ٘تيز ٝاحتٕاَ وطت ٝضس ٜحطط ٜوأُ ٍٙٞاْ ذطٚد اظ ايٗ پٛستٚ ٝرٛز زاضز.
ٕٞچٙيٗ اظ آ٘زا و ٝحططات وأُ تؼس اظ ذطٚد اظ ضفيطٌي ،چٙس ساػت ضا ضٚي ت ٝٙزضذت ٔيعتاٖ ت ٝغٛضت تيحطوت رٟت
ذطه ضسٖ تاَٞا ٕٞ ٚچٙيٗ ٚضٚز ِٕٙٛٞف ت ٝزض ٖٚضٌثاَٞا لطاض ٔيٌيط٘س ،تيطتطيٗ تاحيط ايٗ ضٚش زض ايٗ ٔطحّ ٝپسيساض
ٌطت ٚ ٝترطي اظ رٕؼيت آفت ضا اظ تيٗ ٔيتطز تطاي سٕپاضي اظ ٔيتٛاٖ سٓ زياظيت( ٖٛأِٛسي ،%60 ٖٛت٘ ٝسثت  1/5زض ٞعاض)
استفاز ٜوطزٛ٘ .تت ا َٚسٕپاضي ٕٞعٔاٖ تا ضطٚع ذطٚد حططات وأُ تٛزٛ٘ ٚ ٜتتٞاي تؼس ت ٝفٛاغُ زٞ ٚفتٝاي ا٘زاْ
ٔيض٘ٛس.
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ايٗ زستٛضاِؼُٕ ٔىُٕ زستٛضاِؼُٕ ضٕاضٔ( 1 ٜزسزاً ت ٝپيٛست اضائٔ ٝيٌطزز) تٛز ٚ ٜحاغُ اظ زستاٚضزٞاي ا٘زاْ پطٚغٜ
تحميماتي :تطضسي واضايي ضٚش اذالَ زض رفتٌيطي تطاي وٙتطَ ذساضت وطْ ذطاط،
( ، Zeuzera pyrina L. )Lep.:Cossidaeتٚ ٝسيّ ٝزٔ ٚحػ َٛتزاضي زض تاؽٞاي ٌطٚي وطٛض ٔيتاضس.
استفاز ٜاظ ايٗ فطآٚضزٜٞا ٔرتع ٔٙاطك تا آِٛزٌي وٓ تا ٔتٛسط (ضثي ٝآِٛزٌي استاٖٞاي وطٔاٖ  ٚآشضتايزاٖضطلي) ٔيتاضس.
تٙاتط ايٗ زض ٔٙاطك تا آِٛزٌي ضسيس ،لازض ت ٝوٙتطَ آفت ٕ٘يتاضٙس .زض ايٗ زستٛضاِؼُٕ ٔطرػات  ٚچٍٍ٘ٛي ت ٝواضٌيطي زٚ
فطآٚضز ٜتزاضي و ٝزض ٔؤسس ٝتحميمات ٌياٜپعضىي وطٛض ٔٛضز آظٔايص لطاض ٌطفتٝا٘س ،ت ٝضطح ظيط اػالْ ٔيٌطزز.
 - 1اذالَ زض رفتٌيطي پطٚا٘ ٝوطْ ذطاط تٚ ٝسيّ ٝپرص وٙٙس ٜتزاضي فط ٖٛٔٚتا ٘اْ ( ZEUMAT-UNIVERSEساذت
ضطوت  GREEN-NUIVERSاسپا٘يا) ،ت ٝضىُ  ٚ Vialاظ رٙس پّياتيّٗ ساذت ٝضس ٜاست  ٚتٚ ٝسيّ ٝيه حّم ٝضٚي
ضاذ ٝزضذت ٘ػة ٔيضٛز
 - 2اذالَ زض رفتٌيـطي پـطٚا٘ ٝوطْ ذطاط تٚ ٝسيـّ ٝپـرص وٙٙس ٜتـزاضي فط ٖٛٔٚتا ٘اْ ( Isonet-zسـاذت ضـطوت
 Shin Etsuغاپٗ)ٔ ،فتِٛي ضىُ (ز ٚضضتٝاي) تٛز ٚ ٜت ٝزٚض ضاذ ٝزضذت پيچيسٔ ٜيضٛز.
 - 3ضٚش اذالَ زض رفتٌيطي پطٚا٘ ٝوطْ ذطاط زض سطٛح تا ٔساحت حسالُ يه ٞىتاض لاتُ ارطا است.
 - 4ضٚش اذالَ زض رفتٌيطي زض تاؽٞاي احساث ضس ٜزض ضيةٞاي تٙس  ٚتا زضذتاٖ تسياض تّٙس لاتُ تٛغي٘ ٝيست.
 - 5ضٚش اذالَ زض رفتٌيطي تايس ت ٝطٛض ٔستٕط زض طي چٙسيٗ ساَ ا٘زاْ ٌطزز تا ٔٛرة وٙتطَ تيص اظ پيص ذساضت وطْ
ذطاط زض ساَٞاي ٔتٛاِي ٌطزز .تا تٛر ٝت ٝآ٘ى ٝلسٕتي اظ رٕؼيت  Z.pyrinaيه ٘سُ ذٛز ضا زض ز ٚساَ وأُ ٔيوٙس
 ٚزض ٘تيز ٝپطٚا٘ٞٝاي ترطي اظ الٚضٞاي ٔٛرٛز زض ٞط ساَ ز ٚساَ تؼس ظاٞط ٔيض٘ٛس تسا ٚ ْٚاستٕطاض ارطاي ضٚش
اذالَ زض رفتٌيطي ضطٚضي است.
رٟت زستياتـي ت٘ ٝتايـذ زِرٛا ،ٜايٗ پرص وٙٙسٜٞا تايس لثـُ اظ ظٟٛض حططات وأُ پطٚا٘ٞٝاي وطْ ذطاط زض تاؽ ٘ػة ض٘ٛس.
زض ٞط ز ٚفطآٚضز ٜيه س )1/3 ( ْٛپرص وٙٙسٜٞا ضٚي زضذتاٖ حاضي ٝلطؼات  ٚز ٚس )2/3 ( ْٛتاليٕا٘س ٜضٚي زضذتاٖ ٔيا٘ي
٘ػة ٔيٌطززٕٞ .چٙيٗ زض ٞط ز ٚفطآٚضز ٜزض زضذتاٖ حاضي ٝتاؽ 2 ،ػسز زض ٔ 2-1/5تط پاييٗتط اظ ٘ٛن زضذت  2 ٚػسز ٘يع زض
اضتفاع  1/5تا ٔ 2تطي زضذت (اظ سطح ظٔيٗ)٘ ،ػة ٔيٌطزز.

