
با وجود اثرات سوء زیست محیطی سموم شیمیایى، 
هم  بر  بیماریها،  و  حشرات  در  مقاومت  پدید  ایجاد 
بردن  بین  از  طبیعی،  و  اکولوژیکی  تعادل  زدن 
دشمنان طبیعی آفات و حشرات مفید و باقیمانده 
سموم شیمیایى (Residue) در محصوالت کشاورزي 
از  استفاده  و  شیمیائی  مبارزه  هنوز  متاسفانه 
آفتکش ها متداولترین روشی است که بر علیه آفات 

محصوالت زراعی و باغی بکار مى رود.
آفت کش ها علیرغم دارابودن محاسنى چون تاثیر 
سریع و عملى بر روي آفات، تنوع روشهاى کاربرد و 
راههاى تأثیر و ارزانتربودن نسبت به دیگر روشهاى 
کنترل،به دلیل داشتن معایبى چون ایجاد مقاومت 
در حشرات ؛افزایش طغیان آفات درجه دوم؛از بین 
بردن حشرات و کنه هاي مفید و دشمنان طبیعی 
باقیمانده  خطرات  دلیل  به  مهمتر  همه  از  و  آفات، 
سموم در محصول مصرفی و محیط زیست و بروز 
مسمومیت هاى حاد و مزمن در انسان الزم است با 
دقت بیشترى مورد استفاده قرار گرفته و با رعایت 

برخى نکات،ازتأثیرات منفى آنها کاست. 
در سالهاى اخیر و با توجه به حساسیت کشورهاى 
در  سموم  باقیمانده  میزان  به  نسبت  خریدار 
ایمنى  مالحظات  به  کشاورزى،توجه  محصوالت 
اهمیت  پسته  در  سموم  کاربرد  در  سالمتى  و 
معیارهاى  مهمترین  از  یکى  است.  یافته  بیشترى 
شیمیایى  سموم  خطرات  کاهش  از  اطمینان  مهم 
توجه به دوره کارنس سموم است.دوره کارنس یا( 
آخرین  بین  زمانی  فاصله  حداقل  احتیاط)به  دوره 
سمپاشی تا برداشت محصول گفته مى شود که بر 
باشد. می  متفاوت  محصول  و  آفتکش  نوع  حسب 
در  که  باشد  می  مهم  نکات  از  یکی  کارنس  دوره 
برداشت  و  رسیدن  مرحله  در  شیمیایی  مبارزه 
محصول براي جلوگیري از بروز مسمویت هاي حاد 

و مزمن باید بطور جدي مد نظر قرار داده شود.
محصول  رسیدن  مرحله  در  پسته  آفات  مهمترین 
و برداشت میوه پسته در اکثر مناطق پسته کاري 
(شیره  پسته  معمولی  پسیل  از:  عبارتند  کشور 
واوى،  شپشک  پسته،  سبز  هاي  سن  خشک)، 
پسته  پوستخوار  پروانه  پسته،  خوار  میوه  پروانه 
طالیی  و  سیاه  خوار  مغز  هاي  زنبور  و  (کراش) 
پسته که در مرحله رسیدن میوه پسته (در حدود 
به  نسبت  بیشترى  جمعیت  با  شهریور)  اواسط 
ابتداي فصل در باغها مشاهده می شوند. در بین 
سبز  هاي  سن  و  معمولی  پسیل  شده  ذکر  آفات 
و  شده  محسوب  پسته  یک  درجه  آفات  گروه  از 
وجود  کشور  کاري  پسته  مناطق  کلیه  در  تقریبا 

پسته  طالیی  و  سیاه  خوار  مغز  هاي  زنبور  دارند. 
کشور  خیز  پسته  هاي  استان  از  بعضی  در  نیز 
سمنان  استان  و  (ساوه)  مرکزي  استان  نظیر 
مهم  آفات  از  قم  و  اصفهان  قزوین،  و  (دامغان) 
محسوب می گردند. در ادامه به نکات ضرورى در 
مبارزه با این آفات در آستانه فصل برداشت،اشاره 

مى شود.
پسیل معمولی پسته (شیره خشک): 

 پسیل معمولی پسته مهمترین آفتی است که در 
اکثر  در  محصول  برداشت  و  میوه  رسیدن  مرحله 
نماید.جمعیت  می  فعالیت  کشور  پسته  باغ هاي 
پسیل در پاییز بدلیل بوجود آمدن شرایط مناسب 
براي تولید مثل،بسیار طغیانی می باشد. این حشره 
تا زمان ریزش برگها در پاییز بر روي درختان پسته 
همزمان  حشره  باالى  جمعیت  وجود  دارد.  حضور 
موجب  آن،  از  پس  یا  و  پسته  بستن  مغز  شروع  با 
عدم  صورت  در  و  مغز  شدن  پر  روند  در  اختالل 
مبارزه بموقع و مناسب، باعث ریزش برگها و جوانه 
هاي میوه دهنده سال بعد نیز می شود. به همین 
دلیل باغداران پسته حساسیت زیادي نسبت به این 
آفت دارند و بطور مداوم با بکارگیري انواع آفت کش 

ها سعی در کنترل آن می نمایند. 
در  محصول،  برداشت  و  میوه  رسیدن  مرحله  در 
زیر  نکات  به  باید  پسته  پسیل  با  شیمیایی  مبارزه 

توجه نمود: 
مرحله  در  پسته  پسیل  با  شیمیایی  مبارزه   
رسیدن میوه و برداشت محصول باید با رعایت کامل 
دوره کارنس سموم ( حداقل 15 تا 20 روز قبل از 
چیدن میوه ها) و تا حد امکان با استفاده از سموم 

کم خطر و کم دوام انجام گردد.
از  پسیل  کنترل  و  مبارزه  براي  ها  سمپاشی   
ابتداي فصل با استفاده از سموم مجاز و توصیه شده 
داراى  و  نامتعارف  سموم  مصرف  از  و  گردد  انجام 
طیف وسیع حشره کشى و یا دوز مصرفى باالتر از 

حد مجاز توصیه شده اکیدا خودارى گردد. 
اقتصادي  زیان  آستانه  توجه به  با  ها   سمپاشى 
نشود)  انجام  سمپاشی  کم  هاي  جمعیت  (در  آفت 
هاى  (پوره  آفت  زندگى  حساس  مراحل  روى  بر  و 
زمانى  فاصله  و  گردیده  انجام  حشره)  پایین  سنین 
هفته  تا 3  که 2  گردد  تنظیم  طوري  ها  سمپاشى 
مبارزه  به  نیاز  محصول  برداشت  به  باقیمانده 

شیمیایی وجود نداشته باشد.
در  محصول،  برداشت  و  ها  میوه  چیدن  از   بعد 
صورت وجود آفت پسیل، مبارزه شیمیایی با یکی از 
سموم توصیه شده جهت کاهش جمعیت زمستان 

گذاران آفت، انجام گردد.
گیاهى  بقایاى  کردن  خاك  زیر  و  آورى  جمع   
در پاییز و زمستان موجب کاهش جمعیت حشرات 
کاهش  موجب  و  شده  زمستانگذران  فرم  کامل 

جمعیت آفت در بهار سال بعد خواهد گردید.

پسته معمولى  پسیل  زندگى  دوره  مختلف  مراحل 
سن هاي سبز پسته (سن سبز پسته با لکه سفید 

در انتهاي سپرچه و سن یکدست سبز پسته)
 این حشرات ابتدا بر روي علف هاي هرز اسپند، اسپند 
تغذیه  گیاهان  این  از  و  شده  مستقر  زاروقو  و  سگ 
می نمایند. حشرات کامل سپس بر روي درختان پسته 
منتقل شده و از میوه هاي پسته تغذیه می نمایند. این 
حشرات از اواخر شهریور ماه همزمان با رسیدن کامل 
میوه پسته و برداشت محصول بتدریج به سمت مناطق 

زمستان گذران مهاجرت می نمایند. 

سبز یکدست  سن 

سفید لکه  سبز با  سن 

مبارزه شیمیایی با آفات مهم پسته در مرحله رسیدن میوه و برداشت محصول

علمى  هیأت  عضو  راد،  حمیدهاشمى 
کشور پسته  تحقیقات  مؤسسه 
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شپشک واوى پسته (شپشک میوه و سر شاخه) 
 خسارت شپشک ها به درختان پسته در اثر مکیدن 
شیره گیاهی و ضعف حاصل از آن ایجاد می شود. 
افزایش  پوکی،  افزایش  باعث  میتواند  آفت  تغذیه 
اونس، کاهش وزن مغز، افزایش درصد دانه هاي نیم 
مغز، کاهش درصد خندانی، کاهش میزان خندانی و 
کاهش رشد رویشی سر شاخه ها و برگها گردد. در 
مرحله برداشت محصول با توجه به تجمع پوره هاي 
حاصل از نسل دوم شپشک واوي بر روي میوه ها و 
سرشاخه هاى درختان پسته، جمعیت آنها بیشتر در 
معرض دید باغداران قرار می گیرد. در این مرحله 
با توجه به وجود سه الیه سپر بر روي بدن آنها و 
عدم امکان استفاده از روغن هاي معدنی نظیر ولک 
و غیره با مقدار باال بدلیل بروز گیاهسوزي، امکان 
نفوذ سم به زیر سپر مادري بسیار کم می باشد، لذا 
امکان مبارزه شیمیایی در این مرحله وجود ندارد. 

پسته  واوى  شپشک 
پروانۀ میوه خوار پسته 

ظاهر  تابستان  اواسط  در  آفت  دوم  نسل  الروهاي   
شده و با تغذیه از سطح زیرین پوست میوه در سنین 
سنین  در  (مغز)  ها  لپه  از  تغذیه  با  و  الروي،  اولیۀ 
آخر الروي، عالوه بر ایجاد خسارت مستقیم (تغذیه 
از مغز) باعث خسارت غیر مستقیم ( باز کردن راه 
نیز  افالتوکسین)  زهرابه  کنندة  تولید  عوامل  نفوذ 

می شوند.
مبارزه شیمیایی با نسل دوم این آفت که مصادف 
با مرحله رسیدن میوه و برداشت محصول می باشد 
یا  و  پسته  میوه  داخل  در  الروها  وجود  بدلیل 
حدفاصل پوست استخوانی و پوست نرم روئی پسته 

موثر نبوده و توصیه نمی گردد.
پروانه پوستخوار میوه پسته (کراش) 

 پروانه پوستخوار میوه پسته(کراش) در چند سال اخیر 
در باغهاي پسته استان کرمان طغیان نموده است.

 این حشره در استانهاي کرمان، فارس، خراسان، 
انتشار  بلوچستان  و  سیستان  و  یزد  اصفهان، 

داشته و میزبان آن اختصاصأ پسته می باشد.

 
نحوه خسارت پروانه پوستخوار پسته در مرحله رسیدن میوه پسته

از  عمده  طور  به  آفت،  بعد  به  دوم  نسل  الروهاي 
در  و  نموده  تغذیه  پسته  میوه  روئی  سبز  پوست 
کامل  مغز آنها  نتیجه میوه ها،بدون پوست شده و 
نمی گردد. این میوه ها در نهایت خشکیده و ریزش 
می نمایند.الرو هاي سنین مختلف در محل تغذیه، 
چسبانیدن  سبب  و  تنیده  ابریشمی  نازك  تارهاي 
تا  الروها  تغذیه  شوند.  می  همدیگر  به  ها  میوه 
دارد.  ادامه  محصول  برداشت  و  میوه  رسیدن 
زمستان گذرانی در البالي برگهاي ریخته شده در 
پاي درختان و یا در زیر کلوخه ها مى باشد. مبارزه 
و  میوه  رسیدن  مرحله  در  آفت  این  با  شیمیایی 
برداشت محصول نیز در صورت نیاز، باید با رعایت 
کامل دوره احتیاط سموم شیمیایی و حداقل 2 تا 

3 هفته قبل از چیدن محصول انجام گردد.
زنبور سیاه مغز خوار پسته و زنبور طالیی 

مغز خوار پسته 
تخم ریزي این آفات در داخل میوه پسته انجام گردیده 
لپه ها  از  و  کرده  سوراخ  را  بذر  پوسته  ابتدا  الروها  و 
تغذیه می نمایند. در اثر تغذیه الروها، در داخل میوه 
بغیر از فضوالت الروي چیزي از مغز باقی نمی ماند. 
هاي  میوه  داخل  در  گونه،  دو  هر  زمستانگذرانی 
یا ریخته شده در زیر  باالي درختان و  باقیمانده در 

درختان انجام می گردد. 

خسارت زنبورسیاه مغزخوار پسته

براي مبارزه و کنترل آفت که همزمان با برداشت محصول 
می باشد، رعایت نکات زیر اهمیت زیادي دارد:

 برداشت کامل محصول از روي درختان پسته.

 جمع آوري و سوزاندن میوه هاي آلوده باقیمانده 
در باالي درخت و یا ریخته شده در زیر درخت. 

 میوه هاي پوك حاصل از فرآوري نزدیک باغها 
نگهداري نشوند.

براي  آلوده  غیر  مناطق  به  آلوده  هاي  میوه   
فرآوري و انبارداري حمل نشود.

 شب پره خرنوب 
 شب پره خرنوب یکی دیگر از آفاتی است که در مرحله 
رسیدن میوه و برداشت محصول در بعضی از باغهاي 
پسته مشاهده می شود. الروهاي آفت زمستان را در 
داخل دانه هاي پسته و یا روي میزبانهاي واسط سپري 
نموده و در اواخر فروردین روي میزبان هاي واسط نظیر 
انار فعالیت می نمایند. حشرات کامل از اواخر تیر به 
سمت باغهاي پسته مهاجرت کرده و در محل شکاف 
موجود در روي میوه هاي زودخندان پسته تخمگذاري 
می کنند. جمعیت آفت و میزان خسارت آن در ماههاي 
شهریور و مهر یعنی همزمان با رسیدن میوه و ایجاد 

ترکیدگی بر روي پوست آن افزایش می یابد. 

خسارت شب پره خرنوب 

نشود  برداشت  موقع  به  محصول  که  باغهایی  در 
رسد.  می  حداکثر  به  آبان  اوایل  در  آفت  جمعیت 
کنند.  می  تغذیه  پسته  مغز  از  فقط  آفت  الروهاي 
میوه  مغز  از  تغذیه  به  قادر  آفت  الروهاي  همچنین 
با برداشت  و  از برداشت نیز بوده  خشک پسته پس 
به  انبار  داخل  در  و  شده  انبار  وارد  پسته  محصول 
خسارت خود بر روي میوه هاي پسته ادامه می دهند.

در  آفات  با  مبارزه  در  الزم  اقدامات  سایر   
مرحله برداشت محصول

 هرس و خارج نمودن شاخه هاي خشک شده از 
باغ و سوزاندن آنها به منظور مبارزه با مراحل زمستان 
خوار  شاخه  سر  سوسک  (مخصوصاً  آفات  گذران 

پسته).
از  (یکی  موشها  مخصوصاً  جوندگان  با  مبارزه   
عوامل ضعف درختان، از بین رفتن ریشه ها توسط 

این حشرات موذي می باشد). 
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