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و بیماریهای گیاه خود را بشناسید ت آفا  : عنوان مماله 

 

 لهوه ای شدن برگها

 



آبیاری کم باعث لهوه ای شدن برگ شده و برعکس اگر گیاه بیش از حد آبیاری  : آبیاری نامناسب*

آب را جذب نمی کند و گیاه حالت شادابی خود را از دست می دهد شود، ریشه گیاه آسیب جدی میبیند و 

 . و به مرور برگ ها تؽییر رنگ داده و لهوه ای می شوند

 .باعث لهوه ای شدن برگ می شود هوای گرم و خشک* 

 .نیز باعث لهوه ای شدن برگ میشود کمبود رطوبت* و پوسیدگی طوله و ریشه* 

 .پایینی گیاه بصورت طبیعی زرد شده و لهوه ای شده و ریزش پیدا میکندبرگهای : هباال رفتن سن گیا*

استفاده از کود شیشمایی و استفاده از کودهای نامرؼوب و استفاده بیش از  : کود دهی بیش از حد* 

حد کود باعث سوختگی گیاه یا لهوه ای شدن برگ میشود ، برای درمان ان یک روز در میان گیاه را 

 (ترجیحا مکان نگهداری خنک باشد.)لرار دهیدو گیاه را پشت پنجره که آفتاب گیر نباشد  آبیاری کنید 

انتخاب کنید ،جای ریشه اگر تنگ باشد جذب آب توسط ریشه با مشکل  گلدان را متناسب با سایز گیاه* 

 .برخورد میکند و برگها شروع به زرد و لهوه ای شدن میکنند

نیز میتوانند به گیاه حمله کنند و باعث ایجاد لکه های لهوه ای رنگ و در نهایت زرد  بیماری و آفات*

 .و خشک شدن برگ ها شود

  

 ........و عوامل متعدد دیگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :زرد شدن برگها

 

د که برگ های آن زرد می شود و در نهایت ریزش پیدا می کند لطفا بررسی اگر در منزلتان گیاهی داری

 زیر لرار گرفته است؟ کنید گیاهتان در معرض کدام یک از موارد 

 لرار گرفتن گیاه در معرض سرما در اواخر تبستان و اوایل پاییز  -1



 .نور فمط از یک سمت به گلدان شما می تابد   -2

 .می گیاه زرد می شوند که این امر طبیعی استبرگ های پایینی و لدی  -3

 .گلدان آن را تازه عوض کرده اید  -4

 .خاک گلدان کم شده باشد و ریشه ها لخت شده باشند  -5

 مشکل تؽذیه ای  -6

  

اگر در اواخر شهریور ماه یا مهرماه گلدان شما در معرض هوای سرد شب های پاییزی لرار گیرد،   -1

 :یش بیایداتفاق ممکن است پ 2

اگر گیاه شما مخصوص فضای آزاد و خزان کننده باشد و زودتر از بمیه گیاهان برگ های آن زرد شده 

باشد و اصطالحا زود خزان می کند ، این نشان دهنده ضعیؾ بودن گیاه شما است و شما بایستی برای 

 .سال آینده گیاه خود را تمویت کنید

 (ک روبرو را مطالعه کنیدجهت نحوه تمویت و کوددهی مطالب لین)

در صورتی که گیاه شما ضعیؾ نباشد دچار خزان زودرس نمی شود و در زمان ممرر خودش خزان پیدا 

 .می کند

اگر گیاه شما گلدانی است و خزان کننده نیست و حتی اگر گیاهتان را داخل منزل نگهداری می کنید   -2

لت آن سرمای شبانه ای است که احتماال به گیاه اما با این وجود برگ های گیاه شما زرد می شود ع

 .شما برخورد کرده است

. مثال گلدان خود را پشت پنجره گذاشته اید و از درز پنجره هوای سرد به گلدان شما برخورد کرده است

در این صورت نگران نباشید پس از این که تعدادی از برگ های لدیمی ریزش پیدا کرد برگ های جدید 

 .ند که این برگها در ممابل سرمای پاییز مماوم هستندسبز می شو

بعضی از گیاهان هستند که به صورت طبیعی و ذاتی برگ های لدیمی خود را به حالت زرد در می   -3

 .آورند و سپس ریزش پیدا می کنند

 عهاین گیاهان یک خصوصیت دارند و آن این است که برگ ها آرام آرام به نوبت زرد می شوند نه یکدؾ

اگر شما گلدان گیاه خود را تعویض کنید و هنگام تعویض ریشه آسیب ببیند، بعد ار چند روز برگ   -4

های آن شروع می کنند به زرد شدن اما جای نگرانی نیست و بعد از چند روز برگ های جدید جایگزین 

 .این برگ های زرد و ریزش کرده می شوند



و ریشه ها از خاک بیرون زده باشند گیاه شما بی جان و برگ اگر خاک گلدان شما افت کرده باشد   -5

پس با اضاؾ کردن خاک گلدان و پوشاندن ریشه ها و جلوگیری . های آن حالت زرد به خود می گیرند

 .از رسیدن هوا به ریشه ها این مشکل حل خواهد شد

شوند اما ریزش ندارند  اگر زردی گیاه شما به علت تؽذیه ای باشد، اؼلب برگ ها رنگ پریده می   -6

این عالئم کمبود مواد )یعنی برگ های رنگ پریده بدون ریزش . یا این که ریزش برگ خیلی کم است

 (ؼذایی مثل نیتروژن و پتاسیم است

 .با کوددهی به گلدان خود این مشکل برطرؾ خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خشک شدن نوک برگها 

 

 

اگر نوک برگ های گیاه شما حالت خشکیده پیدا کرده اند، اؼلب پی بردن به علت آن کمی سخت است 

 .می شود اول از همه اولین عالئم در نوک برگ ظاهر می شودچون در گیاه هر تنشی که ایجاد 

 :برای تشخیص بهتر شما ابتدا گیاهان را به دو دسته تمسیم میکنیم

در گیاهان پهن برگ هم نور زیاد و هم نور کم باعث سوختگی نوک برگ : گیاهان پهن برگ  -1

 :اما عالئم زیر در تشخیص بهتر به شما کمک میکند. میشود

 



 گی در اثر نور کم در پهن برگ هاسوخت *

 .برگ های گیاه شما الؼر، باریک و دراز میشود( الؾ

 .برگ های گیاهتان از حالت پرپشت بودن خارج میشود( ب

 .سوختگی نوک برگ اؼلب به رنگ لهوه ای تیره است( ج

م آرام برگ ها آرا. برگ های خشک را هرس نمایید. گلدان خود را به جای پرنورتر انتمال دهید: راه حل

 .اصالح میشوند

 سوختگی نوک برگ بر اثر نور زیاد گیاهان پهن برگ *

 .سوختگی ها در لسمت نوک به رنگ لهوه ای روشن هستند( الؾ

 .برگ های گیاه شما کوتاه میشوند( ب

 .در لسمت وسط گیاه جوانه های کوچک اؼلب زیاد هستند( ج

 .ال دهید و برگ های خشک را هرس نماییدگلدان خود را به یک جای سایه انتك: راه حل

 سوختگی نوک برگ بر اثر آب زیاد در گیاهان پهن برگ *

تشخیص این مورد در گیاهان اؼلب کمی سخت و تخصصی است و پیشنهاد ما این است که در این 

 .زمینه با کارشناسان علمی تیم رویایی در ارتباط باشبد

ای برگ های سوزنی هستند، اؼلب نسبت به لارچها خیلی گیاهانی که دار: گیاهان سوزنی برگ  -2

حساس بوده و ریشه های آن آلوده میشوند و اولین عالئمی که به دلیل آسیب ریشه ها ظاهر می شوند، 

 .خشک شدن نوک برگ آنها می باشد

 .شما این مورد را در کاج مطبك به شدت مشاهده خواهید کرد

 :عوامل زیر است که بایستی آنرا کنترل کنیداما علت لارچی شدن ریشه ها یکی از 

اؼلب سوزنی برگ ها نیاز آبی کمی دارند، آنهایی که به عنوان گیاه آپارتمانی : آبیاری بیش از حد( الؾ

نگهداری میکنید مثل کاج مطبك، نوئل و توسکا هر پنج روز یک مرتبه آبیاری مناسب می باشد و 

و هفته ای دو ( برای گیاهان باالی سه سال)فته ای یک مرتبه آنهایی که در هوای آزاد هستند اؼلب ه

در تابستان مناسب است و زمستان هم که اصال نیازی به ( برای گیاهان جوان و تازه کشت شده)مرتبه 

 .آبیاری نمی باشد



ی سوزنی برگ ها گیاهانی هستند که نیاز نوری باالیی دارند بنابراین اگر نور کاؾ: نداشتن نور کافی( ب

به آنها نرسد ریشه ها زود لارچی شده و گیاه از بین خواهد رفت و اولین عالئمی که از خود نشان می 

اگر آسیب کم باشد نوک برگ خشک خواهد شد و اگر آسیب زیاد باشد گیاه : حالت است 2دهند 

 .سبزخشک میشود

. پرنور و خنک انتمال دهیدگیاه را به جای . در این صورت جهت نگهداری گیاه بایستی زود الدام کنید

و دوم این که به کمک لارچ کش هایی مثل بوردوکس، کاپیتان و ( تاکید می کنیم مکان پرنور و خنک)

 .بوردوفیکس ریشه ها را ضد عفونی کنید

سمومی مثل بنومیل و مانکوزب را به شما پیشنهاد نمی کنیم چون این ها سموم لدیمی هستند و : نکته

 .اؼلب لارچ ها نسبت به آنها مماومند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :پژمردگی گیاه و بی حال بودن

 

وفتی گیاه شما حالت پژمرده به خود می گیرد لبل از هر چیز باید مطمئن شوید که مشکل آن کم آبی 

 .نباشد

ساعت بعد از آبیاری اگر گلدان شما شاداب شده بود  4. ن در لدم اول گلدان خود را آبیاری کنیدبنابرای

 .پس بدانید که مشکل آن کم آبی بوده است

اما اگر با وجود آبیاری همچنان گیاه شما حالت پژمرده به خود گرفته بود این نشان دهنده این است که 

ی موجود در خاک به آنها حمله شده است و گیاه توانایی جذب ریشه ها آلوده شده اند و توسط لارچ ها

 .آب را ندارد



پس اولین الدام این است که با مصرؾ لارچ کش هایی مثل بنومیل و مانکوزب ریشه ها را ضد عفونی 

 .نمایید

میزان مصرؾ بنومیل و مانکوزب هر دو یک در هزار یعنی یک گرم در یک لیتر آب یا در والع یک )

 (.لاشك مربا خوری در یک لیتر آب می باشد

اما این الدام به تنهایی کافی نیست و شما بایستی جلوی عاملی که باعث حمله لارچ ها شده اند را 

ر کم در محل نگهداری گلدان و یا آبیاری بیش از حد ایجاد این عامل اؼلب در گیاهان بر اثر نو. بگیرید

 .می شود

پس بعد از مصرؾ لارچ کش ها گلدان را به جای پرنور و خنک تؽییر دهید و میزان آبیاری هم کاهش 

 (با توجه به نوع گیاه. )دهید

 :پژمردگی للمه های تازه کاشته شده

ای آن حالت پژمرده به خود گرفته اند ممکن است یکی اگر گیاهی را تازه للمه گرفته اید و تمام برگ ه

 :از ایرادهای زیر را داشته باشد لطفا آن را بررسی نمایید

هنگام للمه گرفتن ارتفاع للمه را زیاد بلند گرفته اید و آب نمی تواند به لسمت های باالیی للمه   -1

براین برگ ها حالت پژمرده به خود می بنا.( سانتی متر باشد 10اؼلب للمه ها نباید بیشتر از . )برسد

 گیرند

رطوبت خاکی که در آن للمه زده اید بیش از حد زیاد بوده است و در نتیجه بیماری های لارچی   -2

مثل بوترایتیس به للمه شما حمله کرده است و باعث لهیدگی لسمتی شده است که داخل خاک بوده 

 .است

در هزار یا دو گرم در  2توانید از بنومیل و مانکوزب به میزان برای کنترل این بیماری های لارچی می 

 .یک لیتر آب استفاده کنید

 .اطالعات کامل نحوه للمه گرفتن را در لینک زیر مطالعه فرماایید

جهت کنترل بیماری های لارچی ریشه پیشنهاد ما این است که حتما با کارشناسان علمی تیم : نکته

 .ارتباط باشید رویایی از طریك تلگرام در

 

 

 



 

 :سبز خشک شدن گیاه

 

این اتفاق ولتی رخ می دهد که ریشه ها به شدت توسط بیماری های لارچی آلوده شده باشند و دیگر 

ؾ شدن و زرد شدن در همان توانایی جذب مواد را اصال ندارند بنابراین گیاه ناگهانی و لبل از ضعی

 .حالت سبز، خشک می شود که به آن سبز خشکی می گویند

اگر این حالت سبز خشکی برای گیاه شما اتفاق بیافتد بایستی خیلی سریع به داد آن رسید و به کمک 

در هزار و  1بوردوکس . )لارچ کش های لوی مثل بوردوکس و بردوفیکس ریشه ها را ضدعفونی کنید

تاکید می کنیم . )جای گلدان را به محیط پرنور و خنک تؽییر دهید( لیتر در هزار لیتر آب 10 بردوفیکس



آبیاری را .( مکان خنک باشد، خنک بودن محیط نتیجه تحمیمات علمی تیم گل و گیاه رویایی میباشد

 .منظم کنید وبا توجه به نوع گیاه در روزهای مشخص آبیاری انجام دهید

 .شدن را در سوزنی برگ ها مخصوصا کاج مطبك زیاد خواهید دیدشما مشکل سبز خشک 

یادتان باشد اگر گیاه شما سبز خشک شود زمان زیادی صرؾ خواهد شد تا گیاهان خوب شوند : نکته

 .بنابراین حتما پیشنهاد می کنیم با مشاوران علمی تیم گل و گیاه رویایی در ارتباط باشید

 :اما علت های سبز خشک شدن گیاه

 نداشتن نور کافی در محل نگهداری گیاه  -1

 آبیاری بیش از حد گیاه  -2

 شدن ریشه ها هنگام جابجایی گلدانلخت   -3

اگر هنگام جابجایی گلدان خاک اطراؾ ریشه ها بریزد و اصطالحا ریشه ها هوا بخورند احتمال خشک 

 شدن گیاه شما خیلی زیاد است

تاسفانه به احتمال زیاد گیاه شما آسیب میبند و خشک در صورتی که ریشه ها لخت شود م: نکته

میشود، این است که با کارشناسان علمی گل و گیاه رویایی در ارتباط باشید و پودر مخصوصی که 

توسط این مجموعه علمی اختراع شده است را تهیه نمایید و جهت جلوگیری از خشکی گیاهتان بر اثر 

 .لختی ریشه ها مصرؾ نمایید

 .مانع از خشکی گیاه شما خواهد شد%  80ر تا سطح این پود

 

 

 

 

 

 

 

 



 :له کردن ساله

 

 .یجاد میشود، اما ممکن است این مورد برای سایر گیاهان نیز اتفاق بیافتداؼلب لهیدگی در کاکتوس ها ا

در لسمت انتهایی ساله و نزدیک به خاک دچار لهیدگی ( گیاه شما)اگر احساس میکنید کاکتوس شما 

شده است لطفا موارد زیر را بررسی کنید و چک کنید ببینید کدام یک از موارد زیر را رعایت نکرده 

 :اید

 

 

 



 :آبیاری بیش از حد  -1

کاکتوس های خاری هفته ای یک . آبیاری بیش از حد کاکتوسها باعث لهیدگی ساله آنها خواهد شد

هفته ای دو مرتبه آبیاری الزم دارند و گیاهان آپارتمانی اؼلب ( ساکولنت ها)مرتبه، کاکتوسهای گوشتی 

 .هفته ای یک مرتبه آبیاری الزم دارند

 :داشتن نور کافی  -2

ولتی به گیاهی نور مورد نیاز نرسد، به مرور زمان لارچ ها و باکتری ها به محل اتصال ساله و ریشه 

 .حمله می کنند و در نتیجه باعث لهیدگی ساله می شوند

این تصور که کاکتوس ها به نور زیاد احتیاج ندارند اشتباه است و برعکس کاکتوس ها از آن دسته 

 .کیفیت الزم دارندگیاهانی هستند که نور با 

 اما این اشتباه که کاکتوس ها به نور زیاد احتیاج ندارند چرا پیش آمده؟

دلت کنید در ممابل کم )کاکتوس های خاری اؼلب مدت زمان زیادی را در ممابل نور کم دوام می آورند 

را تحمل میکنند و  مثال تا دو ماه کم نوری( نوری تحمل باالیی دارند نه این که به نور کم احتیاج دارند

 .ناگهان یک شبه از بین میروند و دچار لهیدگی میشوند

 .بنابراین به اشتباه این تصور ایجاد شده است که کاکتوس گیاهی با نیاز نوری کم است

 .بهترین میزان نور برای کاکتوس ها نور پشت پنجره است

 (ا مشاهده کنیداطالعات بیشتر در مورد نور کاکتوس ها و دیگر گیاهان را اینج)

 :نگهداری کاکتوس یا گیاهان آپارتمانی در جای خنک  -3

دما کمتر )اگر کاکتوس در جایی باشد که محیط آن در زمستان ها در طول روز بیش از حد خنک باشد 

چرا که نیاز . )گیاه نمی تواند فعالیت های زیستی خود را درست انجام دهد( درجه سلسیوس باشد 18از 

 (.ردبه گرما دا

در چنین شرایطی اگر شما گلدان را آبیاری کنید رطوبت زیاد گلدان همراه تولؾ فعالیت های زیستی 

 .باعث حمله لارچ ها و باکتری ها شده و در نهایت ساله لهیده می گردد

  

 

 



 :سفیدی روی برگ ها

 

اگر روی گیاهان شما لکه های سفید رنگ ظاهر شده است لبل از هر چیزی لطفا این سفیدی را خوب 

 .بررسی کنید

 :سفیدی روی برگ ها حالت پنبه ای دارند  -1

اگر سفیدی ها حالت چسبنده دارند و به شکل پنبه هستند یک نوع آفت به گیاه شما حمله کرده است به 

 .اسم شپشک آرد آلود

 .این سفیدی ها را با دستتان له کنید زیر دستتان حالت زرد رنگ خواهند داشت اگر شما

 



 :کنترل

 :برای این که این آفت را از بین ببرید بایستی به روش زیر الدام کنید

روی گیاهتان و لسمت هایی ( لیتر آب 1سی سی در  1)در هزار  1ابتدا سم کونفیدور را به نسبت ( الؾ

 .کنیدکه شپشک دارند اسپری 

دو روز بعد از سم پاشی به کمک للم مو یا گوش پاک کن یا چیزی شبیه این، این پنبه ای شکل را ( ب

 .از گیاه خود جمع کنید

 .دو روز بعد از سم پاشی مرحله اول و بعد از پاکسازی گیاه مجددا سم پاشی را تکرار نمایید( ج

 .یادتان باشد همین دو مرحله سم پاشی کافی است: نکته

 :سفیدی روی برگ ها حالت پودر مانند دارند  -2

اگر روی برگ در لسمت هایی که سفید شده دست کشیدید و این سفیدی ها پاک شدند و هیچ حالت 

 .چسبنده ای نداشتند به گیاه شما نوعی بیماری لارچی حمله کرده است به اسم سفیدک پودری

 .این بیماری برخالؾ توضیحات باال حشره نیست بلکه نوعی لارچ است

یادتان باشد اگر این بیماری سفیدک به لسمت جوان گیاه شما حمله کند باعث خشک شدن جوانه های 

 .گیاه شما می شود

 :راه کنترل

 :اؼلب سفیدک پودری ممکن است به دالیل زیر ایجاد شود

 .آب پاشی برگ های گیاه( الؾ

 .دک به شدت به رطوبت عالله دارد و با آب پاشی برگ ها به گیاه شما حمله میکندسفی

 .سرد و گرم شدن گلدان( ب

بیماری ( خصوصا پاییز و زمستان)آگر گیاه شما جایی باشد که روزها خیلی گرم و شب ها سرد باشد، 

 .سفیدک به گیاه شما حمله خواهد کرد

 :حیبنابراین برای کنترل بیماری سفیدک سط

 .اگر آن را آب پاشی می کنید حتما آب پاشی را متولؾ کنید  -1

 .درجه سلسیوس کمتر نشود 16گلدان را جایی بگذارید که شب ها دمای آن از   -2



 .می توانید سفیدک سطحی را کنترل کنید... به کمک سمومی مثل فیلینت، توباس و   -3

و میزان مصرؾ توباس ( لیتر آب 1000رم در گ 20)گرم در یک لیتر آب  2/0میزان مصرؾ فیلینت 

 .می باشد( لیتر آب 1000گرم در  500)گرم در یک لیتر آب  5/0

روی برگ ( بطری شیشه شوی)سم را با آب مخلوط کرده، حسابی تکان دهید و به کمک یک آب پاش 

 .ها اسپری کنید

له سم پاشی و مرحله دوم بایستی فاصله اولین مرح. بار تکرار کنید 3شما بایستی سم پاشی را : نکته 

 .روز باشد 5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :کرمها و حشرات ریز در خاک

 

  

عمده این . اگر خاک خود را کمی زیر و رو کنید ممکن است یک سری حشرات ریز را در آن ببینید

هزار پاهای کوچک و ( مربوط به پشه های سیاه)حشرات شامل کرم خاکی، الرو های سفید رنگ ریز 

 .خرخاکی هستند

 

 



 :کرم خاکی

خاک خارج هم نمی شوند که این حشرات برای گلدان شما ضرری ندارند و جای نگرانی نیست حتی از 

 .نگران این باشید که شاید وارد ساختمان گیاه شما بشوند

 :هزارپا و خرخاکی

این آفت ها نیز برای گیاه شما و برای ریشه ها مشکل ایجاد نمی کنند اما این آفتها از آن دسته هستند 

 .خطرناک باشد که از خاک خارج می شوند و اگر شما در منزل کودک داشته باشید برای آنها

بنابراین اگر تمایل دارید آنها را در خاک از بین ببرید به کمک سمومی مثل سوین و دیازینون پودری 

 .میتوانید آنها را از بین ببرید

 :روش کنترل

دلت کنید سم دیارینون پودری باشد و نه )لیتر آب حل کنید،  1گرم در  1سم دیازینون پودری به میزان 

لیتر آب حل کنید و به عنوان یک وعده آبیاری  1گرم در  2که سم سوین به میزان و یا این ( مایع

 .بریزید پای گلدان خود

 .دلت کنید که سم سوین سم بسیار لوی است و تمام موجودات زنده داخل خاک را از بین می برد

 :کرم های سفید کوچک

این کرم های سفید ریز داخل خاک در والع الرو همان پشه های سیاه هستند که داخل خاک زندگی می 

 .به طور کلی این کرم ها به ریشه گیاه آسیب نمی زنند. کنند

اما گاهی ممکن است جمعیت آنها بشدت زیاد شود که در این صورت ریشه آسیب می بیند و الزم است 

 .که آنها را از بین ببرید

 .اگر می خواهید این کرم ها را کنترل کنید می توانید از سم سوین استفاده کنید

  

 

 

 

 

 



 

 :وجود تار عنکبوت روی گیاه

 

  

جا احتمال وجود دارد یا ممکن است یک عنکبوت معمولی آن اگر روی برگ ها تار عنکبوت می بینید 

تار بسته باشد که در این صورت مشکلی برای گیاه شما پیش نخواهد آمد و یا این که ممکن است این 

تارها بخاطر حمله کنه های تار عنکبوتی باشد که در این صورت بسیار برای گیاه شما خطرناک است و 

 .باعث خشک شدن گیاه می شود

 



 :عالئم حمله کنه به گیاه به این شکل است

 .رگ ها تار عنکبوت ایجاد می شودروی ب  -1

 .برگ ها حالت خاک آلود به خود میگیرند   -2

. اگر پشت برگ ها را به دلت نگاه کنید حشره های بسیار ریز کرم یا نارنجی رنگ را می بینید  -3

 (.دلت کنید که کنه ها در زیر برگ لرار میگیرند)

طوبت کم باشد و شدت نور زیاد و از طرفی هوا نکته مهم این که کنه ها در جاهایی رشد می کنند که ر

 .گرم باشد

  

 :راه های کنترل**

ساده ترین راه برای کنترل کنه این است که به کمک شیلنگ آب برگ ها را حسابی زیر شیر آب  

 .بشویید و به آرامی روی برگ ها دست بکشید تا پاک شوند

 .ب نمیکندنگران نباشید آب زیاد برای یک بار گیاه شما را خرا

 .روز مجدد برگ ها را زیر شیر آب خوب بشویید همین دو بار کافی است 4بعد از 

 .اما اگر با شستن کنه ها همچنان بالی بودند به کمک سم کنه کش می توانید آنها را کنترل نمایید

در کل ما برای کنترل کنه مصرؾ سم به شما پیشنهاد نمی کنیم چون اؼلب سموم کنه کش لوی هستند 

 .و احتمال این که باعث سوختن گیاه شما و خشک شدن شوند زیاد است

 .سمومی مثل آبامکتین و دورسبان خاصیت کنه کشی خوبی دارند

د حتما به شما پیشنهاد میکنیم سواالت در صورتی که مجبور شدید از سموم کنه کش لوی استفاده کنی

تا با توجه به .بیشتر خودتون رو از طریك اپلیکیشن دکتر گیاه از کارشناسان ما بصورت آنالین بپرسید

 .نوع گیاه شما سم کنه کش به شما معرفی شود که نسبت به گیاهتان ایجاد گیاه سوزی نکند

 

 

 

 



 

 :fungus gnat پشه سیاه

 

  

شباهت زیادی به پشه های خانگی دارد ، به . حشره بالػ به رنگ سیاه مایل به خاکستری دیده می شود

در مناطك مختلؾ بیشتر از طریك خاک و گیاه می  دلیل کم بودن لدرت پرواز این نوع پشه گسترشان 

 .تر اطراؾ گلدان ها دیده می شوندبیشتر در زمان ابیاری در بس. باشد

الروهای این حشره که در والع به صورت کرم های ریزی به رنگ سفید و کرمی با سری مشکی دیده 

. این حشره معموال در مکان های مرطوب زندگی میکند و در خاک مرطوب تخم می گذارد. می شود



 الروهای مگس سیاه از ریشه و ساله گیاه تؽذیه می کنند بخصوص از گیاهان تازه سبز شده و جوان ،

حشرات بالػ به مدت یک هفته زنده می مانند و در طول این مدت زمان کم می توانند در خاکی که 

 .تخم بگذارد ۳۰۰مرطوب و ؼنی باشد بیش از 

 :خسارت و عالئم

  

پژمردگی و افتادگی جوانه ها ، ضعیؾ شدن گیاه ، زرد شدن برگ  از عالئم و جود این افت در ابتدا 

اکثر گل های آپارتمانی مانند . شره بالػ بر روی گیاه یا در گلخانه استگیاه و همچنین مشاهده ح

 .به این افت حساس هستند... کاکتوس ها ، ساکولنت ها، شمعدانی ، میخک و افروبیا و 

 :علت میتواند داشته باشد 3جمع شدن این پشه های سیاه 

 رطوبت زیاد خاک گلدان  -1

 نور کم محل نگهداری گلدان -2

 از خاک برگ نا مرؼوباستفاده  -3

 :روش کنترل

 .با کمک سم ایمیدوکلروپراید به راحتی کنترل میشود

 :جهت سم پاشی مراحل زیر را انجام دهید

 .لبل از سم پاشی گلدان را آبیاری کنید تا پشه ها به سطح خاک بیایند  -1

 .اسپری کنید تا پشه ها از بین بروند سم را روی سطح خاک   -2

 .ستفاده از چنگال سطح خاک را کمی زیر و رو کنید و مجدد سم را اسپری کنیددو روز بعد با ا  -3

  

 

 

 

 



 :شته

 

 :مشخصات*

این موجودات کوچک به سرعت . یکی از افات رایج در بین گل ها و گیاهان زینتی ، شته ها هستند

شرات مکنده هستند و از شیره گیاهان تؽذیه شته ها جز ح. تکثیر شده و تعداد ان افزایش می یابد

میکنند و مورچه ها از شیره ای که از شته ها میگیرند تؽذیه می کنند که وجود هر ذو با هم اوضاع را 

 .وخیم تر میکند

و به رنگ های سبز، زرد، لهوه میلیمتر  1-10بدنی نرم و گالبی شکل، معموالً با طول شته ها معموال  

، شته ها دارای بال هستند و نرگس ها بال خود را حفظ میکنند ، اما ماده ها با لرار ای و مشکی هستند

برخی از . گرفتن بر روی گیاه دیگر نیاز به بال ندارند چون تا آخر عمر بر روی همان گیاه می مانند



ر کنار شته ها را معموال میتوان د. شته ها معموال خسارت جبران ناپذیری را به گیاهان وارد میکنند

جوانه ها و نوک شاخه ها مشاهده کرد ، در پایین ؼنچه گل ها نیز شته ها به وفور می توانند زندگی 

شته ها با فرو کردن خرطوم خود در ساله .کنند و باعث می شوند که گل ها رشد نالصی داشته باشند 

جوان می توانند زندگی گیاه از شیره درون گیاه تؽذیه می کنند، پس تنها بر روی ساله های نازک و 

 .کنند و با ضخیم شدن ساله ها آنها نمی توانند دیگر تنه گیاه را سوراخ کنند

گونه  Myzus persicae از آنها مثل شته سبز هلوبرخی از شته ها فمط از یک گونه گیاهی وبعضی   

 .دهند های مختلؾ گیاهی را مورد حمله لرار می

  

 : دهند مورد حمله لرار میشته هایی که گیاهان زینتی را **

  

 Myzus شته هلو Aphis gossypii و شته کتان Macrosiphum euphorbiae زمینی شته سیب به  

persicae شته رز Macrosiphum rosae  ،Aulacorthum circumflexum .... . 

 : انواع دیگر

سرخ ، شته مرکبات ، شته شته سمی گندم ، شته سیاه بالال، شته گالی نارون ، شته گردو ، شته گل 

مومی سیب ، شته نخود فرنگی ، شته کلم ، شته سیب ، شته سبز هلو ، شته ریشه ؼالت ،شته خالدار 

 یونجه ، شته جالیز

 : مبارزه*

 می توان با یک دستمال شته ها را از روی شاخه گیاهان برداشت

لیتر اب  ۴یک لیوان تنباکو خشک را در ( اما باید دلت کرد خود تنباکو الوده نباشد ) محلول تنباکو 

بخیسانید بعد از چند ساعت از صافی رد کنید سپس یه لطره مایع ظرفشویی به محلول اضافه کنید و 

 .روی گیاه اسپری کنید

 و حشرات می شود محلول سیر به دلیل داشتن بوی خاص باعث فراری شدن شته ها 

استفاده از مایع ظرفشویی ، ممدار خیلی کمی از اون را در اب حل کرده و روی گیاه اسپری کنید که 

 .باعث لیز شدن سطح گیاه میشود و مانع از اتصال شته ها می شود

 سپس اسپری بر روی گیاه( یک لاشك ؼذا خوری در یک لیتر اب ) استفاده از ترکیب اب و الکل 

 .از کفشدوزک ها ، بالتوری ها که دشمنان طبیعی شته ها هستند استفاده



تا  ۱۰استفاده از حشره کش های تماسی مانند کنفیدور ، ماالتیون و دیازینون در دو نوبت به فاصله 

 روز ، یا حشره کش های سیستمیک مانند ایمیداکلوپراید ۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :کرمها و حشرات ریز در خاک

 

  

عمده این . اگر خاک خود را کمی زیر و رو کنید ممکن است یک سری حشرات ریز را در آن ببینید

هزار پاهای کوچک و ( مربوط به پشه های سیاه)حشرات شامل کرم خاکی، الرو های سفید رنگ ریز 

 .خرخاکی هستند

 :کرم خاکی

این حشرات برای گلدان شما ضرری ندارند و جای نگرانی نیست حتی از خاک خارج هم نمی شوند که 

 .نگران این باشید که شاید وارد ساختمان گیاه شما بشوند



 :هزارپا و خرخاکی

این آفت ها نیز برای گیاه شما و برای ریشه ها مشکل ایجاد نمی کنند اما این آفتها از آن دسته هستند 

 .خاک خارج می شوند و اگر شما در منزل کودک داشته باشید برای آنها خطرناک باشد که از

بنابراین اگر تمایل دارید آنها را در خاک از بین ببرید به کمک سمومی مثل سوین و دیازینون پودری 

 .میتوانید آنها را از بین ببرید

 :روش کنترل

دلت کنید سم دیارینون پودری باشد و نه )حل کنید، لیتر آب  1گرم در  1سم دیازینون پودری به میزان 

لیتر آب حل کنید و به عنوان یک وعده آبیاری  1گرم در  2و یا این که سم سوین به میزان ( مایع

 .بریزید پای گلدان خود

 .دلت کنید که سم سوین سم بسیار لوی است و تمام موجودات زنده داخل خاک را از بین می برد

 :چککرم های سفید کو

این کرم های سفید ریز داخل خاک در والع الرو همان پشه های سیاه هستند که داخل خاک زندگی می 

 .به طور کلی این کرم ها به ریشه گیاه آسیب نمی زنند. کنند

اما گاهی ممکن است جمعیت آنها بشدت زیاد شود که در این صورت ریشه آسیب می بیند و الزم است 

 .یدکه آنها را از بین ببر

 .اگر می خواهید این کرم ها را کنترل کنید می توانید از سم سوین استفاده کنید

  

 

 

 

 

 

 

 



 :ترکیدگی میوه

 

مثل ترکیدگی ) اگر در منزل خود یا باغ شهری درختانی دارید که موه های آن دچار ترکیدگی هستند

 .درخت شما از لحاظ تؽذیه ای دچار مشکل می باشد( یا انار پرتمال

پس الزم است لبل از رسیدگی میوه . بیشترین علت ترکیدگی بخاطر کمبود کلسیم و پتاسیم می باشد

 .(پتاس باال و کلسیم) یعنی در مرحله ی فندلی توسط کودهای حاوی این عناصر تؽذیه شود درخت 

در بازار کودی که همزمان این دو عنصر را داشته باشد وجود ندارد؛ بنابراین الزم است جهت تمویت 

برای تامین کلسیم از از کودهای کلسیمی موجود در . استفاده کنید 36-12-12از نظر پتاسیم از کود 

 .بازار بصورت محلول پاشی استفاده کنیم



 :نحوه و میزان مصرؾ

 .است بصورت چال کود مورد استفاده لرار دهید را بهتر 36-12-12کود 

 :نکته

مثال کودهای فسفیت در مرحله ی )ی گلدهی و یا لبال به درخت خود کود پتاس باال داده اید اگر در مرحله

 .دیگر نیازی به مصرؾ کود پتاس در مرحله ی فندلی شدن میوه نیست( گلدهی مصرؾ کرده اید

  

 :کود کلسیم

کلسیم از عناصری است که به شدت میل ترکیب شدن با عناصر دیگر را دارد و نهایتا در خاک باعث 

 تشکیل رسوب می شود پس حتما به شما توصیه می کنیم آن را به صورت محلول پاشی مصرؾ نمایید

. 

  

لیتری  10اگر سم پاش }سی سی ازآن را در یک لیتر آب حل کنید2جهت محلول پاشی کود کلسیم میزان 

سی سی از کود کلسیم مایع را با آن مخلوط کنید و  10پرکنید و  لیتر از حجم سم پاش را با آب5دارید 

 {. خوب هم بزنید

 .{ اسپری کنید} حاال این ترکیب کود آماده را بر روی درختان خود محلول پاشی کنید 

 


