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 آفات سبزیجات: عنوان مماله 

برای کاشت سبزیجات در گلدان و باغچه ها شناخت خاک و راه کارهای ممابله با آفات موجب پرورش 

در این مماله به .در سبزیجات می گردد وجود آفات باعث تخریب و ایجاد بیماری .گیاه با کیفیت می شود

 .بررسی برخی از آفات سبزیجات و روش های ممابله با آنها میپردازیم

 جاتآفات مهم سبزی

 تریپس و شته

 . شته ها از جمله حشراتی با بدن نرم هستند

 .می توانند به رنگ خاکستری،سیاه ،سفید و یا سبز باشد

 .می شوند کاهش لدرت گیاه باعث شیره گیاه از ساله شته ها با مکیدن

 .مشاهده می شود سبزیجات شته از جمله آفاتی است که در

 .از عالئم آن میتوان به پیچ خوردگی و کوچک ماندن برگ ها اشاره کرد
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 . هستند بالدار بسیار ریزی تریپس ها حشرات

 .در گیاهان می شود رگه های سفید باعث ایجاد

کوچک  و تغییر رنگ های سبزیجات همراه با برگ خمیدگی و پژمردگی توان به های آن می از نشانه

 . اشاره نمود گیاه عدم رشد و ماندن

 

 تریپس و شته مبارزه علیه

 .در محیط خانه بهتر است از سموم شیمیایی برای مبارزه با آفات سبزیجات استفاده نکنید

برای از بین بردن این گروه از آفات سبزیجات میتوانید از محلول آب و مایع ظرفشویی یا صابون های 

 .مایع استفاده کنید

صابون ریخته ، آن را هم  لطره از مایع ظرفشویی یا ۳یا  ۲به این صورت که در یک لیتر آب حدودا 

 .بزنید و روی گیاه و حشرات روی آن اسپری کنید

 .از صابون های حشره کش موجود در بازار نیز میتوانید برای از بین بردن آنها استفاده کنید

 .در صورتی که تراکم آفات زیاد نباشد نیازی به مبارزه نیست

 .یا اینکه شته ها را با آب از روی گیاه بشویید
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ا برای از بین بردن آفات در مزارعی که تراکم آفت زیاد است میتوان از چندین روش برای کنترل آنها ام

 :استفاده کرد که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد

 از بین بردن علف های هرز مزرعه

 استفاده از کارت های آبی برای تریپس ها

 و متاسیتوکس و سموم مشابه استفاده از سموم شیمیایی نظیر ماالتیون

 آبدزدک

 

 . کند می  حمله ریشه سبزیجات و ساله حشره ای است که به

 .شود می ریشه باعث از بین رفتن

 .این حشره معموال در خانه ها و در گلدان یافت نمیشود

 :مبارزه علیه آبدزدک

 :در صورت مشاهده این حشره در زمین زراعی میتوانید از راهکار های زیر استفاده کنید

 .یکبار در پاییز و یکبار لبل از کاشت بذر زمین را شخم بزنید

 .ن خواهد شد که بعد میتوانید آنها را جمع آوری کنیدغرلاب کردن زمین باعث خروج پوره ها از زمی
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 .البته با توجه به صرفه جویی در مصرف آب بهتر است از این روش استفاده نکنید

متر یک گوذال به اندازه یک لوطی کنسرو ایجاد کرده و یک لوطی درون زمین بگذارید به  ۱۰تا  ۵هر 

 .دطوری که لبه ی لوطی هم سطح با زمین لرار بگیر

 .سطح داخلی لوطی را با روغن موتور یا گریس چرب کنید تا حشره نتواند باال بیاید

تا بعد از به دام ( مطابك دستور مصرف سم) میتوانید در ته ظرف کمی مخلوط سم و روغن ریخته

 .افتادن حشره آن را از بین ببرد

 فاصله از زمین سمف بزنیدبهتر از با یک پایه ی کوتاه روی تله ای که درست کرده اید با کمی 

 .این کار به محفوظ ماندن تله ی شما کمک میکند

حشره در شب برای کندن زمین روی زمین راه میرود که با ایجاد این تله ها میتوانید آنها را به دام 

 .انداخته و روز بعد حشرات به دام انداخته را جمع آوری کنید

 .ه های مسموم برای از بین بردن آنها استفاده میشودبه منظور مبارزه شیمیایی از گرانول و طعم

 .از گرانول های کاربوفوران ، دیازینون و دورسبان برای این کار آستفاده میشود

برای تهیه ی طعمع مسموم از حشره کش های پودری سوین و یا کارباریل و سبوس گندم و آب 

 .استفاده میکنند

 .شما متفاوت خواهد بود نسبت ترکیب آنها با توجه به مساحت زمین

 …،کنه وملخحلزون،سوسک،
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 .می شوند سوراخ هایی روی برگ حلزون ها با جویدن باعث ایجاد

این گروه از افات خسارت آنچنانی به مزرعه وارد نمی کنند و تمریبا از آفات سبزیجات به شمار نمی 

 .آیند

 .یی علیه این آفات نیستبنابراین نیازی به مبارزه شیمیا

 شته مومی کلم
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 .شناخته میشود Brevicoryne brassicae با نام علمی

پوشیده شده  گرد مومی سفید رنگی است که سطح بدن آن از سبز مایل به خاکستری شته ای به رنگ

 . است

 . تربچه و خردل را بشدت مورد حمله لرار میدهد

 .مان روش مبارزه علیه شته ها که در باال به آن اشاره شد برای این شته هم به کار برده میشوده

 :پروانه ی مینوز
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 .می باشد که گاهی ممکن است سبزیجات شما را آلوده کنند آفات سبزیجات مینوز یکی از

 .می گردد سوراخ هایی به شکل تونل با خوردن ساله ها و تغذیه از برگ ها باعث ایجاد

جاد میکنند به این صورت که اپیدرم باالیی و پایینی برگ را بالی گذاشته در داخل برگ ها داالن هایی ای

 .و از پارانشیم برگ تغذیه میکنند

 :مبارزه علیه مینوز

 .در منازل بهتر است برگ هایی که این عالئم را دارند را جدا کنید و دور بریزید

 .در مزارع سبزیجات این آفت هیچگاه به حدی نمیرسد که شما نیازی به کنترل شیمیایی داشته باشید

 سبزیجات سفیدک سطحی

 .باشد در برگ و ساله سبزیجات می های سفید لکه باعث وجود آمدن

 .کند رشد می لارچ سریع این

 . گیرد را در برمی کل گیاه واگر با ان مبارزه نشود

 :مبارزه با سفیدک پودری

برای ممابله با این بیماری در خانه که در سطح کوچکی کشت انجام میشود بهتر است با یک دستمال نم 

 .آلوده را پاک کنیددار برگ ها و ساله های 
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 گیاه را در جایی لرار دهید که تهویه به خوبی انجام شده و رطوبت اطراف برگ ها خیلی باال نمیرود

 .در مزارع اگر سطح آلودگی به این لارچ خیلی زیاذ باشد از سمومی مثل توپاس استفاده میشود

 .سموم را حتما طبك دستور العمل درج شده روی استفاده کنید

 سفیدک داخلی سبزیجات

 .در برگ و ساله سبزیجات به شکل خاکستری مایل به بنفش ایجاد می شود هایی لکه در سفیدک داخلی

 . کند گسترش پیدا می ها لکه به مرور زمان این

 .شود می سبزیجات باعث مرگ و خشک شدن

 :مبارزه علیه سفیدک داخلی

 .بهتر است رطوبت اطرف گیاه را کاهش دهید

 .یط خانه برگ ها و ساله های آلوده را جدا کرده و دور بریزیددر مح

 .در مزاع در صورت مشاهده ی آلودگی شدید میتوان از سمومی مثل اکسی کلر مس استفاده کرد

 راه های ممایله با آفات سبزیجات خانگی

و به جای سم، مخلوط کرده  آب را با الکل باید ممداری هر از گاهی برای جلوگیری از آفت زدن گیاهان

 .روی سبزی ها بپاشید

 .هم لرار گرفته باشند با این کار، از بین می روند شته ها اگر سبزی هایتان مورد حمله

 .همچنین راه های زیادی برای پیشگیری از آفت زدگی سبزیجات وجود دارد

را کنار گلدان سبزیجات بگذارید تا از این  همیشه بهار یا گیاه جعفری مثال میتوانید یک گلدان

 .از آفات زدگی سبزیجات و حمله شته ها جلوگیری کنید درصد۶۰ طریك

 روش درست کردن آفتکش ارگانیک برای آفات سبزیجات

 .مخلوط کنید پیاز یا حبه سیر را با نصف فنجان فلفل تند نصف فنجان

 .همچنین می توانیدهم از پیاز و هم از سیر استفاده کنید

 .باید لبل از استفاده خرد شوند مواد همه

 .برسند رب غلیظ مواد خرد شده را در مخلوط کن برلی بریزید تا به حالت یک



 .به ترکیب اضافه کنید( میلی لیتر ۵۰۰)دو فنجان آب گرم 

 .آن ها را با هم مخلوط کنید به طور کامل

 . بریزید پالستیکی یا یک ظرف شیشه ای یب را درترک

 .در یک مکان آفتابی یا یک مکان گرم لرار دهید ساعت ۲۴مدت  آن را به

 .نگه داشته شود مکان آفتابی بهتر است که در

 .مخلوط را از یک صافی عبور دهید و آب به دست آمده را به یک ظرف دیگر منتمل کنید

 .دحال آفت کش شما آماده می باش

 .آفت کش خود را به درون یک آب پاش بریزید

بشویید تا آلودگی  آب و صابون لبل از این که آفت کش را به درون آب پاش بریزید، آب باش را با

 .نداشته باشد

 .یکبار استفاده کرد روز ۵یا  ۴هر  از این آفت کش می توان برای درمان گیاهان آلوده

 .بین می روند آفات از بار استفاده، ۴یا  ۳ پس از

 :استفاده از روغن و صابون مایع برای درست کردن آفتکش سبزیجات
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 .مایع مالیم استفاده کنید صابون ظرف شویی از یک

 .استفاده نکنید و دیگر صابون های تخصصی( ضد باکتری)از صابون های معطر آنتی باکتلایر 

 .زیرا ممکن است به گیاهان شما آسیب برسانند

لیتر مایع ظرفشویی و به همین میزان روغن را در یک ( لطره ۴ -۳) میلی لیتر  ۴یا  ۳برای این کار 

 .آب حل کنید

 .استفاده کنید روغن های گیاهی یا روغن کانوال از

 .ترکیب جدید را به درون یک آب پاش بریزید و با هم مخلوط کنید

 .از گیاه امتحان کنید بخش کوچکی آفت کش را روی

 .است بی خطر صبرکنید،اگر پژمرده نشد یا تغییر رنگ نداد یک روز به مدت

 .وید که آسیب بیشتری به گیاه وارد نمی شودبا این کار مطمئن می ش

صابون  اگر لسمتی از گیاه که آفت کش را روی آن امتحان کرده اید پژمرده شد و یا تغییر رنگ داد از

 .دیگر برای درست کردن این آفت کش استفاده کنید های معمولی

 .یا اینکه ممدار صابون مایع را در محلول خود کمتر کنید

اسپری  زیر برگ ها اه به این آفت کش حساسیت نداشت آن را به کل گیاه خصوصادر صورتی که گی

 . کنید

 . کرده است تمرکز کنید حشره تخم گذاری بر نماطی که

 .را خیلی سریع از بین می برد حشرات نابالغ و تخم حشرات زیرا این آفت کش

 . هر دو یا سه روز یک بار آفت کش را روی گیاه اسپری کنید

 .انجام دهید هفته ۲مدت  ر را بهاین کا

 استفاده از تنباکو برای درست کردن آفت سبزیجات

 .لیتر اب مخلوط کنید ۴یک فنجان کوچک تنباکو را با 

 .مفید است هزارپا و اهکرم  ،شته ها تنباکو برای از بین بردن

 .ولی برای گیاهانی مثل فلفل، گوجه، بادمجان یا دیگر اعضای این خانواده مضر است



 .ساعت در یک مکان آفتابی یا در یک مکان گرم لرار دهید ۲۴ترکیب را به مدت 

 .کنید چک رنگ ترکیب را

 .باید باشد چای کمرنگ در حالت مطلوب، آفت کش به رنگ

کنید و اگر خیلی کمرنگ به نظر می رسید آن را چند  قآب رلی اگر بیش از حد تیره شد آن را با

 .لرار دهید بیشتر در آفتاب ساعت

 .چند لطره مایع ظرفشویی به محلول اضافه کنید

 .منتمل کنید آب پاش ترکیب را یه یک

 .ترکیب داخل آب پاش را یک بار دیگر تکان دهید تا بهتر مخلوط شوند

 . پری کنیدآفت کش را روی لسمت های آلوده گیاه اس

 .همچنین می توانید آن را روی لسمت هایی از گیاه که در وضعیت خوبی هستند نیز اسپری کنید

  استفاده از پرتمال برای درست کردن آفت کش سبزیجات

 

 .را جدا کنید پرتمال پوست یک

استفاده  تفاله مرکبات خشک شده لاشك چایی خوری ۵-۱اگر پرتمال تازه در دسترس ندارید می توانید 

 . کنید

http://padinaflower.com/wp-content/uploads/2019/05/removing-the-orange-zest-with-a-peeler.jpg


 .یداستفاده کن تغلیظ شده پرتمال میلی لیتر آب ۱۵یا می توانید از 

 .خیلی لوی هستند لارچ ها ،شته ها ،حلزون ها مرکبات در از بین بردن آفاتی مثل

 .نیز کار می کند سوسک ها و مورچه ها همچنین این آفت کش در برابر

 . پوست پرتمال را در یک ظرف شیشه ای بریزید

 .فنجان آب جوش به آن اضافه کنید ۲

 .ساعت در یک جای گرم لرار دهید ۲۴محلول به مدت 

 .محلول را از یک صافی عبور دهید

 . پوست ها را جدا کنید

 .دور بریزید و آب را در یک ظرف بریزید

 .به آب به دست آمده اضافه کنید صابون کاستیل چند لطره

 .موجود در صابون کاستیل بسیار موثر است نعنای

 .دترکیب را کامال مخلوط کنی

 . ترکیب را به درون یک آب پاش منتمل کنید

 .آن را مستمیما روی لسمت های آلوده گیاه اسپری کنید

 استفاده از گل داودی برای درست کردن آفت کش برای آفات سبزیجات



 

 .آب مخلوط کنید( فنجان ۴)را با یک لیتر  گل داوودی خشک شده (گرم ۱۱۳)نصف فنجان 

بسیاری از  هستند که این ترکیب می تواند pyrethrum گل های داوودی دارای یک بخش به نام

 .حشراتی که گیاهان را آلوده می کنند را فلج کند

 .دلیمه بجوشد ۲۰به مدت  مخلوط گل و آب اجازه دهید

 .به درون آب می شود pyrethrum جوشاندن مخلوط باعث رها سازی

 .عبور دهید یک صافی پس از جوشیدن، مخلوط گل و آب را از

 .گل ها را جدا کنید و دور بریزید و آب را به یک ظرف منتمل کنید

 . آب به دست آمده را به درون یک آب پاش بریزید

 .آن را روی گیاه اسپری کنید

 .روی لسمت هایی از گیاه که بیشتر آسیب دیده تمرکز کنید

 .اسپری کنید زیر برگ ها آفت کش را به کل گیاه شامل

 .نگه داری کنید مدت دو ماه د بهاین ترکیب را می توانی

 .موثر نیست بعد از گذشت این مدت دیگر

http://padinaflower.com/wp-content/uploads/2019/05/growing-chrysanthemum.jpg


 استفاده از روغن چریش برای درست کردن آفت کش سبزیجات

 .مایع مالیم مخلوط کنید صابون ظرفشویی را با نصف لاشك چایی خوری روغن چریش میلی لیتر ۱۵

یک درخت به دست می آید، یکی از موثرترین آفت کش های موجود  برگ های تلخ روغن چریش از

 .است

 .لیتر آب گرم اضافه کنید ۲مخلوط روغن و صابون را به 

 .ترکیب را کامال و به آرامی هم بزنید

 . آفت کش را به یک آب پاش منتمل کنید

این نماط تمرکز  آن را به کل گیاه خصوصا لسمت های آلوده و آسیب دیده اسپری کنید و بیشتر روی

 .کنید

هستند را ابتدا بروی لسمتی از گیاه اسپری  تنباکو و صابون در حالت کلی آفت کش هایی که دارای پایه

 .کنید در صورت عدم بروز حساسیت می توانید بروی تمام گیاه اسپری کنید

 

 


