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  کرم سفید ریشه:   عنوان مماله 

 

البته نباید از این نکته غافل شد که . داشتن درختان سالم بدون توجه به کنترل آفات امکان پذیر نیست 

یکی از . آفت بشمار نیامده و حتی در کنترل برخی آفات از حشرات مفید استفاده می شود  حشراتتمامی 

آفت های حال حاظر که طیف گسترده ای از درختان و درختچه ها را در باغات و باغچه ها مورد حمله 

 یشه کرم سفید رباعث خشک شدن کامل گیاه  می شود  با تغذیه از ریشه ، برگ و ساله لرار می دهد و 

 (Polyphylla olivieri )  می باشد. 

، مو، تاج خروس انار گیالس،  زردآلو، آلبالو، گردو، گالبی، سیب، به، هلو، گوجه، آلو،  نظیر  درختانی

... و نارون  ،، یاس بنفش، برگ بو، برگ نو، گالیول، چمن، تبریزی، بید چنوپودیوم   وحشی، گونه های

 .می باشند مورد توجه این آفت

سال و با توجه به عدم کنترل و ایجاد شرایط مناسب خاک و  3( یک نسل کامل ) طول عمر این حشره 

 . سال نیز کاهش می یابد  2سال به  3تغذیه ای 

 : مراحل رشد به شرح ذیل می باشد 

گیری و   های حیاتی، تغذیه، جفت تمام فعالیت) . تخم ها حاصل جفت گیری حشرات کامل است – 1

      (  گیرد غروب و اوایل شب انجام میریزی در  تخم      

 سانتی خاک بوجود  10در سطح یا عمك حدود بصورت لکه ای الروها از تخم ریزی ماده ها   -2

 .می آیند      

 .زمستان به صورت الرو سپری می شود    -4

 (       به رنگ سفید ) سن الروی یا جنینی  شامل الرو سن اول ، دوم و سوم  3حشره بصورت   -5

 . می باشد      

 در بهار سال سوم برای ورود به مرحله شفیرگی محفظه ای گلی ، الرو به دور خود تشکیل – 6

 .می دهد       

https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1/


 .روز به طول بیانجامد  24تا  17دوره شفیرگی ممکن است  – 7

 حشرات کامل در اواخر خردادماه بسته به شرایط آب و هوایی در خاک سوراخهایی ایجاد کرده و  – 8

 .خارج می شوند       

  یدهای سف ای با لکه سانتیمتر با رنگ بالپوش لهوه 3.5تا  2.5هایی به اندازه  حشرات کامل سوسک  -9

 . ورق کوچک است 5ورق بزرگ و در حشرات ماده دارای  7حشره نر دارای  شاخک. است      

 

 :تغذیه در طول تکامل 

های هرز و سنین دو و سه الروی از ریشه درختان تغذیه  الرو سن اول از مواد هوموسی یا ریشه علف

 . ای است حشره در سطح باغ لکه فعالیت این. های مرطوب فعالیت بیشتری دارد الرو در خاک. کنند می

 .حشرات کامل نیز از برگ درختان مثمر و غیر مثمر تغذیه می نمایند 

 : آفتکنترل 

 .شخم و یخاب زمستانه برای از بین بردن علف های هرز بهاریست بهترین روش 

 . روشهای شیمیایی می بایست با رعایت اصول و تحت نظارت مهندسین گیاه پزشک باشد 

 :طور عمومی استفاده از به 

  10وتابل لیندین  یپودرو سم  ( لیتر در هزار   3.5تا   3لیتر و یا  1.5تا  1)دیازینون سموم 

 در اوایل بهار و اوایل تابستان به همراه آبیاری سبک در سایه انداز  کیلو در هکتار

 .توسیه می شود درختان و یا گیاهان 

لارچ و  در روشی دیگر از  Bacillus popilliae  باکتریاز روشهای بیولوژیک می توان به 

 Metarrhizium anisopliae   اثر مستمیم دارند  روی الروهااستفاده می کنند که هر دو روش. 

 



 

 

 

 

 

 



 

  


