
 میزان مصرف و ماندگاری هلیکس بر روی کنترل پسیل پستهبررسی اثر 

 مقدمه

در حال حاضر سطح زیر کشت پسته ایران بیش از  .درات غیرنفتی به شمار میرودم مهم و استراتژیک در بخش صاالیکی از اقپسته 

یکی از عوامل مهم کاهش عملکرد پسته در ایران خسارت آفات و بیماریها و علفهای هرز است که با  .هکتار میباشد 478000

 .کنترل خسارت آنها میزان تولید افزایش مییابد

 اما؛ است در کشور گزارش شده 1350تا  1340این آفت در سالهای وجود ای که  پسیل یک آفت قدیمی در کشور است، به گونه

میگویند، در حال  "خشکشیره "ح به آن الیل شده است. پسیل پسته که در اصطامروزه به آفت درجه اول در باغات پسته تبد

شدن هوا از پناهگاههای زمستانگذران  در اواخر اسفند و با گرم الپسته کشور است. حشره پسیل معمو اتباغ مخربحاضر آفت 

د. طغیان جمعیت ه فعالیت، تغذیه و تخمگذاری میکنهای پسته شروع ب شدن و بازشدن جوانه فاصله پس از متورمالخارج شده و ب

و در صورت خسارت  شدهل در روند پرشدن مغز الآن است که موجب اختهمزمان با شروع مغزبستن پسته و یا پس از این حشرات 

ان پسته نیز های گل و برگ سال آینده درخت ریزش برگها و حتی جوانهکیفیت و کمیت محصول، کاهش به منجر شدید، این آفت 

  .دمیشو

و حفظ بازار و کسب درآمد ارزی بیشتر، تولید پسته سالم و عاری از باقی مانده سموم و عدم پسته محصول  برای تداوم صادرات

مانده کمتری بوده و خطرات بسیار کمتری برای محیط زیست باقیاثرات سموم جدید دارای  .استفاده از سموم پرخطر ضروری است

 اما همچنان میتواند جمعیت حشرات مفید را کاهش دهند.  .نسانها دارندمتی االو س

 آفت پسیل معرفی

حشرات کامل پسیل دارای رنگ زرد مایل بـه کرم  .پسیل معمولی پسته دارای دو فرم زمستانه و تابستانه و یـک فرم بینابینی است

های توسعه یافتـه، پهنـک بـال شـفاف و  جلویی با رگبال های . بالدی( بـر روی سـر و سـینه مـیباشـو نقوش رنگـی )قهـوها

 (. 1)شکل  های ابری منظم میباشد حاشیه خارجی بال دارای لکه

 



رنگ تخم در ابتدا سفید ولی با رشد جنین به رنـگ زرد و نهایتـاً  .تخم آفت بیضی شکل و اندازه آن کمتـر از یـک میلـیمتراسـت

 ). 2 ابد )شکلمایل به نارنجی تغییر میی

 

 سن پورگی است. پوره 5آفت دارای  .ها دارای بدنی تقریباً مسطح و پولک مانند با سر، قفس سینه و شکم مشخص هستند ورهپ

بـه رنـگ زرد میباشند و فقط از نظر اندازه تفاوت دارند، اما در سن پـنجم نقوش و خطوط سیاه رنگ و  4تـا  1های سنین 

 (. 3 ظـاهر میگردد. همچنین پولکهای بال در دو طرف قفس سینه، سـیاه مــیشــوند )شــکلمشخصی بر روی بدن حشره 

 

ی کامل در پناهگـاههـای مختلف مانند زیر پوستک تنه درختـان، شـیار و روزنـه دیوارهـا،  صورت حشره ین آفت زمستان را بها

رنـد. حشـرات فـرم اعلفهای هرز و بقایای گیاهی میگذ الی البه ویژه در زیر خـاك، زیـر بـرگ درختـان پسـته و حصار باغها و به

زمستانه از اواسط اسفند در طبیعت ظاهر میشوند و با سبز شدن درختان پسته در اوایل فروردین از اندامهـای سـبز تغذیـه و روی 

یل اردیبهشت زنـده مـیماننـد و صـدها آنها تخمریزی میکنند. عمر حشرات کامل زمستانه طوالنی تر از سایر نسلها است و تا اوا

های این آفت از اوایـل بهـار همزمان با شروع رشد رویشی درختان پسته تا اواخر پـاییز فعـال  تخم میگذارند. حشرات کامل و پوره

ـان وجـود داشـته هستند. علیرغم تغییرات دما و سایر پارامترهای اقلیمـی آفـت از بهار تا اواسط پاییز، مادامیکه برگ روی درخت

روز  4تا  3خوبی زاد و ولـد و رشـد و نمـو دارد و از آن بـه بعـد بـه زمستانگذرانی میرود. حشرات کامل ماده پسیل پسته  باشد، به

عـددی تخمگذاری میکنند. حشرات کامـل در دو هفتـه اول عمـر خـود  50تـا  1هـای  بعد از ظهور جفتگیری کرده و در دسـته

هـای تازه  تری دارند. آفت تخـمهـا را عمـدتاً روی سـطح برگها قرار میدهد، اما روی دم برگهای شـاداب و شـاخهری شدیدتخمگذا

هـای متـورم و سبز شده )در ابتدای بهار( نیز تخمگذاری مینماید. تخمهـا پـس از  روئیده و همچنین روی قسمت انتهایی جوانـه



سن پورگی( که حدود سه هفته طـول  5شده و پـس از طی شدن دوره پورگی ) خروز بسته به شرایط آب و هوایی تفری 10تا  3

نسل  6ـن حشـره در منطقـه رفسنجان اینسل در سال میباشد.  5میکشد حشرات کامل ظاهر میشوند. این آفت حـداقل دارای 

 . کامل و یک نسل ناقص )نسل هفـتم( در سـال دارد

مثل باال و همچنین تعـداد نسـل متعدد در اغلب سالها جمعیـت بسـیار بـاالیی را تولیـد کـرده و سیل پسته با قدرت تولیدپ

این آفت عالوه بـر کـاهش محصـول سـال جـاری باعـث  ای به درخت و محصول وارد مینمایـد. حالـت طغیانی العاده فوق خسارت

در دوره رشد و پر شـدن مغـز پسـته، حدود اواخر خرداد . های سال آینـده، ریـزش بـرگهـا و ضـعف درخـت میگردد ریزش جوانه

طی کـه جمعیت آفت در تا اواخر مرداد حساسترین زمـان بـرای گیـاه پسته در ارتبـاط بـا خسـارت ایـن آفـت اسـت. در شـرای

 .این دوره زمانی افـزایش یابـد و حالـت طغیـانی داشته باشد خسارت سنگینی به محصـول و گیـاه وارد مـیشـود

های وشرمیشود، با ترکیبات طبیعی که باعث خسارت به دشمنان طبیعی ن آن به منظور مبارزه با پسیل پسته و کنترل امروزه

از سال پیش  10اولین بار حدود  مصرف گوگرد به شکل مایع یا پودری است. مله این روشهااز ج ؛متعددی بکار گرفته میشود

از برای نخستین بار  آقای ولی اله عباسیانکاری دامنکو دامغان برای کنترل پسیل پسته استفاده گردید.  گوگرد در منطقه پسته

 .نمودنداز آن شروع به استفاده عت به سرسایر باغداران نیز مناسب  نتیجهحصول پسیل استفاده نمود که بدلیل کنترل گوگرد برای 

( این طرح با هدف بررسی تاثیر هلیکس آرمان سبز آدینه درصد شرکت90در همین راستا با توجه به تولید هلیکس )گوگرد مایع 

 ماندگاری آن اجرا شد.مدت بر کنترل پسیل پسته و 

 شرح انجام آزمایش

بدین روی رقم احمدآقایی انجام شد.  بر استان مرکزیکشت و صنعت فدك واقع در شهرستان خشکرود مجتمع این آزمایش در 

با سه  درصد 80تجاری گوگرد مایع شامل شمارش پوره ها و اعمال تیمار انجام شد. تیمارها  و باغ انتخاب شدردیف  10منظور 

، 3دوز  4درصد با  90و هلیکس آب در هزار لیتر  10و  5، 3دوز  درصد با سه90در هزار لیتر آب، سولفور  10و  5، 3دوز شامل 

در هزار به منظور بررسی اثر سوختگی و همچنین کنترل جمعیت پوره ها اعمال  15در هزار لیتر آب اعمال شد. دوز  15و  10، 5

، 14، 7، 3، 1 و قبل از محلول پاشی روز 1 و در زمانهایبرگچه از هر ردیف به صورت تصادفی  50شمارش پوره ها با انتخاب شد. 

 انجام شد.روز بعد از محلول پاشی  35، 28، 21

 نتایج

هلیکس نیز باهم مقایسه  کود تجاری ومصرف اثر هر تیمار باهم مقایسه شده و مختلف ، دوزهای اثر تیمارهابهتر  مقایسهبرای 

 د. شدن

رها، تیمارهای  هلیکس و سولفور بیشترین میزان کشندگی و ماندگاری را در هزار تیما 3در بررسی دوز  ،1با توجه به نمودار شماره 

 7بود و برای هلیکس روز  ام 14و سولفور در روز  درصد 80تجاری گوگرد مایع تیمار میزان کشندگی برای  نشان دادند. بیشترین

  بوده است.از بین بردن پوره ها سریعتر  درکه بر این اساس مشخص میشود اثر هلیکس  ام موثرترین تیمار در کنترل پسیل بود



هلیکس بیشترین تاثیر را در میزان کشندگی  ،با توجه به نموداردر هزار را نشان میدهد.  5مقایسه تیمارها با دوز  2نمودار شماره 

و  برگ ها کامال عاری از پوره بوده 21و  14به طوریکه در روزهای  ؛داشته استروی گیاه  و همچنین میزان ماندگاریپسیل 

 قرار داشتند. مقدارکمترین ا روی برگ در نیز همچنان تعداد پوره ه 35و  28روزهای 

در در صورتیکه  ند،دیده شد درصد 80تجاری گوگرد مایع تنها در تیمار پوره ها  ام 14در روز نشان میدهد که  3نمودار شماره 

 ثیرتابیشترین  درصد 80تجاری گوگرد مایع پوره ای دیده نشد. سپس تیمار  ار شده با هلیکس و سولفور هیچبرگهای درختان تیم

 از پسیل بود. همچنان عاری  35ان به پسیل نشان داد در صورتیکه هلیکس با این دوز تا روز را در افزایش ابتالی مجدد درخت

 

 

 در هزار 3با دوز  هاتیمار اثرمقایسه  -1نمودار 
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 زمان شمارش پوره ها

 در هزار 3هلیکس  در هزار 3سولفور  در هزار 3درصد  80گوگرد مایع تجاری 



 

 در هزار 5با دوز  هاتیمار اثرمقایسه  -2نمودار 

 

 

  در هزار 10با دوز  هاتیمار اثرمقایسه  -3نمودار 
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 زمان شمارش پوره ها

 در هزار 5هلیکس  در هزار 5سولفور در هزار 5درصد  80گوگرد مایع تجاری 
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 زمان شمارش پوره ها

 در هزار 10هلیکس  در هزار 10سولفور  در هزار 10درصد  80گوگرد مایع تجاری 



 

 دوز تیمار هلیکس 4مقایسه  -4مودار ن
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 زمان شمارش پوره ها

 در هزار 15هلیکس  در هزار 10هلیکس  در هزار 5هلیکس  در هزار 3هلیکس 


