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  باسمه تعالي

 ))))IPM( ( ( (     مختصري از روشهاي كاربري مديريت تلفيقي آفاتمختصري از روشهاي كاربري مديريت تلفيقي آفاتمختصري از روشهاي كاربري مديريت تلفيقي آفاتمختصري از روشهاي كاربري مديريت تلفيقي آفات

  استان البرزاستان البرزاستان البرزاستان البرز    باغيباغيباغيباغيدر محصوالت در محصوالت در محصوالت در محصوالت 

  نباتات مديريت حفظ                                                                                                                  

  

  

  

  

  

خوري داشته و ضمن مصرف در داخل استان به استان هاي هـم  .تازه جنبه البرز قريب به اتفاق محصوالت كشاورزي استان با توجه به اينكه      

به منظور حفظ سـالمت جامعـه و مصـرف    در مزارع و باغات جوار بويژه تهران ارسال مي شود توجه به نوع سموم و كودهاي شيميايي مورد استفاده 

  . باشد.كنندگان از ضروريات مي

سموم دفع آفات نباتي مختلف در مزارع و باغات مورد استفاده قرار مي گيرد كه بـا  انواع تن از  400بيش از  هم اكنون براساس برآوردهاي اوليه      

كاربرد بـيش   صرفاً ،مشكل اصلي. ليتر در هر هكتار مي باشد 6/5به ازاي مقدار مصرف متوسط سموم  ،توجه به سطوح زيركشت محصوالت مختلف

، عدم رعايت دوره كارنس سموم، استفاده از سموم غيرتخصصـي و  پايينبسيار  LD50كاربرد سموم پردوام با ، بلكه نبوده از حد سموم در واحد سطح

سموم، كاربرد ميـزان و تعـداد سمپاشـي در     برخي بدليل عدم كارآيي و اثر ناكافي گاهاً از سويي. عدم استفاده اصولي از تكنولوژي سمپاشي مي باشد

  .        واحد سطح افزايش يافته و موجب انباشت سم در محصوالت كشاورزي مي شود

برهمين اساس توجه ويژه به كاربرد سموم و كاهش مصرف آن به عنوان مهم ترين هدف در زمينه حفظ نباتات و همسو با سياسـت هـاي كـالن       

درصد از مبـارزه بـا آفـات در قالـب      25قانون برنامه پنجم كه مقرر مي دارد تا پايان برنامه پنج ساله پنجم  143ماده» د  «دولت و در راستاي بند 

لذا اين موضوع از رويكردهاي بارز مديريت كنترل آفـات در سـازمان جهـاد     .مديريت گردد استفاده بهينه از سمومو  مديريت تلفيقي آفات

  .كشاورزي البرز است

را توليـد در بخـش كشـاورزي     يتدابير الزم به منظور افزايش كم اتخاذفزايش روز افزون جمعيت كشور و به تبع آن افزايش نياز به مواد غذايي، ا    

 همگـام بـا افـزايش توليـد محصـوالت      محصـوالت توليـدي   بهداشـت و ضروري است ارتقاء كيفي و حفظ سالمت  همسو با اين سياست .مي طلبد

در اين راستا وزارت جهاد كشاورزي از ساليان گذشـته برنامـه توليـد كيفـي محصـوالت كشـاورزي را بـا        . ها گنجانيده شود ريزي رنامهدر ب كشاورزي

و عمليـاتي  هينه كودهاي شـيميايي را پيگيـري   بمصرف  نيز هاي جايگزين و سموم با استفاده از شيوهمصرف كاهش و نهايتاً  بهينه محوريت استفاده

  .نموده است

بدون عدم تأثير سوء بر -  توجه به ساير روش ها قادر به كنترل كامل آفات با توجه به اينكه هيچكدام از روش هاي كنترل آفات به تنهايي و بدون   

ها آزمون و خطا مشخص گرديد كه كاربرد روش هاي مختلف به .باشد، لذا پس از سال.نمي - محيط زيست و نيز عدم لطمه به مصرف كنندگان

ايي و يا كاربرد محدود روش هاي موجود نتيجه چندان رضايت بخشي در پي ندارد، بطوري كه علي رغم تمامي تالش هاي صورت گرفته تنه

هر چند افزايش و گسترش روز افزون سطوح كشت و اشغال جايگاه اكولوژيك طبيعي آفات و نيز . خسارت ناشي از فعاليت آفات همچنان پابرجاست

  .محصوالت كشاورزي براي تغذيه آفات، در اين امر بي تأثير نبوده است مطلوبيت موجود در
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اين امر . عمده توليدكنندگان از دستيابي به حداكثر عملكرد مورد انتظار در محصوالت مختلف عاجزند ،هاي انجام شده.علي رغم تمامي تالش     

  .ح ذيل استدر عملكرد انتظارات به شر. نشاندهنده محدوديت هاي موجود مي باشد

  ):ژنتيكي(عملكرد ذاتي ) الف 

اما به داليل مختلف و . اين عملكرد به خواص ژنتيكي گياه وابسته است كه نشاندهنده عملكرد مطلق و توان واقعي رقم يا گونه در توليد مي باشد    

  .محدوديت هاي موجود امكان رسيدن به چنين عملكردي تقريباً غير ممكن است

  :انتظار عملكرد مورد) ب

اين . اين عملكرد، حجم و تناژي از توليد است كه با اعمال برخي روش هاي ويژه توليد، تغذيه مناسب، مديريت كنترل آفات قابل تحقق است    

  . عملكرد در اكثر اوقات در مراكز تحقيقاتي و يا در مزارع برخي كشاورزان و باغداران قابل دستيابي مي باشد

  :عملكرد اقتصادي )ج

تأثير گذار مي باشد بطوري كه بدست آوردن حداكثر ... در اين نگرش، بر آورد كل هزينه هاي نهاده ايي، انرژي، مديريت، كارگري و آب و      

مي  در اين روش حداكثر سود با كمترين هزينه كرد مورد توجه قرار. مد نظر مي باشد) چه ريالي و چه زيست محيطي(منفعت در قبال كمترين هزينه 

  .گيرد

  :عملكرد واقعي )د

اين عملكرد بسته به شرايط اقليمي و . در مزارع حاصل مي شود) با شرايط اقليمي حاكم بر منطقه (عملكردي است كه در واقع در شرايط موجود     

باغات بعنوان عملكرد واقعي تلقي  لذا معموالًمتوسط عملكرد محصوالت كشاورزي در مزارع و. مديريت و حتي دسترسي به نهاده ها متفاوت مي باشد

  .مي گردد

  

چگونه مي توان عملكرد محصوالت مختلف را بدون كاربرد و يا با كاهش كاربرد مواد هم اكنون سؤال اساسي اين است كه؛     

  افزايش داد؟ -مصرف كنندگان و محيط زيست رايپر خطر ب -شيميايي

لـذا  . جهت نيل به اين هدف، جايگزين نمودن روش هاي غيرشيميايي به جاي روش هاي شيميايي به عنوان روشـي اصـولي مـورد نظـر اسـت          

به عنوان تنها چاره موجـود مطـرح بـوده و سـعي مـي شـود بـا كـاربرد كليـه روش هـاي           ) IPM( مديريت تلفيقي آفاتاستفاده از روش هاي 

ات قـرار  غيرشيميايي، استفاده از سموم بعنوان آخرين چاره و در مواقع نادر كه كارآيي روش هاي ياد شده كافي نبوده و محصول شديداً در تهديد آفـ 

ريت تلفيقي آفات، مشاركت كامل مديريت هـاي زراعـت، باغبـاني و اداره فنـĤوري هـاي      به منظور افزايش كارآيي روش مدي. مي گيرد، صورت گيرد

برنامـه هـا و    مكانيزه در برنامه تدويني مد نظر قرار گرفته است بطوري كه بتوان برخي از برنامه هاي اجرايي، برنامه مديريت تلفيقي آفات را در كنار

 .  پروژه هاي ساير مديريت ها هم سو به اجرا گذارد

 :)Integrated Pest Management( مديريت تلفيقي آفات      �

بـا بكـار   داشتن اصول اكولوژيك، اصول اقتصادي و عاليق توليد كنندگان،  كنترل آفات است كه با در نظر  گيري براييك سيستم تصميم           

سوددهي اقتصادي حداكثر شود  تالش مي) …كي، رفتاري، شيميايي و بيولوژيكي، زراعي، مكانيكي، فيزي(هاي  مختلف كنترل  تلفيقي از روشگيري 

مديريت تلفيقي آفات متكي به عوامل طبيعي كنترل كننده است و سموم شيميايي را به عنوان . و زيان وارده به محيط زيست به حداقل ممكن برسد

 .  كند آخرين راه حل توصيه مي

 ،)بهداشـت ( شناسـي  جامعهو  محيط زيست، اقتصاداي كه عبارتند از  عامل پايه 3بين ) balance(در حقيقت يك تعادل  IPMدر طراحي  

محـيط زيسـت را    ي از ارتباطات اكولوژي بين محصول، آفات، عوامل كنتـرل كننـده و  يا ، فهم و اطالعات پايهIPMيك برنامه جامع . آيد بوجود مي

  .طلبد مي
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 هاي   مؤثر كنترل شده را به نحوي پيدا كننـد كـه سـه فـاكتور     اين است كه توانائي تلفيق روشبزرگترين چالش براي متخصصين گياهپزشكي      

هاي اكولوژيكي براي ديناميسم جمعيـت آفـات    تئوري ،IPMدر . شده باشد لحاظدر آن  سازگاري با محيط زيستو  توليد پايداري، هزينه

  .شود در يك اگرواكوسيستم بكار برده مي

  :اجراي روش مديريت تلفيقي براي كنترل آفاتاهميت و ضرورت  

  .تحقق توسعه پايدار كشاورزي •

  .آفات كنترل پايدار ها به تنهايي در يا ساير روش هاي مبارزه شيميايي و عدم كارآيي روش •

 بهبـود  شـيميايي و  مـواد باقيمانـده   بدوندر اثر مصرف محصوالت كشاورزي  ،ضريب بهداشت جامعه ءتوليد محصول سالم به منظور ارتقا •

  .هاي زيست محيطي در راستاي توسعه پايدار كشاورزيشاخص

  .هاي كشاورزياكوسيستم حفظ دشمنان طبيعي و عوامل كنترل كننده جمعيت آفات و ايجاد تعادل در •

  .سازي مصرف سمومكاهش و بهينه •

   .محصوالت كشاورزي واجد استانداردهاي جهاني صادرات امكان پذير شدن خصوص توليد محصول سالم و رعايت استاندارد ملي در •

  :الزامات قانوني كاربرد روش مديريت تلفيقي آفات  

به منظور نيل به خودكفايي در توليد محصوالت اساسي كشاورزي، اصالح الگوي « دارد  قانون برنامه پنجم اعالم مي 143ماده        

ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي مالحظات توسعه پايـدار  مصرف، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش بنيان، ارتقاء 

فراهم كـردن زمينـه   «  :دارد همان ماده نيز اشعار مي» د «از سوي ديگر بند . »شود هاي زير انجام مي هاي برنامه اقدام در طول سال

و ... ي، مـواد بيولوژيـك و   هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شـيمياي  گسترش تدريجي مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري

همچنين مبارزه بيولوژيكي و توسعه كشت ارگانيك، مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات 

از وظـايف اساسـي بخـش    » سطح توليد تا پايان برنامه پوشش حداقل بيست و پنج درصدهاي كشاورزي در راستاي  و فرآورده

  . گردد كشاورزي قلمداد مي

  .مزاياي كاربرد مديريت تلفيقي آفات 

  .مفيد براي محيط زيست •

  .كاهش استفاده از مواد شيميايي غير ضروري •

  .ها كش آفتريسك مقاومت به  كاهش •

  .به جلو و نه انفعالي حركتي رو •

 .شود قبل از اين كه يك آفت مشكل بزرگي شود، كشف مي  •

  .ها فعاليت هاي حشره و كنترل اين ضبط فعاليتثبت و   •

  .هاي كنترل غير شيميايي آفات سازي توسعه روش بستر •

  :IPMراهبرد هاي كاربردي   

      IPM   به منظور كنترل فعاليت و مبارزه با يك يا چنـد آفـت   يك رهيافت چند تكنيكي است كه شامل تلفيق راهبردهايي است كه با يك آفت

  :عملياتي بايد اين راهبرد چندين خصوصيت داشته باشدبراي انتخاب يك راهبرد . شودميتدوين 

  .كمترين مخاطرات براي انسان-الف

  .هاي طبيعي كمترين گسستگي براي كنترل -ب
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  .هاي غير هدف كمترين سم براي ارگانيسم -چ

  .دايمي باشد احتماالً -د 

  .ثر و امن باشدؤبه صورت م -هـ              

 

  :IPMهاي  تكنولوژي

در حـال حاضـر سـوال     .مانـد  باقي مي IPMهاي  كماكان در چرخه كنترل آفات به عنوان يك ابزار و جزء ضروري در استراتژي: ها كش آفت  -1

هـا را   كـش  توان مصرف آفـت  عمده اين است كه با توجه به مشكالت و مسائل زيست محيطي و بهداشتي و ضرورت استفاده از اين مواد، چگونه مي

نمود به نحوي كه آنها به عنوان يك ابزار مؤثر و سودمند باقي مانده و مسائلي از قبيل مقاومت آفات به آنها، كشـتار عوامـل مفيـد و    كنترل و بهينه 

 . محيطي را در بر نداشته باشد -مخاطرات زيست  و طغيان آفات ثانوي و باقيمانده سموم و ساير تأثيرات

    .آفات تعيين سطح زيان اقتصادي و آستانه خسارت -2

بـه   يسـطح عمليـات  . كه چه زماني بايد عمليات در مقابل آفت صورت بگيـرد  اي را تعيين كنندمتخصصان بايد آستانه :تعيين سطوح عملياتي   

و حضور يا عدم حضور دشمنان طبيعي و شرايط محيطي حاكم بستگي دارد و در صورت تغيير شرايط به نفع آفت و افزايش تعداد جمعيـت   تعداد آفت

هاي سالمتي مهم اسـت نبايـد از مسـايل    هنگامي كه در تعيين سطوح عملياتي نگراني. انجام عمليات ضروري استآفت به بيش از نرم تعيين شده، 

تواند سالمتي را در سطح قابل تـوجهي بـه   يك موش ميبايد توجه نمود موش  مبارزه باآستانه  تعيين مثال برايبه عنوان  . غفلت كرداقتصادي نيز 

بايد » خيلي«دانست، بلكه مترادف با » يكي«يك موش را نبايد  ؛به عبارتي. آن اقدام شودمبارزه با نسبت به  ، پس ضروري است كه فوراًخطر اندازد

  .سوب كردمح

رديابي فعاليت و يافتن ميزان تراكم آفات در يك منطقه يا بر روي يـك محصـول خـاص كـه اصـل       ايي است براي شيوه: پيش آگاهي آفات -3

 .باشد و در عمل كليد كنترل آفات مي نمايد هاي منطقي مبارزه ياري مي غافلگيري آفات را خنثي و ما را در يافتن راه

  .  باشد هاي معمول مي ها جهت شكار آفات به منظور رديابي، تعيين پيك پرواز و شكار انبوهي از روش كاربرد فرمون: ها فرمون -4

هاي گذاشته شده بدون باروري بوده و به حشره آفـت   ، تخم رغم وجود حشرات نر و ماده با بكارگيري اين مواد علي: كاربرد مواد عقيم كننده -5

  .گردد تبديل نمي

، باكتري ها و نماتـدها و  Nuclear polyhedrosis Viruses (NPV)، ويروس هاي .B.tمثل  ستفاده از پاتوژن هاي حشراتا -6

 . اند هاي آنتاگونيست، پتانسيل زيادي در كنترل آفات از خود نشان داده قارچ

توان در كنترل آفات به نتايج در  يقي بوده و با كمترين هزينه ميها در مديريت تلف استفاده از ارقام مقاوم نيز يكي از بهترين گزينه: ارقام مقاوم -7

 .خوري نايل گرديد

   :Resistance Managementمديريت مقاومت  -8

  اين موضوع در هـر دو جنبـه تـالش در جهـت    . در آينده مديريت بر فرآيند بروز مقاومت در آفات است IPMاغراق كليد موفقيت هر برنامه  بي      

مـديريت تلفيقـي مقاومـت      ؛ بطور خالصه. ها و توسعه و افزايش مقاومت محصول به آفات قابل توجه است كش از مقاومت آفات به حشره جلوگيري

)IPM (بيني خطرات  عبارت است از تخمين و پيش)Risks (    ايجاد مقاومت و رديابي هميشگي تغييرات يا واريانس حساسيت همراه بـا كـاهش يـا

هـاي كنتـرل و يـا     هاي آفات از نظر حساسيت بـه روش  در جمعيت)  Variability(اهميت روزافزون تغييرات . هاي جايگزين كش وارد نمودن آفت

  .ي را بوجود آورده استهاي گياهي مشكالت زياد واريتهآفت در  ) Virulence(فراگير شدن 

هاي معمول مديريت آفـات از گذشـته    ها يكي از روش اين روش: هاي فيزيكي و مكانيكي حذف و يا مديريت آفات استفاده از روش -9

  .ها كامالً با محيط زيست سازگار هستند اين روش .هاي كشاورزي بشر دارد بسيار دور بوده و ريشه در شروع فعاليت
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ها را با توجه به بيولوژي آفـت و نيـز    اين روش :...رعايت اصول فني بهزراعي و مديريت تاريخ كشت و تراكم محصول اصلي و  -10

توان اعمال نمود تا قبل از شروع فعاليت آفت و يا افزايش تـراكم آفـات، گيـاه از     شرايط اقليمي حاكم بر منطقه و تغيير شرايط به نفع گياه زراعي مي

 . از نظر مراحل رشدي عبور كرده باشد مرحله خطر

سـبزي و ميـوه در سـبد     استفاده ازهاي پيشرفت جوامع ميزان  كه يكي از شاخص از آنجائي: IPMديدگاه هاي اقتصادي و اجتماعي در  -11

 ،كننـدگان محصـوالت فـوق    لذا توليد. استافزايش  در حال بسرعت در جوامع مختلف مصرف اين نوع محصوالت به همين جهتباشد،  خانوارها مي

اغلب حفاظـت شـده    هاي فشرده و ، كشتمختلف افزايش راندمان توليد در واحد سطح را مد نظر قرار داده و در اين مسير با استفاده از مواد شيميايي

ي هرز نيز با توجه به دسترسي ها ها و علف به همين جهت در شرايط حفاظت شده بسياري از آفات، بيماري. آيند مي در صدد رسيدن به اهداف خود بر

ش آسان به منبع غذائي و مساعد بودن دما و رطوبت، از شرايط پيش آمده حداكثر استفاده را بعمل آورده و جمعيت خـود را بصـورت تصـاعدي افـزاي    

كـه داسـتان اسـتفاده بيشـتر از سـموم      كند كه با آفات به مبارزه برخيزند و از اين نقطـه اسـت    در همين راستا منافع توليد كننده ايجاب مي. دهند مي

با اعمال مديريت منطقي و به منظور حفظ محـيط زيسـت و    لذا الزم است. گردد آغاز مي ،هاي كنترل اين آفات شيميائي و بدون توجه به ساير روش

ريت جامع را با همكاري مسـتقيم و  آفات در قالب مدي كنترل مصرف كنندگان از يك سو و منافع كشاورزان از سوي ديگر، راهكارهاي نوينسالمتي 

يي دفع نزديك با مراكز علمي و تحقيقاتي جستجو و كليه توليد كنندگان محصوالت كشاورزي، كارشناسان مرتبط با آنها و توزيع كنندگان مواد شيميا

نهايـت بـه محصـوالتي كـه در قالـب ايـن        هاي مختلف بر توليد و توزيع آنها نظارت نمود و در آفات نباتي را آموزش داد و سپس با بكارگيري روش

انـد برگـه يـا گـواهي      هم در مواقع مورد لزوم را داشـته  و آن) سموم كم خطر و با دوره كارنس پايين دارند( فعاليت ها توليد و حداقل مصرف سموم 

بازار براي تكميـل سـيكل نظـارت اسـتفاده      هايي چون تست باقيمانده سموم در زمان ارائه محصول به محصول سالم صادر كرد و با استفاده از اهرم

   .نمود
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  محصوالت باغي آفاتمبارزه تلفيقي  برنامههاي  شرح پروژه

سـيار  با توجه به استعدادها و پتانسيل هاي موجود در استان از نظر علوم فني، بهره برداران عالقمند، بافت خاك، شرايط اقليمي، بـازار مصـرف ب        

ومي و رويكرد توليد كشاورزي به سمت باغداري بصورت عم... خوب و قابل دسترس با كمترين هزينه حمل و نقل، ارزش افزوده اراضي كشاورزي و 

به همين دليل محصوالت باغي بعنوان يكي از فعاليت هاي شاخص در برنامه مديريت تلفيقـي   .گلخانه داري بصورت خاص جهت گيري نموده است

  .آفات گنجانيده مي شود

  :انگور -1

 :انگورIPM اي از عمليات اجرايي طرح    چكيده 

 تريپس مو   زنجره و، خوار رديابي آفات مهم شامل خوشه -1      

 نصب كارت زرد چسبي براي تريپس در اول فصل بصورت شكار انبوه حشرات كامل   -2

 . خوار انگور به روش اخالل در جفتگيري كنترل خوشه -3

 .فات مهم نظير خوشه خوارآهاي مبارزه شيميايي عليه  تعيين زمان  -4

 نها آانهدام  هاي آلوده به تخم زنجره و هرس سبز شاخه  -5

  هاي   گروهي و چهره به چهره در مزرعه و باغ توسط كارشناسان فني بخش خصوصي  برداران در غالب آموزش وزش بهرهآم -1

 تهاي هرز باغا مبارزه با علف -2

 ... .هاي زنجره بوسيله پرندگان و  هاي هرز و نابودي پوره بيل زدن بهاره به منظور از بين بردن فيزيكي علف -3

  :گيالس و آلبالو -2

  :گيالس و آلبالوIPM اي از عمليات اجرايي طرح  چكيده 

 سرخرطومي با نصب تله هاي فرموني   رديابي آفات مهم شامل مگس گيالس و -1

  .و صابون هاي گياهي براي مقابله با شته و كنه دونقطه ايياسانس گياهان مانند چريش  ي چوناستفاده از مواد -2

در مناطق مختلف استان به منظور تعيين زمان دقيق فعاليت آفت و جلوگيري از فت مهم سرخرطومي آتعيين زمان مبارزه شيميايي عليه  -3

 .رويه سمپاشي هاي بي

 نها آانهدام  هاي آلوده به پوست خوارها  و شاخههاي خشك و  شاخههرس  -4

 شخم پاي درختان قبل از گلدهي جهت كاهش جمعيت سرخرطومي گيالس  -5

  .و ممانعت از خيس شدن محل پيوندك كود دهي باغات گيالس بياري وهاي آ اصالح شيوه -6

  .اعمال مديريت مناسب در كنترل آفات و بيماري ها بويژه پوسيدگي هاي ريشه و طوقه  - 7  

 .اصالح خاك در اراضي سنگين به منظور ايجاد محيط مناسب رشد ريشه و جلوگيري از كاهش عمرمفيد گياه -8 

 هاي  گروهي و چهره به چهره در مزرعه و باغ توسط كارشناسان فني بخش خصوصي برداران در غالب آموزش بهرهآموزش  -9

   .با بيل زني ابتداي فصل و در طول فصل رشد با مور دستي يا درگز و داس هاي هرز باغ مبارزه با علف -10

  :هلو و شليل -3

  :هلو و شليل باغات IPMاجرايي طرح اي از عمليات  چكيده 

 .و سوزاندن آنهابه سوسك هاي چوبخوار و شپشك ها هاي آلوده  هرس شاخه -1

 . آوري  و معدوم نمودن ميوه هاي آلوده جمع -2
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 . با استفاده از كودهاي آليباغ  بسترتقويت  -3

  .هاي هرز باغات مبارزه با علف -4

 .                      براي كنترل شپشك واوي و نابودي تخم شته و تخم كنه ستفاده از روغن ولكا -5

 .ي چون كرم ميوه سيبهاي جلب كننده جهت شكار انبوهي آفات استفاده از كارت -6

 .گذران آفات داخل خاك يخ آب زمستانه جهت نابودي جمعيت زمستان -7

 . ايي موارد لكهمبارزه مكانيكي با شپشك نخودي بصورت مكانيكي در  -8

 .اعمال مديريت مناسب تغذيه -9

 .رويه پره  كرم سيب و تعيين زمان مناسب مبارزه با آن و جلوگيري از سمپاشي هاي بي نصب تله براي تعيين پيك پرواز شب -10

صرفي كاهش و حتـي كـاهش نوبـت    استفاده از سولفات آمونيم براي تقويت اثر آفت كش ها در آبهاي با سختي باال بطوري كه از دز سموم م -11

 .هاي مبارزه با آفات

  .استفاده از ادجوانت ها و پخش كننده ها براي تكميل اثر سموم و كاهش دز  مصرفي آنها -12

 .با بيل زني ابتداي فصل و در طول فصل رشد با دستگاه موور دستي يا درگز و داس هاي هرز باغ مبارزه با علف -13  

  :انواع آلو -4

  :باغات آلو IPMاي از عمليات اجرايي طرح  چكيده 

 .و سوزاندن آنهابه سوسك هاي چوبخوار و شپشك ها هاي آلوده  هرس شاخه -1

 . آوري و معدوم نمودن ميوه هاي آلوده جمع -2

 .آوري الروهاي آفت بستن كارتن هاي آج دار دور تنه جهت جمع -3

 .با استفاده از كودهاي آليباغ  بسترتقويت  -4

 .بوسيله بيل زني و مبارزه با ادوات مكانيكي در طي فصل رشدهاي هرز باغات  مبارزه با علف -5

 .هرس سبز شاخ و برگ -6

 .                      براي كنترل شپشك نخودي و نابودي تخم شته و تخم كنه ها استفاده از روغن ولك -7

 . م ميوه آلوي چون كرهاي جلب كننده جهت شكار انبوهي آفات استفاده از كارت -8

 .گذران آفات داخل خاك يخ آب زمستانه جهت نابودي جمعيت زمستان -9

 .ايي مبارزه مكانيكي با شپشك بصورت مكانيكي در موارد لكه  -10

 ... .اعمال مديريت مناسب تغذيه جهت ايجاد مقاومت در گياه بويژه بيماري لكه غربالي و   -11

 .رويه و تعيين زمان مناسب مبارزه با آن و جلوگيري از سمپاشي هاي بيپره كرم آلو  نصب تله براي تعيين پيك پرواز شب  -12

استفاده از سولفات آمونيم براي تقويت اثر آفت كش ها در آبهاي با سختي باال بطوري كه از دز سموم مصرفي كاهش و حتي كاهش   -13

 .نوبت هاي مبارزه با آفات

  .ر سموم و كاهش دز  مصرفي آنهااستفاده از ادجوانت ها و پخش كننده ها براي تكميل اث  -14

  : سيب -5

 :باغات سيب IPM  اي از عمليات اجرايي طرح چكيده 

 .ها ظهور حشرات بالغ و تفريخ تخم پيكاستفاده از تله هاي فرموني مخصوص و تعيين  -1

 .استفاده از كودهاي ازته در سطح باغ و سپس شخم سطح باغ و پاي درختان به منظور دفن برگ هاي آلوده -2
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 .گذران آفات داخل خاك آب زمستانه جهت نابودي جمعيت زمستان يخ -3

 .استفاده از روغن ولك -4

آمونيم براي تقويت اثر آفت كش ها در آبهاي با سختي باال بطوري كه از دز سـموم مصـرفي كـاهش و حتـي كـاهش       استفاده از سولفات -5

 .دفعات مبارزه با آفات

 . تكميل اثر سموم و كاهش مصرف آنها ها براي ها و پخش كننده استفاده از ادجوانت  -6

  .هرس زمستانه و بهاره -7

 .آوري ميوه هاي آلوده و معدوم نمودن آنها جمع -8

 .به منظور كاهش جمعيت آفت هاي جلب كننده جهت شكار انبوهي آفات استفاده از كارت -9

 .هاي الروي با گل و پوشاندن سوراخ هرس و استفاده از مفتول سيمي جهت مبارزه با كرم خراط -10

 .استفاده از زئوزران -11

 .تنظيم دور آبياري -12

 .كوددهي و زير و رو كردن خاك پاي درختان  -13

 . آوري و معدوم نمودن ميوه هاي آلوده جمع  -15

 .آوري الروهاي آفت دار دور تنه جهت جمع جعاهاي  بستن كارتن  -16

 .رنگ آميزي تنه درختان براي جلوگيري از سرمازدگي تشعشعي و مبارزه با آفات  -17

  .بوسيله بيل زني و مبارزه با ادوات مكانيكي در طي فصل رشدهاي هرز باغات  مبارزه با علف  -18

  

  :گردو -6

  :باغات گردو IPMاي از عمليات اجرايي طرح  چكيده 

 .سوزاندن آنها وهاي خيلي آلوده و خشك شده  شاخههرس  -1

 .و پوشاندن سوراخ الروي با گل استفاده از مفتول سيمي جهت مبارزه با كرم خراط  -2

 . استفاده از تله هاي نوري براي شكار حشرات بالغ و كاهش جمعيت -3

 .استفاده از زئوزران -4

 .تنظيم دور آبياري - 5

 .كوددهي و زير و رو كردن خاك پاي درختان - 6

 .هاي هرز مبارزه با علف - 7

 .كاهش رطوبت در اواسط فصل رشد جهت مبارزه با بيماري هاي برگ و آفت شته -8

  .در صورت نياز تغذيه مناسب و استفاده از كودهاي آلي براي تقويت گياه -9

 

  :زردآلو -7

  :زردآلوباغات  IPMاي از عمليات اجرايي طرح  چكيده 

 . استفاده از تله هاي نوري براي شكار حشرات بالغ و كاهش جمعيت -1

 .تنظيم دور آبياري -2

 .هاي هرز مبارزه با علف -3

 .كوددهي و زير و رو كردن خاك پاي درختان -4

اده از روغن به همراه سموم كم در مبارزه پيش بهاره و در صورت نياز در اواخر ارديبهشت و اواسط تابستان با استف استفاده از روغن ولك -5     

  .خطر با مد نظر قرارداد زمان برداشت و دوره كارنس تركيبات شيميايي
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 .گذران آفات داخل خاك يخ آب زمستانه جهت نابودي جمعيت زمستان -6     

آمونيم براي تقويت اثر آفت كش ها در آبهاي با سختي باال بطوري كه از دز سموم مصرفي كاهش و حتي كاهش دفعات  استفاده از سولفات -7 

 .مبارزه با آفات

  .ايي مبارزه مكانيكي با شپشك بصورت مكانيكي در موارد لكه -8     

  .در باغ با استفاده از سموم كم دوام مبارزه به موقع با بيماري هاي قارچي در باغ قبل از شيوع -1

  .سوزاندن آنها وهاي خيلي آلوده و خشك شده  شاخههرس  -2

  

  :البيگ -8

  :البيباغات گ IPMاي از عمليات اجرايي طرح  چكيده 

 .گذران آفات داخل خاك يخ آب زمستانه جهت نابودي جمعيت زمستان -1

 .در كنترل آفات در مبارزه پيش بهاره استفاده از روغن ولك -2

آمونيم براي تقويت اثر آفت كش ها در آبهاي با سختي باال بطوري كه از دز سموم مصرفي كاهش و حتـي كـاهش دفعـات     استفاده از سولفات -3

 .مبارزه با آفات

 . ها براي تكميل اثر سموم و كاهش مصرف آنها ها و پخش كننده استفاده از ادجوانت  -4
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