اطالعیه
قابل توجه باغذاران عشیش
سوسک پوستخوار درختان میوه Rugoloscolytus mediterraneus
ایي آفت سٍی دسختاى هیَُ داًِ داس ٍ ّستِ داس خساست هی صًذ ٍ خساست آى با تششح هقادیش قابل تَجِ
هَاد صوغی سٍی تٌِ ٍ سششاخِ ّوشاُ است .بش سٍی گیالس ٍ صسدآلَ ایي هَاد صوغی گاّی بِ شکل سشتِ
باسیک ٍ هجعذ دس هی آیذ .بِ عالٍُ با ایجاد صخن سٍی پَست هَجبات ًفَر بیواسیْای قاسچی سا فشاّن هی
آٍسًذ .السٍّا بیشتش بش سٍی دسختاى ضعیف شذُ کِ دس آًْا فشاس شیشُ ًباتی کوتش است فعالیت هی کٌٌذ ٍ با
قطع آًٍذّای آبکش باعث قطع جشیاى شیشُ ًباتی ٍ دس ًتیجِ
خشک شذى سش شاخِ دسختاى هیشًَذ .ایي حالت دس باغاتی کِ بِ
دلیل ًاهٌظن بَدى آبیاسی ٍ کوبَد هَاد غزایی  ،دسختاى ضعیف اًذ
بیشتش بِ چشن هی خَسد .آثاس خساست ایي آفت بَسیلِ سَساخْای
سیضی (حذٍد یک هیلیوتش) کِ بش سٍی تٌِ ٍ سششاخِ دسختاى ٍجَد
داسد ٍ لکِ ّای سیاُ سًگ یا قَُْ ای سٍی تٌِ ٍ سششاخِ ّا کِ دس
ٍسط آًْا شکافی دیذُ هی شَد هشخص هی شَد  .حششات کاهل
اغلب دس پَست تٌِ ٍ سششاخِ داالى تغزیِ حفش هی کٌٌذ  .حششات
کاهل ّوچٌیي بِ هحل اتصال دستجات هیَُ ٍ بشگ بِ شاخِ حولِ
کشدُ ٍ باعث خشکیذى یکباسُ آًْا هی شًَذ.

سمستان گذرانی:
ایي حششُ ،صهستاى سا بصَست السٍ دس صیش پَست بِ سش هی بشد.

شکل شناسی :
السٍّا سفیذ ٍ بذٍى پا ٍ حذٍد  2هیلی هتش ّستٌذ  ،دس اٍایل تا اٍاسط اسدیبْشت تبذیل بِ شفیشُ شذُ ٍ
حششات کاهل اص اٍایل خشداد سٍی تٌِ ٍ سششاخِ ّا دیذُ هی شًَذ .حششُ کاهل سیاّشًگ با حاشیِ قشهض دس
بالْا ٍ بِ طَل  2تا  2/5هیلیوتش ّستٌذ .تعذاد ًسل ایي آفت دس هٌطقِ هشخص ًیست.

مبارسه :
جْت کٌتشل ٍ پیشگیشی آفت الصم است باغذاساى بِ ًکات ریل تَجِ داشتِ باشٌذ :
 قطع سششاخِ ّا ی خشکیذُ ٍ ّشس هٌظن دسختاى

 تقَیت عوَهی دسختاى اصًظش کَددّی ٍ آبیاسی بِ هَقع

 هباسصُ شیویایی هٌحصشا بش علیِ حششات کاهل ٍ دس هَقع ظَْس آًْا دس ًسلْای هختلف صَست
هی گیشد .اص سن دیاصیٌَى بشای هباسصُ هی تَاى استفادُ ًوَد.
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