
  ـ لطفا در صورت مشاهده آفات و عالئم زير با مشورت كارشناسان نسبت به توصيه هاى ذيل عمل نماييد 

پنبه كاران گرامى استان گلستان 

335
خرداد ماه 

موسسه تحقیقات پنبه کشور ـ مدیریت حفظ نباتات ـ مدیریت ههنگی ترویج کشاورزی 

آفت 

كرم قوزه پنبه 

ـ خشكيدگى غنچه و قوزه هاى كوچك 

ـ ايجاد سوراخ در قوزه ها 

از شروع گلدهى تا 
اواخر قوزه دهى 

ـ مبارزه بيولوژيك 
ـ سمپاشى مزرعه با سموم نفوذى و الروكش در 

زمان مراحل زير : 
1ـ مشاهده يك الرو در زمانيكه در 10 بوته اعضاى 

زايشى  زير 100 باشد 

2ـ چنانچه درصد آلودگى(مشاهده الرو) نسبت به  
اعضاى زايشى تا مرداد ماه 1% و بعد از مرداد به %2 

رسيد   

ـ ريزش غنچه، گل و قوزه هاى كوچك سنك قوزه 
ـ ايجاد لكه هاى قهوه اى تيره تا سياه روى 

قوزه ها 
ـ اختالل در در باز شدن قوزه ها در آخر فصل 

ـ سمپاشى با كنه كش هاى اختصاصى از حاشيه 
مزرعه (تا عمق 10 متر) و نيز به محض مشاهده 
اولين عالئم آلودگى بصورت لكه اى 

ـ در صورت تراكم باالى جمعيت، كل مزرعه 
سمپاشى شود 

ـ هنگامى كه در 
برسد با سموم سيستميك و نفوذى سمپاشى شود 

از ابتداى گلدهى 

تا پايان فصل 

در مواقع گرم 
تابستان 

ـ ايجاد لكه هاى قهوه اى و گرد آلود در 
پشت برگ 

ـ ايجاد لكه هاى قرمز در سطح رويى برگها و 
بين برگها 

تريپس پنبه 

ـ ايجاد لكه هاى زرد، قهوه اى و قرمزدر 

پشت و روى برگ ـ خشبى شدن رگبرگها 

ـ پيچيدگى برگ ها به سمت داخل 

سمپاشى با سموم سيستميك هنگامى كه تعداد آفت 
بطور متوسط  10 - 7 عدد پوره به ازاى 15 برگ 

تصادفى در 5 بوته برسد  

شته سبز پنبه 

كنه تارتن 
دونقطه اى 

تغذيه در پشت برگها ـ ضعف گياه ـ زردى 

برگها در تراكم باالى جمعيت 

از ابتدا تا انتهاى 
فصل زراعى 

ـ سمپاشى با سموم اختصاصى در زمانى كه تعداد آفت بطور 

متوسط -25ـ20 شته به ازاى 15 برگ تصادفى در 5 بوته برسد 

چروكيدگى برگها ـ نقاط سفيد رنگ بر رو

برگها ـ در تراكم باالى جمعيت آفت باعث 

خشكيدگى بوته ها مى شود 

از زمان 
 2 برگى تا 8 برگى 

ـ ضد عفونى بذر در زمان كشت پنبه 

ـ سمپاشى با سموم سيستميك فسفره 

از ابتداى گلدهى 
تا انتهاى فصل 

زنجرك پنبه 

جهت هرگونه راهنمايى و اطالعات بيشتر به كارشناسان جهاد كشاورزى شهرستان و مروجان مسئول پهنه هاى توليدى 
 ( طرح نظام نوين ترويج كشاورزى ) مراجعه نماييد .  


