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 Ectomyeloisمناسب پوشش تاج ميوه جهت كنترل كرم گلوگاه انار، تعيين زمان 

ceratoniae Zeller  (Lep.: Pyralidae)  
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  رضوي مربي ايستگاه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كاشمر، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان-2

  پزشكي كشورزي، موسسه تحقيقات گياهشناسي كشاور محقق بخش تحقيقات حشره-3

  

  :چكيده

ضمن   كه انار استمهم درختت اآفاز ، Ectomyelois ceratoniae Zeller  (Lep.: Pyrallidae)كرم گلوگاه انار، 

تواند از هايي كه مي يكي از روش.شودتغذيه از ميوه، سبب افت كمي و كيفي محصول و كاهش بازارپسندي ميوه مي

ها جلوگيري نمايد، ممانعت از تخم گذاري شب پره و در نتيجه جلوگيري از ورود الروهاي آفت به داخل هآلودگي ميو

و تعداد )  هفته پس از گلدهي8 و 4، 2شامل زمان هاي (هاي مختلف پوشش گذاري زمان، تحقيقدر اين . ميوه است

 درصددر پايان فصل، . د مقايسه قرار گرفت، مور1388 در سال، در دو منطقه كاشمر و گرمسار، مراحل پوشش گذاري

در مقايسه ميانگين . داري را بين تيمارها نشان دادها اختالف معني و تجزيه وتحليل دادهها در تيمارها تعيينآلودگي ميوه

ي سه و دو هاترين ميزان آلودگي در تيمار درصد بود در حالي كه كم70/11ها در تيمار شاهد تيمارها، متوسط آلودگي ميوه

 70 و 76  حدود كاهش كه بيانگردرصد مشاهده گرديد 50/3و  80/2به ميزان يب، تمرحله پوشش گذاري تاج ميوه، به تر

 لذا با مقايسه ميزان ريزش گل، ميزان ماندگاري پوشش و مقدار .باشددر مقايسه با شاهد ميدرصدي خسارت اين آفت 

 4هاي اي در زمان دو مرحله پوشش گذاري تاج گل و ميوه انار با توري پارچهآلودگي به آفت در تيمارهاي مختلف، انجام

  .بهترين كارايي را در كاهش خسارت آفت كرم گلوگاه انار دارد) خرداد لغايت تير( هفته پس از گلدهي 8و 

 كنترل، پوشش ميوه، كرم گلوگاه انار، انار : كليديگانواژه 
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