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 كاشمر منطقه در پسته يمعمول ليپس يرو شده يفرآور نيكائول با ميكرونيزه گوگرد اختالط ريتاث

 1 پژوهحشمت يمهدو   4 يرجانيمحمد س ،3 مقدميمحمدرضا رمضان ،1 جبله يسيع ،2 ن فرازمنديحس ،1 ياريه بختيسم

 .ايران ،م و فرهنگ، واحد كاشمرگروه گياهپزشكي، دانشگاه عل -1

 .ايران تهران، كشاورزي، ترويج و آموزش تحقيقات، سازمان كشور، يپزشكگياه تحقيقات موسسه -2 

 .ايران مشهد، كشاورزي، ترويج و آموزش تحقيقات، سازمان ،مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي  -3 

 ترويج و آموزش تحقيقات، سازمان ،، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي بخش تحقيقات گياهپزشكي -4 

 ايران كاشمر، كشاورزي،

ent2012@yahoo.com 
 

كاريپسته در بومي تآف يك، Agonoscena pistaciae Burckharat & Lauterer (Hem.: Psyllidae) پسته، معمولي پسيل

 پسته معمولي پسيل .است ايران در پسته هايباغ مهم و كليدي آفت حاضردرحال حشره اين. باشدمي همجوار كشورهاي و ايران هاي

 سريع طوربه معموالً آن جمعيت و كندمي فعاليت به شروع بهار اول روزهاي در پسته هايجوانه بازشدن و شدنمتورم از پس بالفاصله

رو هر ساله  آورد و از ايناين آفت با تغذيه از شيره نباتي برگ، جوانه و ميوه، خسارت زيادي به محصول پسته وارد مي. يابدمي افزايش

 كشيحشره اثر ،ييايميش يهاكشآفت مصرف كاهش هدف باكنند. لذا هاي مختلفي استفاده ميكشباغداران براي كنترل آفت از حشره

 خراسان استان كاشمر منطقه در پسته ليپس پوره يرو) WP® دانيسپ( شده يفراور نيكائول با آن اختالط و )Sulfur®( نيزهميكرو گوگرد

 و شده يفرآور نيكائول درصد 5 و 3 يهاغلظت با پسته درختان كامل يپاشمحلول منظور نيهم به. شد يبررس 1393 سال در ،يرضو

 ماريت 9 با يتصادف كامل يهابلوك طرح قالب در هاآزمايش. گرفت انجام درصد يك و 5/0 يهاغلظت با ميكرونيزه، گوگرد با آن اختالط

 پاشيمحلول هر از بعد روز 21 و 14 ،7 ،3 و قبل روز يك هابردارينمونهپاشي تير و مرداد ماه بود. هاي محلول. زمانشد انجام تكرار 4 و

 شمارش درخت مختلف جهات از) برگچه 3 شامل( برگ 4 يپشت و رويي سطح در پسيل پوره كل دتعدا ،يبردارنمونه بار هر در. شد انجام

 اساس بر .ديگرد محاسبه پاشيمحلول از بعد مختلف هايزمان در جمعيت كاهش درصد سپس و برگ هر ازاء به پوره تعداد نيانگيم و شده

 ،7 ،3 يهازمان در( درصد يك ميكرونيزه گوگرد و درصد 5 نيكائول ختالطا ماريت به مربوط ييكارا درصد نيترشيب آمده، دست به جينتا

 5 نيكائول اختالط ماريت سپس و) درصد 22/70 و 64/87 ،21/91 ،29/98 ييكارا نيانگيم با ترتيب، به ،يپاشمحلول از پس روز 21 و 14

 ،85/90 ،95/97 ييكارا نيانگيم با ترتيب، به ،يپاشمحلول از پس روز 21 و 14 ،7 ،3 يهازمان در( درصد 5/0 ميكرونيزه گوگرد و درصد

 از پس روز 21 و 14 ،7 ،3 يهازمان در درصد، يك ميكرونيزه گوگرد ماريت ييكارا درصد همچنين. بود سپس و) درصد 56/66 و 02/86

 موجب ميكرونيزه گوگرد اختالط كه داد شانن نتايج. بود درصد 70/51 و 65/70 ،79/84 ،11/96 ييكارا نيانگيم با ترتيب، به ،يپاشمحلول

 يپاشمحلول ها،پوره تيجمع كاهش در ميكرونيزه گوگرد اختالط مطلوب ريتاث به توجه با اساس نيا بر. گرددمي نيكائول كارايي افزايش

 .دينما كنترل را پسته يمعمول ليپس پوره تيجمع يزيآم تيموفق طور به توانديم ميكرونيزه گوگرد و شده يفرآور نيكائول با پسته درختان

 .كائولين، گوگرد، كنترل پسته، يمعمول ليپس پسته، :كليدي واژه

    


