
  مگس سفید یا عسلک پنبه
  

  
  
  

  :قد
ید  گس  ـــ ـــ وخـــام ی  وب  ی  ی و ز ن زر یـــا م  ت  ـــ  از آ ـــ ــــــ ـــ ا و ھـــ ی رـــد   و ل  الت  ش  و ی ز  ت  اه   ــــــ ـــپ ک ـــ ی    ـــ ود  و ـــ  ـــ

ـد. آورد و ی  ی  و ب آب و  نا ط  را ه و  و یا د و  زبان ر یاه  گ  ی  ح  ره  ن  اا ا ــ ـ ی پ ـ  یـک سـال زر ـ عـددی سا ی  ل 
ز  ھا  ره  یاری از  ه و    ر  ی  یا وم  ی  ول پا ورد  ض  ی  ن رو  ساد ند؛ از ا جاد  نسحر ا ا تقا ده ا   .اوم 

ن،  یـا ی  بـا ره  یـدن  نـازل بـا  ی  و ی و پا ال ی  ای،  خا  ارع،  ن آ   ـیا م پ ز گ ھـا ر  ندی آ ر وده و باز سارت  جـاد  ـا ا پـا ـ ـ
د ی د ش    .کا

ی د ل ز   :Aی آ و 
 Trialeurodes vaporariorum (Hom., Aleurodidae)مگس سفید بـا نـام علمـی   

 گونـه گیـاه میزبـان بـرای آن معرفـی و            250حشره ای است با دامنه میزبـانی وسـیع کـه در حـدود               
د نر و ماده با قطعات دهانی خود کـه ازنـوع زننـده مکنـده مـی                  مگس های سفی  . شناسایی شده است  

. الرو و حشرات بالغ در زیر برگهـا قـرار دارنـد            .دنیی تغذیه می کن   االباشد از سطح زیرین برگ های ب      
در شرایط گلخانـه دوره زنـدگی ایـن حـشره           . حشرات بالغ و تخم ها در قسمت باالی گیاه قرار دارند          



 نسل در سـال نیـز       10ن تا   آ تخم می گذارد و برای       100-200شره ماده   حهر  .  روز می باشد   34-21
  .گزارش شده است

 28 درجه بـر روی گیـاه گوجـه فرنگـی            20طول دوره رشد بستگی به درجه حرارت دارد و در دمای            
ره گـزارش نـشده اسـت و ممکـن          شبرای زمستان گذرانی مرحله خاصی از این ح        .روز زنده می ماند   

دوام و ماندگاری برگ گیـاه در شـرایط   . نین مختلف الروی یا حشره کامل باشداست بصورت تخم، س  
  .مختلف آب و هوایی در دماهای پایین در زمستان گذرانی مگس سفید موثر است

  

سارت   :وه 
اگر ضربه ای آهسته به برگ های قسمت باالیی گیاه زده شود یا اینکه گیاه تکان داده شود مگس های                    

رنـگ  . ی استراحت خود پرواز نموده و سپس روی گیاهان اطراف پراکنده می شـوند سفید از محل ها 
در اثـر تغذیـه، لکـه هـای زرد رنگـی روی             . بدنشان به علت رسوب موم بر روی بدن سفید می باشد          

برگها ایجاد شده که روی گیاه میزبان بصورت مستقیم آسیب میزند و بوتـه کوتـاه و بیمـار بـه نظـر              
گس مت حشره روی برگ گیاه سبب رشد قارچ های فوماژین می شود هم چنین                دفع ترشحا  .میرسد

 (TYLCV)   ویروسـی زرد گوجـه فرنگـی     پیچیدگی یارجمله بیم های ویروسی از سفید ناقل بیماری
  .می باشد که خسارت غیرمستقیم این آفت روی گیاه می باشد

ی یا بارزه  ھای    :رو
) مایتـاواک ( لیتـر، آمیتـراز   1,5 و  EC 50%) اکتلیـک ( متیـل  اسـتفاده از سـمومی ماننـد پیریمیفـوس    

EC20% آدمیــرال( لیتــر ، پیــری روکــسی فــن  3 و (EC10% ــوپروفزین 0,75 و ــالود( لیتــر و ب ) آپ
SC40%  لیتر1,25 و   

وژ و بارزه  ھای    :رو
ــل   ــد مث ــای پارازیتویی ــتفاده از زنبوره  Ercal و E. lutea و  Encarsia formusaاس

ــکارچ ــا  یشـ  Clitostethus و Chrysopa carnea (Neu., Chrysopidae)هـ



arcuastus ( Col., Coccinellidae))  کنـــه شـــکارگر  )اختـــصاصاروی مگـــس ســـفید ، 
Swiriskimite مایکوتال(همچنین استفاده قارچ ورتیسلیوم و(  

ه هـای   میالدی با مشاهده پور1926از سال  Encarsia formusaاستفاده از زنبور پارازیتویید 
 هایسیاه رنگ مگس سفیدرنگ گلخانه روی بوته های خیار که بر اثر تخمریزی این زنبور پارازیته و سـ                  

اده از این عامل بیولوژیک به دلیل دارا بودن ویژگیهای مناسبی کـه الزمـه               فاست. شده بودند آغاز شد   
  .ولوژیک مطرح بوده استیک پارازیتویید است همواراه به عنوان یکی از مثال های موفق در مبارزه بی

 زنبور در سـطح پـشتی بـرگ حرکـت و پـس از رسـیدن بـه پـوره سـفید درون آن              حشره کامل این  
تخمریزی می کند در برخی از موارد نیز زنبور پـس از وارد کـردن تخمریـز خـود در بـدن میزبـان               

  .اقدام به تخمریزی نمی کند و مانند یک حشره شکارگر از محتویات بدن تغذیه می کند
عددی مثل مساعد بودن شرایط محیطی از قبیل دمـا، رطوبـت و             موفقیت زنبور انکارسیا به عوامل مت     

  .مدت روشنایی مقدار تراکم برگ و کیفیت غذایی میزبان تراکم آفت دارد

  

  
  :کات

د  و ه  د، کا ر ید د س  ی   ود ی   آ خا  دیک  ل یا  باید  د د  د ن  ا ای ما  .گ
س   ده از  سازی  ی پا شا ظ  می  شاا دکاری ید،  ورت پذ ید  س  د  ی  خا  م باید    .گ
ی   ی ا ه  شا  از ر ودن  وده  صآ دون وا خا  ل  گم آ  د د آا ی با ی   .ود
ید  رنگ زرد  س  دن  ذب  م   ند، ع و باس زرد  باید  ن  پ کار  .ا

  



خا ید  س  ی  بارزه  د  ی  ول  گا م ت   ک
گلخانه متناسب با نوع گیاه شـرایط آب و هـوایی ویـژه         های بسته کشت های زیر پوشش و       در محیط 

صول را در پـی خواهـد   حـ ای را برای رشد رویشی و زایشی که در نهایت افـزایش کمیـت و کیفیـت م           
آفات و بیماریهای گیاهی پس از راه یابی به چنین محیط هایی به دلیل مصون مانـدن از گزنـد                  .داشت

امروزه در مدیریت تلفیقی    . عوامل نامساعد جوی به شدت تکثیر یافته و به حالت طغیانی در می آیند             
فات کشت های زیرپوشش، به علت مصرف تازه خوری بـسیاری از محـصوالت گلخانـه ای                 آمبارزه با   

ز روش  افراد مقاوم به سموم شیمیایی دربین جمعیت آفات، ا        مانند خیار و گوجه فرنگی و نیز پیدایش         
یکـی از اصـول اولیـه در مـدیریت       . مبارزه غیرشیمیایی به خصوص روش بیولوژیک استفاده می شـود         

 قرنطینه ای و نفوذناپـذیری و ایزولـه بـودن           ،مبارزه تلفیقی با آفات گلخانه ای رعایت اصول بهداشتی        
رود آفـاتی   برای مثال با نصب توری مناسب در محل دریچه های تهویه هـوا از و              . محیط گلخانه است  

یـا بـا ممانعـت از ورود نـشا و      مثل مگس های سفید، شته ها و مگس های مینوز جلوگیری می شـودو        
. های گیاهی را کـاهش داد      فات و بیماری  آلوده به محیط داخل گلخانه می توان حداقل تنوع          آگیاهان  

ل مصرف به موقـع     از قبی (رعایت اصول داشت    از دیگر روش های غیرشیمیایی استفاده از ارقام مقاوم          
کارتهای زرد چسبدار که بعنوان تله استفاده میشوند و در ارتفـاع گلـدهی              و نصب   ) و به اندازه کودها   

برای مثال حشرات کامل مگس سفید گلخانه بـه تلـه هـای جـسبنده               .  قابل ذکر هستند   نصب میگردند 
می توان برای تعیـین     زرد رنگ جلب می شوند که در صورت نصب تعداد مناسبی تله در ارتفاع معین                

با توجه به تنوع آفات محصوالت گلخانه ای        . تراکم آفت و یا مستقیما جهت مبارزه از آنها استفاده کرد          
الزم است بـرای مبـارزه بـا تـک تـک آفـات و بیمـاری هـای گیـاهی تـا سـرحد امکـان از روش هـای                    

زا که برعلیه مگس سفید گلخانه      ا فورمو یوه بر زنبور انکارس    خوشبختانه عال . غیرشیمیایی استفاده شود  
از قبیل کنه های گیاه خوار، شته ها، تریپس هـا  (رهاسازی میشود برای مبارزه با سایر آفات گلخانه ای   

بیماری زای حشرات تعداد زیادی از بندپایان شکارگر، زنبورهای پارازیت و عوامل ) و مگس های مینوز   
از آن جمله مـی تـوان بـه شـکارگر           . دسترس می باشند  که از کارایی قابل توجهی نیز برخوردارند در         

 .E اشاره نمود که به همـراه زنبـور   Phytoseiulus persimilis گیاه خوار تارتن یعنی کنه 
Formusaدر سطح وسیعی از کشت های زیرپوشش رهاسازی می شوند .  
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