
 کنه قرمس پاکوتاه چای و مدیریت مبارزه آن

 پظٍّطکذُ چبی(ّیئت علوی ) جْشهی ، سوش سهضیسبصهبى چبی کطَس(کبسضٌبع تْیِ: هحوذجَاد گل هحوذی )

دًیبست. آفت کٌِ قشهض دس ّب دس  تشیي ًَضیذًی ٍ پشهصشف تشیي چبی اص قذیوی      

بِ دلیل گشم ضذى َّا ٍ  گضاسش ضذُ بَد. 0431ایشاى سٍی چبی دس سبل 

دس  بِ بعذ کٌِ ًببتی جضء آفبت کلیذی ٍ هْن سٍی چبی 0434خطکسبلی اص سبل 

 ّبی گیبّخَاس بسیبس سیض بَدُ ٍ بب چطن غیشهسلح دیذُ کٌِ ضذ. بشخی هٌبطق

فطشدُ  .استّبی سیبُ سًگ سٍی بذى  ّب بِ سًگ قشهض ٍ داسای ًقطِ ضًَذ. کٌِ ًوی

 ضَد. ًسبت بِ ّن ببعث اًتقبل آسبى ایي آفت هیّبی چبی  بَدى بَتِ

 کنه قرمس و عالئم نحوه خسارت

خشداد، تیش ٍ هشداد تَجِ بِ هذیشیت کٌِ اٍاخش بب تَجِ بِ گشم تش ضذى َّا دس     

کٌذ ٍ سن بِ دسٍى  ایي آفت اص ضیشُ گیبّی تغزیِ هیقشهض الصم ٍ ضشٍسی است. 

شیي ٍ سٍی بشگ، سگبشگ ٍ دهبشگ، بشًضُ ّبی صی سیضد. سًگ پشیذگی قسوت گیبُ هی

ل ٍ ضذى بشگ، کبّص کیفیت بشگ سبض چبی، ضعیف ضذى گیبُ، کبّص هحصَ

دس صَست ضذت آلَدگی ّبی جذی ایي آفت است.  تبخیش دس بشداضت چبی اص آسیب

ایي آفت دس ایشاى سٍی چبی، هشکببت،  سیضش بشگ ٍ ًببَدی بَتِ سا بِ ّوشاُ داسد.

پیچک صحشایی، تَت فشًگی، توطک ٍحطی، بشگ ًَ، ضیپَسی، اصگیل، کیَی، 

خسبست  هحبَبِ ضب، گل داٍدی، گل کبغزی، ضوطبد، ختوی ٍ... دیذُ هی ضَد.

 ّب دس هٌبطق دضت چبیکبسی بیطتش است. کٌِ

 مدیریت کنه قرمس

م؛ ضٌبسبیی دقیق ٍ دسک تَاًبیی صیستی هذیشیت تلفیقی دس آفبت چبی هستلض    

، هبٌب قشاسدادى بیص هٌبسببشداسی ٍ پ ّبی ًوًَِ گیشی اص سٍش آًْب دس هحیط، بْشُ

فبدُ اص عَاهل ّبی صساعی جْت تقَیت بَتِ چبی ٍ کبّص استقشاس آفت، است تکٌیک



د ٍ ببضذ. عَاهل هختلفی بِ صَست تلفیقی هی تَاًذ هبًع اص ٍسٍ کٌتشل بیَلَطیک هی

تَاى بِ هَاسد صیش اضبسُ  ب بِ بَتِ چبی ضَد اص جولِ آى هیگستشش آلَدگی ٍ آسی

 ًوَد: 

 تقَیت خبک ٍ بَتِ چبی اص طشیق کَدّی ٍ ضخن  -0

 آبیبسی دس فصَل خطک خصَصبً دس تیش ٍ هشداد -2

ّبی کبضت ٍ سَصاًذى ضبخ ٍ  بَتِ چبی ٍ ًفَر ًَس دس بیي سدیفّشع سبالًِ  -4

اص کپِ ضذى ضبخ ٍ بشگ ّشع ضذُ کِ خَد  بشگ ّشع ضذُ )جلَگیشی

 هٌبع آلَدگی است(

 چبی ٍ هشکببت  حتی االهکبى کطت هخلَط اًجبم ًگیشد هثالً -3

ّبی ّشص هیضببى آفت  بسیبسی اص علفاطشاف ببغ؛  ّبی ّشص کٌتشل ٍ حزف علف -5

 کٌِ قشهض ّستٌذ هبًٌذ پیچک صحشایی، تشضک ٍ توطک ٍحطی

بغ آلَدُ اص طشیق ادٍات کطبٍسصی، لببع ٍ... ّب اص ب جلَگیشی اص اًتقبل کٌِ -6

 )ضذ عفًَی بب آّک(

تَاى کٌِ قشهض سا دس صیش  ّبی تلفیقی هی قببل رکش است بب استفبدُ اص سٍش

اص هَاد ضیویبیی ٍ سوَم دس ببغبت چبی سطح آستبًِ اقتصبدی ًگِ داضت. 

 ضَد. استفبدُ ًوی

         


