آفت کرم خوشه خوار انگور :
Lobesia botrana
در بهار الروهاي جوان نسل اول از جوانه هاي گل دهنده و غنچه تغذيه کرده و
روي آنها را با تارهايي مي پوشانند  .در برخي موارد نيز از جوانه هاي شاخه زا
تغذيه کرده و در نتيجه سبب خشکيدن گل ها و جوانه ها و ريزش آنها مي گردند .
الروهاي نسل دوم از گوشت غوره تغذيه مي نمايند  .بر اثر تغذيه پ .ست غوره
منظره خاکي رنگ پيدا نموده و پروک برداشته و در نهايت باعث ريزش حبه ها مي
گردد .
الروهاي نسل سوم از انگور هاي رسيده تغذيه مي کنند  ،ابتدا از گوشت و سپس
از پوست هاي رسيده مي خورند  .محل فعاليت آفت توسط تارهايي روي خوشه
مشخص مي باشد .
خوشه هاي آلوده مورد حمله انواع قارچ ها قرار گرفته خسارت هاي ثانويه را به
وجود مي آورند  .الروهاي نسل بعدي آفت حتي روي انگور هايي که براي تهيه
کشمش اختصاص داده مي شوند به انبار منتقل و د ر آن جا تا بهار سال آينده به
سر مي برند  .خسارت اين آفت در کشت ديم روي انگور به مراتب کمتر از انگور
کشت آبي مي باشد و به همين جهت در اکثر مناطق ديم مبارزه با آفت معمول
نمي باشد .
زيست شناسي :
اين آفت در منطقه معتدله داراي چهار نسل در سال مي باشد  .ظهور اولين پروانه
در اوايل فروردين و اوج پرواز نسل اول آفت در اواخر فروردين تا اوايل ارديبهشت
مي باشد  .اوج پرواز نسل دوم تقريباً در دهه سوم خرداد  ،اوج پرواز نسل سوم در
اواخر تير تا اوايل مرداد و اوج پرواز نسل چهارم در اوايل شهريور مي باشد .
در مناطق سردسير آفت سه نسل در سال دارد

 .ظهور اولين پروانه در اوايل

ارديبهشت  ،اوج پرواز نسل اول در اواسط تا اواخر ارديبهشت  ،اوج پرواز نسل دوم
در اواسط تير و باالخره اوج پرواز نسل سوم در اواخر مرداد تا اوايل شهريور مي
باشد  .بيشترين خسارت مربوط به نسل سوم آفت است  .بهترين زمان مبارزه عليه
آفت يک هفته تا ده روز بعد از تشکيل اوج بروز نسل دوم مي باشد .
دوره جنيني  8تا  10روز  ،دوره الروي  17تا  18روز و چهار سن الروي دارد  ،دوره
شفيرگي  7تا  8روز و دوره نشو و نما براي يک نسل  32تا  36روز طول مي کشد .

کنترل :
انتخاب انواع موهايي که خوشه متراکم ندارند .
احداث باغ به صورت رديفي و در روي داربست موازي  ،چون کرم خوشه انگور
اغلب به موستان هايي که فاقد داربست بوده و موها به شکل گسترده روي زمين
يا پشته ها باشند حمله مي نمايد .
هرس هر ساله مو براي جلوگيري از تجمع ش اخه هاي اضافي  ،سوزاندن علف
هاي هرز و برگ هاي خشک در پاييز  ،شخم عميق و استفاده از يخ آب زمستانه
براي از بين بردن شفيره هاي زمستان گذران
کنترل شيميايي :
نوبت اول سم پاشي در مرحله غنچه و قبل از باز شدن گل ها  ،نوبت دوم زمان
غوره و نوبت سوم در شروع آب دار شدن ميوه
ديازينون  WP 40 %و  1.5در هزار
زولون  EC 35 %و  1.5در هزار
تري کلروفن  SP 80 %و  1.5در هزار (ديپترکس )
ديازينون  EC 60 %و  1.5در هزار

