
و نحوه مبارزه شناسایی آفت شته  
 
شته ها معموال گالبی شکل و کوچک هستند و بدنی نرم دارند.افراد بالدار ،بدون بال ،بکرزا و غير جنسی در آنها ديده 
می شود.پوره ها و حشرات کامل اغلب به طور مجتمع در نوک و زير برگ ها استفرار داشته و از شيره گياهی گياهی 

از بخش مخرج حشره دفع می شود ،اين ماده جاذب » عسلک«می کنند و مازاد آن به صورت ماده شيرين به نام تغذيه 
مورچه ها است .مواد قندی و شيره حاصل از تغذيه شته ها روی برگ ها محيط مناسب برای فعاليت قارچ فوماژين 

  ميوه مشاهده می شود .ايجاد می کند. به صورت دوده سياه و مخملی شکلی بر روی برگ،شاخه و

 

 

 
   

تصوير روبرو بيماری فوماژين (دوده ) روی برگ ها قابل مشاهده است .مبارزه با بيماری فوماژين فقط از طريق در 
  مبارزه با حشرات توليد کننده عسلک امکان پذير می باشد.

 

 

 
   
بعضی از مورچه ها برای يک کلنی از شته ها النه ساخته و آنها را محبوس می کنند و يا آنها را به مکانهای ديگر 

ها با شاخکهای خود شته ها را تحريک به ترشح شيره نموده و مخصوصا روی ريشه گياهان منتقل می کنند .مورچه 
از آن ها تغذيه می کنند . در حقيقت مورچه ها استثمارکننده شته ها هستند . در عوض مورچه ها اغلب اوقات شته ها 

  را از حمله و گزند دشمنانشان مصون می دارند.



 

 

 
   

جنگلی و غيره بوده و از اهميت شته ها از آفات مهم و درجه اول گياهان صنعتی ، زينتی ، باغبانی ، سبزيکاری ، 
اقتصادی زيادی برخوردار ميباشند .عده ای از شته ها باعث پيچيدگی برگ و يا تغيير شکل شاخه ها گرديده و برخی 

  بر روی قسمتهای گياهان ميزبان تشکيل گالهای گوناگونی را می دهند . 

 

 

 
   
در اثر عمل مکيدن شيره گياهی رشد گياه متوقف شده و در نتيجه برگ های گياه کمرنگ شده و به تدريج برگ ها چين 

  خورده و سپس می ميرند .



 

 

 
   
مبارزه با شته در محيط های بسته آپارتمان نسبتا ساده بوده ،ابتدا گياهان آلوده را با آب ولرم و صابون توسط پارچه ای 

دهيم و در صورت کم نشدن آفت با استفاده از سم ماالتيون يا ديازينون با که در اين محلول خيس شده است شستشو می 
روز يکبار صورت می گيرد .بهتر است  15در هزار سم پاشی می کنيم .سم پاشی در دو نوبت به فاصله هر  2غلظت 

ی به ه سم پاشپس از سم پاشی و خشک شدن سم ،شاخ و برگ بوته را با آب تميز شستشو داد.الزم به ياد آوری است ک
هيچ وجه نبايستی در داخل آپارتمان انجام گيرد زيرا خطر مسموميت بسيار زياد است .درصورتيکه جمعيت حشره 
طغيان کرده باشد بايستی بوته های درون گلدان را معدوم ساخته و يا کليه شاخه های گياه را چند سانتيمتر باالی خاک 

با مراقبت گياه ،جوانه های گياه به زودی ظاهر شده و به رشد خود ادامه می گلدان چيده و دور ريخته شود .بدين نحو 
  دهند .



 

 

 
   

محيط باز دفع شته بسيار مشکل است،فشار زياد آب خالص در کنترل آفت مؤثر بوده است. کفشدوزک هفت نقطه در 
ای از فراوان ترين و معروف ترين گونه های حشرات شکارچی است که در تمام نقاط مختلف دنيا در مبارزه بيولوژيک 

فقيت آميز خواهد بود که بمحض ظهور اولين کلنی های کاربرد فراوانی داشته است.مبارزه شيميايی با شته ها زمانی مو
شته آغاز گردد. در اين زمان هنوز تعداد پارازيتها و شکاری ها زياد نبوده و سمپاشی زيان زيادی به آنها وارد نمی 

ند نکند.سمومی که در مبارزه عليه شته ها بکار برده می شود ، اغلب سموم فسفره ميباشند که خاصيت تماسی دارند ما
: ماالتيون ، گوزاتيون ، ديازينون و سوپر اسيد ، که بر حسب ماده موثر آنها از يک تا يک و نيم گرم در يک ليتر آب 
مصرف ميشوند . سموم نفوذی موسوم به سيستميک مانند فساميدون ،متاسيتوکس و سموم مشابه مانند کنفيدورکه دارای 

م تماسی شته کش دارند .زيرا عالوه بر اينکه شته ها در سطح زيرين خاصيت نفوذی ميباشند برتری چشم گيری به سمو
برگها و مکانهای ديگری از گياه که سم مستقيما به آنها نمی رسد را از بين ميبرد ، بلکه به پارازيت ها و شکاری های 

  مفيد آنها نيز صدمه زيادی وارد نمی آورد .



 

 

 
 

 


