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کنترول زراعتی مور خوشۀ جواری
شناسائی مشکل

مور خوشۀ جواری یکی از آفات مھم جواری بشمار میرود که بدبختانه از چندین سال به 
اینطرف در کشور ما در ساحاتیکه جواری کشت میشود مشاھده شده و خسارات 

ھنگفتی به حاصالت جواری رسانیده است. این آفت بار اول در سھاران افریقا دیده شده 
بود که البته سه نوع آن باالی جواری حمله میکند، مورخیمۀ جواری افریقایی، مور داغ 

کنندۀ ساقۀ جواری، مور گالبی ساقۀ جواری

مقدمه
مور خوشۀ جواری ساقۀ نبات جواری را سوراخ نموده و از داخل انساج ساقه تغذیه 

میکند که در نتیجه نبات پژمرده میشود و بااآلخره از بین میرود. الروای حشرۀ مذکور در 
ابتداء باالی نباتات جوان حمله میکند که اوأل از برگ ھا تغذیه نموده و بعدأ به داخل 

ساقه میرود. تخم ھای این حشره مدور بوده به رنگ کریمی زرد مانند باالی سطح تخم 
گذاری مینماید و الروای آن به رنگ کریمی سفید مانند میباشد بعضی اوقات به رنگ 

خاکستری ھم میباشد. و پیوپای آن به رنگ زرد نصواری مانند و جالدار میباشد. رنگ آن 
تا حدی وابسته به موقعیت و فصل تغیر میکند.

کنترول
•  کشت انواع مقاوم نبات در مقابل آفت که در اکثرأ کشورھا قابل دسترس میباشد .

• کشت نمودن نباتات مانع کنندۀ آفت مانند گیاھان خاندان باقالیان یعنی که این بوی 
این گیاه مانع کنندۀ حشرۀ بالغ آفت مذکور میباشد.

• کشت حد اقل سه قطار علف بنام یوگندا/نپایر در گرداگرد مزرعۀ جواری.
• و کشت نباتاتیکه میزبان برای آفت نباشد بشکل متناوب در بین مزرعۀ جواری مثل 

نخود یا نشایسته.
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نمودن شرایط صحی مانند داشتن ماسک, کاله, دستکش, عینک و لباس ھای مخصوص که از دوکان ھای ادویه جات 
زراعتی خریداری کرده میتوانید


