
تریپس پیاز(Thrips tabaci) 

 
آفت کلیدی و مهم پیاز در دنیا 

از مهمترين عوامل زنده خسارت زا به گل و گیاهان زينتي ايران 

 از آفات مهم و اصلي زراعت پیاز در اغلب مناطق کشور است که عالوه بر پیاز دارای
میزبانهای مختلفي از جمله توتون، گندم، يونجه، سیب زمیني، گوجه فرنگي، باقال، 

 کرفس، بادام زمیني، نخود و جعفری است

 



 و بلند بیضوی، روشن، زرد تا سفید رنگ به کشیده، بدن ،(متر میلي 0/5-1/2 )کوچک خیلي
 جمعیت و است بال فاقد تريپس مرحله اين در ، کوتاه های شاخک دارای باريک،

 .شود مي يافت جوان های برگ بااليي قسمت در آن از زيادی



خیلي کوچک، دارای شاخک های کوتاه، دارای بالهای بسیار ابتدايي که کارا 
. نیست  

.در اين مرحله تريپس تغذيه نمي کند  



که به رنگ قهوه ای (میلي متر 2بیش از )تريپس بالغ، حشره ای کوچک 
 زردبوده و نوارهای تیره ای در طول سینه و شكم آن وجود دارد

 







 مهمترين زمان خسارت اين آفت در زمان جوانه زني بذر در داخل خاك
 است

 
 





 تغذيه متوسط تا شديد تريپس باعث کاهش اندازه غده مي شود



 
 لكه های نقره ای، زرد و يا قهوه ای بر روی برگ ايجاد مي شود و باعث

 .  بدشكلي و کوچک ماندن برگها مي شود

 
 اين حشره با فرو بردن خرطوم خود در اپیدرم برگ، از شیره گیاهي و

کلروفیل تغذيه مي کند و محل نیش حشره نیز به صورت نقاطي به رنگ سفید 
 .متمايل به زرد بر روی برگ قابل مشاهده است

 



 ويروس پژمردگي گوجه فرنگي 







 
مبارزه تلفیقي 

 
مبارزه شیمیايي 

 
 



مبارزه زراعي 
فصل کاشت 
آبیاری 
محل کرت ها 
کاشت نشاء 
مقاومت گیاه 
کشت تناوبي 



مبارزه زراعي 

 کنترل بیولوژيک با استفاده از سن های شكارگر اوريوس 



در بیشتر مواقع تريپس ها در فصول باراني مشكل ساز نیستند. 
 کنترل تريپس در فصول گرم و خشک ناممكن است بنابراين پیاز تحت اين شرايط

 .نبايستي کاشته شود
 2-3)اگر پیاز تنها کشت در فصول خشک منطقه است، بايستي دوره های عاری از پیاز 

 .قبل از هر کشت باشد تا سیكل تريپس با عدم حضور گیاه میزبان قطع شود( هفته
 



آبیاری پیاز در کنترل تريپس خیلي مهم است 
 
 اگر پیازها تحت استرس آب باشد خسارت تريپس ممكن است خیلي زياد و

 .غیرقابل کنترل باشد بنابراين استفاده از سیستم آبیاری مناسب توصیه مي شود



 تريپس ها پرواز کننده های خوبي نیستند اما مسافت زيادی را در باد پرواز مي
کنند، بهتر است کرتهای جديد در جهت مخالف باد نسیت به کرتهای قديمي 

 کاشته شوند
اين کار تريپس را در پیدا کردن مكان های جديد دچار مشكل مي کند. 



 کشت مستقیم پیازها فصل رشد در مزرعه را طوالني مي کند و باعث مي شود
 .احتمال آلودگي به تريپس افزايش يابد

 
نشاء های پیاز قبل از انتقال به مزرعه بايستي عاری ازتريپس باشد. 



 بقايای گیاهان پیاز در مزرعه منبع مهمي برای آلودگي تريپس هستند، بنابراين
 .بايستي بقايای گیاهان را از مزرعه خارج يا آنها را معدوم سازند



 ارقامي از پیاز که برگ های آنها در قسمت  پايه حالت بازتری دارند نسبت به
ارقامي که برگ های متراکم تری در قسمت پايیني دارند برای تريپس ها  کمتر  

 .جذابند، چون پناه گاه کمتری را برای آنها فراهم مي سازند
بعضي از کولتیوارهای گزارش شده با درجاتي از مقاومت به تريپس عبارتند از: 
 

• White persian 

• Grano 

• Sweet spanish 

• Crystal max 

• Yellow Bermuda 

• Spanish white 



کشت مخلوط پیاز و هويج ممكن است جمعیت تريپس را کاهش دهد. 



  آزمايش های متعدد برای مقايسه روش های مختلف مبارزه با تريپس طي سال های
در شرايط گل خانه های میخک ايستگاه ملي تحقیقات گل و گیاهان زينتي  1382و  1381

 .محالت و گل خانه های بخش خصوصي انجام شد
 

 
 
تلفات در جمعیت تريپس %  90/22نتايج نشان داد روش مبارزه تلفیقي با  1382در سال

موثرترين روش نسبت به روش های کارت زرد و آبي، سم دلتامترين، سم ايمیداکلوپريد و 
 رهاسازی سن به صورت مبارزه بیولوژيک بوده است



 

 
 عدد و در گل خانه  7/7تا 8/6نتايج نشان داد تعداد تريپس در گل خانه شاهد

عدد تريپس  0/4تا  0/25عدد و در گل خانه تلفیقي  1/3تا 1/1سمپاشي شده 
با هم اختالف معني % 1در واحد گل بوده است که از نظر آماری در سطح 

بنابراين مديريت صحیح گل خانه ها و کاربرد روش مبارزه تلفیقي . دار دارند
و ارايه آموزش های الزم به گل کاران برای تولید گل های میخک عاری از 

 .عاليم خسارت تريپس و باقي مانده ی سموم شیمیايي توصیه مي شود
 



 باعث کاهش جمعیت تريپس پیاز و نیز ( تنش رطوبتي)تاخیر در آبیاری
کاهش وزن تر و خشک بوته های پیاز مي گردد ولي بر تعداد برگ در بوته و 

 .  طول بوته تاثیر قابل مالحظه ای ندارد
 
 ،سمپاشي با کاهش تراکم تريپس در بوته باعث افزايش وزن تر و خشک بوته

حاتمي بیژن، خواجه . )ارتفاع بوته، نسبت سوخ دهي و عملكرد پیاز مي گردد
 (1385َعلي جهانگیر، مبلي مصطفي، سبزعلیان محمدرضا 



به دلیل احتمال پیدايش مقاومت آفت به حشره کش ها  از سموم شیمیايي     
.به مقدار حداقل در مديريت تلفیقي آفات استفاده مي شود  

 
سموم مورد استفاده بايستي به میان گیاه در محل برگهايي که قسمت عمده 

تريپس ها قرار گرفته نفوذ کند که استفاده از آب با فشار زياد همراه با 
.سموم اين امر را امكان پذير مي سازد  



:همچنین با افزايش تراکم جمعیت آفت    
 
 درصد به میزان يک لیتر در هكتار  60ديازينون 
 لیتر در هكتار 1/5درصد به میزان  50اکامت 
 در هزار 2کراکرون با دز 

 .برای مبارزه با اين آفت توصیه مي گردد              
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