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 چکیده

های برگی هستند که خسارت اقتصادی زیادی را بهه محصهو ت کشهاورزی    ها در زمره آفات مهم سبزیلیسک

خصهو  در نهوا ی شهمال و شهمال غهرر کشهور، کنتهرل        داران، بههای اصلی گلخانهکنند و یکی از دغدغهوارد می

ی( ضهمن کهاهش   ها است. این جانوران با تغذیه از برگ، ساقه، بذر و ریشه )خسهارت کم ه  خسارت ناشی از فعالیت آن

آلهودگی و  ها، منجر به کاهش کیفیت )خسارت کیفی( محصول شده و بها  مقدار محصول، با ایجاد خوردگی روی برگ

کاهنهد.  طهور قابهت تهوجهی از بازارپسهندی آن مهی     موکوس لیسهک، بهه   1کثیف شدن محصول توسط مدفوع و مخاط

رو ای اسهت. از ایهن  های گلخانهه ها از یکدیگر، اولین گام در پیشگیری و مدیریت موفق لیسکشناسایی و تشخیص آن

ها، برای به  داقت رت و شرایط و زمان طغیان ا تمالی آنای، نحوه ایجاد خساهای آفت گلخانهآشنایی با انواع لیسک

کننده و محیط زیست بسیار ضروری اسهت. در ایهن مقالهه،    رساندن خسارت این آفات و  فظ ایمنی در غذای مصرف

ها، اطالعات بهرای شناسهایی   ای و نحوه ایجاد خسارت آنهای گلخانههای مهم و رایج لیسک سبزیضمن معرفی گونه

 شود.ها براساس عالئم ظاهری بیان میز آنو تمای

 

 

 های برگی، گلخانهلیسک، فون، سبزی   واژگان کلیدی: 

                                              
1
 Mucus 
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 جنور استان کرمان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق

 اول / شماره چهارم/ جلد 1011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 متن مقاله

:بیان مساله  

1پایهان ها جانورانی از رده شهکم لیسک
و بهوده   

ههای  ترین آفات سبزیمهم ها جزءاز آن خانوادهچهار 

از ایهن گهروه    (.1111، 1آیند )سوتبه شمار میبرگی 

گونه در دنیها شناسهایی    0111جانوران تاکنون تعداد 

گونهه آن در ایهران گهزارش شهده اسهت       73شده که 

در ایههران، ایههن . (1111، 3پفلگههر ؛1301پههور، )تجلههی

توسط دکتر باخ و  1318آفات برای اولین بار در سال 

اسهتان   11همکاران از گیالن )رشت( و په  از آن از  

(. میرزایههی 1301، پههورتجلههیش شههد )کشههور گههزار

، اکثهر گیاههان   هااین آفات را از روی سبزی ،(1331)

چغنهدر و  ، ههای زینتهی، توتهون، چهای    ای، گتگلخانه

های هرز از مناطق شمالی کشور، فارس، اصفهان، علف

خراسان، شاهرود، آذربایجان شرقی و تههران گهزارش   

کشهور از  ها در ترین آندر  ال  اضر مهمکرده است. 

نظر میزان شیوع، شدت خسارت و اهمیهت اقتصهادی   

تعلهق دارنهد.    3و پارماسهلیده  0به دو خانواده لیماسیده

ههای شهمال و شهمال غهرر     این آفات در اکثر گلخانه

ههای آن،  کشور وجود دارند و در واقع تعدادی از گونه

از یک آفت قرنطینه خارجی خطرناک به یک آفهت بها   

-ا ی مرطور کشور تبدیت شهده انتشار گسترده در نو

ههها دارای گونههه از آن (. شههش1331انههد )میرزایههی، 

اهمیت اقتصادی در مناطق معتدل و مرطهور کشهور   

کشهور  های شمالی و مرکهزی  خصو  تمامی استانبه

-های مختلف مانند سبزی و صیفی و گهت روی میزبان

                                              
1
 Gastropoda 

2 
South 

3
 Pfleger  

4
 Limacidae  

5
 Parmacelidae 

های زینتی شناخته شهده و ههر سهاله بهرای کنتهرل      

شههود. ایههن آفههات، در مبههارزه مههیههها خسههارت، بهها آن

ها دارای فعالیت زیاد هستند امها  روزهای بارانی و شب

هها و  ها، زیهر بهرگ  در روزهای آفتابی و گرم در شکاف

ههایی  ها و مهاه شوند. در گلخانهها مخفی میزیر سنگ

هها بهه دلیهت شهرایط مناسهب      از سال که جمعیت آن

-د مهی جوی )درجه  رارت معتدل و رطوبت با ( زیها 

نماینهد.  شود، خسارت شدیدی به محصو ت وارد مهی 

ها به نوع گونهه لیسهک، نهوع    میزان خسارت این گونه

هها مهورد   شده و انهدام گیهاهی کهه لیسهک    گیاه کشت

خسهارت،   شهکت ، بسهتگی دارد.  دهنهد مهی تغذیه قرار 

ههای جهوان )غیهر از    عمدتاً به صورت تغذیهه از بهرگ  

-های جوان، گتاقه، سهاقسمت رگبرگ اصلی(، جوانه

هها همهراه بها کهاهش     ها و میوهها، ریشهها، بذور، غده

های انتهایی و نقهاط در  ها مریستمها است. آنرشد آن

برنهد. ریشهه و غهده را زخمهی      ال رشد را از بین می

شوند. ها مینموده و منجر به توخالی شدن بذور و دانه

هها هنگهامی مشهخص    آسیب به نشاهای جوان سبزی

طور کامت تمهامی  ها یا بهشود که قسمتی از ردیفمی

های اولیه پ  از کاشهت از بهین   ها در طی هفتهردیف

های لطیف و ترد، خهرد شهده   ها و برگروند. جوانه می

که منجر به مرگ گیاه و یا تأخیر در رشد گیاه خواهد 

ها و نشهاها را  های مختلف سبزیها قسمتشد. لیسک

های متحرک خورده و به دندانهای دهانی و با قسمت

ههها را در شههرایطی کههه در  ههال تههوان آنرا تههی مههی

هها و نهابود کهردن    خردکردن و تغذیه از بین رگبهرگ 

گیاه هستند، مشاهده کرد. در این  الت، اسکلت گیاه 

-خشک شده و از بین خواهد رفت. یکهی از راه  سریعاً

های تشخیص و مشخص نمهودن فعالیهت و خسهارت    

مهاده لهز    بهه گیاههان، جسهتجوی دنبالهه     این آفهات  
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های برگی های آفت سبزیترین لیسکمعرفی مهم، الهام ا مدی

 ها گلخانه

 
 

 

 

 

است که به هنگهام  رکهت روی    چسبناکی )موکوس(

ای رنگ باریهک  گذارند. مسیرهای نقرهگیاهان بجا می

-ها و روی خاک گذاشهته مهی  ها که پشت برگلیسک

زنهد. ایهن   بهه گیاههان خسهارت نمهی     شود، مسهتقیماً 

هها ترشه    های واقع در زیر سهر آن موکوس که از غده

کنهد تها سهطو     شود، به  رکتِ لیسک، کمک میمی

کاری شده و مسیر خود را  فظ کنند. همچنین روغن

کنهد تها توسهط آن بهه سهطو       به لیسک کمهک مهی  

ههها و بچسههبند. تفههاوت موکههوس تولیدشههده لیسههک 

ها در ویسکوزیته و چسبندگی آن با توجهه بهه    لزون

فشار انقباضی پای آفت است. موکوس خشهک و بهرا    

مانده روی گیاهان یها در امتهداد زمهین، شهاخص     باقی

 هاست. خوبی برای فعالیت آن

ها جانورانی هستند کهه قهدرت تولیهد مثهت     لیسک    

تواننهد در سهال تها چنهدین نسهت      با یی داشته و می

( که مرا ت رشهدی آن بهه   1111، 1ایجاد کنند )بارکر

ترتیب شامت تخم، لیسک نوزاد، لیسک جهوان و بهال    

 هستند.  

ای و آگاهی های آفت گلخانهآشنایی با انواع لیسک    

از جدول زمان ظهور تقریبی این آفهات، نحهوه ایجهاد    

ههای خسهارت ایهن    خسارت و آشنایی کافی بها نشهانه  

هها بهرای بهه    آفات، شرایط و زمان طغیان ا تمالی آن

و  فهظ ایمنهی در    هان داقت رساندن خسارت این آ

غذای مصرف کننده و محیط زیسهت، بسهیار ضهروری    

توانههد کمههک زیههادی بههه پیشههگیری و اسههت کههه مههی

-ای و کاهش هزینهمدیریت صحی  محصو ت گلخانه

 های تولید نماید.

 هاای و زمان ظهور آنهای مهم گلخانهلیسک 

                                              
1
 barker 

 (1لیسک خربزه )مو

ترین هم( به عنوان یکی از م1این گونه )شکت        

های زینتی در و گتفرنگی ها، توتآفات بیشتر سبزی

های مرکبات و مزارع شمال و شمال باغها، گلخانه

-ها، گتغرر کشور گزارش شده است. این آفت برگ

-ها، بذور و ریشه گیاهان را آلوده میها، میوهها، ساقه

ی با ایجاد خوردگی  روی کند و ضمن خسارت کم 

ها، از های سبزیو میوه و برگگت گیاهان زینتی 

. )خسارت کیفی( کاهدها نیز میبازارپسندی آن

ها است های جوان و گتترجی  غذایی این آفت برگ

ولی روی میوه و ساقه به خصو  نشاها هم دیده 

، با ایجاد های دهانیشود. به دلیت فرم قسمتمی

فرنگی، برگ کاهو و های نامنظم روی میوه توتسوراخ

های های آلوده و قسمت جوانه(، کلم1چه )شکت ترب

ها هستند، محصول، قابلیت ها که پناهگاه لیسکآن

های دهد. سوراخعرضه به بازار را از دست می

ها و ایجادشده، محت مناسبی برای فعالیت باکتری

نماید. صدمات ها را تشدید میها بوده و فساد آنقارچ

ها شده و میوه ها وشدید آفت، سبب خوردگی برگ

در صورتی که جمعیت آفت زیاد باشد به علت تغذیه 

ای های ترد و ظریف، شبکهها و ساقهاز پارانشیم برگ

گذارد. همچنین گیاهان رنگ ها را باقی میاز رگبرگ

سبز خود را از دست داده و به علت رنگ پریدگی 

های ایجادشده، ها و خوردگیها و تغییر رنگ آنبرگ

 ؛11873اند )گودان، ه دور قابت تشخیصاز فاصل

 (.1300 نظری،

                                              
2
 Parmacella ibera 

3
 Godan 
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 اول / شماره چهارم/ جلد 1011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

این لیسک، متعلق به خانواده پارماسلیده بوده و از      

-متر میسانتی 11لحاظ عالئم ظاهری اندازه آن به 

 -رسد. به رنگ خاکستری بوده و در قسمت انتهایی 

شود. در افراد پشتی بدن، چندین نقطه مشاهده می

به قرار مت در زیر پوسته یا جُطور کا بال  صدف به

های جوان شبیه کاله  گرفته است اما در لیسک

کوچکی است که از لبه عقبی پوسته بیرون زده شده 

 . (1111است )سوت، 

در تمام طول سال فعال بوده و از  خربزه لیسک    

شوند های نوزاد از تخم خار  میاواسط مهرماه لیسک

اند، فعالیت تابستان را گذراندهو همراه افراد بالغی که 

کنند. اگر در زمستان ای خود را شروع میتغذیه

شرایط گلخانه فراهم باشد و سرد نشود، به فعالیت 

-دهند. تخمخود تا اردیبهشت ماه سال بعد ادامه می

ها و ها و زیر برگریزی در فصت بهار در شکاف گلدان

سک شود. این لیهای خاک گلخانه انجام میسنگ

 31 هایعدد تخم در سال در دسته 311تا  قادر است

درشت و در  دود  ها نسبتاًعددی بگذارد. تخم 71تا 

روز تفریخ  11پ  از  متر قطر دارند و معمو ًمیلی 3

شوند. شدت خسارت این آفت در فصت بهار به می

رسد و در تابستان جمعیت و فعالیت  داکثر خود می

سارت شدید این آفت، موجب یابد. خها کاهش می آن

ها و ها و میوهها، ریزش گتخوردگی و ریزش برگ

کاهش شدید محصول خواهد شد. این گونه  نهایتاً

لیسک دارای یک نست در طول سال بوده و یکی از 

 .ها برای کنترل آن هنگام صب  زود استبهترین زمان

 

 )تصویر اصلی(.لیسک خربزه )مو(  -1شکت 

 

خسارت لیسک خربزه )مو( به بوته کاهو و برگ  -1شکت 

 تربچه )تصویر اصلی(

 1لیسک خاکستری

-های برگی، کلم، سیباین گونه از مزارع سبزی       

( در شمال 3فرنگی )شکت زمینی، یونجه، شبدر و توت

و شمال غرر کشور گزارش شده است. در اکثر 

                                              
1
 Agriolimax agrestis 
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های برگی های آفت سبزیترین لیسکمعرفی مهم، الهام ا مدی

 ها گلخانه

 
 

 

 

 

از مناطق اروپا و آمریکا انتشار دارد و خسارت ناشی 

ها از اهمیت اقتصادی آن نسبت به سایر لیسک

بیشتری برخوردار است. این گونه همه چیزخوار بوده 

ای های گلخانهو در اثر  مله این آفت به سبزی

شود و با از ها ایجاد میهای ناهموار روی برگسوراخ

بین رفتن مریستم انتهایی و نقاط در  ال رشد، رشد 

شده ترین خسارت ایجادشود. بیشگیاهان تضعیف می

 1هاهای بذرها، لپههای کوچک، جوانهروی اولین برگ

-خصو  در بهار و پاییز است. خسارت در قسمتبه

ها به ها و غدههای زیرزمینی گیاهان شامت ریشه

-عمق تا عمیق مشخص میهای کمصورت سوراخ

های انتهایی ها با از بین بردن مریستمشوند. لیسک

ویژه دهند و بهی گیاه را کاهش میقدرت ایستادگ

شدن زمانی که خاک مرطور است، مانع از بسته

؛ سوت، 1313شوند )ا مدی، کامت شکاف بذر می

1111). 

( متعلق به خانواده 3این لیسک )شکت     

اگرولیماسیده بوده و از لحاظ عالئم ظاهری اندازه آن 

های ای بوده و دارای نوار متر و به رنگ قهوهمیلی 01

رنگ و آبکی است. نامشخص و ترشحات اسالیم، بی

عدد تخم در  711 این لیسک به طور عادی در  دود

گذارد که  عددی می 131تا  31 هایسال در دسته

ها سفید شوند. تخمروز تفریخ می 11پ  از  معمو ً

متر هستند. در شرایط میلی 1رنگ و به قطر  دود 

رسند جنسی می ماه به بلوغ 8 -11مناسب پ  از 

 .(1187)گودان، 

ول سال فعال بوده ولی در این جانور در تمام ط    

گرم تابستان و یا سرد زمستان، فعالیت های ماه

                                              
1
 Cotyledon 

تر است. شدت خسارت این آفت گیری آن کمجفت

نیز در زمانی که دما معتدل و رطوبت با  است، به 

رسد. خسارت این آفت با تغذیه از  داکثر خود می

های مختلف گیاه همراه با ایجاد ضعف عمومی تقسم

و اختالل در فعالیت بیولوژیکی گیاه است و با  رفتن 

میزان رطوبت نسبی محیط، افزایش سریع جمعیت 

 .(1388آفت را به همراه دارد )ا مدی، 

به  سال بوده و معمو ً این گونه دارای دو نست در    

کنند. انی میگذرصورت تخم به همراه بالغین، زمستان

های جوان شوند و لیسکها در بهار تفریخ میتخم

کنند. در اوایت پاییز، بیشترین خسارت را وارد می

کنند. گذاری میاند تخمهایی که بال  شدهلیسک

های بال  خسارت ایجادشده در پاییز توسط لیسک

شود. بهترین زمان برای کنترل شیمیایی این ایجاد می

های آلوده به آفت است، اهده بوتهآفت، به محض مش

زیرا در صورت مساعدبودن شرایط آر و هوایی، 

تواند در مدت زمان کوتاهی به جمعیت آفت می

 (.1388سرعت افزایش یابد )ا مدی، 

 

خسارت آن به توت  خاکستری و شکت لیسک -3شکت 

 .)تصویر اصلی( فرنگی
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 اول / شماره چهارم/ جلد 1011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

   1لیسک شیری

( یکی از آفات خطرناک و 0این گونه )شکت         

های برگی است که از زا برای انواع سبزیخسارت

آوری شده های شمالی کشور جمعستاناهای گلخانه

-است. از عالئم شاخص خسارت این لیسک، سوراخ

ها و میوه و ها، جوانههای متعددی روی سط  برگ

منجر به ها است که ها و برگخوردگی روی ساقه

شود. با تداوم تغذیه آفت، در تأخیر در رشد گیاه می

ها انجام شده و تراکم جمعیت با ، تغذیه بین رگبرگ

-ها خشک میها به شکت توری درآمده و بوتهبرگ

ها با تحرک از یک گیاه به گیاه دیگر شوند. لیسک

-میلی 33شوند. اندازه این لیسک بیش از منتقت می

مویی روشن تا لیمویی تیره، شفاف و متر و به رنگ لی

بدون لکه است. طول پوسته )جبه( یک سوم بدن، 

رنگ هستند. ها نیز شفاف و بیرنگ و تخمموکوس بی

سال بوده و بهترین ین گونه نیز دارای یک نست در ا

زمان برای کنترل شیمیایی این آفت همزمان با 

ت ها قبریزی لیسک و تفریخ تخم داکثر فعالیت تخم

های مختلف گیاه است. در واقع به از تغذیه از بافت

توانند به همراه بالغین ، نوزادان میمحض تفریخ تخم

 ؛1313به شدت خسارت وارد نمایند )ا مدی، 

 (.1187 گودان،

                                              
1
 Agriolimax transcaucasicus 

 

و شکت خسارت آن به میوه  گونه لیسک شیری-0شکت 

 تربچه )تصویر اصلی(.

  1لیسک پلنگی

های شمال ایران ( در گلخانه3این گونه )شکت     

شدن مشاهده شده است. در فصت بهار، قبت از فعال

بسیاری از  شرات آفت، این لیسک باعث خسارت 

شود و های برگ مشاهده نمیشود. خسارت در لبهمی

شود. این های نامنظم در سط  برگ ایجاد میسوراخ

ت است شکت خسارت برخالف نحوه خسارت  شرا

کنند. خسارت ایجاد شده ها تغذیه میکه از لبه برگ

های کوچک تا  فرات بزرگ روی میوه، از خوردگی

ها بیش از نیمی از میوه است، دیده  که اندازه آن

-میلی 111-131شود. این گونه لیسک، به طول  می

ای متر و رنگ خاکستری روشن تا خاکستری قهوه

تر به صورت نوار تیرهاست. سط  بدن دارای دو یا سه 

راه است. پوسته یا جبه نقاط متمرکز یا خطوط راه

برآمده و نقطه میانی آن در قسمت میانی خط پشتی، 

صدف با الگوی مخطط بوده، خط واقع است. دهانه 

پشتی کوتاه و یک سوم از سط  پوسته از انتها  همیان

-را تشکیت داده است. دریچه صدف و بدن اغلب باند

 ای دو یا سه باند تیره شکسته است.دار عمو ًدار و م

                                              
2
  Limax maximus  
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های برگی های آفت سبزیترین لیسکمعرفی مهم، الهام ا مدی

 ها گلخانه

 
 

 

 

 

صدف داخلی بوده،  اشیه پا با شیارهای مشکی 

کوچک است و کف پا سه قسمتی است که در 

های جوان خاکستری رنگ و در بالغین به رنگ لیسک

رنگ و رنگ است. موکوس بیزرد خاکستری کم

 . (1187؛ گودان، 1313چسبناک است )ا مدی، 

ها دوجنسی و شب این لیسک همانند سایر گونه     

ا در هفعال بوده و دارای یک نست در سال است. تخم

عدد گذاشته شده و شفاف،  01با میانگین  هایدسته

ا ستیک و خیلی کم متمایت به رنگ زرد هستند. 

متر است که در  دود یک میلی 0×3/0ها اندازه تخم

سال  3/1-3این گونه شوند. طول عمر ماه تفریخ می

 (.1371است )ا مدی، 

 

لیسک پلنگی بال  و خسارت به توت فرنگی  -3شکت 

 )تصویر اصلی(

  1ای )والنسیا(لیسک گلخانه

( ا تما ً با محصو ت گیاهی 0این گونه )شکت       

ست وارد ایران شده ا و زینتی از ایتالیا که بومی آنجا

برگی و گیاهان های است. تاکنون روی بیشتر سبزی

                                              
1
 Lehmannia valentiana 

ای نظیر سینرر، بگونیا، شمعدانی و زینتی گلخانه

های کر ، تهران، میخک در بسیاری از گلخانه

اصفهان، محالت و مشهد گزارش شده است. خسارت 

این گونه در اوایت بهار و فصت پاییز مشهود است. 

-خوردگیهای جوان به صورت چینخسارت لیسک

های ت لیسکهایی در سط  برگ است ولی خسار

های مدور که اطراف آن زرد رنگ بال  به شکت سوراخ

 31-01شود، نمایان است. اندازه این لیسک می

پشتی  تیره است. خط میانه متر و رنگ آن نسبتاًمیلی

بدن کوتاه و سوراخ تنفسی در نزدیکی انتهای پوسته 

واض  در پشت بدن در  قرار دارد. دو نوار تیره نسبتاً

؛ 1371شود )ا مدی، ته مشاهده میامتداد پوس

 (.1187گودان، 

ها و در فصت پاییز در زیر علف این گونه معمو ً    

ها به کند. تخمریزی میهای گلخانه تخمکف گلدان

متر میلی 1ها رنگ سفید شیری و  داکثر اندازه آن

چیزخوار با است. دارای یک نست در سال بوده و همه

ای، شبانه است. این گونه گلخانهای فعالیت تغذیه

-اغلب باعث خسارت به برگ گیاهان زینتی و سبزی

ای های برگی مانند کاهو شده و در اثر خسارت تغذیه

شوند. وجود اغلب منجر به پوسیدگی گیاهان می

رزش ها، باعث کاهش اآلودگی ناشی از مدفوع آن

ترین خسارت به شود. بیشبازارپسندی محصول می

ها شده ناشی از آلودگی آنمحصو ت برداشت نشاها و

ها و به ترشحات موکوس تولیدشده توسط لیسک

 (.1371)ا مدی، ست ا هامدفوع آن
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 اول / شماره چهارم/ جلد 1011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 

ای )والنسیا( بال  و خسارت آن به لیسک گلخانه 0-شکت

 کاهو )تصویر اصلی(.

  1لیسک سیاه

ههای تههران،   ( در گلخانهه 7این گونهه )شهکت            

های شمالی کشور مشهاهده و گهزارش   ورامین و استان

(. در تمهامی کشهورهای   1313شده اسهت )ا مهدی،   

شمال دریای خزر و بیشتر کشورهای اروپایی از شمال 

تا سوئد و از جنور تا ایتالیها وجهود دارد )لیخهاروف و    

 71-111طول بهدن ایهن لیسهک    . (1101، 1رامت مایا

ه تا های بال  در  الت کشیدمتر است و در نمونهمیلی

متهر طهول دارد. بهدن گوشهتی، متغیهر بهه       سانتی 13

ای یها  های سیاه، خاکستری تیره، زرد قرمز، قههوه رنگ

ها رنگ است. سر و شاخکخاکستری مایت به سبز کم

های جهوان  رنگ است، لیسکتیره و کف پا تیره یا کم

دارای بانههدهای تیههره روی پوسههته یهها جبههه و اطههراف 

 .(1187)گودان،  سوراخ تنفسی هستند

این لیسک دارای یهک نسهت در سهال بهوده و در          

-گذارد و در هر بار تخهم تخم در سال می 011 دود 

ههای  عهدد تخهم در شهکاف    31تها   11گذاری تعهداد  

هههای چههور در  ههال ایجادشهده در خههاک یهها شهکاف  

هها بهه طهور معمهول در     گذارند. این تخهم تخریب، می

تهرین  لیسهک بهیش  شهوند. ایهن   شش هفته تفریخ می

                                              
1
  Arion ater 

2
 Likharev and Rammel´ Meier 

-ویژه کاهو وارد مهی های برگی بهخسارت را به سبزی

 (.1331کند )میرزایی، 

 

لیسک سیاه بال  و خسارت آن به کاهو  -7شکت 
((Anonymous, 2021 

 های ترویجیتوصیه

ای ههای گلخانهه  و تمهایز لیسهک    شناسایی صحی     

گام اول و اساسی در برنامه مدیریت این آفهات اسهت.   

اوایت بههار و پهاییز بهوده و     زمان بروز این آفات عمدتاً

رین خسهارت را  ی بیشهت تواننهد در ایهن دوره زمهان   می

ها به صورت ایجاد نمایند. از آنجا که آلودگی به لیسک

-شود،  زم اسهت گلخانهه  ها آغاز میای در گلخانهلکه

داران با بازدیدهای منظم و مستمر نسبت به شناسایی 

ر مرا ههت اولیههه پیههدایش و نظههارت و گونههه لیسههک د

ور و میههزان تههراکم جمعیههت از کنتههرل وضههعیت  ضهه

ای نسهبت بهه کنتهرل آن اقهدام     پاشی لکهه سمطریق 

توانند برای کسهب اطالعهات و   داران مینمایند. گلخانه

 فهظ نباتهات    ههای بیشهتر بهه کارشناسهان    راهنمایی

-مستقر در مراکز، مدیریت جهاد کشاورزی شهرسهتان 

پزشکی مراجعه نماینهد و بهرای   های گیاهکلینیکها و 

انجام ههر عملیهاتی بها کارشناسهان مربوطهه مشهورت       

 نمایند.  
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