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ﮔﺮوه
»ﮐﺮم
ورود
و از

ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،آﻓﺖ »ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮی« ﮐﻪ در
ﺧﺮاط« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از
ﺑﻪ ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺑﻪ وﯾﮋه درﺧﺘﺎن
درون ﺗﻬﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و درﺧﺖ ،اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻏﺪاران ﺑﻪ اﺳﻢ
ﻧﺎﻣﺶ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﮔﺮدو ،آﻧﻬﺎ را ﺧﺮاﻃﯽ
ﻣﯿﺮد.
»ﮐﺮم ﺧﺮاط« از ﺗﻨﻪ وارد درﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﺳﺪ،
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ
آﻓﺖ ،دﺷﻮارﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻢ ﻣﻔﺘﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺮم در
داﺧﻞ ﺗﻨﻪ دارد.
ﮔﺴﺘﺮش آﻓﺖ »ﮐﺮم ﺧﺮاط« در ﺑﺎﻏﺎت ﻣﯿﻮه ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺧﺴﺎرت زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺪاران وارد ﮐﺮده و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ از
آﺳﯿﺐ ﻫﺎی آن ﺑﻪ دور ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺷﯿﻮع آﻓﺖ »ﮐﺮم ﺧﺮاط« در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ  95ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎﻏﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و اﯾﻦ آﻓﺖ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎﻏﺎت اﺳﺘﺎن را در
ﻣﺤﺪوده ﻣﺮاﻏﻪ در ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﻣﺮﻧﺪ و ﺟﻠﻔﺎ در ﺷﻤﺎل آن در ﻧﻮردﯾﺪه اﺳﺖ.

** اﯾﺮان ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮدو در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از
170ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﺮدو ،ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺻﺎدرات آن در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﻗﺮار دارد.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن درﺧﺖ ﮔﺮدو
در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آﻓﺖ »ﮐﺮم ﺧﺮاط« درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺿﺮرﻫﺎی اﯾﻦ آﻓﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺪاران را ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﺎورزان اﺳﺖ.
ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﻃﺮح ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺖ ﮐﺮم ﺧﺮاط ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت ﮐﺸﻮری در
 15ﻫﮑﺘﺎر از ﺑﺎﻏﺎت ﮔﺮدوی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﺠﺐ ﺷﯿﺮ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻏﺪاران
اﺟﺮا ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮم ﺧﺮاط در ﻋﺠﺐ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ آﻓﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﻓﺖ ﭼﻮب ﺧﻮار در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻏﺎت ﮔﺮدوی ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﻐﯿﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ آﻓﺖ را ﺑﺮوز ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮر
اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺖ »ﮐﺮم ﺧﺮاط« ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
»ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮی« اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻢ ﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در
روﻧﺪ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺣﺸﺮه اﺳﺖ.
ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻧﯽ ،درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
آﻓﺖ ﮐﺮم ﺧﺮاط ﮔﻔﺖ :در ﺻﻮرت ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺸﺎورزان و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان در ﯾﮏ دوره  2ﺳﺎﻟﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﺮم ﺧﺮاط ،اﯾﻦ ﺣﺸﺮه را ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر  ،اﻓﺰود :ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﮔﺮدو در
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ  10ﻫﺰار و  930ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﻫﺰار
و  290ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺠﺐ ﺷﯿﺮ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻌﺪ از اﺳﮑﻮ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
** ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ »ﮐﺮم ﺧﺮاط« ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺪی ﺑﺎﻏﺪاران اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺖ
و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ »ﮐﺮم ﺧﺮاط« ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﺪی ﺑﺎﻏﺪاران در اﺟﺮای
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺮم ﺧﺮاط از ﺟﻤﻠﻪ آﻓﺎت ﭘﻠﯽ ﻓﺎژ ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﭼﻮﺑﺨﻮار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮوز
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ،ﺧﺸﮑﯽ آب درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ
آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب ﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ،زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻼﯾﻢ و آﺑﯿﺎری ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ

در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﺒﺴﺘﺮ ،اﺳﮑﻮ ،آذرﺷﻬﺮ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ و در  2ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﻏﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﻮد ﮐﯿﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﺋﯽ اﺣﺘﻤﺎل
ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن در دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺴﺎرت زای اﯾﻦ آﻓﺖ در ﺳﺎل  1385در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺒﺴﺘﺮ ﮔﺰارش و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی
اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :از روش ﻫﺎی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﮐﻨﺘﺮل زراﻋﯽ )ﺗﻨﻈﯿﻢ دور آﺑﯿﺎری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﯿﺎه( ،ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ )ﻫﺮس ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ واز ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻻرو ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﻔﺘﻮﻟﯽ( و ﻣﻬﺎر ﻓﺮﻣﻮﻧﯽ )روش اﺧﻼل در ﺟﻔﺖ ﯾﺎﺑﯽ
و ﺷﮑﺎر اﻧﺒﻮه ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺮ( ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ )ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﺪﺧﻞ
داﻻن ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻻروی ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﺳﻤﯽ و ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻤﯽ( را از
ﺟﻤﻠﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ ﮐﺮم ﺧﺮاط ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وی ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺑﺎﻏﺎت ﮔﺮدوی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﮑﻮ در ﺳﺎل
زراﻋﯽ ﺟﺎری  1200ﻫﮑﺘﺎر ،آذرﺷﻬﺮ  1070ﻫﮑﺘﺎر ،ﻋﺠﺐ ﺷﯿﺮ  1200ﻫﮑﺘﺎر،
ﺷﺒﺴﺘﺮ  900ﻫﮑﺘﺎر ،ﻣﺮاﻏﻪ  500ﻫﮑﺘﺎر و ﺗﺒﺮﯾﺰ  400ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻓﺎت ﭼﻮﺑﺨﻮار ،ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺧﺘﺎن
ﺿﻌﯿﻒ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺧﺘﺎن و آﺑﯿﺎری
ﻣﻨﻈﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ درﺧﺘﺎن ﺿﻤﻦ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ
آﻓﺖ را ﻣﻬﺎر ﮐﺮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﮐﻨﺎر روش ﻫﺎی زراﻋﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،آﻣﻮزش ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﺎ
ﺑﺎﻏﺪاران ،ﺻﺪور اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻧﺼﺐ ﺑﻨﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ در
ﺟﻬﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻤﯿﺮ ﺳﻤﯽ راﯾﮕﺎن در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﺑﺎﻏﺎت
اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن داﻻن ﻫﺎی ﻻروی اﯾﻦ آﻓﺖ ،از اﺟﺮای روش
اﺧﻼل در ﺟﻔﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺷﺒﺎع ﻓﺮﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت در  20ﻫﮑﺘﺎر از
ﺑﺎﻏﺎت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آذرﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل از ﺳﺎل  92ﺗﺎ  95ﺧﺒﺮ داد.
ﮐﯿﺎ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ روش در ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺳﻄﺢ  297ﻫﮑﺘﺎر ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﮑﻮ  88ﻫﮑﺘﺎر ،آذرﺷﻬﺮ  79ﻫﮑﺘﺎر و ﻋﺠﺐ ﺷﯿﺮ  130ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻏﺪاران اﺟﺮا ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ
اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ روش اﺧﻼل در ﺟﻔﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺷﺒﺎع ﻓﺮﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮای
ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر  800ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد ،ﮔﻔﺖ :درﺻﺪد ﺟﺬب اﻋﺘﺒﺎرات
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﮐﯿﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﺮای روش ﺷﮑﺎر اﻧﺒﻮه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت در
ﺳﻄﺢ  10ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﺷﯿﺒﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﮑﻮ در ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روش
ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﮔﻔﺖ :آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﻤﻮم ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻤﻮم ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ روی اﯾﻦ آﻓﺖ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻋﺠﺐ ﺷﯿﺮ ،آذرﺷﻬﺮ و ﻣﺮاﻏﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
اﯾﻦ آﻓﺖ ﺟﺰو آﻓﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺟﺪی ﺑﺎﻏﺪاران در اﺟﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ آﻓﺖ ﻣﻘﺪور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
**ﮐﺮم ﺧﺮاط ﺑﺎﻏﺎت ﮔﺮدوی ﻣﺮاﻏﻪ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺪﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﺮاﻏﻪ ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از  2ﻫﺰار و  500ﻫﮑﺘﺎر
ﺑﺎﻏﺎت زﯾﺮﮐﺸﺖ ﮔﺮدو در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :آﻓﺖ ﮐﺮم ﺧﺮاط اﯾﻦ ﺑﺎﻏﺎت
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﯽ اﻓﺰود :اﯾﻦ آﻓﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و
ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی آذرﺷﻬﺮ و ﻋﺠﺐ ﺷﯿﺮ در ﺑﺮﺧﯽ از
ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺮاﻏﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺷﯿﻮع اﯾﻦ آﻓﺖ در ﺑﺎﻏﺎت ﮔﺮدو ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ارزﺷﻤﻨﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ وارد ﮐﺮده و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺧﺸﮏ ﺷﺪن
و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ درﺧﺘﺎن ﮔﺮدو ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﺘﺮ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آﻓﺖ ﮐﺮم ﺧﺮاط ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ﮔﺮدو ﻧﺒﻮده
و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﻏﺪاران در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺖ ﺣﺘﯽ
در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﻏﺎت ﺳﯿﺐ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ ﻧﯿﺰ از ﮔﺰﻧﺪ اﯾﻦ آﻓﺖ در
اﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎﻏﺪاران ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ آﻓﺖ ﮐﺶ و
ﻧﺤﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎﻏﺪاران ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی از آن
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮده و وﺟﻮد ﮐﺮم ﺧﺮاط را در اراﺿﯽ آﻧﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده
و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻣﺒﺎرزه ای را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
**روش ﻫﺎی راﯾﺞ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ »ﮐﺮم ﺧﺮاط« ﺑﯽ اﺛﺮ اﺳﺖ
اﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ از ﺑﺎﻏﺪاران ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﻧﺒﻮد روش ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ »ﮐﺮم ﺧﺮاط«
را ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ دﻓﻊ اﯾﻦ آﻓﺖ داﻧﺴﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ آﻓﺖ ﺣﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و

ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﻧﺪ و در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻮع دارد،
اﻓﺰود :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ »ﮐﺮم ﺧﺮاط« ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد.
وی ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آﻓﺖ »ﮐﺮم ﺧﺮاط«
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮراخ ﻣﺤﻞ ورود آن را در ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﮐﺮم از ﺗﻨﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﺮو
ﮐﺮدن ﺳﯿﻢ ﻣﻔﺘﻮﻟﯽ از ﻣﺤﻞ ﺳﻮراخ ،ﮐﺮم ﺧﺮاط را ﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮑﺸﯿﺪ.
ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻦ زاده از ﺑﺎﻏﺪاران ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﮑﻮ ،از ﻗﻄﺐ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﺮدو در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس
ﮔﻔﺖ :ﺗﻔﺎوت »ﮐﺮم ﺧﺮاط« ﺑﺎ دﯾﮕﺮ آﻓﺖ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﺸﺎورزی در
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﮐﺮم ﺧﺮاط را ﺗﮏ ﺗﮏ ﺑﮑﺸﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ آﻓﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺿﺪ آﻓﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﻣﯿﻦ زاده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ،اﻣﺴﺎل ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮدوﯾﺶ
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﯿﻮع »ﮐﺮم ﺧﺮاط« از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎﻏﺪاران ﺑﻪ
اﺑﺘﮑﺎر ﺧﻮد از روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻟﻪ ﮐﺮدن آﻓﺖ ،ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺧﻤﯿﺮ
ﺳﻤﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ورود آﻓﺖ ﺑﻪ درﺧﺖ و ﺣﺘﯽ آﺗﺶ زدن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮم
ﺧﺮاط اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﺑﺴﯿﺎر
دﺷﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺣﺎدﺛﻪ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﯿﻮع آﻓﺖ ﮐﺮم ﺧﺮاط اﺳﺖ ،در ﻋﻤﻞ ﮐﺎر
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن از دﺳﺖ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.
ﮐﺮﻣﻌﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪزاده ،از ﺑﺎﻏﺪاران ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺒﺴﺘﺮ ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﺮا آﻓﺖ »ﮐﺮم ﺧﺮاط« در دﻫﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻧﺒﻮد،
ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ آﻓﺖ درﺧﺖ »ﺑﯿﺪ« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
آب ﻣﯽ روﯾﺪ.
وی ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮﺳﺖ »ﺑﯿﺪ« ،ﺗﻠﺦ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
در ﮐﻨﺎر آب اﺳﺖ ،در زﻣﺎن وﻓﻮر آن ،ﮐﺮم ﺧﺮاط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﯾﺨﺘﻦ در آب
و ﺷﮑﺎرش ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻠﺨﯽ
ﭘﻮﺳﺖ »ﺑﯿﺪ« ﺧﯿﻠﯽ ﺷﯿﻮع ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻫﺎی ﻣﻤﺘﺪ و
ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﯿﺪ و دﯾﮕﺮ درﺧﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮدو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آب،
اﯾﻦ آﻓﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
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