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 Plutella xylostella کلم( دی)بیشب پره پشت الماس -1

، به پايیان در اغلب کشورهای جهان استآفات گیاهان چلی ترين و مضر ترين يكی از شايع شب پره پشت الماسی

 کند. یخانواده حمله نموده و خسارت وارد م اهانیگ ريگل کلم و سا ژهيوه کلم ب انواع

 مشخصات آفت

 ها به زرد همراه با نقطه ليمتما یقهوه ا یجلوئ یها و رنگ بال رهیت یرنگ بدن خاکستر در حشره کامل

-شکيگرد است که مجهز به ر یخارج یو با لبه ها  کيبار یجلوئ یها بال است. یرنگ اهیس یلكه ها اي

وجود دارد که موقع جمع  یموجدار درنگینوار سف ،یجلوئ یها بال یعقب هیدر حاش باشد. یبلند م یها

 کندیم جاديها ا در پشت بال ینقش نقره ا رند،یگ یکنار هم قرار م دیدولبه سف که یها و هنگام شدن بال

 .شود یگفته م یها شب پره پشت الماس جهت به آن نیو به هم

 ها و  در پشت برگ یعدد 2-8به زرد و در دستجات  ليپهن و به رنگ سبز ما، شكل  یضیبها  تخم

 .شود یه مشتگذارگ ها رگب کينزد

  رنگ بدن سبز و منقوش  باشند. یشكل م یقطور و دوک یمتر و کم یلیم 8-12الروها در حداکثر رشد

 یجوان دارا یالروها موجود است . یزير یسر و بدن موها یرو ، اهیس سفید و کوچک یبه لكه ها

کاذب در  یفت پاج کي هستند . نیتر در امتداد پشت و دو نوار کم رنگ تر در طرف رهینوار سبز ت کي

 کيهنگام افتادن، به  اي روندیمانع به عقب م کيالروها به محض برخورد با  وجود دارد. بدن یانتها

 .شوندیم زانيآو یشميرشته ابر

   شود یم لیها تشك در پشت برگ نازک و لهیداخل پ  یبه قهوه ا ليزرد روشن تا متماشفیره. 
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 خسارت آفت

 الرو  .کنند یم هيرا سوراخ کرده  و شروع به تغذ یپس از خروج از تخم، رگبرگ اصل  کيسن  یالروها

  .کندی م هيتغذ نيیباال و پا درمیدو اپ نیب میبافت پارانش از

 آورند  یدرم کها را به صورت مشب نموده وآن هيتغذ یخارج یها معموال از برگ یبعد نیسن یالروها

 .کنند یحمله م یمرکز یها وسپس به برگ

 سازند. یها را نابود م ها، با فضوالت خود آن ها و برگ از گل هيالروها عالوه بر تغذ 

 دهند یخود ادامه م یبه زندگ تارها ريز تنند و یها م گل یرو ینازک یالروها اغلب تارها نيا. 
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 آن مناسب تیآفت وکاهش جمعکه آفت به رطوبت حساس است آبیاری بارانی برای کنترل  يیاز آنجا-

 .است ینشت ارییتر از آب

 آلودگی با انتقال نشاءهای آلوده شروع می شود. بنابراين قبل از انتقال نشاءها به مزرعه  در بعضی مواقع

 از عدم آلودگی آن ها به تخم، الرو و بید کلم مطمئن باشیم.

 حذف بقايای گیاهی از مزرعه 

 .نيا کاشت گیاهان تله مانند خردل، زيرا خردل برای بید کلم جذابیت بیش تری نسبت به خود کلم دارد 

از اينكه آفت بتواند به محصول شـده و قبـل  دياز خود کلم بازد شتریب ديدر داخل مزرعه با اهانینوع گ

 اصلی منتقل شود، روی گیاه تله با آن مبارزه شود.

 آفت  نيا تیکشت مخلوط کلم پیچ با گوجه فرنگی، سیر، شويد يا شبدر باعث کاهش تراکم جمع

 .شودیم

 یت یب کيولوژیدر حال حاضر آفتكش ب (BT جهت کنترل ب )بخش بوده است جهیکلم نت دی. 

  گونه هايی از زنبورهای پارازيتوئید به خصوص زنبورDiadegma   که سنین مختلف الروی و شفیره

 فت را پارازيته می کند.آ

 به منظور جلوگیری از مقاوم شدن آفت به حشره کش ها توصیه می شود از روش غربال کردن آفت-

صورت ه گروه قرار دارند انتخاب و ب کيکه در  یسموم نيروش بهتـر ـنيدر اکش ها استفاده شود.  

-می گیرند. برای افزايش سطح پوشش و ماندگاری سم بر روی  برگ مـورد اسـتفاده قـرار یچرخشـ

ع پارافین، و پخش کننده نظیر انواهای کلم )که دارای مقادير زيادی موم هستند( بايد از مواد چسبنده 

 مويان و مايع ظرف شويی استفاده شود.
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 Pieris brassicae رگ کلمزب دهیسف -2

 لم، گل کلم، شلغم، ترب، تربچه و کلم قمری از جمله گیاهان میزبان اين آفت هستند.ک

 مشخصات آفت

 متمايل به رنگ بدن خاکستری . رسدیم متریلیم 40-60باز به  یهابالغ عرض بدن با بال یهادر پروانه

سیاه رنگ اند. روی هر يک از  سبز است. بال ها سفید رنگ اند، به استثنای دو گوشه جلوی بال که

يک اين خال ها روی لبه بال عقب نیز  های جلويی دو خال يا لكه سیاه رنگ ديده می شود و در امتدادبال

 فاقد لكه روی بال جلويی هستند.د دارد. حشرات نر لكه مشابه وجو

 ها پشت برگ یبه صورت گروههستندکه زرد رنگ  مخروطی شكل، بلند، باريک، راه راه و  هاتخم

 .شوندیگذاشته م

 روی  نوار طولی زرد رنگ مشاهده می شود. 3هستند. روی بدن آن ها  روها با بدن مودار و به رنگ سبزال

و دو تا بزرگتراند مشاهده هر يک از حلقه های بدن الرو چهار لكه ی سیاه رنگ که دو تا کوچكتر 

 شود.می

  الرو برای شفیره شدن خود را به اشیاء مجاور اعم از چوب و غیره محكم کرده و به وسیله چند تار ابريشم

 به اشیاء مزبور وصل و سپس تبديل به شفیره می شود.

 

(نربزرگ کلم ) دهیحشره کامل سف حشره کامل سفیده بزرگ کلم )ماده(  
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 خسارت آفت

 از  یآفت تمام بوته ممكن است عار یو در تراکم باال هيتغذ زبانیم اهانیگ یآفت از برگ ها نيالرو ا

 برگ شود .

 .الروهای درشت ضمن تغذيه از برگ های کلم  فقط رگبرگ های بزرگتر را بر جای می گذارند 

 توقف رشد آن ها گردد . اي شدن بوته ها فیممكن است باعث ضع گرفتن بر نیاز ب 
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  قابل استفاده  ریبوته کلم، باعث غ یاز فضوالت خود در ال به ال یاديالروها با به جا گذاشتن مقدار ز

 .و در نتیجه موجب تشديد خسارت می شوند محصول شدن

 

 

 

 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 تناوب زراعی 

  آن هاجمع آوری برگ های آلوده به تخم و از بین بردن 

 از بین بردن علف های هرز خانواده چلیپائیان 

  يكی از مهمترين پارازيت های الرو سفیده کلم زنبورApanteles glomeratus الروها  %80که  باشد می

 را از بین می برد.

   زنبورTrichogramma brassicae .پارازيت تخم اين آفت می باشد 

  مبارزه بیولوژيک با استفاده ازBT  الروهای سن اولعلیه 
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  کیلوگرم يا  3برای مبارزه شیمیايی با ديدن اولین الروهای آفت می توان از سموم کارباريل به نسبت

 استفاده کرد. کیلوگرم در هكتار 5/1تری کلروفن 

 

 Pieris rapae سفیده کوچک کلم -3

مختلف  یباشد بعد از گونه ها یبزرگ م ی دهیکمتر از سف زیخسارت آن ن زانیآفت معموال کوچكتر و م نيا یندازه ا

 .شود یگفته م زیتربچه ن دهیدارد لذا به آن سف یاديز یکلم به تربچه عالقه 

 مشخصات آفت

  آن معموال  یاندازه  یبزرگ کلم دارد ول دهیبه سف یاديشباهت ز یکوچک کلم از نظر ظاهر ی دهیسف یپروانه

 40باز  یمتر و عرض آن با بال ها یلیم 15تا  10 نیکامل ب یباشد . طول حشره  یبزرگ م دهیکوچک تر از سف

بزرگ است . بال جلو در حشرات ماده  دهیسفکمتر از  زیآن ن یبال ها هیاشح اهیباشد ، سطح س یمتر م یلیم 45تا 

 کي یبال جلو دارا یبزرگ رو دهیافراد نر برخالف سف یاست  ول اهیدو لكه س یبزرگ دارا دهیهمانند سف

 .باشند یم اهیس یلكه

 یهاکشده شده اند ، رنگ تخم نيیاز باال به پا یطوالن اریش 12شكل که در سطح آن  یتخم زرد کمرنگ و کاج 

 .گذارد یم یبزرگ تخم ها را به صورت انفراد دهیبزرگ است و برخالف سف ی دهیپروانه زردتر از سف نيا

 شده است دهیپوش فيو ظر زير یتر، به رنگ سبز و از موهاکوچک کلم، کوچک دهیسف یالروها. 

 تا  یممكن است از خاکستر یطیمح طيبزرگ و رنگ آن برحسب شرا دهیپروانه همانند سف نيا ی رهیفش

 .دينما رییغبه زرد ت ليمتما یخاکستر ايبه سبز  ليمتما یخاکستر

 
 

 

 

(نرحشره کامل سفیده کوچک کلم ) حشره کامل سفیده کوچک کلم )ماده(  
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 خسارت آفت

 از  یآفت تمام بوته ممكن است عار یو در تراکم باال هيتغذ زبانیم اهانیگ یآفت از برگ ها نيالرو ا

 برگ شود .

 گذارند. یم یبزرگتر را بر جا یکلم  فقط رگبرگ ها یاز برگ ها هيضمن تغذ الروها 

 توقف رشد آن ها گردد . اي شدن بوته ها فیرفتن برگ ممكن است باعث ضع نیب از 

  را به شدت  زبانیم اهیگ یو بازارپسند تیفیتواند ک یالرو م هيمانده از تغذ یرنگ برجا اهیفضوالت  س

 دهد.کاهش 
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 یتناوب زراع 

 بردن آن ها نیآلوده به تخم و از ب یبرگ ها یآور جمع 

 انیپائیهرز خانواده چل یبردن علف ها نیب از 

 کلم زنبور  دهیالرو سف یها تيپاراز نياز مهمتر یكيApanteles glomeratus 80باشد که  یم% 

 برد. یم نیالروها را از ب

 زنبور  Trichogramma brassicae باشد. یآفت م نيتخم ا تيپاراز 

 با استفاده از  کيولوژیب مبارزهBT سن اول یالروها هیعل 

 اي لوگرمیک 3به نسبت  ليتوان از سموم کاربار یآفت م یالروها نیاول دنيبا د يیایمیمبارزه ش یبرا 

 در هكتار استفاده کرد. لوگرمیک 5/1کلروفن  یتر
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 Brevicoryne brassicae شته مومی کلم -4

محصوالت مختلف مخصوصا کلم  یاز نقاط جهان رو یاریدر بس باشد. یمعروف م زیکلم به شته کلزا ن یشته موم

 کند. یخسارت وارد م

 مشخصات آفت

 باشد یآرد مانند م یماده موم کي از دهیتا سبز روشن بوده و پوش رهیماده سبز ت یشته ها رنگ بدن در .

 .شكم امتداد دارد یرو سر تا یاز رو زین یا رهیلكه ت نیرنگ است و همچن رهیسرت

 ها  برگ نيريسطح ز ايها و  دمبرگ یرو اپوزيبوده و زمستان را در حالت د یضویو ب اهیها س خمت

 ینام شته هاه ب شوند یها خارج م تخم نيکه از ا  یماده ا یشده و شته ها خيگذرانده و در بهار تفر

 .موسس معروف هستند

 بعد از چند روز اقدام  زیکه هر پوره ن ديزامی پوره عدد 100 – 80کوتاه خود  یهرشته ماده در دوره زندگ

 . ابدي یم شيشدت افزاه ب تیجمع جهیودرنت کند یمثل م دیبه تول
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 خسارت آفت

 بوته ها باعث  یرو یرنگ دیسف یپوشش موم جاديآفت به برگ و ساقه و گل حمله نموده و با ا نيا

 .شود یکاهش محصول و انهدام بوته ها م

  شود.های جوان موجب پیچیدگی و قاشقی شدن حاشیه برگ ها میبا تغذيه و مكیدن شیره سلولی از بوته 

 محصول  تیو کم تیفیآمدن ک نيیپا زیشدن بوته و ن فیباعث ضع یوسط یبوته ها یبا استقرار رو

  .شودیم

 یرو نيفوماژ یو قارچ ها ديآ یبه وجود م اهیگ یو عسلک رو ندهها ترشحات چسب آن تیبر اثر فعال 

 .کنند یها رشد م آن
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 حذف علف ها ی هرز چلیپائیان 

  مبارزه بیولوژيک و دشمنان طبیعی شته ها شامل الرو مگس سیرفیده، بال توری های سبز، کفشدوزک

 Diaretiella rapaeنقطه ای و زنبور پارازيتوئید  7

 دوره کارنس مبارزه شیمیايی با پیريمیكارب، دی کلرووس، کونفیدور با رعايت 

 یبه شته موم اهیگ تیجمع شيازته سبب افزا يیایمیش یمصرف کودها شيمحققان معتقدند که که افزا 

 .شود یم یازت در آلودگ شياثر افزا ليو فسفر سبب تعد میمصرف پتاس نيشود. بنابرا یکلم م
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