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 Ostrinia nubilalis کرم ساقه خوار اروپایی ذرت -1

خسارت گونـه گیـاه  200این آفت حشره ای است پلی فاژ )چندخوار( که طیف وسیع میزبانی دارد و در دنیا بـه حـدود 

گیرند عبارتند از: مهمترین گیاهان زراعی که توسط کرم ساقه خوار اروپائی ذرت مورد حمله قرار مـی . وارد می کند

 .، آفتـابگردان و کنجـدجان، سـویا، سـورگومم، بادهگندم، ذرت، چغندرقند، پنب

 .، نیشكر و برنج نیز گزارش شده استخسارت این آفت از روی کنف 

 مشخصات آفت 

 نوار دو خارجی حاشیه سومی یك فاصله در ها بال روی. است ای قهوه به مایل زرد یـا زرد پروانه رنگ 

 ها آن بال روی نقش و بوده ماده های پروانه از کـوچكتر نـر هـای پروانه. دارد قرار حاشیه موازاته ب شكسته

 .است متفاوت ماده های پروانه با نیز

 سـطح در عـددی 15-20 های دسته در جمعی دسته طوره ب آفت این های تخم. بوده پهن و گرد حشره تخم 

 .شود می گذاشته ساقه روی در گاهی و بـرگ زیـرین

 حلقـه هر روی در. باشد می رنگ ارغوانی نوارهای دارای بدن طول در و بوده رنگ کرمی آفت این الرو 

 .شود می مشاهده مو یك نیز نقطه هر روی که دارد وجود تیره نقطه 4 الرو بـدن

 شود می تشكیل سست و ظریف پیله یك داخل و میلیمتر 12-15 طوله ب رنگ ای قهوه شفیره. 
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 نحوه خسارت آفت

 ایـن. کنـد مـی حملـه زراعـی محصوالت سایر به دوم درجه در و ذرت به اول درجه در ایران در آفت این 

-می حمله گندم مزارع به بهار اوایل در ابتدا ذرت به حمله از قبل ، ایران در خود پراکنش مناطق در حشره

 .کند می سپری را خود اول نسل محصول این به خسارت با وکند 
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 : گندم مزارع در خسارت نحوه

 گیاهان و هرز های علف گیاهی، بقایای زیر در و نداشته فعالیت روز در ذرت اروپائی خوار ساقه های پروانه 

-می گیری جفت و فعالیتبـه  و شده خارج خود های پناهگاه از شب هنگام در و شوند می مخفی زراعی

 .  پردازند

 گذارنـد مـی گندم های برگ زیر در را خود تخم دستجات ماده های پروانه . 

 وارد سـاقه هـای گـره به نزدیك محل از گندم های برگ از مختصر تغذیه و تخم از خروج از پس الروها 

 .  نمایند می تغذیه به شروع و شده سـاقه

 گردند می رنگ سـفید ها خوشه مدتی از پس و شده ضعیف گندم گیاه ، حشره تغذیه اثر در . 

 شوند می چروکیده و کوچك یا و نشده تشكیل اصالً گندم های دانه.  

 نیست مشهود مزرعه در ها خوشه شدن سفید از قبل تا آفت ایـن خـسارت عالئـم . 

 بیماری در که تفاوت این با باشد می خوشه فوزاریوم عالئم به شبیه آفت این تغذیه اثر در خوشه شدن سفید 

 مشخص ها خوشه روی در است فوزاریوم قارچ اسپورهای همـان کـه رنـگ نـارنجی گـرد ،خوشه فوزاریوم

 .باشد می
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 : ذرت مزارع در خسارت نحوه

 این الروهای که است ایـن صورت بـه ذرت مـزارع در ذرت اروپـائی خـوار ساقه خسارت نحوه و عالئم 

 آذین گل و ساقه سپس و نمـوده تغذیـه ذرت هـای برگ از مختـصر طوره ب ابتدا تخم از خروج از پس آفت

 .شـوند مـی آن وارد و کـرده سـوراخ را

  فضوالت و اره خاک با ها سوراخ این که است ساقه های گره نزدیكـی در غالبـاً سـاقه بـه الرو ورود محـل 

 .است تشخیص قابـل راحتـیه ب شـود مـی ریختـه بیرون که الرو

  در شود می پـرورده شـیره جریـان قطـع باعـث آن در داالن ایجاد و ساقه داخل از تغذیه با آفت این الرو 

 . گردد می محصول عملكرد کاهش باعث امر این و شده ضعیف گیاه نتیجه

 شود می تشدید خسارت و شده شكسته باد وزش اثر در آلوده های ساقه. 

  ذرت کاکل محور از آفت الروهای تغذیه (Tassel corn )گرده در اختالل ، ها آن شدن شكسته باعث-

 . آید می وارد ذرت های بوته به خسارت بیـشترین آن نتیجـه در کـه گرددمی ها بوته تلقیح عدم و افشانی

  هاآن بازارپسندی رفتن بین از و محصول کـاهش باعـث کـرده حمله نیز بالل به آفت این سوم نسل الروهای 

 .شوند می

 خوار ساقه الروهای وسیلهه ب ساقه در شده ایجاد وراخه سکـ اسـت داده نـشان دنیـا در اخیـر هـای ررسیب 

 و آفت این جمعیت تراکم بین مستقیم رابطه و بوده فوزاریـوم قـارچ ورود برای مناسبی محل ، ذرت اروپائی

 د.دار وجـود ذرت میـوه فوزاریـوم بیماری به آلودگی میزان

 

   

 

 ساقه آلوده ذرت و سوراخ ورودی الرو ساقه خوار ذرت گل آذین شكسته در اثر حمله الرو ساقه خوار ذرت
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 آفت کنترل روش های پیشگیری و

 .در هنگام برداشت محصول ذرت و گندم ، ساقه ها تا حد امكان از کف بریده شوند 

 .پس از برداشت محصول، بقایای ذرت از مزرعه جمع آوری و نابود شوند 

 انجام شخم عمیق پائیزه 

 استفاده از تله های فرمونی مناسب جهت جلب پروانه ساقه خوار اروپایی ذرت 

  اسـتفاده از زنبورهـای تریكوگرامـا(  ماننـد Trichogramma brassicae  وT.pintoi )پارازیتوئید تخم  کـه

به شكل  های پارازیته شده توسط این زنبور سیاه رنگ بوده و سوراخ خروجی زنبـور آفت می باشند. تخم

توجه  بـا)تریكوکـارت عدد  100-200زنبور تریكوگراما یا معادل   گرم 1-2دایره دیده می شود. استفاده از 

 شكستگی ساقه های ذرت در اثر تغذیه الرو ساقه خوار اروپائی ذرت



7 

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یدفاصل سه راه اشرفح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

  t.me/HayateSabzCo  کانال تلگرامی:                        www. Hayatsabz.com                                   03195011135-36اس: شماره تم

Farnaz Tavakoli 

 نوبـت 3برای هر هكتار از مزرعه ذرت در هر نوبت رهاسازی توصیه مـی گـردد.   ( به تراکم جمعیت آفت

برای هر نسل آفت توصیه می شـود. نوبـت اول  (پارازیتوئید تخم آفت)رها سازی زنبور تریكوگراما 

، در عه انجام گیرد. نوبت دوم رهاسازیتخم های آفت در مزرزنبور باید در زمان مشاهده اولین  رهاسـازی

باید .) بعد از نوبت دوم باشد روز 4-5تخم آفت در مزرعه و نوبت سوم رهاسازی  ( پیك) زمان حـداکثر

 توجه نمود که رهاسازی زنبور تریكوگراما باید در سـاعات اولیـه صـبح انجـام شـود و تریكوکـارت هـا در

 (از یكدیگر در روی بوته های ذرت نصب گردندمتر 10فواصل  

  استفاده از زنبور براکون(Habrobracon hebetor  )زنبور  که پارازیتوئید الروهای آفت می باشد. این

 می گذارد و(  5 یا 4الروهای سنین  ) خصوص الروهای درشته های خود را داخل بدن الرو آفت بتخم

عدد زنبور ماده در هر هكتار  1000نوبت رهاسازی زنبور براکون به تعداد   1ها را از بین می برد. انجام  آن

 .ذرت علیه الروهای کرم ساقه خوار ذرت توصیه می گردد مزرعه

   آفتكش بیولوژیك(Bacillus thuringiensis)   B.Tالروهای  کیلوگرم در هكتار برای کنترل 2مقدار  ه ب

هنگام  به B.Tکار می رود. کاربرد ماده بیولوژیك  ه ب(  2و1 الروهای سنین )خصوص الروهای ریز ه آفت ب

نمودن  همچنین اضافه( دلیل بی اثر شدن سریع این ترکیب در برابر نور خورشیده ب)عصر توصیه می گردد

توصیه  باعث افزایش درصد تاثیر و نیز دوام آن در محیط می گردد. B.Tیك ماده خیس کننده و محافظ به  

 .شود صورت تلفیقی استفادهه نترل کامل آفت، از هر سه عامل کنترل بیولوژیك فوق الذکر بمی شود برای ک

 %  پس از ورود )الروها از تخم خارج و هنوز وارد ساقه نشده اند 50بهترین موقع سمپاشی زمانی است که

بوته هـا  70و یا حدود  % (به ساقه عمالً آفت از دسترس خارج شده و کنترل آن مشكل می گردد الرو

سوراخ شدگی و عالئم تغذیه آفت را نشان دهند . کنترل با استفاده از یك سم انتخابی مناسـب  هایـشانبرگ

اثرات سوء زیست محیطی را داشته باشد انجام گیرد. در صورت نیاز تكرار سمپاشـی ده روز  کـه کمتـرین

 هكتار(لیتر در  EC35% 3)فوزالن  .اول توصیه می شود پـس از سمپاشـی
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حشره کامل زنبور تریكوگراما 

(پارازیتوئید تخم آفت)  

پارازیتوئید )حشره کامل زنبور براکون

(الرو آفت  

حشره کامل زنبور تریكوگراما در حال پارازیت نمودن تخم ساقه خوار  تریكوکارت نصب شده در روی برگ ذرت

 ذرت

 BT باکتریالرو ساقه خوار ذرت آلوده به  (Bacillus thuringiensis)  اکتریب
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  .Sesamia spp کرم ساقه خوار سزامیا  -2

 Sesamia nonagrioides و  Sesamia cretica Ledererساقه خواران جنس سزامیا در ایران متعلق به دو گونه 

Lefebvre   .می باشند 

به طور کلی ساقه خواران جنس سزامیا قادر هستند به انواع گیاهان خانواده گندمیان و تك لپه ای ها حمله کنند ولی 

ر دذرت خوشه ای، ذرت، نیشكر و برنج را به سایر میزبان ها ترجیح می دهند. این حشره در بهار به گندم و جو و 

سایر گیاهان زبان های ثانوی یوالف وحشی، چچم، مرغ و قیاق را بر تابستان و پاییز به برنج و ذرت حمله کرده و بین می

 ترجیح می دهند.

 مشخصات آفت

 Sesamia cretica Ledererگونه 

  و در وسط آن یك خط طولی تیره رنگ  در حشره کامل بال جلو به رنگ کرم و تقریبا یكنواخت است

دیده می شود و البته در برخی از نمونه ها این خط به طور کامل مشخص نیست. رنگ عمومی بال های جلو 

در این حشره کرمی روشن و بال های عقبی سفید رنگ است و بدن آن پوشیده از فلس ها و موهای بلند 

 است.

 ری است. سطح آن دارای شیارهای منظم و موازی در قسمت تخم این آفت گرد، پهن و به رنگ سفید شی

جانبی است که به دو طرف تخم متصل می شوند. تخم ها به صورت ردیفی زیر غالف برگ ها قرار داده 

 می شوند.

  الروها در ابتدا سفید شیری رنگ بوده و به تدریج با رشد الروها در سنین باالتر به رنگ صورتی روشن در

نیز گویند. این الروها دارای  Pink stem borerین دلیل در برخی از منابع علمی به این الروها می آیند به هم

 سر و سوراخ های تنفسی مشخصی به رنگ قهوه ای می باشند.

  بیضی شكل و به رنگ قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره است و درون داالنی که از تغذیه الرو ایجاد شفیره

 شود تشكیل می شود.می
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   Sesamia nonagrioides Lefebvreگونه 

  حشره کامل این گونه نسبت به گونه یSesamia cretica ای بزرگتر و رنگ آن ها تیره تر و متمایل به قهوه

خارجی بال جلو دارای لكه های  روشن است. در این گونه بال های جلو به رنگ قهوه ای و در حاشیه

های پیوسته می باشد. بال عقب سفید و در حاشیه عقبی متمایل به زرد و دارای ریشكسری سیاه رنگ سرتا

 ظریفی می باشد. پرونوتوم این حشره پوشیده از موهای انبوه به رنگ حنایی است.

  .تخم های تازه به رنگ لیمویی روشن هستند که به تدریج با رشد جنین به رنگ سربی و تیره در می آیند

شود ی با قطبین پخ است و در سطح جانبی آن ها  خطوط برجسته و فرورفته متعدد دیده میشكل تخم ها کرو

که این نقوش به دو قطب تخم نمی رسند و در قطب های تخم صاف و بدون نقش می باشند. تعداد تخم در 

هر دسته، ردیفه در  3-4رسیده و تخم ها اغلب به صورت   Sesamia creticaبرابر گونه ی  2-3هر دسته به 

تعداد تخم در هر دسته کمتر و  Sesamia cretica) درگونه ی  زیر غالف برگ میزبان گذاشته  می شوند.

 ( ردیف می رسد. 3تعداد ردیف های تخم گذاشته شده به ندرت به بیش از 

  بدن الرو بعد از طی دوره جنینی درون تخم مشخص است و بعد از اتمام دوره جنینی الرو حدود چندین

ساعت درون پوسته تخم باقی می ماند، سپس با سوراخ کردن قسمتی از پوسته تخم در سطح جانبی از آن 

ی لكه صورتی خارج می شود. رنگ کلی الروهای جوان صورتی است، روی هر حلقه بدن الرو در سطح پشت

پیوستن آن ها و رنگ کمرنگی دیده می شود که با رشد الرو این لكه ها وسیع تر و پر رنگ تر شده و با 

الروی قهوه ای سری رنگ بدن کامال صورتی می شود. کپسول سر در مراحل اولیه ایجاد یك نوار سرتا

 قهوه ای تیره می باشد. روشن و در مراحل اولیه الروی قهوه ای روشن و در مراحل بعدی به رنگ

  شفیره مانند گونه یSesamia cretica   از نوع نیمه آزاد است. طول و وزن شفیره های نر و ماده این گونه

 و به رنگ قهوه ای تیره )خرمایی( می باشد. اندکی بیشتر است Sesamia creticaنسبت به گونه ی 
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13 

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یدفاصل سه راه اشرفح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

  t.me/HayateSabzCo  کانال تلگرامی:                        www. Hayatsabz.com                                   03195011135-36اس: شماره تم

Farnaz Tavakoli 

 

  

 نحوه خسارت آفت

  سانتیمتر می رسد، از برگ های جوان که  20اول روی بوته های جوانی که ارتفاع آن ها به الروهای سنین

 هنوز از حالت لوله ای خارج نشده اند تغذیه می کنند.

 ی شوند را نیز مورد حمله قرار این الروها، همچنین قسمت انتهایی بوته های ذرت را که سبب رشد گیاه م

 دهند.می

 ی رشد کرد، الروها با ایجاد داالن هایی وارد ساقه شده و قسمت اعظم دوره رشد پس از اینكه گیاه مقدار

-ساقه صیاز عالئم تشخ یكیسوراخ در ساقه همراه با دفع فضوالت الروها  جادیا خود را آنجا می گذرانند.

 .خوار است

  گیرند.دانه ها نیز از حمله آفات در امان نمی مانند و به محض تشكیل مورد تغذیه قرار می 

 .گیاه شكل طبیعی خود را از دست می دهد 

  میلی متر روی برگ های لوله شده  3تا  2به صورت تولید سوراخ هایی به قطر  2و  1خسارت الروهای سن

 می باشد.
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 های سوراخ های گفته شده در سطح یك برگ اغلب مرتب و منظم هستند، چون الروها ضمن عبور از برگ

 شود.می کنند و وقتی برگ ها باز می شوند، سوراخ های منظمی روی آن ها پیدا می لوله شده آن ها را ایجاد

  در نسل اول روی برگ و ساقه می باشد و در نسل های بعد از دانه های تازه  4و  3، 2خسارت الروهای سنین

 تشكیل شده و برگ ها تغذیه کرده که طی آن بریدگی ها و سوراخ هایی در برگ ها ایجاد می شود.

  با ایجاد داالن های وسیع و طویل در طول ساقه توام می باشد. 5و 4خسارت الروهای سنین 

  به علت فعالیت قارچ ها داخل داالن ها به رنگ سیاه در می آید و ساقه در محل تشكیل داالن، خشك و

 شكننده شده و گاهی ورس می کند.
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

  محصوالت در هنگام برداشتکف پرکردن 

 پس از برداشت ذرت یاهیگ یایبردن بقا نیاز ب 

  علف های هرز میزباناز بین بردن 

 استفاده از ساقه خرد کن 

 حمایت از دشمنان طبیعی آفت 

  زمان مصرف سم پس از بازدیدهای مرتب و ردیابی با استفاده از تله ها ی فرمونی یا نوری، تخم ریزی آفت

 الروهای سن یك از پوسته تخم و قبل از ورودشان به ساقه انجام شود. از خروج سمشخص و پ

  می توان از سم فوزالنEC 35% 3 .لیتر در هكتار استفاده کرد  
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 Mythimna loreyiکرم برگخوار ذرت  -3

 شكر،ین ،یذرت خوشه ا والف،یمثل ذرت، برنج، گندم، جو، ارزن،  یادیز اهانیگ یآفت از رو نیا هیخسارت و تغذ

و هفت بند گزارش  یمرغ، جو دم موش ریهرز نظ یاز علف ها یو برخ ایشبدر، چغندر، کتان، سو ونجه،ی ا،ینخود، لوب

 شده است.

 آفت مشخصات

 لیما یبه رنگ خاکستر ییرو یاست. بال ها یزرد خاکستر ای یخاکستر یبدن حشره کامل قهوه ا رنگ 

باشد.  یرنگ کامال مشخص در وسط آن ها م دیلكه کوچك سف كیروشن بوده و  یبه زرد تا قهوه ا

 است. یشاخك ها نخ

 زبانیبرگ م یرو یفیباشد که به صورت رد یبه سبز کم رنگ م لیو به رنگ زرد متما یها کرو خمت 

 گذاشته شده.

 شوند. یم دهیبه زرد د لیتا سبز ما اهیمختلف از س یبه رنگ ها یول رهیت یتونیاغلب به رنگ ز الروها 

 2شود که  یم دهیخار د 6آن  یباشد که در انتها یم رهیت یآزاد است و به رنگ قهوه ا مهیاز نوع ن رهیشف 

 باشند. یشكل م ییو عصا دهیکوچك، خم ف،یظر گریخار د 4خار بلند و درشت با نوک راست بوده و 
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 نحوه خسارت آفت

 ذرت تغذیه کرده. الروهای جوان از لبه برگ های 

 .در سنین باالتر تمامی پهنك برگ را مورد تغذیه قرار می دهند 

  به شدت از برگ های میزبان تغذیه می کنند. به طوری که در الروهای این آفت به خصوص در سنین آخر

 تراکم های باال تمام پهنك خورده شده و فقط رگبرگ اصلی باقی می ماند.

 وده و بیشتر تغذیه را هنگام شب انجام می دهند. الروهای این آفت شب فعال ب 

  در طول روز درون  غالف برگ های ذرت  و در شكاف زمین خود را پنهان می کنند و به ندرت در حال

 تغذیه مشاهده می شوند.
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 تفاده از تله فرمونی برای ردیابی جمعیت و تعیین زمان کنترل اس 

  بردن علف های هرز به خصوص سوروفاز بین 

 شكار حشرات بالغ با استفاده از تله نوری 

 حفر گودال در مسیر حرکت دسته جمعی الروها 

   کنترل بیولوژیك با زنبور پارازیت خانوادهBraconidae  و چهار گونه مگس از خانوادهTachinidae 

  سمپاشی با فوزالنEC35%  کارشناسان و با مشاهده آثار خسارت( لیتر در هكتار )طبق نظر 3به میزان 

 

 Spodoptera exiguaکرم برگخوار )کارادرینا(  -4

بسیار پلی فاژ بوده و اکثر گیاهان زراعی و علف های هرز را مورد حمله و تغذیه قرار می دهد. چغندرقند، الرو این آفت 

سیب زمینی، بادمجان، اسفناج، کاهو، کلم، یونجه، لوبیا، ذرت، پنبه، گوجه فرنگی، کرچك، باقال، سویا، پیاز، نخود، 

 شلغم، سوروف و هفت بند از میزبان های این آفت محسوب می شوند.
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 مشخصات آفت

  کامل پروانه ای کوچك می باشد که بال جلویی قهوه ای و یا خاکستری و هر یك دارای دو لكه، حشره

بال عقب سفید مایل به . است نارنجی یكی لوبیایی شكل و قهوه ای رنگ و لكه قاعده ای گرد و زرد تا

خاکستری، رگبال ها و حاشیه بال قهوه ای می باشد. در انتهای بدن دسته های مو دارد که روی تخم ها را با 

 آن می پوشاند.

  تخم ها کوچك و گرد، به رنگ زرد تا زرد مایل به سبز هستند که به صورت دسته ای در سطح زیرین برگ

 ن ها موهای  انتهای بدن حشره ماده قرار می گیرد.گذاشته شده و روی آ 

  الرو معموال سبز رنگ ولی گاهی خاکستری و تیره نیز می شود، در دو طرف بدن الرو سه نوار طولی به

 رنگ های سیاه، نارنجی و سفید وجود دارد که روزنه های تنفسی حشره داخل نوار تیره هستند.

 یل می شود، شفیره کله قندی به رنگ قهوه ای تا خرمایی رنگ و شفیره داخل النه های گلی در خاک تشك

 در انتها مجهز به چهار خار)دو خار بزرگ و دو خار کوچك( است.
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 نحوه خسارت آفت

  الروها به صورت عمیق در داخل ناحیهWhorl  رگ ها به دور ساقه پیچیده اند( در برگ های ب) که در آن

 تغذیه می کنند.رشد یافته 

 از بین رفتن گل آذین نر پیش از ظهورش می شوند. گاهی سبب 

  بر اثر تغذیه الرو این آفت، برگ های ذرت حالت پاره پاره پیدا می کنند و از لبه برگ به سمت رگبرگ

 دچار خشك شدگی می شود.

  شود.آسیب ممكن است چنان گسترده باشد که به جز رگبرگ و ساقه، بقیه قسمت ها مصرف 
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 شخم عمیق پس از برداشت محصول برای از بین بردن فرم زمستان گذران آفت 

 کشت زود هنگام و به موقع 

 حذف علف های هرز 

 یخ آب زمستانه برای از بین بردن شفیره ها در خاک 

 به کارگیری زنبور براکون برای کنترل بیولوژیك 

  فرمونی برای تعیین زمان مناسب برای رهاسازی زنبورهای پارازیتوئیدبه کارگیری تله های 

   بنا بر توصیه کارشناسان استفاده از حشره کش فوزالنEC35%  لیتر در هكتار و یا اتریمفوس  3به میزان

EC50%  لیتر در هكتار 5/1تا  1به میزان 

 Helicoverpa zea (Heliothis zea))هلیوتیس ذرت(  کرم بالل ذرت -5

آفت دارای دامنه میزبانی وسیع می باشد از این رو از آن به عنوان کرم میوه گوجه فرنگی و کرم غوزه پنبه نیز یاد  این

می کنند. عالوه بر ذرت و گوجه فرنگی به کنگر فرنگی، مارچوبه، کلم، طالبی، خربزه، لوبیا چشم بلبلی، خیار، 

لفل، سیب زمینی، کدو تنبل، لوبیا سبز، اسفناج، کدو، سیب زمینی شیرین بادمجان، کاهو، لوبیا، هندوانه، بامیه، نخود، ف

 و بسیاری از محصوالت دیگر نیز حمله می کند.

 مشخصات آفت

  حشره کامل دارای بال جلویی زرد مایل به خاکستری، مایل به سبز روشن با نوارهای نامنظم تیره می باشد و

رنگ می باشد. روی هر یك از بال های جلو یك لكه کوچك  حاشیه انتهایی آن ها مجهز به لكه های تیره
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به رنگ سیاه و یك لكه لوبیایی شكل به رنگ تیره دیده می شود. بال های عقبی سفید و دارای نوارها گرد 

 و لكه های تیره است.

 .تخم ها نیم کروی، اغلب به شكل مجتمع و به رنگ زرد روشن می باشند 

 غلب به رنگ سبز با خطوط تیره و روشن در طول بدن هستند.رنگ الروها متغیر بوده اما ا 

  و در خاک و درون گهواره گلی تشكیل می شود.شفیره به رنگ قهوه ای 
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 نحوه خسارت آفت

 .الروهای تازه ظاهر شده از برگ های پرچم، گل آذین نر و دیگر بافت ها تغذیه می کنند 

  شود آن ها به سمت ریشك های سبز ذرت حرکت می کنند.زمانی که ظهور گل های تاج آغاز می 

 .تغذیه الروهای قدیمی تر در درجه اول در نوک گل آذین ماده صورت می گیرد 

  اما تعدادی از الروها گل آذین را ترک می کنند، پوسته را می جوند و وارد دانه می شوند، گاهی بیش از

 یك الرو در گل آذین دیده می شود.
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 ای پیشگیری و کنترل آفتروش ه

 شخم زدن برای از بین بردن شفیره ها در خاک 

 کنترل بیولوژیك با زنبورهای تریكوگراما و براکون 

 استفاده از تله های فرمونی برای ردیابی جمعیت و تعیین زمان مناسب برای کنترل آفت 

 یخ آب زمستانه 

  می توان از سموم فوزالنEC35%  لیتر در هكتار و یا تیودیكارب  3به میزانDF80%  1تا  75/0به میزان 

 کیلوگرم در هكتار استفاده کرد.

 

 Agrotis Segetumکرم طوقه بر  -6

 می باشد. یزیجال اهانیگ و آفتابگردان ،پنبه ،ینیزم بیس چغندرقند، ذرت،میزبانان این آفت شامل 

 مشخصات آفت

 لكه مشخص  3 آن ها یو رو رهیت یخاکستر ییرو یاست. رنگ بال ها یحشره کامل: پروانه نسبتاً بزرگ

مشخص است  یبا رگبال ها یبه خاکستر لیما دیسف نیریز یشكل وجود دارد. بال ها یگرد، مثلث ،ییایلوب

 .رندیگ یقرار م ییرو یبال ها ریکه در هنگام استراحت ز

 ندیآ یدرم اهیو س یبه مرور به رنگ قهوه ا ،بوده دیپهن که رنگ آن ها ابتدا سف و کره میتخم: به صورت ن .

 شوند. یدر سطح خاک مرطوب گذاشته م ایساقه ذرت  یرو یعدد 2-3 ایتخم ها به صورت تك 

 کامل درشت  ی. الروهاندیآ یدر م یو خاک یبه رنگ خاکستر جیاست، به تدر اهیآفت ابتدا س نیالرو: ا

خود را  رندیگ یعوامل مختلف قرار م ریتحت تاث اینداشته  یتیکه فعال یالروها در روز هنگام نی. اهستند

 مانند. یحرکت م یب یمدت کوتاه یدر آورده و برا Cحلقه وار به شكل 

 ردیگ یم قرار یباشد و درون النه خاک یخار بلند م 2 یبدن دارا یرنگ، در انتها ی: قهوه ارهیشف. 
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 نحوه خسارت آفت

 کند. یبرگ ها م یرو ییسوراخ ها جادیکرده و ا هیبرگ تغذ میپروانه از پارانش نیا یالروها 

  آن ها متوجه طوقه ذرت گشته، در محل طوقه سبب قطع ساقه و آوندها  ی هیرشد الروها تغذ شیبا افزا

 افتند. یم نیقطع شده به زم یبوته ها جهیگردند که در نتیم
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

  حشرات بالغ  یزیاز تخم ر یریهرز به مدت چند هفته قبل از کشت به منظور جلوگ یعلف ها بین بردناز

 آفت نیا یالرو ها ییحذف منابع غذا ای

 متراکم تر کشت 

 الروها ستیو برهم زدن بستر ز واتوریبا کولت یكیضربات مكان جادیا 

   یمونو فر ینور یها تلهاستفاده از 

  دیکاراب یو سوسك ها یبالتور یاز جمله الروها یشامل حشرات شكارچ یعیدشمنان طباستفاده از 

  هیو پخش آن در غروب هنگام توص( %5با نسبت نیسبوس گندم با سو بیترک)استفاده از طعمه مسموم 

 شود.یم

 زنجرک های ذرت -7

 Cicadulina mbila و Cicadulina bimaculataگونه های مختلفی از زنجرک ها وجود دارند که دو گونه آن 

 رسانند. یم بیبه غالت آس یطور کله برنج و ب ،زنجرک ها به ذرت نیا .می باشد

 مشخصات آفت

 Cicadulina bimaculataگونه  

  با رشد  یاست ول دیمتراست، که ابتدا به رنگ سف یلیم 3  باًیبه طول تقر کامل: نسبتاً کوچك و یحشره

 و ینقاط قهوه ا ی. بال ها به جز در قسمت نوک دارادیآ یدر م یبه قهوه ا لیما یحشره به رنگ خاکستر

 .ردعقب دا یساق پا یبزرگ بر رو خار مشخص و كی آن شفاف است و ی هیبوده و بق اهیس

 شود. یرگبرگ ها گذاشته م نیب برگ و نیریز درمیمتراست که در اپ یلیم 8/0 و به طول ی: استوانه اتخم 

 هستند. ی، قودنیجه یبرا یعقب یپاها اند و افتهیپوره رشد ن ی: بال هاپوره 

 است یسن پورگ 5 یحشره دارا نیا. 
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 Cicadulina mbilaگونه 

 :به رنگ زرد مایل به سبز می باشند و دو نقطه  میلی متر( 3حشراتی کوچك )طول حدود  حشره کامل

همچنین دو نقطه سیاه کوچك کوچك قهوه ای و یا سیاه بین چشم هایش در قسمت جلویی سر وجود دارد. 

ای مشخص در پشت چشم هایشان در امتداد طول بدنشان وجود دارد. آن ها دارای خطوط قهوه ای و قهوه 

 ها می باشند.در بال

 کرمی می باشند.-تخم:  تخم ها بیضی شكل و باریك اند و به رنگ سفید 

 نصف حشره بالغ می باشد. پوره های سنین  پوره: پوره های اولیه به رنگ زرد مایل به سبز و اندازه آن ها

 باالتر شبیه به حشره بالغ اند، فقط رنگ آن ها تیره تر می باشد.

  

 نحوه خسارت آفت

 می شوند. میخسارت مستق جادیذرت باعث ا یبرگ ها رهیاز ش هیپوره ها و افراد بالغ با تغذ 

 شوند. یم میرمستقیباعث خسارت غ یروسیو یها یماریبا انتقال ب 

 تیحساس زانیم شود. یرشد بوته ذرت است که به توقف رشد آن منجر م ی هیخسارت در مراحل اول نیشتریب 

 زنجرک ها متفاوت است. نیارقام مختلف به ا
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 ذرت به  فیبرگ ها شده وسپس ق یزرد کوچك در قاعده  یارقام حساس ابتدا موجب ظهور لكه ها در

 رنگ زرد درآمده.

 مانند.  یرشد باز م یاز ادامه  در آمده و یو مسن به رنگ ارغوان هیاول یباالتر برگ ها یمراحل رشد در

-بالل ها با دانه ماده محدود و یشود و گل ها یگل ها کوچك م ینر، اندازه  یگل ها لیدر صورت تشك

 شوند. یم لیکم تشك یها

 به صورت  ییباال یرنگ در برگ ها رییبه جز تغ ردیرشد ذرت صورت گ شرفتهیدر مراحل پ یآلودگ اگر

 گردد. یظاهر نم یگریعالمت د توقف رشد، یتا حد و یقرمز ارغوان

 برگ  ینوار كییموزا یها روسیو یماریذرت ناقل ب یها زنجرکMaize stripe tenuivirus (MStV)  

 هستند. Maize rough dwarf virus (MCDV)زبر ذرت  یو کوتولگ
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 کنترل آفتروش های پیشگیری و 

 عدم کشت ذرت با میزبان های دیگر آفت 

 از بین بردن گیاهان آلوده به ویروس 

 از بین بردن علف های هرز 

 استفاده از ارقام متحمل به ویروس 

  ضدعفونی بذر توصیه می گردد که به منظور کنترل زنجرک های ناقل ویروس اجرای مبارزه زراعی و

میلی لیتر برای ضدعفونی کردن یك صد کیلوگرم بذر  350-500به میزان  FS35%توان از تیامتوکسام می

 استفاده کرد.
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