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 Agrotis segetum )شب پره زمستانه( کرم طوقه بر -1

 مشخصات آفت

   متر است. بال میلی  27-30های باز   متر و عرض با بال یلیم 22تا   14حشره کامل شب پره ای به طول

های  بال  .شود یم دهید رهیت ییایگرد و لوب ،یمثلث دهیجلو سه لکه کش بال روی هر ره،یروشن تا ت ییجلو

 .بلندی هستند های شکیر دارای هـا مشخص خاکسـتری و بـال های با رگبال دیعقب، سف

 نیشـکل کـه در طـرف با قاعـده مسـطح و نـوک گنبـدی کروی مهین متر، یلیم 5/0  یبیها به قطر تقر تخم 

ها مشاهده شده و در  روی آن رهیت ییها لکه جیتدره بوده که ب رییش دیابتدا سف  ،هستند یدارای خطـوط

بـرگ  ـریانفـرادی ز ای ییتا 16های  های خود را در دسته تخم حشـره بـالغ . شوندی رنگ م اهیس انیپا

 .گذارد یم زبـانیم

 کی (متر یسانت 5ا  ت 5/4به طول )الروهای کامل  یپشت رنگ بوده و بر روی سطح اهیخاکستری تا س الروها 

که در  شود یپهن مشاهده م اهیس ایای  ای قهوه لکه گرده شیروی پـ . شود یم دهیروشن د کینوار بار

 .مو وجود دارد کی ک،یاست که روی هر شکل یلیزگ اهیس های بعدی، هر بند دارای چهـار خـال حلقه

 شوند یم دهید ییو به رنگ حنا (متر یلیم 20  یال 15به طول  ) شکل یدوک ها رهیشف. 
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 نحوه خسارت آفت

 ها و گردن  الروهای طوقه بر، از قاعده دمبرگ .کننـد یم هیتغذ زبانیم اهیالروها از برگ، طوقه و ساقه گ

شده و منجر به  ییهوا با اندام شهیباعث قطع ارتباط ر هینوع تغذ نی. اکند یم هیچغندرقند تغذ (طوقه) شهیر

 .شود یهای جوان م بوته یدگیخشک

  و پای بوته از  افتد یاندازی به خاک م داشته و پس از پوست یکم ـهیشـده، ابتـدا تغذ خیالرو تـازه تفـر

 .شود یو بوته خشک م قطع کـه طوقـه کنـد یمـ ـهیطوقه تغذ

 

 

 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 بـردن فـرم زمسـتانگـذران آفـت نیپس از برداشت محصول برای از ب قیشخم عم 

 هـای هـرز حذف علف 

 در خاک ها رهیبردن شف نیآب زمستانه برای از ب خی 
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 را  ی، حفظ و آلودگ(نسل خطر ساز)ها را از حمله نسل اول آفت  بوته تواند یکشت زود هنگام و به موقع م

 .کاهش دهد

 از  شتریب یدرصد آلودگ ،ینشت ارییبر خسارت وارده موثر است به طوری که در مزارع با آب زین اریینوع آب

 .باشد یم یباران ارییمزارع با آب

 ل . در روش معموباشد یروش موثری برای کنترل آفت در سطح مزارع آلوده م زیمسموم ن استفاده از طمعه

آب را با هم مخلوط  تریل 5 و حدود سمگرم  300سبوس گندم،   لویک 10هر   برای طعمه مسموم، هیبرای ته

 لوگرمیک صدحدود ) کنند یو غروب در سطح مزرعه پخش م عصر الروها در هنگام تیکرده و در محل فعال

 .(در هکتار

 ( کلرپیریفوس  5/1می توان از سموم  دیازینون ،)لیترEC40/8% (2  و کلرپیریفوس )لیترG5% (20-25 

 استفاده کرد. (کیلوگرم

 

 

 Spodoptera exigua( کرم برگخوار چغندرقند) چغندرقند ناییکارادر -2

منجه، کوخ،  راهو، هـای رهـه، لهـه، تحـت نـام ، اسـت ـرانیا یزراع اهانیآفات گ نیاز مهمتر یکیآفت که  نیا

 .شود یم دهینام نایقورت و کارادر

. عالوه بر دهد یمر قـرا ـهیهـای هـرز را مـورد تغذ و علف یزراع اهانیبوده و اکثر گ فاژ یپل اریآفت بس نیالرو ا

جان، مباد ،ینیزم بیس نخود، ـاز،یپ ا،یکرچـک، بـاقال، سـو ،یفرنگ ذرت، پنبه، گوجه ا،یلوب ونجه،یچغندرقند، 

 .شوند یمحسوب م آفتن یا هـای زبـانیبنـد و ... م اسفناج، کاهو، کلم، شلغم، سوروف، هفـت
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 مشخصات آفت

 بال اسـت. متـر یلـیم 25-30های باز   و عرض بال متر یلیم 10-14ای کوچک به طول   پروانه حشره بالغ 

 ای قاعده ای رنگ و لکه و قهوه شکل ییایلوب یکی)دارای دو لکه  کیخاکستری و هر  ایای و  جلو، قهوه

ای است. در  بال قهوه هیحاش و هـا به خاکستری، رگبال لیما دیعقب، سف. بال هستند( یگرد و زرد تا نارنج

 .پوشاند یها م ها را با آن های مو دارد که روی تخم انتهای بدن، دسته

 صورت به بـه سـبز هسـتند کـه ـلیرنـگ زرد تـا زرد ما و بـه میلی متر 5/0به قطر   درها کوچک و گ تخم 

ها،  آن روی و شـود یمـ دهیپوش یها با ترشحات برگ گذاشته شده و روی آن نیریای در سطح ز دسته

 .ردیگ یموهای انتهای بدن حشره ماده قرار م

 به  یسه نوار طول الرو، طـرف بـدندو . شـود یم زین رهیخاکستری و ت یگاه یمعموالً سبز رنگ ول الرو

هستند. سطح  رهیداخل نوار ت حشـره یهـای تنفسـ وجـود دارد کـه روزنـه دیو سف ینارنج اه،یهای س رنگ

 .طول دارد متریلیم 25-30بدون مو و حداکثر   باًیبدن تقر

 به رنگ  قندی کلـه متـر،یلیم 12-14  ره،ی. طول شفشوند یم لیدر خاک تشک یلهای گ داخل النه ها رهیشف

 .است( دوتا بزرگ و دوتا کوچک)رنگ و در انتها مجهز به چهار خار  ییای تا خرما قهوه
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 نحوه خسارت آفت

 برگ  زبان،یم بـرگ نیـریاز سـطح ز هیابتدا با تغذ یجمع صورت دسته خوار است که به آفت، برگ نیالرو ا

 زیرا ن ها شهیسر ر یگاه یحت که خورنـد یهـای بـرگ را مـ همه قسمتبعدها . ولی کنند یمانند م را توری

 .شـود یبوتـه خشـک مـ ط،یشرا نی. در ادهند یقرار م هیمورد تغذ

 اگر  یول، خـورد یداشته باشد، هر الرو دو بوتـه را مـ (ییاز دو برگ ابتدا ریغ)بوته چغندرقند، دو برگ  اگر

باشد، چهار الرو  ی. اگـر چغندرقنـد شـش برگـبرنـد یم نیبوته را از ب کیباشد، دو الرو  یبوته چهار برگ

 .خورند یبوته را م کی

 ای است که دچار تگرگ شده باشد، با این تفاوت که در مزرعه  مشابه مزرعه دیـده از دور مزرعـه خسـارت

 .استمشاهده  ها قابل الروهای در حال تغذیه از برگ و فضوالت آن مورد حمله این آفت،
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 گـذران آفـت بردن فـرم زمسـتان نیپس از برداشت محصول، برای از ب قیشخم عم 

 موقع هنگام و به زود کشت 

  های هرز  حذف علف 

 حذف بقایای گیاهی 

  خاک در هـا رهیبـردن شـف نیزمستانه برای از ب آب خی 

 خودداری  (نخود و ذرت ونجه،ی مانند)مناسب آفت هستند  زبانیکه م یاز کشت چغندرقند در کنار مزارع

 .نگردد دیشود تا خسارت آفت تشد

 زانیم درصد به 35وزالن  ف ، کاربرد سـموم(بهشتیارد لیدر اوا باًیتقر)ند ها باز شد تعدادی از تخم که یزمان 

   به مقدار    EC 50%لیدالیریپ در هکتـار و تـریل ـکی ـزانیم درصـد بـه 60  نونیـازیدر هکتار، د تریدو ل

 .شود یم شنهادیپ در هکتار تریل یلیم 150
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  Scrobipalpa ocellatella یا لیتا چغندرقند دیب -3

 اهانیگ ریروی سا آفتن ـیخسارت ا ران،یو در ا کند یاز جمله چغندرقند حمله م، آفت تنها به انواع چغندر  نیالرو ا

 گزارش نشده است. یزراع

 مشخصات آفت

 لیما ای بـال جلـو قهـوه ،متـر یلیم 14های باز   و عرض بال متر یلیبه طول هفت م ییها پره شب  حشره بالغ 

را  بزرگتری نقـاط، نقـاط ـنی. مجموعـه اشـود یمـ ـدهید یاهیبه زرد است که روی آن، نقاط کوچک سـ

 .بلنـد هسـتند هـای شکیروشن و دارای رهای عقب، خاکستری  . بالدهند یم لیتشک

 صورت به های خود را حشره، تخم .شوند یم اهیو س رهیدر ابتدا زرد روشن و سپس ت شکل، یضیها ب تخم 

 میلی متر 3/0  آن عرض،  45/0. طول تخم  گذارد یها و جوانه مرکزی م های کوچک کنار رگبرگ دسته

 است. زیر اریو بس

  است رنـگ شکم زرد ری. زشود یها ظاهر م روشن و سپس نوارهای قرمز در پشت آندر ابتدا، زرد الرو .

الرو تا   طول وجـود دارد. ییمـو ک،یکه روی هر  شود یمشاهده م یرنگ اهیهای س در پشت الروها، خال

 .رسد یم متر یلیم 12

 است دهیاست که الرو سن آخر در خاک تن یزرد رنگ ایو  دیسف لهیدر داخل پ رهیرنگ قرمز ت به رهیشف. 

 ماندهیباق هـای شـهیهـا، سـر ر دمبـرگ ،یـانیهـای م الی برگه ب صورت الرو در ال آفت به یزمستانگذران 

 .دهد یمزرعه روی م هیهای حاش و بوته
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 نحوه خسارت آفت

 اهیس و ها آن چشیو باعث پ کنند یم هیهای برگ تغذ از کناره شتریالروهای سن اول و دوم نسل اول، ب 

 . شوند یها م شدن برگ

 خسارت آن  یکه محل اصل کنند یم ـهیهـا تغذ باالتر، از جوانه مرکزی و انتهـای دمبـرگ نیالرو های سن

 .دمانـ یاست و فضوالت آفت برجای م

 شود یو الرو داخل آن پنهان م دهیبه هم چسب ییها توسط تارها برگ ه،یتغذ هنگـام . 

 کند یم هیتغذ زین هـا شـهیآفت از سـر ر. 

 طوقه  یدگیمشابه پوس یمیشده و عال واردز ـین تیهـای سـاپروف آفت قـارچ نیاوقات، از محل ورود ا یگاه

 .شوند یمشاهده م ستمیمحل مر ریآفت در ز ـنی. اگر محل طوقه بـاز شـود، الروهـای اشود یم دهید
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 آفتروش های پیشگیری و کنترل 

 موقع به ارییآب 

  و چراندن مزرعه پس از برداشـت محصـول ایبردن بقا نیاز ب 

  بـردن فـرم زمسـتانگـذران آفـت نیپس از برداشت محصول برای از ب قیعم شـخم 

 موقع به هنگـام و کشـت زود 

  یتناوب زراع تیرعا 

  زمستانه  آب خی 

 اهیگ تیتقو 

 موثر است. سیستم آبیاری بارانی در تقلیل جمعیت آفت 

  در هکتار،  لیتر 5/1  ـزانیم درصد بـه 60  نونیازیدر هکتار، د لیتر 5/1  زانیم درصد به 50سموم فنتوآت

 شنهادیآفت پ نیبا ا ییایمیش سموم فسفره برای مبارزه ریدر هکتار و سا لیتر 5/1  زانیم درصد به 50 مفوسیاتر

مشاهده الروها و قبل از نفوذ  زمان و رنـگ اهیقشر سـ لیتابستان و قبل از تشک لی. زمان مبارزه، اواشود یم

 .شود یبار انجام م کیبرای  یاست. سمپاش اهیبه داخل گ
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  Lixus incanescens خرطوم بلند دمبرگ چغندرقند -4

 مشخصات آفت

 زرد هـای از کـرک دهیو کوچـک و پوشـ دهیبدن کشـ متر، یلیبه طول هشت م یحشره بالغ سرخرطوم 

 .است دهیخم یاست. خرطوم بلند و کم اهیبدن س یکه رنگ اصل رنگ

 و دمبرگ  ساقه روی یها داخل حفراتـ به رنگ زرد روشن است. تخم متر، یلیم8/0طول   شکل به یضیتخم ب

 .شوند یگذاشته م

 است. متر یلیای و طول الرو نه م سر قهوه ،یبدون پا و قوس الرو 

 شود یم لیهـا تشـک صـورت آزاد در داخـل دمبـرگ بـه متـر یلیبه زرد به طول نه م لیما دیسف رهیشف. 

 است. خاک عمـق کـم یو گاه یاهیگ اییها و بقا کلوخ ریصورت حشرات کامل ز آفت به یگذران زمستان 
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 های خرطوم بلند بر روی دمبرگ محل تخم گذاری و تخم
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 نحوه خسارت آفت

  ها و برگ شوند یم جمع هـا های بعـدی در وسـط بوتـه و در نسل هیها تغذ بالغ در بهار از دمبرگحشرات

 .سازند یها را مشبک م که آن خورند یرا م

  جـادیا یو درون آن، داالن کنند یم هیدوم است که از مغز دمبرگ تغذ نسل توسط الروهای یخسارت اصل 

 . شوند یبوته م یو پژمردگ زردی و باعـث

 د.شون یم شکسـته یراحت رنگ بوده و به اهیای و س های آلوده، قهوه دمبرگ 

 انتقال آن را به  ییغذا مواد دیو تول اهیها باعث کم شدن سطح سبز گ ها و دمبرگ آفت با صدمه به برگ نیا

 .گردد یم شهیمختل و موجب کاهش وزن ر شهیر

 

 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 پس از برداشت قیشخم عم 

  زمستانه آب خی 

 زبانیهای هرز م حذف علف 

 منظم و به موقع ارییآب 

 درصد به 50  (اکامت) مفـوسیدرصـد و اتر 60  نونیـازیالزم اسـت. سـموم د شتریمبارزه با حشرات بالغ ب 

 .است بار کیو تنها  بالغ بـا مشـاهده حشـرات ی. زمان سمپاششود یم هیدر هکتار توص تریل کی زانیم
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 Conorhynchus brevirostris چغندرقند( اهیخال س)کوتاه  خرطوم -5

 .کند یآفت به چغندرقند، سلمک و علف شور حمله م نیحشرات کامل و الرو ا

 آفتمشخصات 

 پرزهای  بـه زرد بـا ـلیبـدن خاکسـتری ما یرنـگ عمـوم متـر، یلیم 10-16طول   به یحشره بالغ سرخرطوم

. رسد یانتها نم به خط برجسته اسـت کـه کیو دارای  یبه خاکستری، خرطوم کوتاه، مخروط لیای ما قهوه

 شیاندازه عرض پ هم بـاًیرنگ است. عـرض بـالپـوش تقر دیها سف و اطراف آن اهیهای مرکب، س چشم

 .ای رنگ است قهوه یدوم بالپوش دارای نوار عرض مهیو ن نهیس قفسه

 پولک ـریهـا ز اسـت. تخـم دیبـه سـف ـلیبه رنگ زرد ما متر، یلیم 1/1 – 1/2 طول   شکل به یضیتخم ب 

 .شود یم اهیپولک، ابتدا سبز و سپس س نیکه ا شود یگذاشته م نیمترشحه بالغ

 15-16. طـول الروکنـد یرشـد مـ گـرده شیپ ن،ییبه سمت پا دهیای و خم سر قهوه ،یبدون پا و قوس  الرو   

 .است دیبه سف لیاست. الرو سن اول زرد ما متر یلیم

 هاست که آزاد و متحرک داخل دمبرگ متر یلیبه زرد، به طول نه م لیما دیرنگ سف به رهیشف. 
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 نحوه خسارت آفت

 کنند یم هیتغذ شهیخوار و الروها از ر حشرات بالغ، برگ. 

 و  کنـد یحملـه مـ شـهیو پـس از افتـادن از بوتـه در خـاک، بـه ر کنند یم هیابتدا از برگ تغذ الروهـا در

 صورت، تراکم بوتـه مزرعـه کـاهش نی. در اشود یاوقات، قادر به نابودی بوته م یو گاه خورد یم آن را

 .ابدی یم

 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 محصول پس از برداشت قیشخم عم 

 زود کاشتن محصول 

  ـارییکم کردن فواصل آب 

 دارند یکه آب را خوب نگه نم یشن های نیدر زم کشت عـدم 

 زبانیهای هرز م حذف علف 

 یخ آب زمستانه 

  شود یم هیدر هکتار توصلیتر  5/2تا  2درصد به میزان  35فوزالن در صورت لزوم، سم. 
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 Chaetocnema tibialis کک چغندرقند -6

 زین ای. در دنکند یم و تاج خـروس حملـه زکیترت ،ییآفت به انواع چغندر از جمله چغندرقند، چغندر لبو نیالرو ا

 د.شو یعنوان آفت چغندرقند محسوب م کک، تنها به نیا

 مشخصات آفت

 جالی هسـتند کـه رنگ اهیشکل و س یمرغ تخم متر، یلیم  5/1-2طول   به یهای کوچک شره بالغ سوسکح 

های ران داشتن واسـطه مـوازی هسـتند. حشـره بـه نیچـ ها دارای خطـوط نقطـه دارند. بالپوش رهیت فلزی سبز

 .است دنیبزرگ، قادر به جه یعقب

 صورت انفرادی های خود را به حشرات بالغ، تخم است. یمرغ رنگ زرد روشن و تخم به ز،یر اریتخم بس 

-( میمتـرییتـا عمـق چنـد سـانت)های خـاک  شکاف یهای هرز و حت در محل طوقه چغندرقند و علف

 گذارند.

 تا   الرو رنگ و طول زرد زیبه خاکستری، سر ن لیرنگ زرد ما به ای نهیو دارای سه جفت پای س دیسف الرو  

 است. متر یلیم 5

 شکل یفـیهـای ق که داخل محفظه متر یلیم 5/1دارای دو قالب در انتهای شکم، طول آنها   دیسف رهیشف 

 .داخل خاک هستند

 است هـا کلـوخ ـریخشک شـده و ز اهانیالی گه ب صورت حشرات کامل در ال آفت به یگذران زمستان. 
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 نحوه خسارت آفت

 های جوان  از برگ هیآفت مربوط به حشرات کامل نسل زمستان گذارن بوده که با تغذ نیخسارت ا نیشتریب

 یها در آلودگ سوراخ. این کنند یم جادیو قهوه ای رنگ ا دهیخشکهای  با لبه نامنظم های گرد و سوراخ

 آورد. یم دیرا در برگ پد بزرگتری های به هم وصل شده و حفره دیشد

  کشاورزان به طوری که رسد، یهم م 90مختل و خسارت تا  % اهیهای جوان، رشد گ در صورت حمله به بوته 

 د.کن یرا مجبور به واکاری م
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 پیشگیری و کنترل آفتروش های 

 موقع به ارییآب 

  زبانیهای هرز م حذف علف 

 شخم عمیق پس از برداشت 

 تقویت گیاه با کودهای شیمیایی و حیوانی 

 تناوب زراعی 

 در  تریل  5/1  زانیم به درصـد 57  ونیدر هکتار و مـاالت لوگرمیک 5/1  زانیم درصد به 80 پترکسیسموم د

  زانیم درصد به 35  فوزالون شده توسط سازمان حفظ نباتات شامل هیتوص گری. سم دشود یم شنهادیهکتار پ

و  (یقیهای حق برگ) ها بوته شـدن یبرگـ هنگـام دو ،ینوبـت سمپاشـ نیاست. زمـان اولـ تریل 2 – 5/2

 .شود یم هیـ توص ازیـ در صورت ن ینوبت دوم تا زمان شش برگ
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 Autographa gammaشب پره گاما  -7

مانند  گرید یاهانیگ و انیپائیچل ،یافیال اهانیها، گ علف ،از جمله ذرت ، است و از غالت فاژ یپل اریآفت بس نیالرو ا

 .کند یم هیها تغذ لگوم

آفتابگردان، ذرت، شـبدر،  ا،یسو ،ینیزم بیکلم، س نخود، ونجـه،یخسـارت آفـت روی چغندرقنـد، کـاهو،  ـران،یدر ا

 .است شده کتـان، کرچـک، شـاهدانه و ... گـزارش

 مشخصات آفت

  38-45هـای بـاز  و عرض بال متر یلیم 15-20هستند نسبتاً بزرگ، به طول   ییها پره شبحشره کامل  

 گامای بـه شـکلرنـگ  ای لکه نقره کیو دارای  رهیت یای و گاه به قهوه لیبال جلو خاکستری ما  .متریلیم

 .است رهیت یبـا نقـاط دیسف های شکیبه خاکستری و دارای ر لیهای عقب، زرد ما است. بال (ال) نیالت

 هـای حشرات بالغ، تخم زرد رنگ هستند. ایبه سبز  لیما دیسف متر، یلیم 1تا  5/0ها مسطح، به قطر   تخم 

 .گذارند یم زبانیم اهیانفرادی روی گ ایهای کوچک  خود را در دسته

 یشکم کـه دارای تنهـا سـه جفـت پـای رنگ، اهیاز مو با قاعده س دهیبه زرد و پوش لیبه رنگ سبز ما الرو 

  .( است متـر یلـیم 32-35اسـت. طـول الرو،   یو حرکـت آن وجبـ (شکم 10و   6، 5بندهای  )است 

 ره،یشف . انتهـایتنـد یاسـت کـه الرو مـ یشـکل یضیشفاف و ب لهیو در داخل پ رهیای ت رنگ قهوه به رهیشف 

 دهیآن د اطراف تـر در در انتهـا اسـت کـه چهـار قـالب کوچـک ـدهیجفت قالب خم کیو دارای  دهیکش

 .شود یم

 خاک و ـایهـا و بقا کلـوخ ـریز ده،یهـای خشـک الی بـرگه ب صورت الرو در ال آفت به یگذران زمستان 

 .است
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 نحوه خسارت آفت

 مشبک  باعث الرو سـن سـوم کـه ـهیتغذ، ولی کند یاز برگ م هیالرو آفت از سن دوم به بعد شروع به تغذ

 . است شترییب تیاهم دارای خورنـد یچهارم و پنجم کـه تمـام بـرگ را مـ نیو سن شود یشدن برگ م

 کنـد یبرگ استراحت مـ ریرو سن اول، زال . 

 کنـد یمـ جـادیهای هرز بوده و کمتر خسارت اقتصادی در مـزارع ا از علف اکثراً  آفـت، ـنیا ـهیتغذ. 
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 روش های پیشگیری وکنترل آفت

 گـذران آفـت بـردن فـرم زمسـتان نیپس از برداشت محصول برای از ب قیشخم عم 

 موقع هنگام و به زود کشت 

 های هرز حذف علف 

  خاک در و الروها رهیبردن شف نیزمستانه برای از ب آب خی 

   در هکتار لیتر  5/1 -2  زانیم درصد به 50  مفوسیو اتر در هکتـار تریدو ل زانیم درصد به 35سموم فوزالن

 .شود یم زیآفت ن نیموجب کنترل ا نایبرگخوار کارادر کرم . مبـارزه بـاشود یم شنهادیپ
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 Pegomya betae مگس چغندرقند )مینوز( -8

 است. Pegomya betae هگونـ هیشـب اریگزارش شده است که بسـ نیز P. hyoscyami   گونه

 مشخصات آفت

   خاکستری روشن و شکم زرد رنگ  نهیمتر طول، دارای سر قهوه ای، قفسه س یلیم 5حشرات کامل با حدود

ها شفاف و پاها به رنگ زرد و  شده است. بال دهیکوتاه و بلندی پوش موهای ها از بوده و روی بدن آن

 .شود یم دهیخاکستری د

 دهیها د روی آن یمشبک یناتیبوده و تزئ رییش دیو به رنگ سف (متر یلیم کیحدود ) دهیکش یضیها ب تخم 

سلمک،  ای در پشت برگ چغندر بـذری، اسـفناج، صورت دسته های خود را به حشرات بالغ، تخم . شود یم

 .گذارند یترشک و چغندرهای قند جوان م

 و انتها  کیدر ابتدا بار(ها مانند اکثر الروهای مگس)ها  تا زرد رنگ بوده و بدن آن سبز به لیما دیالروها سف

 رسد.  یم متر یلیم 8بدن پهن هستند. طول الرو کامل به حدود 

 رنگ  رهیو نوارهای ت رهیای تا قرمز ت طول و به رنگ قهوه متر یلیم 5استوانه ای شکل با حدود   ها رهیشف

 .شوند یم دهید

 داخل خاک اسـت رهیصورت شف آفت به یگذران زمستان. 
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 نحوه خسارت آفت

 های لکه و وسـتهیهـم پ هـای الروی بـه . داالنکننـد یم هیبرگ تغذ درمیدو اپ نیب نوزیصورت م الروها به 

 است.  شکل یکه تاول کنند یم جادیا دییسف

 شـوند یالرو، خشـک مـ هیها در اثر تغذ برگ . 

  آخر معموالً  های نسل اسـت و ـاهیرشد گ هیهای اول و مراحل اول مراحل خسارت مربوط به نسلمهمترین

 .اقتصادی ندارند تیاهم
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 ردیانجام گ یستیمنظم با ارییآب نی. بنابراباشد یکنترل رطوبت عامل مؤثری در کنترل آفت م. 

  پس از برداشت محصول قیشخم عم 

 های هرز  علف نیوج 

  موقع ه کاشت ب 

 60 نونیازید درصد، 57 ونیجداگانه ندارد. در صـورت لـزوم، سـموم مـاالت یبه سمپاش ازییآفت ن نیا 

 .خواهد بود بعد روز 7-10  ،ی. تکـرار سمپاشـشود یم شنهادیدر هکتار پ تریدو ل زانیم درصد به
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 .Empoasca meridiana ،E. decipiens ،Circulifer tenellus ،C)چغندرقند  های زنجرک -9

opacipennis ) 

 گرید اهانیو گ انگور ،ینـیزم بیجو، فلفـل، تـوت، سـ ان،یپنبه، کدوئ ه،یآفت عالوه بر چغندرقند به مرکبات، بام نیا

 .کند یحمله م

 .دارندت ـیاهم، تـاپ یاز جملـه کرلـ یروسـیو هـای مارییبه خاطر انتقال ب شتریگروه از آفات ب نیا

 مشخصات آفت

 مرکب  هایچشم برابر است. نهیهستند. عرض سر و قفسه س متر یلیرنگ سبز و به طول سه م بالغ به اتحشر

ها از  بالند. هست شفاف کامالً رییهای ز و بال شفاف مهیهای جلو سبز ن است. بال ییدرشت و شاخک مو

 .است خنجـری ـزیهسـتند. تخـم رطول بدن بزرگتـر 

 چشم پوره  دو خ،ی. قبـل از تفـرشود یدر ابتدا سبز و سپس زرد م دهیخم یدانه برنج و کم هیشب ده،یتخم کش

 .شود یپوست و داخل بافت گذاشته م ریاست. تخم ز ییشناسا قابل

 حرکت .شـوند یها ظـاهر مـ بال ج،یتدر سبز رنگ و فاقد بال هست و به متر، یلیم کیدر ابتدا به طول  پوره 

 .است یگزاگیز ها نیا

 چغندرقند هـای بـذری هـای خشـک و بوتـه بـرگ ـریصـورت حشـرات کامـل ز آفت بـه یگذران زمستان 

 های هرز است. و علف

 
 Circulifer tenellus                                                                Empoasca 
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 نحوه خسارت آفت

 همراه  شدن ای و باعث زردی و قهوه زنند یخسارت م اهیبه گ یاهیگ رهیاز ش هیها با تغذ شرات بالغ و پورهح

 . شوند یهای سبز روی برگ م لکه

 یدگیچیپ مارییب رینظ یروسیو های مارییناقل ب آفت توجـه نبـوده امـا حشـرات قابـل نیا میخسارت مستق 

 )کرلی تاپ( است. بوته

 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 شخم پس از برداشت 

 اقتصادی داشته  هیتوج که یدر صورت) یموئیهای زرد ل توان از تله یم ها زنجرک تیرای کاهش جمعب

 د.کر استفاده زین شوند، یمتری نصب م 5/0که در ارتفاع ( باشد

 در هکتار،  تریل کی ـزانیم درصد بـه 25  ومتونیسموم تها از تخم و با استفاده از  همزمان با خروج پوره

 زانیم درصد به 40  متوآتید در هکتـار، تـریل ـکی ـزانیم درصـد بـه25  (ستوکسیمتاس) لیمت متونید یاکس

 .شود یم یدو بار سمپاش ای کی برای در هکتـار تـریدو ل زانیدرصد به م 33  ونیدر هکتار و فورموت تریل کی
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 Pemphigus fuscicornis شته ریشه چغندرقند -10

 مشخصات آفت

 هستند رنـگ دیاز مـوم سـف دهیبه زرد تـا خاکسـتری و پوشـ لیما دیرنگ سف ها و حشرات بالغ به پوره. 

 دهیبه زرد تا خاکستری د لیمتما دیو انتهای بدن سف رهیکامالً ت نهیهای بالدار با سر و س شته که یدر حال 

 .شوندیم

 برگ های خشک و بوتـه هـای بـذری چغندرقند  ریز ،بال یآفت به صورت حشرات کامل ب یزمستان گذران

 .هرز است یو علف ها

 
 کلنی های شته ریشه
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 نحوه خسارت آفت

 و کاهش  بوته و باعـث زردی زننـد یخسـارت مـ اهیبه گ شه،یر یاهیگ رهیاز ش هیها با تغذ حشرات بالغ و پوره

 .شوند یم ها شهیقند موجود در ر زانیعملکرد و م

 شهیها و کاهش رشد ر زرد شدن برگ ه،یثانو های شهیرفتن ر نیسبب از ب شهیبر روی ر تیها با فعال شته 

 .شود یم شهیارتباط غده با خاک، کاهش وزن ر قطع باعث طیشرا نی. اشوند یم یاصل

 
 چغندرقند شهیشته ر هیذغمحل استقرار و ت
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 چغندرقند شهیشته ر تیبرای کاهش جمع نیزم شیو آ یتناوب مناسب زراع 

 دوساله های هرز و چغندرهای حذف علف 

 ارییکردن فواصل آب کوتاه 

 کشت ارقام مقاوم 

 خاک  ساندنیشته بر عدم خ یموم دیترشحات سف ریخاک و تاث ریشته در ز یخاص زندگ طیشرا لیبه دل

استفاده از سموم  ک،یستمیسم خوب برای کاربرد به صورت س کینبود  لیدل به نیتوسط محلول سم و همچن

 .گردد ینم هیتوص آفت نیآب در کنترل ا به صورت خاک ییایمیش

 طوری که وجود ازت . به ردیمد نظر قرار گ دیبا زیکودهای ازته ن ژهیبه و ییایمیاستفاده مناسب از کودهای ش

اساس، در مزارع آلوده  نیا . برشود یها م و تراکم باالی شته شتریب تیفعال سبب و خاک اهیگ رهیدر ش

 .ردیصورت گ شترییبا دقت ب دیمصرف کودهای ازته با
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 Aphis fabae  شته سیاه باقال -11

 ،ینیزمبیس چغندر، متفـاوت از جملـه انـواع هـای ـرهیاز ت گـرییمختلـف د اهانیآفت عالوه بر چغندرقند به گ نیا

 .کند یمه هـای هـرز حملـ و علـف یاز محصـوالت زراعـ گریتوتون، اسفناج و انواع د

 مشخصات آفت

 دارای تر از طـول بـدن و ها کوتاه ، شاخک(متر یلیحداکثر سه م)ای کوچک  با اندازه رنگ اهیها س شته 

 .فرورفته اسـت یو در وسط کم یای است. دم مثلث و استوانه رنگ اهیس های کولیکرن

 گذراند یهای هرز م شمشاد و علف نیهای چغندر دوساله و همچن شته زمستان را روی بوته نیا. 

 

 

 نحوه خسارت آفت

 کاهش و باعـث زردی بوتـه و زننـد یخسارت م اهیبه گ ،یاهیگ رهیاز ش هیها با تغذ حشرات بالغ و پوره 

 . شوند یها م قند موجود در غده زانیعملکرد و م

 نیهای فوماژ ها و قارچ عالوه موجب جلب مورچه و به شده هـا روی برگ ییها یسبب بدشکل نیهمچن 

 .شوند یم

 زردی چغندرقند است روسیاز جمله و ، در چغندرقند یروسیاز عوامل و ارییبس شته، ناقـل نیا. 
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

  هرزحذف علف های 

 از بین بردن بقایای گیاهی 

 تواند یم زردی چغندرقنـد ـروسیمزارع بـه و نیا یباقال با آلودگ اهیمزارع چغندرقند به شته س یآلودگ 

هفته پس  هشت مخـرب باشـد. شـش تـا اریبسـ تواند یم اهچه،یدر هنگام ظهور گ روسیو نیهمراه باشد. ا

 اهیبا شته س دیکه با هستند ـروسیو ـنیچغندرقنـد در برابـر ا اهیمراحل رشد گ نیتر یبحران اهچه،یاز ظهور گ

 5/1 تا کی زانیم به متواتیو د لیمت دیمتـون یاکسـ ومتون،یمانند ت یها مبارزه شود. سموم زمان نیباقال در ا

 .شود یم هیدر هکتار توص تریل

 

 Tetranychus urticaeکنه دو نقطه ای   -12

 مشخصات آفت

 یدوک هـای نـر انتهای بـدن کنـه های نرهستند و تر از کنه و بزرگ متر یلیم 5/0تا  3/0طول   افراد ماده به 

حرف  شکله ب ایهای ماده مدور  شکل انتهای بدن در کنه . است ریمتغ یطیط محیبسته به شرا زیو رنگ بدن ن

 .باشد یم V  یسیانگلشکل حرف ه ب ای یصورت عدد هفت فارسه ب بایهای نر تقر در کنه یول U  ییانگلس

  دارای سه های بالغ است. الروها الرو، پوره و کنه تخم، جمله از یسـتیمراحل مختلف ز کنه دارای نیا 

 .هستند پا جفت چهار دارای بـالغ هـای وکنـه هـا پـوره و پـا جفت
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 و متراکم صورت انفرادی ه برگ ب نیریشبکه تار در سطح ز ریکه در ز باشد یشکل کروی مه کنه ب تخم

 .شود یگذاشته م

 های علف و یـاهیگ ـایینکـرده در بقا ـرییگ صورت افراد ماده و بـالغ جفـت آفت به نیا یگذران زمستان 

 .در مزارع و باغات است ماندهیهرز باق

 

 

 نحوه خسارت آفت

 ها، آن اتینمودن محتو یبرگ و خال نیهای سطح زر سلول رةیاز ش هیمراحل فعال کنه تارتن با تغذ تیجمع

و  هیتغذ شیو با افزا شود یبرگ م یشکل زرد رنگ درسطح فوقان یهای سوزن لکه بروز در ابتدا موجب

ای از  صورت دامنهه و در سطح برگ عالئم خسارت ب افزایش یافتهشکل  یهای سوزن شدت خسارت، لکه

 بیهای آس برگ د،یخورش نور شیکه در اثر افزا شود یشامل سبز روشن تا زرد مشاهده م یرنگ راتییتغ

 .شوند یزود هنگام م زشیای شده و دچار ر نکروزه و قهوه دهید
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 تخم و مراحل نابالغ فعال و جذب گرد و  تیپناهگاه برای جمع جادیتار و ا دنیتن ای با کنه تارتن دو نقطه

های تارتن با کاهش  . کنهکند یم جادیفعال خود ا مراحل برای دیبهتری دور از تابش نور خورش طیغبار، شرا

چغندر  یهای فوقان برگ هیحاش تار در شتریب دنیاقدام به تن دیجد ییمنابع غذا افتنیبرگ، جهت  نهیسبز زانیم

 .داشته باشند تیبرای حفظ بقای جمع نیگزیجا ییتا با استفاده از وزش باد منابع غذا کنند یم

 

 

 

 

 



39 

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یسه راه اشرفدفاصل ح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

  t.me/HayateSabzCo  :کانال تلگرامی                        www. Hayatsabz.com                                   03195011135-36شماره تماس: 
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 و کنترل آفتروش های پیشگیری 

 خاک روکردن و ریشخم زدن و ز 

 مزرعه هیهای هرز پهن برگ از سطح وحاش حذف علف 

 ازکنه ها، سن ها وکفشدوزک ها است ارییبس یعیکنه دارای دشمنان طب نیا. 

 یزراع فصل کیبار در  کیدر هزار و فقط  میبا غلظت ن (ابرون) سفنیرومیاسپ یهای آل کش استفاده از کنه، 

در  کیبا غلظت ( تیاما) تیدر هزار، کنه کش پروپارژ میبا غلظت ن( نئورون) التیبرموپروپ کش از کنه ای

-7هـا بـه   کنـه تعـداد کـه یدر صبح زود وهنگامدر هزار  5/1غلظت   با تیومایبا کیکش ارگان هزار، کنه

کش مصرف  الزم است از تکرار مجدد کنه ،یبه تکرار سمپاش ازیشده است. در صورت ن هیتوص برسد عـدد 5

 کش نشود. آن کنه باتیتا موجب مقاومت به ترک شود شده خودداری

  اهسوزییگ باعث طیمح دمای که یطیو کنه تارتن در شرا دکیاستفاده از گوگود برای کنترل همزمان سف 

 .بود خواهد هیقابل توص نشود

 شـود یم هیتوص نباشد سراسری آفت که یصورت ای در لکـه مبـارزه. 
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