نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

اين آفت كه يكي از
مهمترين آفات گياهان زراعي
ايران است تحت نامهاي رهه،
لهه ،راهو ،منجه ،كوخ ،قورت و
كارادرينا ناميده ميشود .الرو
اين آفت ،برگ خوار است كه به
صورت دستهجمعي با تغذيه از
سطح زيرين برگ ميزبان ،برگ
را توري ميكنند و سپس همه

شکل ( )1کرم برگخوار چغندرقند

قسمتهاي برگ و حتي گاهي،
سر ريشهها را مورد تغذيه قرار ميدهد و بوته خشك ميشود .اگر بوته چغندرقند دو برگ (غير
از دو برگ ابتدايي) داشته باشد ،هر الرو دو بوته را مي خورد ولي اگر بوته چهار برگي باشد ،دو
الرو يك بوته را از بين ميبرند .اگر چغندرقند شش برگي باشد ،چهار الرو يك بوته را
ميخورند .در آمريكا ،طغيان اين آفت در سال  1995به  1/2ميليون هكتار از مزرعه گياهان
مختلف بالغ بر  31ميليون دالر خسارت وارد كرد.
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اين آفت در ايران تقريباً تمام مناطق چغندركاري را آلوده كرده است و زمان ظهور آن در
اكثر مناطق چغندركاري كشور (غير از خوزستان) به شرح جدول ( )1است.
جدول ( )1زمان وقوع مراحل مختلف زندگی کرم برگخوار چغندرقند

شرح دستورالعمل و توصيه فنی

 مبارزه زراعي شامل شخم عميق پس از برداشت محصول براي از بين بردن فُرم زمستانگذران
آفت ،كشت زودهنگام و بهموقع ،حذف علفهاي هرز ،يخ آب زمستانه براي از بين بردن
شفيرهها در خاك ميشود.
 مبارزه شيميايي بر اساس پيشآگاهي و استفاده از تلههاي فرموني زماني انجام ميشود كه
تعدادي از تخمها باز شدهاند (تقريباً اوايل ارديبهشت) .سموم فوزالن ( )EC 35%بهميزان دو
ليتر در هكتار ،ديازينون ( )EC 60%بهميزان يك ليتر در هكتار و پيريداليل ( )EC 50%بهميزان
 150ميليليتر در هكتار عليه الروهاي سن اول و دوم پيشنهاد ميشود.
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