بيان مسئله و اهميت موضوع

شبپره هاي زمستانه يا طوقهبُر و كرمهاي جوانهخوار خاكستري (شکل  )1كه در ايران
شامل گونههاي  A. exclamationis ،Agrotis segetumو  A. ipsilonهستند ،میتوانند عواملی
مخرب

براي

گياهچههاي

چغندرقند محسوب شوند .با
توجه

به

كُندي

استقرارگياهچههاي چغندرقند
در ابتداي دوره رشد ،فعاليت
تغذيهاي اين حشره میتواند
تعداد بوتههاي استقراريافته را به
شدت كاهش دهد .الروهاي
آفت از برگ ،طوقه و ساقه گياه
ميزبان تغذيه میكنند .الرو تازه
تفريخشده ابتدا تغذيه كمی دارد
و پس از پوستاندازي به خاك
میافتد و در پاي بوته ،از طوقه
گياه تغذيه میكند .بهدنبال وارد
آمدن خسارت به طوقه ،طوقه

شکل ( )1کرم طوقهخوار چغندرقند

صفحه 1

قطع و بوته خشك میشود .در ابتداي دوره رشد ،خسارت بسيار مشخصتر و مهمتر است .در
انگلستان ،با وجود  14الرو در هر مترمربع از سطح مزرعه 34 ،درصد از بوته توسط اين آفت
خسارت ديدند .در دانمارك نيز در صورت همراه شدن خشکی و گرما ،خسارت اين آفت برابر
با  3-68درصد تخمين زده شده است.
اين آفت تقريباً تمام مناطق چغندركاري ايران 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 کرمهای طوقهخوار چغندرقند

شرح دستورالعمل و توصيه فنی

 مبارزه زراعی شامل شخم عميق پس از برداشت محصول براي از بين بردن فُرم زمستانگذران
آفت ،هراكش كردن مزرعه (زيرا آفت نمی تواند به گياهان قوي خسارت بزند) ،حذف
علفهاي هرز ،يخآب زمستانه براي از بين بردن شفيرهها در خاك میشود.
 مبارزه شيميايی :زمانیكه بوته هاي آلوده در مزرعه مشاهده شدند و در هر يك صد بوته،
 10-12الرو ديده شد ،براي كنترل الروها میتوان از سمهاي ديازينون ( )EC 60%بهميزان
 1/5ليتر در هکتار ،كلرپيريفوس ( )EC 40.8%بهميزان دو ليتر در هکتار و كلرپيريفوس
گرانول ( )G 5.0%بهميزان  20-25كيلوگرم در هکتار استفاده كرد .سم گرانول در زمان
غروب آفتاب در كنار خطوط كاشت ريخته میشود .در روش كاشت كرتی ،سم در داخل
كرتها پخش و سپس آبياري میشود.
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منابع مورداستفاده

 رضايی ،و .1390 .دستورالعمل رديابی و مديريت تلفيقی آفات چغندرقند .سازمان حفظ
نباتات.
 خيري ،م . 1369 .آفات مهم چغندرقند و طرق مبارزه با آنها .انتشارات سازمان تحقيقات،
ترويج و آموزش كشاورزي 126 ،ص.
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