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 چکیده

گیاهچه  به بر طوقه های کرم .باشند می ها یسبزفصل کشت  لیدر اوا یدکنندهتهد مهم آفات از یکی برطوقه های کرم

و  شود ینم تیریهرز آن مد یها علفکه  یت در مزارعاآف نی. اکنند یم وارد خسارت شده کشت تازه یاهاننشاء گو 

 یها کش حشرهاغلب شامل استفاده از  ت در جهانااین آف تیریمد .فعال هستند ستیآن خوب ن یزهکش ستمیس

پرول لیو کلرانتران ونیماالت ای 0ی باکتری باسیلوس تورینجینسیس است. کاربرد طعمه یولوژیکب عواملو  ییایمیش

بستر  یپاش سمو  میبذر قبل از کشت مستق یو ضدعفون یپاشباشد. گرانول مؤثر بر طوقه یها کرم در کنترل تواند یم

 یپاش سم. همچنین است مؤثر بر طوقهدر کاهش خسارت کرم  ها کش حشرهبا  یا گلخانه نشاء در زمان انتقال به مزرعه

مخلوط میکروکپسول و  نیالرکلوتری)پ نیدیانی+ کلوت نیهالوتریالمبداسا کش حشرهکشت با  های یفرد

سوسپانسیون میکرکپسول  )ژوپیتر نیهالوتریالمبداسا، در هکتارلیتر  0به مقدار  (%22 2سوسپانسیون تغلیظ شونده

لیتر در هکتار با آب  1/0با   % 2/01 امولسیون تغلیظ شونده ایرفوسکلرپ، در هکتارلیتر  1/1 ( به مقدار%01 3شده

 .شود یملیتر در هکتار توصیه  211-311مصرفی 

 کنترل شیمیایی ،کش حشره پاشی،نواری، طعمه یپاش سمید، ئپایرترو کلیدی: واژگان
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 دوم / شماره چهارم/ جلد 0011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 متن مقاله

:بیان مساله  

حشراتی هستند که از  ازجمله بر طوقه یها کرم    

، در مراتعو  کنند یمانواع مختلف گیاهان تغذیه 

خسارت وارد  ساله یکگیاهان  مزارعو  زارها چمن

 های کرم، ها یسبزفصل کشت  لیدر اوا کنند. یم

 های کرم .هستندکلیدی و یکی از آفات مهم  برطوقه

گیاهان تازه روییده در سطح یا  ایو  نشاءها بهبر طوقه

 ی زیر خاك حمله کرده و با تغذیه از ناحیه طوقه

گیاهان میزبان باعث پژمردگی، پالسیدن، قطع طوقه 

 های کرمخسارت . شوند یم هو سرانجام خشکیدن گیا

 یرهنگامد یها کشتروی گیاهان علفی یا  بر طوقه

رعی که سیستم زهکشی خوبی ندارند امز خصوصاً در

 تواند یم( مانند بهار)رطوبت مدر فصل خنک و 

است که  به ذکرالزم  .خسارت جدی داشته باشد

بدون شناخت  بر طوقه یها کرمموفقیت در مدیریت 

جمعیت  تغییرات، ترجیح میزبانی و شناسی یستز

 .(0377)دری،  امکان پذیر نیست هاآن

 بر های کرم طوقهپرهمختلف شب هایگونه -0شکل  

 

 

ها )سمت روی سبزی نحوه خسارت کرم طوقه -2شکل

بر، تخم) سمت راست(، مراحل مختلف رشدی کرم طوقه

)سمت چپ وسط( و شفیره )سمت  1-1چپ باال( الرو سن

 چپ پایین(

 

 یافته معرفی

زمستان را به صورت الرو  حشرات نیا :شناسیزیست

-متری خاك میسانتی 01-01سنین آخر در عمق 

 یی،گذرانند. در بهار با مساعد شدن شرایط آب و هوا

کرده تغذیه ها یا نشاء تازه رشدها از بوتهشبالروها 

شکل  صورت خمیده بهاین الروها به اغلب .کنندمی

دیده  هادرسطح خاك یا پای بوته انگلیسی Cحرف 

 کنندمرتبه پوست عوض می 1-1 الروهاشوند.  می

 خاكداخل  در ( سپس2121، 0)جوشی و سوالنکی

به را ها حشرات کامل تخم شوند.به شفیره تبدیل می

( عدد 2تائی )تا های چندصورت تک تک یا در دسته

پنبه،  ،یونجه، شبدر برگگیاهان پهندر پشت برگ 

 چغندرقند، توتون، غالت و ،فرنگیتوت ،برنج، سورگوم

-سلمه و پنیرك قرار میهای هرز مانند پیچک، علف

 0211-0111طور متوسط به پره مادهشبدهند. یک 

-از برگشده  تازه متولدگذارد. الروهای عدد تخم می

تمایل  ،کنند و از سن دوم به بعدهای جوان تغذیه می

                                              
4
 Joshi and Solanki 
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شیخی گرجان و همکاران، مدیریت کرم های طوقه بر گلخانه 

  های 

 
 

 

 

 

دمای مناسب )  .کنندپیدا میاز ناحیه طوقه  تغذیهبه 

 یدرجه سلسیوس( و رطوبت باال برای رشد الروها 27

بسته به دورة الروی  سنین اولیه خیلی مهم است.

بسته  .کشدروز طول می21-01 شرایط دمایی حدودا

-0ند نتوامی ، این حشراتبه شرایط جغرافیای منطقه

 .(0331)خیری و روند،  دنسال داشته باش نسل در 2

از سن  بر کرم طوقهخسارت  ی:اقتصاد انیآستانه ز

الرو در  کیکه طوریبه .است ریگچشم چهارم به بعد

آستانه  .ببرد نیبوته را از ب 2-3تواند میشب  کی

 یبسته به نوع محصول و مرحله رشد یاقتصاد انیز

 ییباال یکه ارزش اقتصاد یاهانیدر گ .متفاوت است

 2-3که  یزمان ،گران است یلیخ هاآنبذر  ایدارند و 

به کنترل  ازین ،باشند دهیها خسارت دبوته درصد از

-7که  یزمان ،جاتیسبزهای و گلخانهدارند. در مزارع 

به کنترل  ازین ،نندیبیها خسارت مدرصد از بوته 1

میانگین جمعیت الرو این بر دارند. چنانچه کرم طوقه

 کی در طول ای عدد و 0-1مترمربع  کیدر حشرات 

مبارزه شیمیایی با  باشد،الرو  کی ،کشت فیمتر رد

سموم ایمن و مجاز، ضروری است )دیفونزو استفاده از 

 (.2101، 1و همکاران

 یبر مکرم طوقه یهاپرهشب :برطوقه یهاکرم شیپا

 گریبه منطقه د یاد توسط باد و طوفان از منطقهنتوان

 نیمنتقل شود. بنابرا گریبه مزرعه د یااز مزرعه ایو 

 تواندیل فصل مایدر او و گلخانه مزرعه یهفتگ دیبازد

را کاهش دهد  دیتول یهانهیو هز یپاشبه سم ازین

که  یمحدود است. زمان یلیالروها خ ییجابجا یول

 -یفرمون ایو  یفرمون یهادر تله ارشکمیانگین 

 دیبا ،برسد در هر تله عدد در شب 2به  ایطعمه

آفت مورد  تیریمد یدر راهکارها ییایمیکنترل ش

                                              
5
 Difonzo et al. 

، 7کومینگویز و  ؛2113 ،3) اسبیرقریتوجه قرار گ

2102) . 

 دستورالعمل

 یمزارع در ی:اهیگ یایبقا یآورو جمع قیعم شخم 

 ،بر دارندطوقه هایبه کرم دیشد یکه سابقه آلودگ

و حذف بقایای گیاهی گیاهان زراعی  قیشخم عم

سال گذشته  هحاشیه مزرع اهانیسال قبل و حذف گ

 ،هستند آفت هیمراحل اول یکه حاو در اواخر تابستان

بر در سال کرم طوقه یتواند در کاهش آلودگ یم

 موثر باشد.  ندهیآ

کشت ذرت با سویا  تناوب  :و کشت مخلوط تناوب

 نیباشد. همچن مؤثرخسارت  در کاهش تواندیم

استفاده از سیستم کشت مخلوط مانند گندم، خردل 

 یآلودگ در کاهش زبانیم ریغ اهانیگ گریو کتان و د

در  یاست. پرورش گل جعفر مؤثر بر طوقهبه کرم 

 است.  مؤثر بر طوقهتراکم کرم  در کاهشمزارع  هیحاش

تله  یلهوس بهحشرات  یآور جمع :مکانیکی کنترل

و از بین بردن  2ماورای بنفش مخصوص نوری با المپ

 در کاهشسطح گیاه و خاك  در خوار برگالروهای 

 است. مؤثر یآلودگ

 کیارگانی ها گلخانهو  مزارع در :کیولوژیب کنترل

 بر طوقهکرم  یالروها ،دهیبراکون یتوئیدپاراززنبورهای 

شکارگر  یها سوسک نیهمچن کنند یم تهیپاراز را

 بر طوقه یها کرمو پرندگان از  هاركیرسیو س دهیکاراب

سبب کاهش  ها آناز  یتو حما. حفظ کنند یم هیتغذ

 .شود یم بر طوقهبه کرم  یآلودگ

بر به های طوقهکنترل شیمیایی کرم یی:ایمیش کنترل

  رسد:چهار شیوه زیر به انجام می

                                              
6
 Esbjerg 

7
 Wise and Cummings 

8
 Black Light Bulb(BLB) 
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 دوم / شماره چهارم/ جلد 0011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

دو نوع طعمه مسموم جهت  ی:نوار یپاش طعمه -5

طعمه  کنترل این آفات معرفی شده است. نوع اول

به روش  شده یهته باکتری باسیلوس تورنجینسیس

 11،باکتریتریل 1 ـزانیبـه ماست که جامـد  مهین

هکتار  برای یکسبوس  لوگرمیک 011و  آب یترل

نوع دوم (. 0313، و همکاران یاست )نورتوصیه شده 

یا  ماالتیونگرم 0/1 تبه نسب مسمومطعمه 

آن  پخشو  پرول درهزار گرم سبوس یلیکلرانتران

بهتر  باشد.می کشت فیدر طول رد ینوار صورت به

در نقاط آلوده  یا لکه صورت بهپاشی طعمهاست 

 توان یم دیشد یآلودگ در صورت .ردیمزرعه انجام گ

 طعمه مسمومکرد. پخش  یکل مزرعه را طعمه پاش

 .ردیانجام گ یاریبعد از آب دیدر مزرعه با

به  فوسیریاستفاده از گرانول کلرپا :یپاشگرانول -2

 یآلودگ در صورتدرهکتار  مؤثرهماده  لویک 2مقدار 

 کش حشرهآلوده به  ی استفاده از ماسه و یا دیشد

درصد و پخش آن در  3به نسبت  یرفوساکلروپ

پخش  شود یم یدتأک .شود توصیه میکشت  های یفرد

  .ردیانجام گ یاریبعد از آب دیبادر مزرعه  گرانول

و  میقبل از کشت مستق :بذربستر  یضدعفون -3

، به مزرعه نشاء بستر نشاء در زمان انتقال یپاش سم

 د،یداکلوپرایمیا یها کش حشرهاستفاده از با  توانمی

و درهزار 1/1به نسبت  نیدلتامتر امتوکسام،یت

اقدام به درهزار  0 به نسبت پروفنوفوس ،یرفوساکلروپ

 .ضد عفونی بستر بذر نمود

کشت با  های یفرد یپاش سم ی:نوار یپاش سم -4

 نیدیانی+کلوتنیهالوتر یالمبداسا کش حشره

، درهکتار تریل 0( به مقدار %22زد سی  نیالرکلوتری)پ

%( به مقدار 01سی اس تری)ژوپ نیهالوتر یالمبداسا

 1/0% با 2/01ای سی رفوسیپو، کلردرهکتار تریل 1/1

درهکتار  تریل 211-311 یبا آب مصرف درهکتار تریل

 .(0311گرجان و همکاران، )شیخی شودیم هیتوص

 یها کش حشرهبا  ها برگشاخ و  یپاش سم

ول ، کلروفناپیر و رپنیلی اایندوکساکارب، کلرانتر

امامکتین بنزوات، فلوبن دیامید، بی فنترین در کاهش 

در سنین اولیه موثر  یژهو به بر طوقهجمعیت کرم 

به  یدییرترویپا یها کش حشرهاستفاده از  هستند.

 یتجارت ونیاز فرموالس درهکتار تریل کیمقدار 

 یا قطره یاریآب ستمیدر س شده ثبت یها کش حشره

 موثر است. بر طوقهدر کنترل کرم 

 

 های ترویجیتوصیه

بر برای ای بودن خسارت کرم طوقهبا توجه به لکه

 محیطی یستزو آلودگی  یپاش سمکاهش هزینه 

 یا لکه صورت بهشود که کنترل شیمیایی توصیه می

کرم  خسارتاز مزرعه که آثار  ییها قسمتفقط در 

کل مزرعه  یپاش سمبر وجود دارد انجام شود و از طوقه

همچنین برای کارایی بیشتر  یا گلخانه خودداری شود

شود که کلیه عملیات کنترل شیمیایی باید  یمتوصیه 

 .در زمان نزدیک به غروب خورشید انجام شود

استفاده از سیستم آبیاری برای  پخش سم در سطح 

% از 11بیش از مزرعه تنها زمانی توصیه می شود که 

بر است. همچنین  سطح مزرعه آلوده به کرم طوقه

برای کاهش آلودگی در سال بعد توصیه می شود در 

اواخر دوره فصل کشت  بقایای گیاهی و علف های 

 هرز از سطح مزرعه جمع و حذف شود.
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  های 
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