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  مقدمه: بخش اول

  ضرورتاهمیت و 

 تواند خسارت زیادي بهباشد که در شرایط مناسب میمیدر ابتداي فصل زراعی  چغندرقندکک از آفات مهم 

به طوري د شومرحله چهاربرگی به گیاه وارد می بیشترین خسارت این آفت از مرحله کوتیلدونی تا. چغندرقند وارد کند

، دلیل ه اینب. درصد حتمی است 90ها تا جوانه عدد کک وجود داشته باشد نابودي 5تا  3چغندرقند هر بوته وي که اگر ر

   .مهمی در کاهش خسارت این آفت دارد ظهور حشره کامل و تغییرات تراکم آفت نقش زمانپیش آگاهی 

  

   گیاهان میزبان

ترتیزك و تاج انند مو برخی از علف هاي هرز  چغندر لبویی و ه چغندرقندالرو این آفت به انواع چغندر از جمل

   .کندحمله می خروس

  

   مناطق انتشار

در همه آفت نیز در ایران . )1شکل ( گزارش شده استو آسیا از بسیاري از مناطق اروپا کک چغندرقند آلودگی به 

   .گزارش شده است و کرمان اصفهانس، خراسان، تهران، فار هاي کرمانشاه،استاناز جمله  مناطق چغندرکـاري

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقشه پراکنش آفت - 1شکل

  

   شکل شناسی

   .باشند میمرغی تخم یلـیمتـر، بـه رنـگ زرد روشـن وم 2/0 قطـر و 4/0-6/0 طولبسیار ریز به  :تخم

متر میلی 5ا الرو ت طولرنگ و  ـر زردستري، ساي به رنگ زرد مایـل بـه خاکو داراي سه جفت پاي سینه رنگسفید: الرو

   .رسد می

در هاي قیفی شکل محفظه  درون ،داراي دو قـالب در انتهـاي شـکمبوده و  متـرمیلـی 5/1 ، به طولسـفیدبه رنگ : شفیره

   .دتشکیل می شوخاك 
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از فرورفتگی هاي ریز و  یخطوطداراي  هابالپوش کهبوده مرغـی شـکل تخم و مترمیلی 5/1 -2 طول به :حشرات کامل

جهیدن  قادر به راحشره و قوي بوده که بزرگ ران پاهاي عقبی . هستندجالي فلزي سبز تیره  بارنگ  سـیاه مـوازي نقطه اي

  ). 2شکل (می کند 

  

  چغندر قند حشره کامل کک - 2شکل

  

   زیست شناسی آفت

این . کندهاي خاك سپري میون شکافاین آفت به صورت حشرات کامل زمستان را روي بقایاي گیاهی یا در

   .کنندهاي جوان تغذیه میهاي بوتهمساعد شدن شرایط محیطی شروع به فعالیت کرده و از برگ در بهار با حشرات

مرحله الروي به مدت . دنشوها و نزدیکی طوقه چغندرقند قرار داده میبه صورت انفرادي در کنار بوته ها تخم

. شوندمی )در نزدیکی سطح خاك(سپري شده و سپس به مدت دو هفته وارد مرحله شفیرگی  حدود یک ماه درون خاك

براي . شوندچغندرقند تغذیه کرد و در پایان فصل و شروع سرما وارد مرحله زمستان گذرانی می هايحشرات کامل  از بوته

همانطور که در شکل مشخص است  ).3شکل( تا دو نسل در سال گزارش کرده اند یک )بسته به شرایط محیطی(این آفت 

در  و ،باشد و تقریبا از اواخر اسفندماه می با توجه به تغییر اقلیم ایجاد شده، زمان ظهور این آفت در اغلب نقاط ایران زودتر

  . باشد آفت از اردیبهشت ماه میبه پایش و کنترل خسارت  پی آن نیاز

  

  
 )آبی رنگ(و در سالهاي اخیر ) قرمزرنگ(معمول : مراحل زندگی کک چغندرقندیت فعالزمان  - 3شکل

  
   خسارتو عالئم  نحوه 

هاي جوان بیشترین خسارت این آفت مربوط به حشرات کامل نسل زمستان گذارن بوده که با تغذیه از برگ

ها در آلودگی شدید به هم وصل این سوراخ. کنندهاي خشکیده و قهوه اي رنگ ایجاد مینامنظم با لبه هاي گرد وسوراخ
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ها کاهش می  اهمیت خسارت این آفت با بزرگ شدن بوته ).4شکل ( آوردمیبزرگتري را در برگ پدید  هايشده و حفره

  . ندارد یو خسارت قابل توجه کردهتغذیه  ها بوتهاز ریشۀ  در خاك فعال بوده و  الروها معموالً. یابد

 
 

 
  ت کک چغندرعالئم خسار - 4شکل

  

بنابراین  باشدبرگی گیاه می 4تا  2مرحله  درو چغندرقند به این آفت در ابتداي فصل هاي  هحساس ترین مرحله بوت

به طوري که ها حتمی است درصد جوانه 90دیده شـود، نابودي  کک  3- 5هاي چغندرقند اگر روي جوانه در این مرحله

تغذیه حشرات از  ،ها تر شدن بوته در مقابل با بزرگ. کاري مزرعه می کندبرخی شرایط کشاورزان را مجبور به وا در

  . خواهد داشتاهمیت اقتصادي ن خسارت آفتها براي گیاه قابل تحمل بوده و  برگ

  

   دستورالعمل اجرایی کنترل: دوم بخش

   پایش و ردیابی

حدود (مرحله شش الی هشت برگی  بوته ها از موقع سبز شدن تا رشدي همانگونه که اشاره شد حساسترین مرحله

طور در هنگام خشکسالی که فصل  این محدود زمانی در مناطقی که سابقه آلودگی به آفت داشته و همین .است) یک ماه

و در مزرعه تازه کشت شده پیش آگاهی ظهور حشره کامل لذا  باشدمی اهمیت بیشتري بهار همراه با گرما است داراي

هاي چسبی زرد  تله استفاده از .مهمی در کاهش خسارت این آفت دارد نقش این محدوده زمانی در تغییرات تراکم آفت

راي ب .باشد مفید کک چغندرقند و برآورد تراکم جمعیت حشرات کامل زمان ظهوربراي آگاهی از تواند  میرنگ لیمویی 
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 در و در حاشیه مزرعه) زنیجوانه مرحله( اوایل فصل کاشت چغندرقند در رنگلیمویی  هاي زردتلهنصب منظور این 

   .شودتوصیه میاز سطح زمین سانتی متر  25 ارتفاع

  

   و روش هاي کنترل زمان

بوته هاي خسارت آنها روي تغذیه و یا عالئم حشرات کامل قند، با مشاهده زمان مبارزه با کک در مزارع چغندر

   .باشد می محدوده زمانی جوانه زدن تا مرحله شش برگی و جوان

  

  کنترل زراعی و بهداشت گیاهی 

 گرددمی هاکک از کشت متوالی چغندرقند در یک زمین باید خودداري شود زیرا که باعث باال رفتن جمعیت. 

 مزرعه هم باعث تقویت بوته ها شده و فعالیت الروها آبیاري مرتب  ،با توجه به سپري شدن مرحله الروي در خاك

 .ی کاهدفت مخسارت آرا مختل ساخته و از 

 چغندرقند خودرو در  هايهاي هرز میزبان آفت به خصوص سلمه تره، ترشک، ترتیزك و بوتهاز بین بردن علف

 .گرددبهار از اطراف و کنار مزارع باعث کاهش جمعیت آفت می

  ها و کاسته شدن سبب سپري شدن مراحل حساس رشد بوته )ولین فرصت ممکندر ا(مزرعه هراکشت کردن

   .گرددمی )هازمان اوج جمعیت کک در(ه خسارت وارد

 
   کنترل شیمیایی

بر این اساس خسارت این . امروزه بذرهاي چغندرقند به صورت ضدعفونی شده در اختیار کشاورزان قرار می گیرد

مدیریت براي اما با توجه به تغییر اقلیم و زمان کشت متفاوت این محصول . شده بودآفت در ابتدا جوانه زنی بسیار محدود 

بر این اساس خسارت این آفت باید در مزارع . ، بروز این آفت و ایجاد خسارت شدید قابل پیش بینی استمصرف آب

جدول زیر مد نظر  با آفتکش هايکنترل شیمیایی  آفت و یا خسارت اولیه آن، مشاهدهدر صورت تازه کاشت، پایش و 

  . قرار داد

  زمان مبارزه  ارمصرف در هکت  فرموالسیون  سموم توصیه شده

  لیتر EC 57% 5/1  ماالتیون
نخستین نوبت سمپاشی هنگام دوبرگی شـدن 

دوم تا  و نوبت )حقیقی بـرگ هـاي ( هـابوتـه

  .شودشش برگی در صورت نیاز توصیه می زمان

  لیتر EC 35%  5/2-2  فوزالون

  FS 35%  تیامتوکسام
میلی لیتر براي ضد عفونی  750

  کیلوگرم بذر 100
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