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  آفتاطالعات : بخش اول

  : اهمیت و ضرورت

-از مهمترین آفات گوجه Huber armigera (Heliothis) Helicoverpa فرنگیکرم میوه خوار گوجه

همه  بسیار پلی فاژ است و این آفت .باشددر جهان و ایران می )Solanum lycopersicum(فرنگی 

  .شود، شمالی و مرکزي یافت میجاگستر بوده، در همه نقاط جهان شامل اروپا، استرالیا، آفریقاي جنوبی

روي باشد و میگونه گیاهی  200بیش از  درقادر به ایجاد خسارت دامنه میزبانی آن وسیع بوده، 

همچنین از آفات مهم پنبه و سایر گیاهان مانند . هاي خسارتی متفاوتی داردهاي مختلف تیپمیزبان

  .باشدتوتون، ذرت، بادمجان و کدو نیز می

رور گیاه شامل گل، غنچه، کپسول اهاي بخسارت این آفت در اثر حمله الروها به قسمتقسمت عمده  

 کاهش شود که این امر موجبها تشدید میگاها خسارت آفت با فساد میوه .باشدو میوه می

  .کندفرنگی خسارت مختلفی ایجاد میاین آفت روي ارقام متفاوت گوجه .گرددمی محصول ازارپسنديب

     .و از یک منطقه به منطقه دیگر متغیر است بودهپایین  بسیار هلیوتیس کرم ان اقتصاديزی آستانه

. گزارش شده است درصد 93تا  85فرنگی در حالت طغیانی بین خسارت ناشی از این آفت روي گوجه

کنترل  ها،کش حشره برابر در این آفت سریع مقاومت ایجادو فاژ پلی طبیعت باال، تولیدمثل به توجه با

  .است دشوار آن

 

  ،نحوه خسارتزیست شناسی و 

در . کندصورت شفیره در داخل خاك سپري میه را بزمستان ، فرنگیگوجه میوه کرم یا غوزه کرم آفت

نسل در سال داشته باشد که در  2ممکن است  ترمناطق گرم، اما در دارداکثر موارد یک نسل در سال 

صورت ها به حشره بالغ تبدیل نشده و بهکه تمام شفیرهطوري، بهصورت نسل دوم ناقص خواهد بوداین

  . کنندگذرانی میشفیره زمستان

هاي بر اساس شرایط اقلیمی و آب وهوایی بین ماه(ها اوایل بهار پس از گرم شدن هوا اولین پروانه

 رويمنفرد  صورتبه تخمعدد  1500تا  1000بین معموال . شوندظاهر می) فروردین تا اردیبهشت

 کوچک هايمیوه یا )هابیشتر در سطح زیرین برگ( هاگل به نزدیک هايبرگ انتهایی هايبرگچه

 در و کنندمی سوراخ آنرا و کرده تغذیه نارس هايمیوه از ترجیحاً شده تفریخ تازه و الروهاي  گذاشته

 شوندمی استفاده غیرقابل هایوهم نهایت در .دباشمی مشاهده قابل الرو مانده فضوالت باقی تغذیه محل

البته عالوه بر . است شدیدتر معموال اول چین خسارت و شده قرمز زده زودترکرم هايمیوه). 1شکل (

  . کندریزي میك نیز تخممجاور مزارع مانند پنیر هاي هرزفرنگی روي علفگوجه

-ارت اصلی را به میوه وارد میضمن تغذیه از برگ، از میوه نیز تغذیه کرده و خسالروهاي این آفت 

در مراحل اولیه الروي، الروها از محل اتصال . گیرندمی قرار حمله مورد ندرتبه رسیده هايمیوه. نمایند

و ممکن است از یک میوه  کنندمی ایجاد هامیوه در را عمیقی هايسوراخو  ساقه به میوه وارد میوه شده

هاي الروي، آبکی، نامنظم و سیاه ها منجر به ایجاد حفرهذیه آنتغ. خارج شده و وارد میوه دیگري شوند
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ها اغلب بعد از حمله آفت، راه نفوذ باکتري میوه. است آفت فضوالت از مملو هاآن درون رنگی شده که

  . )1شکل ( شوندهاي ثانویه را فراهم کرده که باعث پوسیدگی و فساد کامل میو قارچ

ي کوچک نیز به میوه رسیده وارد شده که تشخیص این الروهاي کوچک در الروها ،در اواخر فصل گاها

  . است ها بسیار دشوارپایش و بررسی میوه

  

  

    

 الیم خسارت الروها روي میوه ع -1شکل 
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   :ییشناسا يهاروش

 هاي جلویی در حشرات ماده زرد که بال هستندمتر میلی 25-35 ،هایی با اندازه متوسطپروانه

ا نوارهاي نامنظم تیره رنگ در یک سوم انتهایی اي مایل به خاکستري روشن بتا پرتقالی و قهوه

هاي ها مجهز به لکهنر به رنگ خاکستري مایل به سبز بوده و حاشیه انتهایی آن و در حشرات

داراي نوار تیره عریض انتهایی و یک لکه  قبی خاکستري روشن،هاي عبال .باشدتیره رنگ می

 . )2 شکل( اي هستنداي قاعدهقهوه

 تغیر بوده ولی عموما به رنگ سبز با خطوط تیره و روشن در طول بدن مشاهده رنگ الروها م

  .شوندمی

 شوندانفرادي و به رنگ زرد روشن مشاهده می صورتبهکروي، ها نیمتخم.  

 باشدهاي آلوده میهاي الروي سیاه رنگ در میوهاز عالئم خسارت، وجود حفره.  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )  سمت چپ(و حشره ماده ) سمت راست(حشره نر  -2شکل 
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   کنترل اجرایی عملدستورال: بخش دوم

   :هاي پایش و ردیابیروش

ها پس از کش، کاربرد حشرهشوندها میها را سوراخ کرده و وارد آنکه الروها سریعا میوهجاییاز آن

 یا شده تفریخ تازه الروهاي براي پایش هايروش پس بایستی. نفوذ به میوه چندان موثر نخواهد بود

  .گردد اعمال هاتخم

 براي پایش استفاده کرد هر ایستگاهتله فرمونی جنسی در  5تا  3 توان ازمی. 

 به نزدیک هايبرگ انتهایی هايبرگچه، فرنگیگوجه بوته 30در صورت تصادفی به شودتوصیه می 

در  .مورد پایش و بررسی قرار گیردآفت  يهاتخم مشاهدهبه منظور کوچک  هايمیوه یا هاگل

ولی  .مشاهده شد، نیازي به ادامه ردیابی نیست سالم تخم 3تعداد  بوته 30ی که روي این صورت

بوته دیگر مورد بررسی قرار گیرد  30تعداد  الزم است یافت گردید تخم سالم 5تا  3 تعداد چنانچه

توان پایش و ردیابی را بود میعدد  5کمتر از یا  3هاي یافت شده که تعداد تخمو در صورتی

عدد باشد بایستی عملیات مبارزه و  5هاي مورد مشاهده بیش از تخمتعداد  گرا. متوقف کرد

  .سمپاشی با در نظر گرفتن دشمنان طبیعی آفت انجام شود

  

   :زراعی کنترل

  آب زمستانهو یخ شخم عمیقانجام  -

 از لذا استفاده. دارد آفت این حمله افزایش با مستقیمی رابطه، فرنگیگوجه در کلسیم کمبود -

 )الکلی قند پایه با کلسیمی کودهاي مثل(باشند  داشته گیاه در تحرك قابلیت که میکلسی کودهاي

 .یابدمی کاهش نیز آفت این خسارت بلکه شود،می گلگاه پوسیدگی کاهش تنها باعث نه

و امپریال  )Red cloud( ردکلود نظیر قدیمی تجاري ارقام(یا متحمل ارقام مقاوم  استفاده از برخی -

)Imperial ( اي به هاي مقاوم داراي مادهبرخی واریته. بینندمینسبت به سایر ارقام خسارت کمتري

 .شودهستند که باعث توقف رشد الرو می  )Tomatin(نام توماتین 

  

  :گیاهیبهداشت 

و حذف آوري هاي آلوده جمعبایستی میوه ،هاي بعدبراي جلوگیري از خسارت این آفت در سال -

  . دشون

  

   :و غیرشیمیایی ژیکیبیولوکنترل 

فرمون جنسی را به  5-10براي شکار حشرات کامل و کاهش جمعیت آفت باید تعداد حداقل  -

 .فرنگی استفاده کردهمراه تله تخصصی در هر هکتار مزرعه گوجه

و در تلفیق ن یین پایسن يجهت کنترل الروها Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki کاربرد -

 .گرددتوصیه می طبق برچسب) زنبورهاي پارازیت تریکوگراما و براکون(یولوژیک با سایر عوامل ب
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آن  کاربرد زمان بهترین شود،می باکتري این رفتن بین از باعث خورشید نور که آنجایی از

 از پس ساعت 48 است تا بهتر البته. یابدمی کاهش خورشید نور شدت بعدازظهر است که

 تهیه زمان در. شود تکرار محلولپاشی روز 5-7هر  نیاز، در صورت. نباشد بارندگی محلولپاشی

 را شرایط تانکر آب به هزار در 0.5به میزان  سفید سرکه افزودن با است بهتر تی،بی سوسپانسیون

  .شوندتی میکاهش اثر بی باعث قلیایی هايآب که کرد چون فراهم تیبی بهتر تأثیر براي

پارازیت کننده الرو و همچنین تریکو گراما ) Brracon hebetor(براکون  پارازیت زنبورهاي -

Trichogramma sp.  مزرعه در روز اولیه ساعات در توانمی را آفت تخم کننده پارازیت 

  .در سطح وسیع نتایج خوبی داشته است زنبورها این از استفاده .کرد رهاسازي

  

  

  : شیمیایی کنترل

محور برنامه هاي  کاربرد عوامل بیولوژیکی،زراعی، بهداشتی و ، کنترل هلیوتیسدر مدیریت تلفیقی 

هاي ثبت و توصیه شده استفاده از آفت کش با صرفا بایستی کنترل شیمیایی. باشدمیمدیریت آفت 

ها در منطقه و ترجیحا کاربرد سموم شناخت کافی از تاثیر آفت کشو بر اساس  کرم غوزهبراي کنترل 

نحوه تاثیر سموم و طبق یک برنامه  ،ها بر اساس گروه بنديی از آفت کشانتخابی، استفاده تناوب

برخی از سموم ثبت شده . انجام شوداي و ستادي کارشناسان منطقههاي توصیهمشخص و توجه کافی به 

  . آورده شده است 1در جدول در ایران 
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  آفتسموم ثبت و توصیه شده براي کنترل  - 1جدول 

 راهنماي مصرف  IRAC  گروه  میزان مصرف   رموالسیونف  نام عمومی  نام تجاري

  تري کلروفن  دیپترکس

SP 80% 

کیلوگرم  2-1

  در هکتار

  ارگانوفسفات

 1 B 

در صورت استفاده از این حشره کش 

پاشی تا برداشت فاصله آخرین سم

 .روز باشد 7محصول 

  بایندوکساکار  تآوان
EC 15% 250 میلی لیتر  

  اکسادیازین
22 A 

جمعیت غالب : ن سمپاشیبهترین زما

  .الروها در مرحله سن یک باشند

جمعیت : بهترین زمان سمپاشی 5  اسپینوزین  میلی لیترSC 24% 150  اسپینوساد  تریسر، داو

غاللب الروها در مرحله سن یک 

 .باشند

  اسپینوساد  اسپانسر
SC 24% 

  اسپینوزین  میلی لیتر 120
5 

  پیریدالیل  سومی پلو
EC 50% 

  نیکوتینوئید  ترمیلی لی 200
4 A 

سن (پاشی روي الروهاي جوان سم

 .کارایی بیشتري دارد) یک و دو

  کروموفنوزاید  ماتریک

SC 5% 

دیاسیل   لیتر 1.5

 18  هیدرازین

روي حشرات بالغ موثر نیست، بیشتر 

-روي سنین الروي کوچک موثر می

 .باشد

Bacillus 
thuringien
sis  subsp. 
kurstaki 

  

 

یک و تترون  طبق برچسپ

تترامیک 

  اسید
23 

جهت کنترل الروهاي سنین پایین 

آفت و در تلفیق با سایر عوامل 

زنبورهاي پارازیتترکوگراما (بیولوژیک 

 .شودتوصیه می) و براکون

  فلوبن دیامید  تاکومی
WG 20%  

در هزار  0.2

  لیتر آب

  دیامید
28 

تاثیر این حشره کش روي الرو بیشتر 

 .از حشرات بالغ است

آلفاسایپرمتری  ایمونت

تفلوبنزورو+ن

  ن
SC 15% 

در هزار  0.75

آب مصرفی 

لیتر در  400

  هکتار

پایروتروییده

بنزوئیل + ا 

  )IGR(اوره 
 

پاشی با مشاهده اولین عملیات سم

مصادف با (مرحله الروي آغاز شود 

، روي )باشدپره ها میاوج پرواز شب

 الرو و حشرات بالغ موثر است
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