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   اطالعات آفت: بخش اول 
   ،ضرورت اهميت و

 (Gossypium)علمي نام با پنبه گياه ٴدانه ٴپوشاننده الياف از كه ستا كشاورزي محصول نوع يك پنبه

 گياهان ترين اصلي و ترين مهم و از شود مي برده كار به پارچه و نخ توليد در پنبه، .آيد مي دست به

  .ددار ار مصرف بيشترين سويا از بعد جهان در و است طبيعي الياف توليدكننده
 نخود، ذرت، شبدر، كنف، خشخاش، يونجه، فرنگي، گوجه توتون، پنبه، مهم آفات از يكي پنبه قوزه رمك

 بيش دنيا در و بوده فاژ پلي بسيار  .باشد مي شاهدانه و كدو اي، خوشه ذرت لوبيا، سويا، بادمجان، كنجد،

 كه شودمي ايجاد آفت اين وهايالر توسط خسارت .است شده گزارش آن براي ميزبانگياه  گونه ۷۰از

 بذر غالف ،)فرنگي گوجه ميوه كرم(ميوه بالل، ،)گلرنگ قوزه كرم-پنبه قوزه كرم( قوزه جوان، برگهاي از

  .كندمي تغذيه خود ميزبان گياهان )نخود خوار پيله كرم(
 انه،يخاورم ،در سراسر آفريقا ياز گسترده ترين آفات كشاورز ياز لحاظ پراكنش يك H. armigera گونه

 ياز جزاير شرق ياريبس و وزلندين ا،يشرق و شمال استرال ،يو جنوب شرق يمركز يايجنوب اروپا، هند، آس
؛ و يتواناي ،يفاژ يپل رينظ يهاييويژگ. باشديآرام م انوسياق توسعه مقاومت به اكثر  يباال و تواناي يجابجاي تحر

 .تبديل گردد  عيوس ياييآفت مهم در يك دامنه جغراف كي متداول باعث گشته تا اين حشره به يحشره كشها

گرگان، گنبد، (شمال و مركز ايران گزارش شده است ياستان ها يدر ايران خسارت شديد آن از پنبه كا ريها
و %  ۲۵ _ ۱۰ يعاد يخسارت كرم قوزه پنبه را در شمال ايران در سال ها زانيم). ، كرمان و فارسدشت مغان
  .محصول گزارش كرده اند%  ۷۰ _ ۵۰ ينايطغ يدر سال ها

  
   نحوه خسارت 

  .بذور گياهان ميزبان خود تغذيه مي كند ين آفت از برگهاي جوان، غوزه ها و الروهاي ا: در مزارع پنبه 
الروهاي جوان پس از خروج از تخم ابتدا ازجوا نه هاي انتهايي و برگهاي تازه تغذيه نموده، سپس به غنچه، گل و 

ه كرده و با سوراخ كردن  قوزه ها و ورود به داخل آنها از الياف پنبه تغذيه كرده و همچنين غوزه هاي قوزه حمل
غوزه در باالي   كرم . ، كثيف شده و ارزش اقتصادي خود را از دست مي دهندنده طول الياف شان كوتاهباقي ما

ه و قسمت خلفي را روي جدار خارجي غوزه پنبه سوراخي ايجاد نموده و قسمتي از بدن خود را داخل آن كرد
 ۱۶- ۲۰هر الرو. اكنده مي سازدغوزه معلق مي نمايد و فضوالت سبز رنگ خود را در حوالي قاعده  غوزه ها پر

سارت و خ زيان آفت در پنبه كاريها از نسل دوم به بعد مشهود. را مي تواند مورد حمله قرار دهد غنچه و غوزه
؛ تر از پنبه مي باشد، شديد استسويا كه بسي "ه و خصوصاآن در نسل سوم روي مزارع پنب در . ار خوش خورا

دمات آفت صشدت  .نسل چهارم نشو و نماي كرم غوزه اغلب مصادف با سرماي پائيزه شده  و از بين مي رود
هاي جوان وزه ق  در پنبه و سويا كاريها از اواسط تيرماه تا اواسط مهرماه و مصادف با ظهور حداكثر غنچه و گل و

  .در مزرعه پنبه و غالفها در مزارع سويا مي باشد
  

   روشهاي شناسايي
 .ميليمتر مي باشد ۴۰-۳۰ميليمتر و عرض آن با بالهاي باز  ۲۰-۱۲حشره كامل شب پره اي است به طول   

ل به طول الرو كام  .تخم حشره گرد و پهن پهن بوده و رنگ آن ابتدا زرد و بعدا متمايل به سبز مي گردد 
شفيره به رنگهاي متفاوت از زرد    .رنگ بدن آن متنوع و از سبز تا سياه متفاوت است . ميليمتر مي رسد ۴۰
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ه اي بلوطي است و در انتهاي شكم دو عدد خار تيره باريك و نزديك بهم قرار دارد وكهربائي روشن تا قه
 .كه طول خار يك مــيليمتر است

زرد مايل به سبز يا مايل به پشت گلي است و روي هر بال يك لكه  ،ستربالهاي جلوئي پروانه زرد خاك رنگ
انتهاي بال جلوئي داراي نوارهاي عرضي موجدار . كوچك گرد به رنگ سياه و يك لكه لوبيائي تيره ديده مي شود

اي بالهاي عقبي سفيد روشن و در حاشيه خارجي و دروني منقوش به يك نوار نسبتا بزرگ قهوه .باشدتيره مي
شاخك ها نخوش و طويلي ولي طول آنها از طول حشره كمتر .رنگ است كه حدود يك سوم بال را مي پوشاند

  .است
روي پشت الرو چهار رديف نوار تيره وجود دارد كه دو نوار وسطي به وسيله يك خط باريك از هم جدا مي  

طور پراكنده و انفرادي روي علفهاي هرز  تخمريزي شبها انجام مي گيرد و پروانه ماده تخمهاي خود را به. شوند
. در مزارع پنبه روي برگها و در مزارع ذرت روي نخهاي غالف تخمگذاري مي كند. وگياهان زراعي مي گذارد

غنچه و كه داراي  شاداب و بوته هايي عدد تخم مي گذارد پروانه ها بوته هاي پنبه ۲۷۰۰تا  ۵۰۰هر حشره ماده 
نسل، در سواحل درياي  ۳كرم غوزه در نقاط كوهستاني و مرتفع . ترجيح مي دهدگل هستند براي تخمگذاري 

 ۴-۱۰زمستانگذراني به حالت شفيرگي در عمق . نسل دارد ۵نسل و در نقاط گرمسيري تا  ۴مازندران 
  ت،ميزبا نهاي آن پنبه ، سويا، توتون، گوجه فرنگي، يونجه، خشخاش، كنف، شبدر، ذر. سانتيمتري زمين مي باشد 

  .مي باشند  كدو و شاهدانه ذرت خوشه اي،   لوبيا،  بادمجان،  كنجد،  نخود،
  

   كنترل اجرايي دستورالعمل: بخش دوم
  روشهاي پايش و رديابي

در پيش آگاهي و رديابي آفت كرم غوزه استفاده از فرمون هاي جنسي و تله هاي فرموني يا نوري و مشاهدات 
  .دچشمي مورد استفاده قرار مي گير

در ابتداي فصل يا نسل اول براي رصد حشرات كامل و تعيين شروع تخم ريزي و تخمين و برآورد جمعيت  
احتمالي براي آلودگي نسل اول از تله هاي فرموني و نوري و تعيين پيك پروازي براي مبارزه شيميايي قابل 

سل ها عمالً تعيين زمان دقيق ممكن در نسل هاي بعد بدليل تخم ريزي تدريجي و هم پوشاني ن. توصيه مي باشد
نخواهد بود و همچنين در مبارزه بيولوژيكي براي تعيين زمان كارت گذاري و رهاسازي عوامل مفيد و دشمنان 

 .طبيعي توصيه مي گردد

بوته و ۱۰مشاهده چشمي براي تعيين زمان مبارزه شيميايي و سمپاشي و نرم هاي آلودگي يك عدد الرو در
در اوايل  .اعضاء ميوه دهنده مي باشد% ۲اعضاء ميوه دهنده و از آن به بعد % ۱مردادماه آلودگي سپس تا اواسط 

عضو عدد  ۱۰۰مورد آماربرداري كمتر از بوته  ۱۰فصل رويش پنبه تا هنگاميكه جمع اعضاء ميوه دهنده در 
 . بوته مي باشد ۱۰داشته باشد حدنصاب آلودگي براي سمپاشي همانا يك عدد الرو در 

هند زمان دقيق سمپاشي سپري شده و الروها را سنين درشت تشكيل مي د% ۶۰در آماربرداري هنگاميكه 
در صورتيكه در مزرعه مورد بازديد  .توصيه سمپاشي براي نسل بعدي آفت با پستي به موقع انجام پذيرد

زم است سمپاشي توصيه تخمريزي شديد بوده و در عين حال به حدنصاب سمپاشي از نظر تعداد الرو برسد ال
  . بازديد گردد "روز بعد مزرعه مذكور مجددا ۵تا  ۳گردد و بايد 

سانتيمتري زمين بسر مي برد و داراي دو نوع شفيره ۱۰-۴كرم قوزه زمستان را به حالت شفيرگي در عمق 
با وزن كمتر كه داراي دياپوز اختياري است و به محض گرم شدن هوا  يك نوع شفيره. زمستان گذران مي باشد
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اين . پروانه ها از آن خارج مي شوند، دسته دوم شفيره هاي با وزن بيشتر بوده كه داراي دياپوز اجباري هستند
؛ باقي مي مانند و به هنگام بهار ظهور آنها بعد از پايان ي افتن ظهور نوع شفيره ها مدت طوالني تري در زير خا

 .پروانه از شفيره هاي با دياپوز اختياري شروع مي گردد

به همين جهت به علت ظهور تدريجي پروانه ها و تخم ريزي آفت در ماههاي تير و مرداد، سنين مختلف الروي 
  .و تداخل نسل ها در اغلب مزارع به چشم مي خورد

؛، سرماي مي نمايند و در بهار موقعي كه حرارت متوسط درجه زير صفر را تحمل  ۱۵تا  ۵   شفيره ها در خا
درجه سانتيگراد و بيشتر رسيد پروانه ها بتدريج از شفيره خارج مي شوند و طي چند روز ۲۰-۱۸شبانه روز به 

  .بعد جفتگيري و تخمريزي مي نمايند
تخم ريزي . روز طول مي كشد ۳۴-۱۵   روز و مدت تخمريزي بهاره ۳۴-۲۶عمر پروانه كرم غوزه خوار در بهار 

شب ها انجام مي گيرد و پروانه ماده تخمهاي خود را بطور پراكنده و انفرادي روي علفهاي هرز و گياهان زراعي 
مي گذارد و در مزارع پنبه روي برگها و در مجاورت گل ها در مزارع ذرت روي نخ هاي غالف تخمگذاري مي 

روز و  ۴-۳دوره رشد جنين تخم در تابستان . يح مي دهدپروانه بوته هاي پنبه كه داراي گل هستند را ترج. كند
؛ تبديل به شفيره مي شود. روز مي باشد ۱۰-۷در پائيز  مدت . كرم قوزه پس از خاتمه دوره زندگي در خا

درجه  ۲۰اين قبيل شفيره ها عده اي در حرارت متوسط . نشوونماي شفيره در بهار سال آينده ادامه مي يابد
مدت نشوونماي شفيره هاي  .نيز در درجه حرارت باالتر در بهار تبديل به پروانه مي گردند سانتي گراد و برخي

در پنبه كاريها مدت نشوونماي كامل يك نسل از ابتداي .روز نيز بطول مي انجامد ۲۰۰تا  ۱۰۰زمستاني گاهي 
  .شبانه روز است ۴۰تا ۳۵تخمگذاري تا ظهور پروانه بطور متوسط 

  
   :اشت گياهيو بهد زراعي كنترل
؛ بردن بقاياي گياهي مزارع پنبه خرد كردن و -۱   .زير خا
در صورت وجود ( شخم عميق و آب تخت زمستانه جهت از بين بردن شفيره هاي زمستان گذران -۲

  .پس از برداشت مزرعه براي كاهش شفيره هاي زمستان گذران )شرايط اب و هوايي
  . پنبهو زودرس كشت بذور دلينته   -۳
  .ي مناسب گياه با پيك جمعيت آفت دريك زمان قرار نگيرد فنولوژ كشت بموقع تا  -۴
  .ضدعفوني بذور با سموم توصيه شده   -۵
و حاشيه  )گاو پنبه و تاج خروس( مزرعهو زمستانه  و مبارزه با علف هاي هرز تابستانه بموقع وجين  -۶

 .ات زمستانگذرانو توليد و بقاي نسل آف داخل مزرعه نتقال آفات بهآن جهت جلوگيري از جلب و ا

 استفاده از هورمون تنظيم كننده رشد ونمو در تير و مردادماه در مزارع پنبه -۷

 استفاده از برگ ريزها در شهريور ماه و اوايل مهرماه در مزارع پنبه  -۸

  .قطع آبياري در اوايل مهر ماه   -۹
  
  
  

   :و غير شيميايي يبيولوژيك كنترل
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اند و با  هاي فرموني شكار شده ه كرم قوزه در مزارع پنبه كه در تلهرهاسازي نوبت اول با مشاهده اولين پروان
هاي  تله. گيرد  مشاهده اولين تخم آفت كه معموال مصادف با شروع مرحله غنچه در مزارع پنبه است صورت مي

عدد به ازاي هر منطقه خاص آب و هوايي نصب  ۲فرموني در مزارع حوالي مراكز خدمات و به تعداد حداقل 
  . گردد مي

گرمي رهاسازي  ۰۱/۰تريكوكارت  ۲۰۰گرم زنبور تريكوگراما در قالب  ۲در مرحله اول به ازاي هر هكتار 
روز  ۷تا  ۵با توجه به اينكه بيشترين اهميت رهاسازي در نسل اول كرم قوزه است رهاسازي نوبت دوم . شود مي

  . گيرد گرمي صورت مي ۰۱/۰كارت تريكو ۳۰۰گرم در هكتار در قالب  ۳ميزان ه بعداز نوبت اول ب
 ۱۰۰۰ميزان يك گرم در هكتار همراه با ه روز بعداز رهاسازي نوبت دوم ب ۵فاصله ه رهاسازي نوبت سوم ب

  .انجام مي گيرددر هر هكتار براكون  زنبور ماده 
  :رهاسازي عليه نسل دوم كرم قوزه روي پنبه و تداخل نسل

گرم زنبور تريكوگراما در  ۲ميزان ه روز بعداز رهاسازي نوبت سوم ب ۱۵تا  ۱۰رهاسازي نوبت چهارم به فاصله 
  گيرد  هر هكتار انجام مي

 ۱۰۰۰گرم زنبور تريكوگراما همراه با  ۲فاصله يك هفته بعداز رهاسازي نوبت چهارم با ه رهاسازي نوبت پنجم ب
  . گيرد ماده در هر هكتار انجام مي براكون عدد زنبور

بوته در  ۲۰۰شود و با بررسي  اي دو بار آماربرداري مي ازي نوبت پنجم از مزارع پنبه هفتهده روز پس از رهاس
در هر مترمربع رهاسازي نوبت ششم به فاصله ده روز پس از رهاسازي  ۳صورت وجود ميانگين يك الرو سن 

  .شود براكون ماده تكرار مي دزنبورعد ۱۰۰۰نوبت پنجم با 
در  Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki  (Btk)ژيك حاوي باكتريدر كاربرد حشره كش هاي بيولو
و يـا بـه صـورت مسـتقل و در     ) شامل زنبور هاي پارازيـت تريكوگرامـا و براكـون   (تلفيق با ساير عوامل بيولوژيك 

 .توصيه مي شود طبق برچسب قالب برنامه مديريت تلفيقي كنترل آفات براي كنترل الروهاي سنين پايين

  
  : شيميايي ترلكن

  .براي مبارزه شيميايي با استفاده از اطالعات پيش آگاهي سموم مجاز ذيل توصيه مي گردد
 كيلوگرم در هكتار DF            ۱-۷۵/۰%  ۸۰          )     الروين(تيوديكارب  -۱

 ميلي ليتر در هكتار SC      ۲۵۰-۲۰۰      %۲۴            )     تريسر(اسپينوساد  -۲

  ليتردرهكتار EC                 ۵/۲%۴۰           ) كوراكرون(س پروفنفو -۳
 ليتر در هكتار Ec              ۲% ۵۰          )   كوراكرون(پروفنفوس  -۴

 ميلي ليتر در هكتار SC      ۲۵۰       %  ۱۵         )  آوانت(ايندوكساكارب  -۵

 ميلي ليتر در هكتار Ec             ۳۰۰% ۵۰               )پيريداليل(سومي پلو  - ۶

  ليتر در هكتار OD           ۱% ۱۱    )دلتامترين+ تياكلوپريد(پروتئوس -۷
  ليتر در هكتار Sc            ۵/۱% ۵۳                )تيوديكارب(كاروين -۸
 ليتر در هكتار Ec            ۲% ۱                 )آزاديراكتين(نيمازال -۹

  ليتر محلول سم در هكتار ۵۰۰در هزار با پايه آب  ۲ليتر در هكتار يا  Ec        ۱% ۵                    )لوفنورون(فلگ لو -۱۰
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