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  قدمه م: بخش اول

از مهمترین آفات کلزا می باشند که در اوایل رشد گیاه و در  (Flea Beetles)سوسک هاي کک مانند 

   .می کنند  کم و بیش به گیاهان خانوادة چلیپائیان خصوصاً کلزا خسارت وارد) کوتیلدونی(مرحلۀ گیاهچه 

  

   اهمیت و ضرورت

و   .Psylliodes sppجنسرت مربوط به دو براساس بررسی هاي بعمل آمده در کشور ما بیشترین خسا

Phyllotreta spp. در )1شکل ( )1387کیهانیان، (می باشد ) در اکثر مناطق ایران(کلزاي کشت پاییزه  در ،

  . به زراعت کلزاي بهاره خسارت می رسانند گونه ها در غالب کشورها، حالی که این

  

 
 

 Psylliodesحشره کامل جنس ، ) ماده و نر از راست به چپت راست، تصاویر سم( Phyllotretaحشره کامل جنس  -1شکل 

  ) ماده و نر از راست به چپتصاویر سمت چپ، (

  

   مناطق انتشار

   آوري شـده  گونه کک از مزارع کلزا جمع 14در ایران تاکنون آفات گسترش جهانی دارند و  زاین گروه ا

زاده و  خواجـه ؛ 1384، هانیـان و همکـاران  ؛ کی1385و  1381، علـوي ؛ 1370؛ برومنـد،  1340، بخـش     فرح( 1است

) 1391(و مدرس اول ) 1368(بهداد . )1393، براري؛ 1391، مدرس اول؛1389ي، و سر يبرار؛ 1388، کیهانیان

  .اند کردهگزارش اغلب نقاط ایران از را 2گونه  چهارانتشار 

  

   گیاهان میزبان

، تربچه، کلم، شلغم، سیب زمینیمانند انواده چلیپائیان گیاهان ختواند آفت بسیاري از سوسک کک می

یب جدي به آنها باشد و آس )سرده(گاردنیا هاي باغی مانند  و برخی گل بویان شب، گیاه خردل، کلزا، کانوال

   .وارد کند

  

 
                                                
1- Phyllotreta atra, P. undulata, P. nigripes,  P. nemorum, P. corrugata,P. erysimi,Psylliodescupreus, 
Ps. persicus, Ps. Hyoscyami,Ps. chrysocephalus,Ps. tricolor,Aphthona pygmaea,  
Chaetocnemahortensis, Longitarsuspellucidus 
2- Phyllotreta  atra, P. nigripes, P. nemorum, P. undulate 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D8%BA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7_(%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%87)
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   هاي شناساییروش: بخش دوم

  شکل شناسی

سوسک ها سیاه  میلیمتر، رنگ این 2-3سوسک هاي کک مانند، حشراتی هستند ریز به طول : حشرات کامل

، )ابالپوشه(د رنگ یا بدون نوار در طول بدن متالیک و متمایل به سبز، آبی، قرمز تا قهوه اي همراه با دو نوار زر

  . ران پاهاي عقبی آنها قوي  است و در هنگام خطر به سرعت می جهند

میلیمتر است و  25/0و عرض  5/0تخم هاي این حشرات بسیار ریز، بیضوي و به رنگ زرد، به طول : تخم

در مجاورت ریشۀ گیاهان قرار ) عدد 3-  4(حشرات ماده تخم ها را بصورت انفرادي و یا دسته هاي چندتایی 

 .ندمی ده

میلیمتر و سرسینۀ آن قهوه اي تیره و داراي  3 -5رنگ الروها کرم متمایل به سفید، به طول تقریبی : الروها

  .پاهاي ظریف بوده  و در سطح بدن نیز نقاط تیره اي بطور پراکنده مشاهده می شود

آن از بیرون پوسته و فقط چشم هاي سیاه بوده شفیره هم اندازه حشرات کامل و به رنگ سفید شفاف : شفیره

  ).3شکل ( شفیرگی دیده می شود

  

   یشناس ستیز

 يزیـ ر  کلزا و داخل خـاك تخـم   يها بوته يپا) Psylliodes و Phyllotreta( حشرات کامل هر دو جنس 

 یولـ  شـوند  یکلزا مسـتقر مـ   شهیر ياز خروج از تخم، روپس  Psylliodesجنس   يگونه ها يالروها. کنند یم

 هیـ تغذ اهیـ بهـار از بافـت گ   لیتا اوا زییوارد دمبرگ و ساقه شده و از اواسط فصل پا Psylliodesجنس  يالروها

حشـرات  . شـوند  یو داخل خاك شفیره مـ  افتند یسه سن الروي روي خاك م یحشرات پس از ط نیا. کنند یم

عمومـاً   .کننـد  یگـذرانی مـ   کامل در اواخر بهار و اوایل تابستان از خاك خارج شده و خـارج از مزرعـه تابسـتان   

داراي یـک   حشـره . حشرات کامل و در مواردي که جمعیت زیاد باشد، الرو این سوسک ها نقش آفـت دارنـد  

هـا، منـاطق جنگلـی و    هـا، بادشـکن  هـاي اطـراف پـرچین   نسل در سال بوده و بصورت حشره کامل در زیر برگ

دیبهشت ماه وقتی درجه حرارت محیط بـه  بقایاي گیاهی زمستان گذرانی نموده  و سپس در فروردین تا اوایل ار

هـاي کلـم، تربچـه، شـلغم، خـردل      از محل زمستان گـذران خـارج و سـپس از بـرگ    رسید، درجه سانتیگراد  14

جفـت  ) بهـار (این حشرات در طول دورة تغذیـه  . تغذیه می نمایندچلیپائیان وحشی، کلزا و سایر گیاهان خانواده 

بـه  (را در اواسط خرداد ماه به صورت انفـرادي و یـا دسـته هـاي چنـدتایی      گیري نموده و تقریباً تخم هاي خود 

سانتیمتري خاك و در مجاورت ریشـه کلـزا و یـا سـایر گیاهـان       1-2در عمق ) عدد تخم 25طور متوسط تعداد 

الروها تقریباً بعـد از  . عمل تخمریزي در درجه حرارت هاي پایین متوقف می شود .می گذاردچلیپائیان خانوادة 

 وسـت الروهـا سـه مرحلـه پ   . رعـی گیاهـان میزبـان تغذیـه مـی کننـد      روز از تخم خارج شده و از ریشه هاي ف 12

 9دوره شـفیرگی  . کامل می شـوند  ز طول می کشد در داخل خاك گذرانده ورو 25 – 35که حدود را اندازي 

 از محـل  روکلیمـاي میک و هـوایی  و آب شـرایط  بـه  توجـه  با کامل حشرات جدید نسل .طول می کشد روز 7 –

هـاي  حشرات نسل جدید از قسمت هاي اپیـدرم بـرگ  . شود می مشاهده کشور در آذرماه اواسط تا تیرماه اوایل

شـکل  (سبز گیاه کلزا، خردل هندي و علف هاي هرز خانوادة چلیپائیان در کشت هاي پاییزه تغذیـه مـی نماینـد    
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تغذیه به حداقل می رسد و در اواخر پاییز بسته به شرایط  با رسیدن فصل سرما و رشد گیاهان میزبان، معموالً. )2

  ان،یـ هانی؛کMaurya, 1998( مناطق مختلف، سوسک ها به منـاطق زمسـتان گـذران پنـاه مـی برنـد       هواییآب و 

   ).Lamb, 1989& 1984و 1387

  

 
  چرخه زیستی کک چلیپائیان  - 2شکل

  

   نحوه خسارت

هاي کک مانند  مربوط به تغذیه حشرات کامل سوسک ودر ایران بیشترین خسارت در کشت پاییزه 

تغذیه نموده و در این ) گیاهچه ها(هاي اولیه این آفت ابتدا از برگ .می باشد) گیاهچه ها(روي کوتیلدون ها 

تغذیه شده  بخش هايشده و متعاقباً بافت اطراف مشبک شرایط برگ گیاهان خسارت دیده داراي ظاهري 

شرایط مناسبی جهت ) آفتابی و آرام(شرایط آب و هوایی گرم و معتدل ). 3 شکل( برگ ها از بین می رود

ولی در شرایط آب و  بوده و مزرعه بسرعت آلوده شده و گیاهچه هاي جوان کلزا از بین می روند آفتتغذیه 

 هاي داخل مزرعه، زیراي حشرات کامل کم و آفت زیر کلوخفعالیت تغذیه) نمناك و بادي(هوایی خنک 

در این صورت حشرات کامل فقط از حاشیه مزرعه  .(Lamb, 1989) ها و بوته هاي کلزا پناه می گیرندبرگ

بیشترین خسارت از اواخر مهر  .تغذیه نموده و بوته هاي جوان داخل مزرعه کماکان به رشدشان ادامه می دهند

در عین . اتفاق می افتد ،رگی می باشدیعنی زمانی که گیاه در مرحلۀ کوتیلدونی و یا چند ب تا اواسط آذرماه

حال در اوایل فصل رشد، اگر جمعیت حشره پایین باشد، گیاه کلزا می تواند مقداري از خسارت آفت را جبران 

مرگ  ،)بافت مریستم(حمله سوسک ها به قسمت انتهایی گیاه ) هادر بعضی از سال(طغیانی در شرایط . نماید

  .)1397یهانیان و براري، ک( کامل گیاه را موجب می شوند
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  نحوه خسارت کک چلیپائیان - 3شکل 

  

  کنترل اجرایی دستورالعمل: ومسبخش 

   هاي پایش و ردیابیروش

فعال بوده ) اواخر مهر تا اوایل آبانماه(در کشت هاي پاییزه حشرات کامل زمستان گذران در اوایل فصل 

 کلزا  در مزارعی که. سوسک هاي کک مانند شروع گردد فعالیتبررسی و می بایست ردیابی مزرعه اي براي 

از  )سانتیگراد هدرج 18-20 حدود(وقتی که درجه حرارت هوا به حد مناسبی می رسد  ،تازه سبز شده است

اما باید توجه داشت که این عمل ردیابی استفاده نمود اي کارت هاي زرد چسبنده داخل سایبان گیاه میزبان بر

هفته هاي اولیه  از تغذیه این سوسک ها معموالً در خسارت حاصل .با این آفت نمی باشد روشی براي مبارزه

صورت گرفته و مزارع هفته اي دوبار جهت تعیین میزان خسارت بررسی شده و ) مرحلۀ کوتیلدونی(رشد گیاه 

سوسک ها در شرایط آب و هوایی گرم، آفتابی، آرام و خشک اکثراً . چگونگی کنترل آن برنامه ریزي گردد

در آنها فعال بوده و برعکس در شرایط آب و هوایی خنک و مرطوب و بادي ساکن بوده و در نتیجه ردیابی 

توسط این سوسک ها معیاري ) خسارت(برگ تغذیه آفت از  مقدار. امکان پذیر نمی باشدین روزها در مزرعه ا

است براي تعیین اعمال مدیریت این آفت که بیشتر مواقع خسارت این آفت در حاشیه مزارع خصوصاً وقتی 

بنابراین وقتی درجه  .اشدي از پناهگاه هاي علفی احاطه شده، مشهودتر می بحاشیه مزرعه بوسیله کمربند

درجۀ سانتیگراد می رسد، سوسک ها از حاشیه مزرعه به داخل مزرعه کوچ می  8/17 - 20 حرارت به بیش از

   .)Knodel, 2017( نمایند

براي تعیین خسارت در ابتدا از حاشیه مزرعه شروع به بازدید نموده و سپس به داخل مزرعه رفته و گیاهان 

فواصل معین انتخاب کرده و میزان خسارت را روي هر برگ کوتیلدونی بررسی و سپس را بطور تصادفی و در 

  . را براي هر گیاه مشخص می نمائیم) 4مطابق شکل  ( برگ خوردگیمیزان تغذیه و  درصد تخمین
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 (ET) اقتصاديآستانه شاخص خسارت گیاهچه اي کلزا جهت تعیین  - 4ل شک

 
هاي حقیقی گیاه یا کوتیلدون ها خسارت دیده ز سطح برگا درصد 25بنابراین وقتی بطور متوسط 

باشد محصول  درصد 25و چنانچه برگ خوردگی کمتر از . اقتصادي بوده و مبارزه الزامی استخسارت باشند، 

  . )Knodel, 2017( بوده و مقدار خسارت را جبران می نمایدرشد در حال 

  ا به سرعت افزایش یافته و بازدید مزرعه وقتی هوا گرم و خشک باشد در این حالت جمعیت کک ه

  . هفته اي دوبار یا بیشتر ضروري می باشد

می بایستی فوري انجام شود وچنانچه تراکم جمعیت مبارزه با آفت  درصد باشد 25اگر خسارت بیش از 

  . قابل توجهی خواهد شد خسارتباعث  مبارزهباشد تاخیر یک تا دو روزه در طغیانی آفت 

خسارت کک ها را جبران نموده  ،برگی می گذرد چهارهاي کلزا وقتی رشدشان از مرحله  بیشتر بوته

در آمریکا حتی زمانی که ضدعفونی . تغذیه کرده باشند گیاه مگر اینکه این سوسک ها از جوانه هاي مرکزي

از کاشت بعد  روز 21 خسارت سوسک ها وجود دارد و الزم است یک سمپاشی تقریباً ، بذر انجام می گردد

  . ها انجام شودبراي جلوگیري از آلودگی مجدد این سوسک

  

   و بهداشت گیاهی زراعی کنترل

 کاشت به موقع و استفاده از بذور مرغوب و بستر مناسب، خسارت سوسک هاي کـک  : تاریخ کاشت

   .مانند را کاهش می دهد

     د نمـوده و در برابـر   زودکاشتن و عمق مناسب کاشت کمک می کند که بوته هـا زودتـر ظـاهر و رشـ

همچنین افزایش بوته در واحد سطح می تواند خسارت ناشـی از  . خطر حمله سوسک ها مصون بمانند

  . تغذیه این آفت را نیز جبران نماید

  بـدلیل اینکـه سوسـک هـاي کـک ماننـد پروازکننـده هـاي خـوبی هسـتند و از نقـاط            : تناوب زراعـی

جهـت جلـوگیري از افـزایش    . یز می تواند پراکنده شوندزمستانگذران به دیگر مزارع زیرکشت کلزا ن

در  سـاله خصوصـاً   2-3 یک برنامه تنـاوب زراعـی   ،تراکم این آفت در مناطقی که جمعیت زیاد است

بهرحـال تنـاوب زراعـی مـی توانـد  در      . وجود ندارد، الزامی اسـت  آفت هاي متعددمناطقی که میزبان

  . سیاه و اسکلروتینیا نیز عامل موثري باشد کاهش گسترش بعضی از بیماریها مانند ساق
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 گرچه تعدادي از ارقام بذر درشت، مقاومت بیشتري نسبت بـه خسـارت سوسـک هـاي     : گیاهان مقاوم

خسـارت تغذیـه اي    در برابـر کک مانند نشان می دهند ولی تاکنون رقمـی مشـخص نشـده اسـت کـه      

   .سوسک هاي کک مانند مقاوم باشد

 دو نوبـت آبیـاري بـه فواصـل کـم       نجـام انیمه خشک بعد از کشت کلـزا،   مناطق خشک ودر : آبیاري

باعث می شود که رطوبت خاك حفظ شده بطوري که شرایط براي نشو و نمـو بوتـه هـاي کلـزا مهیـا      

   .شده و خسارت سوسک هاي کک مانند به حداقل برسد

 مـی گیـرد   در اراضی که حداقل عملیـات خـاك ورزي بعـد از کاشـت انجـام     : عملیات خاك ورزي ،

عملیـات خـاك ورزي زیـاد     بـوده و بـرعکس در مزارعـی کـه     کـم جمعیت سوسک هاي کک مانند 

  .جمعیت این سوسک ها زیاد می باشدانجام می شود، 

  

   و غیر شیمیایی یبیولوژیک کنترل

دشمنان طبیعی نظیر شکارچی ها و زنبورهاي پارازیت به سوسک هاي کک مانند حمله می کنند اما 

هاي ازیته شدن بسیار پائین است زیرا جمعیت کم دشمنان طبیعی قادر به کنترل جمعیت زیاد سوسکمقدار پار

   .کک مانند در طول دوره رویش اولیه گیاهچه هاي کلزا نمی باشد

  

   شیمیایی کنترل

، ضدعفونی بذور قبل از کاشت با استفاده از سموم توصیه شده زیر و در مواردي که براي مبارزه شیمیایی

سموم  براساس ردیابی و پیش آگاهی انجام شده در منطقه، جمعیت آفت باال باشد یک مرحله محلول پاشی با

  : مجاز ذیل توصیه می گردد

  دز مصرفی فرموالسیون نام تجاري  نام عمومی  ردیف

  گرم براي صد کیلوگرم بذر WS 70 % 1200 -1400 گاچو  یداایمیداکلوپر  1

  میلی لیتر براي یک صد کیلوگرم بذر FS 35 % 700 کروزر  تیامتوکسام  2

  یک لیتر در هکتار % EC 57 ماالتیون  ماالتیون  3

  در هکتار گرم WG 15 %  300- 150 آلفامین  آلفاسایپرمترین  4

به محض مشاهده حشرات کامل در حاشیه مزارع قبل از پراکنده شدن سوسک ها به داخل  سمپاشی ولین نوبتا

  . ه می باشدمزرع
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