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  بسمه تعالي

اهـان  ير مثمـر ، گ يـ دار، درختـان غ  دار، دانـه  وه هستهيشه آفت انواع درختان ميد ريکرم سف:چرخه زندگي

حشرات كامل آفت، در مناطق معتدل و سردسـير   .است در مناطق سرد و معتدل ايران ياهان زراعيگ يو برخ ينتيز

دليـل باغـداران بـه آن سوسـک زردآلورسـان       بـه ايـن  . شـوند  در زمان رسيدن درختان زردآلو در طبيعت پديدار مي

بزرگ بـه رنـگ    يها حشرات کامل سوسک .کند يم يخود را در مدت دو تا سه سال ط آفت يك نسل. گويند مي

 ۳۷طـول آنهـا تـا     بـوده و   ها و سه نوارطولي روشن در پشت سينه اول پوش هاي سفيد فراوان روي بال  اي با لكه قهوه

آسـاني    هـا بـه   هـا از روي شـاخك   حشرات كامل داراي دو شـكلي جنسـي بـوده و تشـخيص آن    . رسد يم نيز متريليم

هـا داراي پـنج    و در مـاده ) ۱شـکل شـماره   (ورق بزرگ ۷انتها داراي ها در حشرات نر در  شاخك .پذير است  امكان

  .هستند) ۲شکل شماره (ورق كوچك

  

ي كامل نر كرم سفيد ريشه حشره): ۱(شکل شماره   

الرو با گرم شدن هوا به . برد صورت الرو سنين مختلف در عمق خاک کنار ريشه ميزبان بسر مي آفت زمستان را به

  .کند سانتيمتري روي ريشه ميزبان فعاليت مي ۲۰-۳۰ق سمت باال حرکت و در عم
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  ي ماده كامل كرم سفيد ريشه

در سال )۳شكل شماره ( الرو سن آخر

سانتيمتري و در  ۲۰-۳۰در عمق  هي

عت ظاهر يرماه در طبيل تيبهشت تا اوا

  

  

ي ماده كامل كرم سفيد ريشه حشره): ٢(شکل شماره 

الرو سن آخر. گردد برميمتر يسانت ۵۰-۶۰دن سرما دوباره الرو به عمق خاک 

يتغذ ياندکسوم با گرم شدن هوا، مجددا به سمت باال حرکت کرده و پس از 

بهشت تا اوايبسته به منطقه از اواخر اردحشرات کامل ره شده و 

  الرو كامل كرم سفيد ريشه  - ۳شكل شماره 

  

  

دن سرما دوباره الرو به عمق خاک يبا فرا رس

سوم با گرم شدن هوا، مجددا به سمت باال حرکت کرده و پس از 

ره شده و يبه شفتبديل  كنار ريشه

  .شوند يم
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شكل شماره (اي  خود را به صورت دستههاي  گيري كرده و حشره ماده تخم اين حشرات پس از اندكي تغذيه جفت

ها  تازه از تخم خارج شده معموال روي ريشه يالروها. دهد ، درون خاك زير تاج درختان ميزبان قرار مي)۴

هاي  در سالهاي بعد ريشه .دنکن فعاليت مي  هاي نازک درختان ميزبان هاي هرز خانواده گندميان و سپس ريشه علف

  .ندنقطور تر را مورد حمله قرار داده و ممکن است آنها را قطع ک

  

  دسته تخم كرم سفيد ريشه  - ۴شكل شماره 

، ينيزم بينو، چغندرقند، س دار،انار، برگ ر ودانهاد وه هستهيدرختان م يتمام آفت به :دامنه ميزباني و پراكنش

مرسوم  يريکشور که کشت درختان سردس ي ازا در نقاطبآفت تقرب. کند يخسارت وارد م يگريزبانان ديو م يونجه

  .وجود دارد ،است

  :عالئم خسارت

آنها  موقع برگها و خشك شدن عاليم اصلي خسارت آفت به صورت ضعف عمومي درخت، زردي و خزان بي

دليل و  .كند افتادگي برگها خودنمايي مي، در ساعات گرم روز با پژمردگي و عالئم اوليه آلودگي. اتفاق مي افتد

اين حالت با خنك شدن هوا  ).۵ماره ششكل ( باشد ميقطع بخشي از ريشه هاي اصلي و فرعي درختان ميزبان آن، 

 Roselinia(قارچ  ،سيار شبيه عاليم خسارت پوسيدگي سفيد ريشه كه عامل آن بيماريشده و ببرطرف 

necatrix (داشت كه خسارت وارد شده توسط كرم سفيد ريشه، از پراكنش بيشتري در  اما بايد توجه ،مي باشد

ر زدن خاك الروهاي آفت به آساني قابل ابا كندر زمان ظهور عاليم خسارت، همچنين . سطح باغ برخوردار است
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اي است که دو تا سه عدد الرو سن آخر آن، قادرند يک درخت چهار  گونه خسارت آفت به. تشخيص مي باشند

هاي اصلي گياه ميزبان، ضمن ايجاد  ريشهبخشي از صورت الروها با قطع  در اين. له گيالس را خشک کنندسا

پس از  اين قبيل درختان. پژمردگي و بروز خشك شدگي روي تاج درخت، استقرار  آن را نيز از بين مي برند

  .کن مي شوند آبياري و در اثر وزش باد ريشه

  

  )انار( سفيد ريشه روي ريشه درخت ميزبانخسارت كرم   - ۵شكل شماره 

  :آفت تلفيقي مديريت  كنترل

  .فيزيكي و شيميائي قابل انجام است هاي روش با تلفيقعمدتا  كنترل آفت

) ۶شكل شماره (به تله نوري اين روش بر اساس رفتار حشرات كامل و جلب آنها:فيزيكيروش كنترل  - الف 

هاي  المپدرصورت نبود برق مي توان از . گذارند ناطق آلوده باغ تله را كار ميبراي اين كار در م. استفاده مي گردد

به اين  و كنند به مدت سه ساعات تله را روشن ميو ساعت قبل از غروب آفتاب  يك. قابل شارژ در آنها استفاده كرد

  .ترتيب با حذف بخشي از حشرات نر،  نسبت جنسي به هم خورده و آلودگي كاهش مي يابد
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  تله نوري  - ۶شكل شماره 

اين عمل به صورت . استوار است )۱سن (كنترل شيميائي الروهاي كوچك بر اساساين روش : روش شيميائي

سه هفته پس از ظهور حشرات كامل، زير سايه انداز درختان  منظور اين به. گيرد آلوده باغ انجام مي نقاطلكه اي و در 

دو تا سه روز پس از . شود آبياري انجام مي سپس. پذيري آن افزايش يابد زنند  تا نفوذ شخم سطحي مي راآلوده 

نيم  و يك تا يكبراي اينكار از سم ديازينون به نسبت . كنند انداز درخت مي آبياري اقدام به محلول ريزي زير سايه

دو تا . شود مياستفاده  محلولليتر  ۴۰تا  ۱۰ ،درخت تاج اندازه سن و بسته به. شود استفاده مي ليتر آب، در هزارليتر 

از آنجا كه . كنند ي، به پخش سم در عمق مناسب خاك كمك ميشسه روز بعد با انجام آبياري بسيار سبك يا آبپا

آفت است، بنابراين الزم است يك نسل آفت را كامل ) كوچك( هدف از اينكار از بين بردن الروهاي سن يك

جهت جلوگيري از الزم است همچنين . ال متوالي بايد اين كار انجام شودبر اين اساس سه س. مورد پوشش قرار دهد

آلودگي مجدد به دليل پرواز حشرات كامل آفت از باغ هاي آلوده همسايه، اينكار به صورت فراگير و توسط هم 

 .باغداران انجام شود
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