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مقدمه
سيبزميني از خانواده بادمجانیان از لحاظ ارزش غذایی محصولی مهم و استراتژيك

در جهان و كشور ماست .سیبزمینی مهمترین محصول کشاورزی بعد از گندم ،برنج
و ذرت است .سطح زیر کشت سیبزمینی کشور در حال حاضر بالغ بر  160هزار هکتار

است .میزان تولید این محصول سالیانه نزدیک به پنج میلیون تن در کشور است .بر
اساس آمار فائو ،چین با تولید  95میلیون تن بزرگترین تولیدکننده به شمار میآید.

سپس هند با  45و روسیه با  30میلیون تن مقام دوم و سوم و ایران با

 4 /7میلیون تن سیزدهمین رتبه تولید سیبزمینی در جهان را دارند .کرم غده سیبزمینی

(بيد سيبزميني) از خانواده ( Gelechidaeجلخیده) مهمترين آفت سيبزميني در
مناطق معتدل و گرم جهان و از جمله ایران است .خسارت آفت در سالهای طغیانی

در انبار بیش از  90درصد برآورد میشود .در این نشریه به روشهای مدیریت تلفیقی
آفت بید (کرم غده) سیبزمینی پرداخته میشود.
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اهمیت و خسارت بید سیبزمینی
بيد سيبزميني ) Phthorimaea operculella (Zell.مهمترين آفت سيبزميني در
كشور است كه بهعلت تعداد نسل و امكان انتقال و جابهجایي از طريق بذر ،اكثر مناطق
سيبزمينيكاري كشور را آلوده کرده است .شیوع آفت در دو دهه اخیر در کشور
بسیار چشمگیر بوده است و بهمرور از طریق بذر آلوده به همه نقاط سیبزمینیکاری
کشور منتشر شده است .تأثيرگذاری اندک سموم شيميايي بهعلت ماهيت زیستی
آفت و همچنين بهمنظور حفاظت محيطزيست و كاهش مصرف سم ،استفاده از عوامل
بيولوژيك جايگزين را اجتنابناپذير میکند.

دامنه میزبانی و پراکنش
این آفت در سال  1364اولينبار از منطقه كرج گزارش شد .در حال حاضر اكثر مناطق
سيبزمينيكاري كشور آلوده به بيد سيبزميني هستند .در سال  1377نیز از بوشهر
گزارش شد .ماهيت زیستی آفت و تأثيرگذاری اندک سموم شيميایي در مزرعه باعث
گسترش آفت و افزايش خسارت آن شده است .منطقه بسطام در شهرستان شاهرود
نيز بهعنوان كانون آلودگي به بيد سيبزميني در استان سمنان شناخته شده است.
در سالیان اخیر آفت در استانهای شمال غربی کشور و مناطق سردسیر کشت
سیبزمینی از جمله اردبیل هم مشاهده شده است.

مشخصات ظاهری
حشره کامل بید سیبزمینی شبپرهای به رنگ خاکستری تا قهوهای به طول  14تا
 15میلیمتر است .الرو آفت بر اساس نوع تغذیه از برگ یا غده به رنگ سبز روشن تا
کرم به طول  9تا  11میلیمتر است (شکل  .)1تخمها به شکل تخممرغی و به رنگ
روشن هستند (شکل .)2
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شکل  -1الرو سن اول بید سیبزمینی (مقیاس  1میلیمتر)

شکل  -2تخم بید سیبزمینی

زیستشناسی بید سیبزمینی
بید سیبزمینی در زمستان بهصورت الروهاي سنين باال درون غدههای باقیمانده در
مزرعه و بقاياي گياهي بهخصوص بادمجان و در زير خاك و همچنين به شکل شفيره
در خاك زندگی میکند (شکل  .)3در آغاز فصل بهار به شفیره و حشره کامل تبدیل
میشود و پس از جفتگیری بر روی میزبانهای خود تخمگذاری میکند .تعداد نسل
آفت بین  7تا  11نسل گزارش شده است .خسارت آفت از مزرعه آغاز میشود و در
انبار توسعه مييابد.
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شکل  -3شفیره بید سیبزمینی (مقیاس  1میلیمتر)

نحوه خسارت بید (کرم غده) سیبزمینی
الرو بید سیبزمینی با تغذیه از برگها بهصورت مینوز به گیاه آسیب میزند ،سپس
به سراغ ساقهها میرود و در زمان ظهور غدهها از غده سیبزمینی تغذیه میکند.
خسارت از مزرعه آغاز و در انبار توسعه و ادامه مییابد .تغذیه بر روی غدهها همراه با
فضوالت الروی موجب فساد و پوسیدگی غدهها میشود (شکلهای  4و .)5

شکل  -4خسارت بید سیبزمینی روي برگ
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شکل  -5آثار خسارت بید سیبزمینی بر روی غده

مدیریت تلفیقی آفت
کنترل این آفت از طریق استفاده از روشهای مدیریت تلفیقی در قالب روشهای
بیولوژیکی و زراعی و سموم گیاهی امکانپذیر است .وجود انبارهاي سنتي در مناطق
كشت سيبزميني از جمله عوامل توسعه آفت و انتقال آن به سال بعد و مزارع و
مناطق ديگر است .نگهداری سیبزمینی در انبارهای استاندارد و كنترل آفت در انبار
و جلوگيري از ازدياد جمعيت آفت در انبار اهميت زيادي دارد (شکل .)6
استفاده از پيرتروم  0/1درصد كه ماده فعال آن منشأ گياهي و طبيعي دارد ،بهميزان
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 3كيلوگرم در تن براي كنترل آفت در انبار بر روی سیبزمینی توصیه میشود.
گرانولوويروس كرم غده سيبزمينی (PhoGV) P. operculella Granulovirus
بهعنوان عامل بيولوژيك مؤثر در كنترل آفت شناخته شده است.
کاربرد این حشرهکش بیولوژیک در انبار بهمیزان  5کیلوگرم در تن از غدههای
نگهداریشده در انبار محافظت میکند.

شکل  -6انبار استاندارد نگهداری سیبزمینی

نتایج تحقیقات درباره بید سیبزمینی         
 تعداد آفت بید سیبزمینی  7نسل و زمستانگذراني بهصورت الروهاي سنين باال
در غده درون خاك است.
 سادهترين راه مبارزه با آفت ،كشت زودهنگام و برداشت زودهنگام توصيه شده است.
 يك نوع پارازيت بهنام زنبور  Diadegma spرا از خانواده Ichneumonideae
(ایکنئومونیده) كه شفيرههاي آفت را بين  18تا  ۲۰درصد پارازيته ميكند.
 در فصول بهار ،زمستان و پاييز طغيان و حمله آفت زياد است و گاهی به بادمجان
خسارت ميزند و تعداد نسل آفت  9تا  11نسل و تابستانگذراني بهصورت الروهاي
سن آخر در بقاياي گياهي بهخصوص بادمجان و در زير خاك و همچنين شفيره در
خاك است.
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 بيشترين تخمگذاري آفت بید سیبزمینی در اسفند و فروردين ماه بوده و تعداد

آنها 131عدد است.

 واکنش زنبور پارازيتوتید  Orgilus Lepidusبهطور دقيق وابسته به تراكم

جمعيت ميزبان و به تراكم جمعيت باالي ميزبان گرايش دارد و بهدنبال ميزباني است
كه قب ً
ال پارازيته نشده است.
 از تله فرموني برای پیشآگاهی و کنترل آفت بهصورت شکار انبوه استفاده میشود.
 بید سیبزمینی مهمترین آفت سیبزمینی در کشور و استان سمنان است.
 پيرتروم  0/1درصد در کنترل بید سیبزمینی در انبار مؤثر است.

 بهمنظور مديريت تلفيقي بيد سيبزميني در انبار در كشور پرو از باكولوويروس

بيد سيبزميني ،عصاره سير و اكاليپتوس و مالچهاي گياهي استفاده ميشود.

 پودر پيرتروم از گلهاي پیرتر (داودی) Chrysanthemum Cinerariaefolium

تهيه و ساخته ميشود و منشأ آن صددرصد گياهي است .این پودر براي كنترل آفات

انباري بذور حبوبات كاربرد دارد و براي حفاظت غدههاي سيبزميني در انبار بهميزان
 3كيلوگرم در تن توصیه شده است.

 يكي از مواد بيولوژيك مؤثر در كنترل آفات و ويروسهاي بيمارگر حشرات هستند.
الروهای بیمار معموالً کمتحرک و متورم و به رنگ کرم تا پرتقالی دیده میشوند (شکل .)7
 گرانولوويروس كرم غده سيبزميني (PhoGV) P. operculella Granulovirus

بهعنوان عامل بيولوژيك مؤثر در كنترل آفت شناخته شده است.
از علل عمده محدودیت تجاريسازي ویروسهای بیمارگر حشرات ،سرعت پايين در
كشتن ميزبان خود (الرو آفت) و عدم پايداري آنها در مزرعه بهعلت حساسیت در
مقابل اشعه ماورای بنفش خورشید است.
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شکل  -7الرو بیمار (ویروسی) کرم غده سیبزمینی

توصيههاي فني درخصوص كنترل آفت
1.1استفاده از بذر سالم و عاری از آلودگی به بید سیبزمینی؛
2.2تناوب زراعی با محصوالت غالت و کلزا؛
3.3کاشت بذر در عمق مناسب (حدود 15سانتیمتر)؛
4.4خاکدهی اطراف بوته سیبزمینی  45روز پس از کاشت (در زمان ارتفاع
 20سانتیمتری بوتهها)؛
5.5آبیاری بارانی در کاهش جمعیت آفت مؤثر است؛
6.6نصب تله فرمونی برای ردیابی و پیشآگاهی بید سیبزمینی؛
7.7نصب تله فرمونی برای شکار انبوه در مزارع؛
8.8اسپری سوسپانسیون ویروس  PhopGVدر بعدازظهر و  3روز پس از اوج (پیک)
شکار حشرات کامل در تله فرمونی؛
9.9جمعآوری بهموقع محصول و انتقال سریع به انبار؛
1010نگهداری محصول در انبار سرد و استاندارد (بین  4تا  8درجه سانتیگراد)؛
1111استفاده از تله فرمونی در انبار (هر  20مترمکعب یک تله)؛
1212استفاده از مالچ برگ اکالیپتوس بر روی محصول؛
1313کاربرد و استفاده از پيرتروم  0/1درصد بهميزان  3كيلوگرم در تن؛
1414کاربرد ویروس کرم غده سیبزمینی ( )PhopGVبهمیزان  5کیلوگرم در تن.

