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بید سیب زمینی

زمان و دور آبیاري را طوري تنظیم کنید که از ترك خوردن 
پشته ها جلوگیري شود. بافت خاك و سیستم آبیاري بسیار 
مهم است. حتی االمکان از سیستم آبیاري تحت فشار استفاده 
حتمًا  کنند  می  شدن  بزرگ  به  شروع  ها  غده  زمانیکه  کنید. 
روي آنها را با خاك بپوشانید که حشره نتواند جهت تخمریزي 
به آنها دسترسی پیدا کند. برداشت محصول را بموقع انجام 
دهید و غده ها را بالفاصله به انبار منتقل کنید. غده هایی که 
در سطح مزرعه باقی میمانند حتماً مورد حمله قرار می گیرند.

سایپرمترین)  (مانند  پیروتروئیدي  سموم  از  یکى  با  سمپاشی 
کمک  آفت  جمعیت  آوردن  پائین  به  شهریور   و  مرداد  اواخر 
زیادي می کند. بقایاي گیاهی و غده هاي کوچک باقیمانده 
در سطح مزرعه را در صورت امکان از بین ببرید. آنها پناهگاه 
براي  آلودگی  منبع  یک  و  آفت  زمستانگذرانی  براي  مناسبی 

کشت سال بعد هستند.

ج) کنترل آفت در انبارها
حتمًا  کنید  می  استفاده  طبیعی  تهویه  با  انبارهاي  از  چنانچه 

هواکش ها را با توري ظریف بپوشانید.
در صورت نیاز ، قبل از انبار کردن غده ها ، انبار را با سموم 
تدخینی ضدعفونی کنید. جداسازى غده ها پیش از انبار کردن 
آنها، از ورود آلودگی به داخل انبار تا حد زیادي جلوگیري می 
کند. بهتر است غده هاي سبز رنگ را که احتمال آلودگی در 
آنها باالست وارد انبار نکنید. در حرارت 10 درجه سانتیگراد 
چرخه زندگی آفت حدود 130 روز طول می کشد. نگهداري 
درجه حرارت سردخانه در حد  4-6 درجه سانتیگراد فعالیت 

حشره را متوقف می کند.
 Bt (Bacillus باکتري  نظیر  بیولوژیک  ترکیبات  از  استفاده 
 ،  Beauveria bassiana حشره کش  قارچ   و    (thuringiensis

استفاده از تله هاي فرمونی و نوري در انبار، پوشاندن گونی ها 
با شاخ و برگ گیاهان معطر نظیر اکالیپتوس ، مگس پران یا 
پونه صحرایی براى کنترل آفت در انبار بسیار مؤثر هستند. به 
کارساز  هیچوقت  تنها  روش  یک  بر  تکیه  باشید  داشته  یاد 
برنامه   یک  قالب  در  باید  زمینی  سیب  بید  با  مبارزه   . نیست 

مبارزه تلفیقی صورت گیرد.
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مقدمه
بید سیب زمینى در بیشتر مناطق جهان که آب و هواي نسبتًا 
زمینی  سیب  مهم  آفات  از  دارند  گرمسیري  نیمه  و  معتدل 
محسوب می شود. خسارت ناشی از بید سیب زمینى در انبارها 
از 30 تا 70 درصد گزارش شده است. این آفت قبًال از آفات 
قرنطینه اي ایران بود و براي اولین بار در مهرماه 1364 داخل 
ماه  بهمن  در  کرج،  زمینی  سیب  مزارع  از  بعضی  غده هاي  
بطور  بعد  سال  در  و  فارس  داریون  انبارهاي  در  سال  همان 

محدود در شهرضاي اصفهان دیده شد. 
حشره کامل آفت شب پره اي است که عرض آن با بالهاي باز 
تا  که  است  بلند  شاخکهاي  داراي  است.  میلیمتر   15-10
انتهاي شکم حشره می رسد. بالها باریک و به رنگ قهوه اي 
تا خاکستري روشن که روي آنها نقاط  تیره اي وجود دارد. در 
حاشیه بالهاي عقبی ریشکهاي بلندي دیده می شود. شکم در 

حشره ماده بالغ متورم است ولی در حشره نر باریک است.
الرو کامل آفت سفید مایل به صورتی است. به طول 10-12 
میلیمتر سر و سینه اول الرو قهوه اي تیره و همراه با نقاط 
سیاهی است. بدن الرو از تعداد زیادي موهاي ظریف پوشیده 

شده است. 

بیولوژي
عالوه  آفت  این 

به  زمینی  سیب  بر 
بادمجان،  فرنگی،  گوجه 

حتی  و  تاتوره  فلفل،  توتون، 
اطلسی  نظیر  زینتی  گیاهان  بعضی 

هم حمله مى کند. 
الرو،  تخم،  صورتهاي  به  زمستانگذرانى 

زمانیکه  شود.  می  سپري  کامل  حشره  یا  شفیره 
درجه حرارت محیط به 18 درجه سانتیگراد برسد (نیمه 

روزها  و  شوند  می  ظاهر  بالغ  هاي  پروانه  اردیبهشت)  اول 
نر  حشرات  پردازند.  می  فعالیت  به  شبها  و  کرده  استراحت 
خصوصًا شبها بطرف نور جلب می شوند. حشرات ماده 1 تا 8 

روز پس از ظهور آماده جفتگیري می شوند. 
حشره ماده 10 تا 48 ساعت پس از جفتگیري تخمریزي می 
کند و بین 40 تا 80 عدد تخم می گذارد. در مناطق بسیار گرم 
تعداد تخم تا 160 عدد هم می رسد. تخم ها بطور انفرادي یا 
در دسته هاي 25 تایی روي سطوح ناهموار، گودي هاي کنار 
رگبرگها، زیر پهنک برگ ، روي جوانه ها ، محل اتصال جوانه 
ها و چشم و روي غده ها گذاشته می شود. همچنین تخم ها 
ممکنست روي بقایاي گیاهی، در سطح زمین ، روي کلوخ ها 
رنگ  به  ابتدا  ها  تخم  شوند.  گذاشته  هم  خاشاك  و  خس  و 
شوند.  می  خرمایی  و  زرد  تدریج  به  و  هستند  صدفی  سفید 
پوسته تخم صاف و نرم است و حشره آنرا با یک ماده چسبنده 
به سطوح مختلف می چسباند. دوره رشد جنینی تخم در درجه 
حرارت 20 سانتیگراد حدود شش روز، دوره الروي 25 روز، 
دوره شفیرگی 12 روز و طول یک نسل حدود 48/5 روز است. 
در شرایط معتدل حشره پنج نسل ایجاد می کند ولى در شرایط 
گرم آفت 11 نسل در سال دارد و طول یک نسل 25 روز است.

مبارزه
براى مبارزه با این آفت باید از روش مبارزه تلفیقى استفاده 
کرد. مهمترین اقداماتى که باید براى کنترل این آفت اتخاذ 

کرد عبارتند از:
 الف) بهداشت زراعی

از بذور پاك و غیرآلوده استفاده کنید. غدهاى آلوده، بقایاي 
گیاهی و بوته هاي ناخواسته که از کشت قبلى برجاى مانده اند 
که  هایی  زمین  در  سیب زمینى  کاشت  از  ببرید.  بین  از  را 
هستند  آلوده  هاي  زمین  مجاورت  در  یا  دارند  شدید  آلودگی 

خودداري کنید.
ب) نکات مهمى که طی فصل داشت باید رعایت کرد

حشره کش  یک  با  کاشت  از  پیش  ها  غده  کردن  ضدعفونی 
تماسى نفوذى مانند دیازینون یا دورسبان، تا 98٪ الروها را از 
بین مى برد. عمق کاشت، زمان و روش خاك دهی را طوري 

تنظیم کنید که غده ها کامًال با خاك پوشیده شوند.
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