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مقدمه
کلـزا .Brassica napus L یکـی از گیاهـان خانـواده کلـم Brassicacea اسـت 
کـه بـه دلیـل داشـتن روغـن ذخیـره در دانـه )35 تـا 45 درصـد( و اسـتفاده از آن 
در روغن کشـی اهمیـت زیـادی در اکثـر کشـورهای جهـان دارد. ایـن گیـاه بـه دلیل 
سـازگاری بـا شـرایط آب و هوایـی مختلـف و توانایـی قرارگیـری در تنـاوب زراعـی 
به خصـوص بـا غـالت، نقـش ویژهـای در کاهـش وابسـتگی ایـران بـه واردات روغـن 
خوراکـی دارد. آفـات متعـدد از عوامـل محدودکننـده ی تولیـد کلـزا در واحد سـطح 
هسـتند کـه از مراحـل مختلف رویشـی کلـزا یعنی مرحلـه گیاهچه تا تشـکیل غالف 
تغذیـه می کننـد. در بین این آفات، سـنک بذرخوار کلـزا Nysiuscymoides، یکی از 
گونه هـای بـا اهمیـت اقتصادی باال اسـت کـه در مرحلـه ی گلدهی و تشـکیل بذر به 
ایـن محصـول خسـارت وارد می کند. این آفت دامنه ی میزبانی وسـیعی دارد. سـنک 
بذرخـوار در سـال های گذشـته در مـزارع کلـزا به عنـوان آفـت پایـان فصـل فعالیـت 
کـرده اسـت و حشـرات کامـل آن در پایـان فصـل رشـد کلـزا و هم زمـان با رسـیدن 
غالف هـا، دانه هـا و حتـی پـس از برداشـت بـا تراکـم بـاال در مـزارع وجـود داشـتند. 
ایـن آفـت بـه دلیل جمعیـت زیاد، در بعضـی مواقع به مـزارع و باغ های مجـاور حمله 

می کنـد و باعـث خسـارت می شـود.
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پراکنش سنک کلزا
 Orsillinae و زیر خانواده Lygaeidae این حشـره که گرمادوست اسـت، به خانواده
تعلـق دارد . سـنک به طور گسـترده در اروپا، افریقای شـمالی و خاورمیانـه وجود دارد. 
ایـن آفـت موجب وارد آمدن خسـارت اقتصـادی به محصوالت کشـاورزی در حوضه ی 
مدیترانه شـده اسـت. نقشـه پراکنش جغرافیایی این آفت در ایران نشـان از حضور آن 

در اکثـر مناطق به جز مرکز و شـرق کشـور دارد.

گیاهان میزبان سنک بذرخوار کلزا
بـا توجـه بـه پلی فاژ )چنـد میزبانه( بودن سـنک، پس از برداشـت محصـول کلزا و 
گـرم شـدن هـوا جمعیـت آنهـا به صـورت گروهـی مشـاهده می شـود. ایـن حشـرات 
گاهـی در دسـته های میلیونـی بـه گیاهان زراعـی )صیفی جـات، وغیـره(، محصوالت 
باغـی )درختـان مثمـر و غیرمثمـر(، نهالسـتان های همجـوار و حتی مناطق مسـکونی 
هجـوم میآورنـد و در زمـان انـدک خسـارت زیـادی به ایـن محصـوالت وارد می کنند. 

ازایـن رو کنتـرل به موقـع ایـن آفـت امری ضـروری اسـت )شـکل های3،۲،1 و 4( 

شکل 1: حشره سنک روی گوجه فرنگی
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شکل ۲: حشره سنک روی آفتاب گردان

شکل 3: خسارت سنک روی گلرنگ

شکل 4: جمعیت سنک روی کلزا
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ریخت شناسی سنک بذر خوار کلزا
حشـره کامـل رنـگ خاکسـتری و بال هـای شـفافی دارد . طـول بدن آن بیـن 3 تا 

4 میلی متـر اسـت. ازلحـاظ ظاهـری بیـن جنس نـر و مـاده تفاوت هایی وجـود دارد.

حشره ی نر

حشـره ی نـر بدنی به طـول 3 تا 3/۲ میلی متـر و عرض 0/7 میلی متـردارد. جنس 
نـر از مـاده اندکـی کوچک تـر، باریک تـر، تیره تر اسـت و شـکمی سـیاه با چشـم های 
مرکـب کامـاًل برجسـته و سـری روشـن تر بـا پـوزه درازتـر دارد. نرهـا از طـول عمـر 

بیش تـری نسـبت به مـاده برخوردار هسـتند )شـکل5(.

شکل 5 : حشره نر

حشره ی ماده

جثـه جنـس مـاده نسـبت بـه جنس نر کـم و بیـش بزرگ تـر و رنگ آن روشـن تر 
اسـت . مـاده بـه رنـگ کـرم تـا قهـوه ای روشـن و طـول بـدن آن 4 و عرض بـدن 1/4 

میلی متـر اسـت. تخم ریـزی مـاده از زیـر شـکم نمایان می شـود )شـکل 6(.
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شکل 6: حشره ماده

تخم ها

تخم هـای سـنک کـه رنـگ خاکسـتری مایـل بـه زرد و لیمویـی دارنـد، در انتهـا 
باریـک و در وسـط پهن ترهسـتند. طـول ایـن تخم هـا 0/9 تـا 0/97 و عـرض 0/۲3 تا 
0/3 میلی متـر اسـت. ایـن حشـره تخم هـای خـود را روی خـاک، شـکاف زمیـن، کف 
مزرعـه و روی بـذور ریختـه شـده و بقایـای گیاهـی کـف مزرعـه می گـذارد. اکثـر این 
تخم هـا تفریـخ می شـوند و موجـب افزایـش زاد و ولـد جمعیـت این آفـت می گردند.

پوره ها

سـنک بذرخـوار رشـد تدریجـی )دگردیسـی تدریجـی( دارد، از ایـن رو پوره هـا 
کم وبیـش شـبیه حشـره کامـل هسـتند و پنج سـن پورگی دارنـد. طول آن هـا از 1/۲ 

تـا 3/۲ میلی متـر متغیـر اسـت )شـکل 7(. 
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شکل 7: جمعیت پوره ها روی بقایای گیاه کلزا

بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی طـول دوره ی زندگـی سـنک از تخـم تا حشـره 
کامـل در طبیعـت حـدود ۲0 تـا 40 روز اسـت.

زیست بوم شناسی سنک کلزا
سـنک بذرخـوار خـواب زمسـتانه )دیاپـوز اجبـاری( نـدارد و زمسـتان را به صورت 
حشـره کامـل در زیر بقایـای گیاهی پیرامون باغات و اماکن مسـکونی سـپری می کند 
کـه شـرایط مسـاعدی دارنـد و در فصـل بهـار بـا گـرم شـدن هـوا شـروع بـه فعالیـت 
می نمایـد. ایـن حشـره در دمـای پایین تـر از 15 درجـه سـانتی گراد فعالیـت نـدارد و 
در دمـای بـاالی 17 درجـه سـانتی گراد شـروع بـه فعالیـت و تغذیـه می نمایـد. دمای 
مناسـب بـرای فعالیـت و تغذیـه ایـن حشـره ۲8 تـا 30 درجه سـانتی گراد اسـت و در 
دمـای بـاالی 30 درجـه سـانتی گراد، مزارع کلـزا را تـرک می کند و به مـزارع و باغات 
همجـوار مهاجـرت می نمایـد. بـه نظـر میرسـد نبـود رطوبت در خـاک و دمـای باالی 

30 درجـه سـانتی گراد بـرای فعالیت این حشـره مناسـب نیسـت.
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خسارت سنک بذر خوار
حشـره نابالـغ و کامـل موجـب ایجـاد خسـارت می شـود. ایـن آفـت بـا تغذیـه از 
شـیره گیاهی )بـذر و اندام هـای آبـدار گیاهـی( باعـث خشـک شـدن و پژمردگـی بافـت 
گیـاه می گـردد. محـل تغذیـه کـه اغلـب بـا تغییـر رنـگ از زرد مایل بـه قهوه ای شـروع 
می شـود، به صـورت نکـروز توسـعه می یابـد و در ایـن صـورت ممکـن اسـت کاهش وزن 
دانه هـا هـم اتفـاق بیفتـد. انبوهـی جمعیت سـنک به ویـژه در هنـگام برداشـت محصول 
کلـزا، اهمیـت آن به عنـوان آفتی با تـوان افزایش جمعیت باال نشـان می دهد )شـکل 8(. 

شکل 8: خسارت سنک روی غالف های کلزا

آستانه زیان اقتصادی سنک بذر خوار کلزا
آسـتانه زیـان اقتصـادی بـرای مبـارزه بـا گونه هـای مختلـف سـنک بذرخـوار 
کلـزا بـرروی محصوالت مختلف بسـیار متفاوت گزارش شـده اسـت. ایـن زمان بر 
اسـاس مطالعـات انجام شـده روی کلـزا، بـا مشـاهده 5 تـا ۲0 عـدد سـنک در هر 

گیـاه همراه اسـت.
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روش های نمونه برداری جمعیت سنک در مزارع کلزا
1- رویت و شـمارش حشـره در قسـمت های باالیـی گیاه از زمـان گلدهی و ابتدای 
غالفدهـی هفتـه ای یـک بار تا پرشـدن غالف و از زمان پرشـدن غالف بـه بعد یک روز 
در میـان انجـام می شـود. بـرای ایـن منظور از هـر مزرعـه 30 بوته را به طـور تصادفی 

انتخـاب می کنند و تعداد حشـره سـنک روی هـر بوته را شـمارش می نمایند.
۲- روش تلـه زمینـی )Pitfall trap(: در ایـن روش از زمـان گلدهـی در هـر مزرعه 
یـک هکتـاری تعداد ۲0 عـدد تله )لیوان هایی بـا قطر دهانه 9 و عمق 1۲ سـانتی متر( 
به فواصـل 10 سـانتی متر از همدیگـر در کـف مزرعـه و بـر روی یـک سـطح صـاف 
می گذارنـد. داخـل هـر تلـه یـک تکه سـنگ قـرار می دهنـد و مقـداری آب همـراه با 
کمـی مایـع ظرفشـویی در آن می ریزنـد. به طوری که قسـمتی از سـنگ بیـرون از آب 
باشـد و روی تکـه سـنگ ظرفـی حـاوی دانه هـای خـرد شـده کلزا قـرار می دهنـد. تا 
قبـل از پیدایـش غالف هـا هفتـه ای یکبـار و بعد از غالفدهـی هفته ای دو بـار از تله ها 
بازدیـد می کننـد و تعـداد حشـرات هـر تلـه را جداگانـه می شـمارند. سـپس تله ها را 

تعویـض می کننـد و در محـل قبلـی قـرار می دهند.
3- روش کارت زرد: در ایـن روش نیـز از زمـان گلدهـی بـرای هـر مزرعـه یـک 
هکتـاری 30 عـدد کارت زرد چسـبنده بـه فواصـل 10 متـر از یکدیگـر و هم ارتفـاع 
باگیـاه کلـزا نصـب می کننـد. هفتـه ای یـک بـار از تله هـا بازدیـد می کننـد و تعـداد 
سـنک های موجـود روی هـر کارت را شـمارش و ثبـت می نماینـد. سـپس کارتهـا را 

)شـکل های 9 و 10(.  می کننـد  تعویـض 
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 شکل های 9 و 10: جمعیت سنک بالغ روی کارت زرد

4- روش تـور زدن: تـور زدن در مزرعـه از زمـان گلدهـی تـا رسـیدن غالف هـا 
به صـورت هفتگـی، یکـی از روش هـای پایـش و ارزیابـی وجـود آفـت در مـزارع کلـزا 
اسـت. به نظر می رسـد اسـتفاده از تـور حشـره گیری به منظور تعییـن تراکم جمعیت 
سـنک کلـزا بـا توجه بـه ارتفاع و کانوپـی گیاه کلـزا و وجـود درصد باالیـی از جمعیت 
ایـن آفـت در قسـمت های پایینـی بوته هـا، روی خـاک و زیـر برگ هـای ریخته شـده 

از دقـت بسـیار کمـی برخوردار اسـت.

کنترل سنک بذرخوار در مزارع کلزا

کنترل زراعی

آبیاری غرقابی: 

روش آبیـاری غرقابـی به دلیـل خفـه کـردن پوره هـا و از بیـن بـردن تخم هـای 
ایـن حشـره در سـطح خـاک و یـا شـکاف های زمیـن در کنتـرل جمعیـت آن خیلـی 
موثـر اسـت. در اسـتان لرسـتان از چهـار مزرعـه کلـزا انتخـاب شـده به منظـور پایش 
جمعیـت آفـت سـنک بذر خوار کلـزا، دو مزرعـه به روش غرقابـی )یکی بـا دور آبیاری 
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6 روز و یکـی بـا دور آبیـاری 1۲ روز یک بـار( و دو مزرعه به روش بارانی آبیاری شـدند. 
بیش تریـن جمعیـت ایـن حشـره در آبیـاری بارانی و کم تریـن جمعیـت آن در آبیاری 
غرقابـی بـا دور 6 روز یک بـار، بـا تفـاوت معنـی داری مشـاهده گردیـد. لـذا توصیـه 
می شـود در صـورت امـکان برای آبیـاری مزارع کلـزا از آبیاری غرقابی بـا فواصل کوتاه 

)هفتـه ای یک بـار( اسـتفاده گـردد )شـکل های 11 و 1۲(.

 
شکل های 11 و 1۲: آبیاری غرقابی مزرعه کلزا

کنترل شیمیایی

امـروزه بـا توجه به شـرایط طغیانی سـنک، اسـتفاده از حشـره کش هـا، رایج ترین 
روش مبـارزه بـا ایـن آفت اسـت. نـرم مبارزه با سـنک بذرخـوار 10 عدد حشـره بالغ و 
یـا ۲0 عـدد پـوره روی هـر بوته اسـت. درصورت نیـاز به مبارزه شـیمیایی مـزارع کلزا 
بایـد بالفاصلـه اقـدام به سمپاشـی نمـود، زیرا با رشـد بوته هـای کلـزا و افزایش حجم 
کانوپـی ایـن گیاه عمـاًل کارآیی محلول پاشـی کاهـش می یابد و چندان موثـر نخواهد 
بـود. بهتریـن و کارآمدتریـن سـمپاش بـرای کنتـرل سـنک بذرخـوار در مـزارع کلـزا، 
توربوالینـر اسـت. زیـرا سـنک در مراحـل اولیه رشـد )پورگی( بیش تـر در کف زمین و 
پـای بوته هـا زندگـی می کننـد لـذا سـمپاش فوق الذکر با فشـار، آفت کـش را به همه 
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قسـمت های گیـاه می پاشـد و در کنتـرل این آفـت موثر اسـت. ازآنجایی کـه جمعیت 
ایـن آفـت در مراحـل اولیـه ی ظهور در حاشـیه مزرعه بیش تر اسـت، لـذا در مزارع با 
جمعیـت بـاالی آفـت محلول پاشـی بـا حشـره کش ها توصیـه می گـردد تا بـا کنترل 
صحیـح و به موقـع، اجـازه ورود آفـت بـه داخـل مزرعـه داده نشـود، زیـرا سم پاشـی 

داخـل مـزارع به دلیـل پوشـش متراکم بوته ها دشـوار اسـت )شـکل های 13 و 14(.

 
شکل های 13 و 14: مبارزه ی شیمیایی علیه سنک بذرخوار کلزا در مزارع آلوده

حشره کش های مورداستفاده برای کنترل سنک بذر خوار کلزا

هـزار.  در  تـا ۲  نسـبت 1/5  بـه  امولسـیون  درصـد  کلرپایروفـوس 40/8  الـف: 
کلرپایروفـوس یک حشـره کش طیف وسـیع بـا اثر تماسي-گوارشـي و تدخیني اسـت 
کـه در خـاک حـدود ۲ تـا 4 مـاه دوام دارد و از طریـق فـاز بخـار از محل مصرف شـده 
در خـاک بـه نقـاط هم جـوار منتقـل مي شـود. با توجـه به رفتار سـنک بذرخـوار کلزا 
به نظـر مي رسـد در مـزارع برداشت شـده و پرجمعیـت ایـن آفـت، کاربرد حشـره کش 
مـورد اشـاره ارجحیـت دارد. الزم بـه توجـه اسـت کـه ایـن حشـره کش نبایـد در 

محصوالتـي ماننـد گوجه فرنگـي بـه کار رود.
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ب: ماالتیون 57 درصد امولسـیون به نسـبت ۲ در هزار نیز مي تواند مورداسـتفاده 
قرارگیـرد. به علـت حساسـیت گیاهـان تیـره کدوئیـان نبایـد از ماالتیون بـر روي این 

دسـته از گیاهان اسـتفاده کرد.
ج: حشره کش دلتامترین EC 2.5% به مقدار یک لیتر در هکتار

 روش های جلوگیری از توسعه و خسارت آفت سنک بذرخوار 
به سایر محصوالت زراعی و باغی

سم پاشی اراضی زیر کشت کلزا بالفاصله بعد از برداشت محصول

در بررسـی به عمـل آمـده مشـاهده شـد کـه در اواخـر خردادمـاه، حتـی قبـل از 
برداشـت محصـول کلـزا بـا افزایش شـدت گرمـا پوره های سـنک بذر خـوار به صورت 
گروهـی ماننـد جمعیت مورچه ها در سـطح جاده های بین مـزارع در حال ترک کردن 
محیـط و مهاجـرت به سـایر محصوالت کشـاورزی هم جـوار و مناطق مسـکونی بودند. 
لـذا توصیـه می شـود در صـورت بـاال بـودن تراکـم جمعیـت سـنک حتـی قابـل از 
برداشـت محصول کلزا به منظور جلوگیری از گسـترش آفت و ورود خسـارت به سـایر 
محصـوالت کشـاورزی حاشـیه مـزارع کلـزا به عـرض 10 متر سم پاشـی شـود. بعد از 
برداشـت کلـزا نیـز بالفاصلـه اراضـی زیر کشـت ایـن محصول به طـور کامل به وسـیله 
یکـی از سـموم توصیه شـده به ویژه حشـره کش دورسـبان که خاصیـت تدخینی دارد 

سم پاشـی گردد )شـکل 15(. 
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شکل 15: سم پاشی اراضی زیر کشت کلزا بعد از برداشت محصول

خرد کردن یا جمع آوری بقایای گیاهی محصول کلزا:

ازآنجاکـه گیـاه کلـزا بـه دلیـل داشـتن سـاقه ی قطـور و خشـبی مانـع از شـخم 
عمیـق به وسـیله گاوآهـن برگـردان دار می شـود. لـذا توصیـه می گـردد کشـاورزان 
قبـل از شـخم عمیـق، بقایـای گیاهـی سـطح مزرعـه را خرد و یـا جمـع آوری نمایند 

.)17 16 و  )شـکل های 

 
شکل های 16 و 17: بقایای گیاهی بعد از برداشت محصول کلزا
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شخم زدن زمین بعد از برداشت محصول کلزا:

در زمـان برداشـت محصول کلزا بیـش از 70 تا 80 درصد جمعیت سـنک بذرخوار 
در مرحلـه ی پورگـی هسـتند و قـدرت پـرواز ندارنـد. به منظـور دفـن و خفـه کـردن 
پوره هـا در خـاک و جلوگیـری از گسـترش و خسـارت به سـایر محصوالت کشـاورزی، 
بایـد بعـد از برداشـت محصـول کلزا و پـس از اجرای دو روش اول یعنی )سـم پاشـی و 
خـرد کـردن بقایـای گیاهـی( بالفاصلـه اقـدام به شـخم زدن زمیـن نمود. فقط شـخم 
عمیـق و گاوآهـن برگـردان دار کارآیـی مناسـبی دارد و اسـتفاده از دیسـک و یا شـخم 
سـطحی کارآیـی چندانـی نـدارد. لـذا توصیـه می شـود در صـورت امـکان از گاوآهـن 

برگـردان دار اسـتفاده گردد )شـکل 18(. 

شکل 18: شخم عمیق با گاوآهن برگردان دار بعد از برداشت محصول کلزا

 مالحظات در کنترل شیمیایی
- اصولی نبودن روش تعیین تراکم این آفت در سطح مزرعه

- عدم رعایت نرم و زمان مبارزه شیمیایی علیه این آفت
- عدم کارایی سم پاشی هوایی
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در بررسـی به عمل آمـده از مـزارع کلـزا سم پاشـی شـده به وسـیله پهبـاد توسـط 
نگارنده و کارشناسـان مؤسسـه تحقیقات گیاه پزشـکی کشـور در سـال 1399 کارایی 
سم پاشـی هوایـی علیـه سـنک کلـزا مـردود اعـالم شـد. علی  رغم وجـود فاصلـه 1/5 
متـری بیـن پهپـاد سـم پاش و بوته کلـزا، ارتفـاع و تراکم بوته هـاو از طرفی بـاال بودن 
دمـای محیـط و تبخیـر سـریع محلـول سـم، موجب می شـود قطـرات حشـره کش به 
کـف زمیـن کـه محـل تخم ریـزی حشـره و رشـد ونمو پوره هـا بـود نرسـد و درنتیجه 

جمعیـت زیـادی از پوره هـا در کـف زمیـن مشـاهده گردد )شـکل 19(.

شکل 19: سم پاشی مزرعه کلزا به وسیله پهپاد

توصیه ها و پیشنهادات جهت کنترل سنک کلزا
1- پایـش مرتـب مـزارع کلـزا به ویـژه بعـد از گل دهـی و همزمـان بـا تشـکیل 
غالف هـا بـراي اطـالع از وجـود و انبوهي آفت ضروری اسـت. نشـو و نمای این حشـره 
از ابتـدا داخـل مزارع کلزا نیسـت و از حاشـیه به داخـل مزرعه می آیـد. بنابراین پایش 

بایـد از حاشـیه ی مزرعـه روی مرزهـا و حاشـیه جـاده و کانال هـای آن انجـام گیرد.
۲- علف های هرز حاشیه مزرعه باید وجین گردند و یا با علف کش ها کنترل شوند.

بـا  بالفاصلـه سم پاشـی  3- در صـورت مشـاهده سـنک در حاشـیه ی مزرعـه 
حشـره کش های تماسـی نظیـر کلرپیریفـوس )روسـبان( انجام گیرد و این سم پاشـی 
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می توانـد چنـد مرتبـه تـا زمـان برداشـت تکـرار شـود. سم پاشـی حاشـیه مزرعـه از 
گسـترش آفـت جلوگیـری می کنـد و باعـث کاهـش مصـرف سـم می گـردد.

4- رعایـت نـرم مبـارزه شـیمیایی )نـرم مبـارزه 10 عدد حشـره کامل یـا ۲0 عدد 
پـوره روی هـر بوته(.

5- بـا توجـه بـه بازدهـی مناسـب آبیـاری غرقابی در کنتـرل جمعیت آفت سـنک 
به ویـژه پوره هـا و تخم هـا توصیـه می گـردد در اراضـی مجهـز بـه آبیاری تحت فشـار 
)آبیـاری بارانـی( بعـد از کاشـت گیاه کلزا اقدام بـه کرت بندی مزرعه نمایند. براسـاس 
مشـاهدات و مقایسـه چنـد مزرعه ازنظـر روش آبیاری توصیـه می گـردد در مزرعه ای 
کـه امـکان آبیـاری بـه روش غرقابی وجـود دارد به منظـور کاهش جمعیـت این آفت و 
جلوگیـری از ورود خسـارت بـه محصـول کلـزا ایـن آبیـاری بـا دور آبیـاری حداکثر 7 

روز انجـام گردد.
6- در صـورت از دسـت دادن زمان سم پاشـی در حاشـیه ی مزرعـه و ورود آفت به 
داخل آن، عمق حضور سـنک در داخل مزرعه بررسـی شـود. چنانچه آفت در قسـمت 
مرکـزی مزرعـه گسـترش پیـدا نکـرده باشـد و فقـط در حاشـیه وجـود داشته باشـد 
سم پاشـی مثـاًل تـا عمـق 10 متـر انجـام گیـرد )بـه منظـور ممانعـت از رویارویـی بـا 

مشـکالت ناشـی از ورود ادوات بـه داخـل مزرعه(.
7- اگـر حضـور آفـت در داخـل مزرعـه طغیانـی باشـد در صـورت امـکان آبیـاری 

غرقابـی انجـام شـود و مدت زمـان آبیـاری غرقابـی نیـز کمـی طوالنی تـر گـردد.
8- برداشـت به موقـع کلزا سـبب مي شـود کـه غذاي مناسـب براي تکثیـر آفت از 

دسـترس حشـره خارج گردد.
9- بـا توجـه بـه این کـه جمعیـت سـنک در زمـان مهاجـرت به مـزارع کلـزا ابتدا، 
پیرامـون علـف هـای هرز حاشـیه مزارع مسـتقر می شـود، مبـارزه به موقـع و اصولی با 

علف هـای هـرز در حاشـیه مـزارع کلزا ضروری اسـت.
10- همزمان با شروع گلدهی تا رسیدن غالف ها ردیابی و پایش مزارع آلوده توسط 
کشاورزان و کارشناسان منطقه به منظور آمادگی برای عملیات کنترل آفت ضروری است.






