


کشاورزی آذربایجان شرقی سازمان جهاد 
کشاورزی مدیریت هماهنگی ترویج 

شب پره ی پشت الماسی 
)بید کلم(

و کنترل تلفیقی آن

تهیه و تنظیم: دکتر فرزانه مشتاقی



شناسنامه نشریه

عنوان نشریه: شب پره ی پشت الماسی )بید کلم( و کنترل تلفیقی آن

تهیه و تنظیم: دکتر فرزانه مشتاقی

ویراستار ترویجی: نادر سحابی

ناشر: سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

 اداره رسانه های آموزشی

شماره نشریه: 133

شمارگان: 2000 نسخه

تاریخ و نوبت چاپ: اول 1395

قیمت: رایگان

گرافیک طراحی و چاپ : موسسه چاپ  و تبلیغات جهان 



مخاطبین نشریه

  مروجان کشاورزی

  مددکاران ترویجی

  زارعین

  سایر عالقه مندان

اهداف آموزشی

مخاطبان پس از مطالعه این نشریه می توانند:

ح دهند. کنش آفت در سطح جهان را شر 1 - پرا

2 - گیاهان میزبان آفت را نام ببرند.

3 - نحوه ایجاد خسارت توسط آفت را بیان کنند.

4 - مشخصات ظاهری آفت را توضیح دهند.

5 - چرخه ی زیستی آفت را بیان کنند.

ح دهند. 6 – مدیریت کنترل و پیشگیری آفت را شر



فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                                                              صفحه

مقدمه      

گیاهان میزبان  

پراکنش 

خسارت

شکل شناسی 

زیست شناسی 

مدیریت آفت 

روش های کنترل 

کنترل مکانیکی و فیزیکی 

کنترل زراعی 

کنترل شیمیایی

خودآزمایی

1

2

2

3

4

9

11

12

12

12

13

16



1

مقدمه

 شب پره ی پشت الماسی یا بید کلم، از مخرب ترین آفات گیاهان خانواده کروسیفر یا چلیپائیان در سرتاسر 
دنیا هست؛ که در سال های اخیر به دلیل سم پاشی های بی رویه بخصوص با سموم پایریتروئیدی علیه 
سایر آفات و بیماری ها درنتیجه از بین رفتن دشمنان طبیعی شب پره ی پشت الماسی و بروز مقاومت 
در آفت، در استان آذربایجان شرقی به حالت طغیانی رسیده است. این آفت از عوامل زنده محیطي در 
کشاورزي محسوب مي شود.  خسارت این آفت به صورت تغذیه از پارانشیم  کاهش عملکرد محصوالت 
کم الرو در  )بافت اصلی( و سپس از اپیدرم )پوست بیرونی یا جلد و بشره( زیرین برگ است.  هر چه ترا

بوته بیشتر باشد، میزان خسارت شب پره ی پشت الماسي بیشتر خواهد بود.
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گیاهان میزبان

گیاهـی  گونه هـای  کـه بـه تمـام  شـب پره ی پشـت الماسـی از آفـات اولیگوفـاژ )چندخوارمحـدود( هسـت 
متعلـق بـه خانـواده کروسـیفر  یـا چلیپائیـان )گیاهـان بوتـه ای( ازجملـه کلـم گل، کلـم پیـچ، گلـم قمـری، 
کلزا، خردل، شلغم، تربچه و دیگر چلیپائیان )گیاهان بوته ای(  کلم بروکلـی، کلم چینـی، کلم دکمه ای، 
کاری دنیا ایجاد می کند. در زمان عدم حضور محصول  کلم  حمله و خسارت زیادی را در سراسر مناطـق 
زراعـی نیـز از علف هـای هـرز متعلـق بـه ایـن خانـواده در مزرعـه اسـتفاده می کنـد.  تغذیه الروهای شـب پره 
از گوجه فرنگـی، کاهـوی وحشـی و آفتاب گـردان نیـز گزارش شـده اسـت.  همچنیـن گزارش هایـی مبنی بر 

فعالیـت ایـن آفت روی نخودفرنگی در شـرایط آزمایشـگاهی وجـود دارد.

کنش پرا

کنــش وســیع جغرافیایــی و بومــی نواحــی مدیترانــه ای هســت.  از آفــات مهاجم بــوده و از طریق  آفتــی بــا پرا
کنــش آن در آســیا، اروپا، آمریــکا، آفریقا،  کنــش می یابــد.  پرا انتقــال بــا بــاد به آســانی در مناطــق مختلــف پرا
گزارش شــده اســت.  ایــن شــب پره در ســال 1317 توســط افشــار بــرای اولیــن بــار  اســترالیا و جزایــر هاوایــی، 
کلــم  کنــون در تمــام  گزارش شــده اســت.  هم ا در ایــران در ســواحل دریــای خــزر، اطــراف تهــران و فــارس 

کشــور یافــت می شــود. کاری هــای 

کنش )مناطق قرمز  رنگ( شب پره ی پشت الماسی در جهان  شکل 1- پرا
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خسارت 

گیـاه اعـم از  عمـده خسـارت آن مربـوط بـه مرحلـه ی الروی هسـت. الروهـای آن بـه تمـام قسـمت های 
کـرده و در جمعیت هـای بـاال باعـث تخریـب شـدید  سـاقه، بـرگ، دم بـرگ، گل، اندام هـای بـذری حملـه 
مزرعـه و در مرحلـه ی گیاهچـه باعـث مـرگ گیاهچـه و در مرحلـه تشـکیل جوانه هـای گلدهـی بـا تخریـب 
گلدهـی می شـوند.  در مـواردی به جـز رگبـرگ بـرگ تمـام قسـمت های  آ ن هـا مانـع از تشـکیل اندام هـای 
آن توسـط الرو آفـت خـورده می شـود. بطوریکـه نابـودی 70 الـی 90 درصـد محصـول دور از انتظـار نیسـت.  
که مصادف با نسـل دوم آفت هسـت.  گلدهی و غالف بندی اسـت   کلزا در اوج  بیشـترین خسـارت آن در 

نحـوه خسـارت آنـزدر گیاهـان میزبـان در شـکل 2 نشـان داده شـده اسـت.  

کلمیان  شکل2- نحوه خسارت شب پره ی پشت الماسی در 
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کلمیان  شکل 3 -  نحوه خسارت شب پره ی پشت الماسی در 
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شکل شناسی

کســتری مایل بــه قهوه ای  بیدهــا )حشــرات کامــل( کوچــک و 10- 6 میلی متــر طــول دارنــد. رنــگ آن ها خا
کــه بال هــا روی هــم تــا می شــوند یــک  کــه در هنــگام اســتراحت  بــا لکــه ی ســفید مایــل بــه شــیری اســت 
نــوار المــاس ماننــدی در پشــت ایجــاد می کنــد )وجه تســمیه(.  بال هــا هنــگام اســتراحت از دیــد جانبــی از 

نــوک بــه بــاال برگشــته اند )شــکل 4(.

شکل4 - مشخصات ظاهری حشرات کامل شب پره ی پشت الماسی
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 تخم های این حشره، بیضوی )0/44 - 0/26 میلی متر(، به رنگ سبز کمرنگ یا زرد در مراحل اولیه ی 
رشد و تیره در مراحل نهایی رشد بوده و متناسب با سطح برگ به صورت انفرادی یا گروهی )8 - 2 تابی( 

گیاه گذاشته می شوند )شکل 5(.   در هر دو طرف برگ و در موارد نادر در قسمت های دیگر 

شکل 5- مشخصات ظاهری تخم شب پره ی پشت الماسی 
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الروهای این حشـره، کوچک  سـبزرنگ و بسـیار فعال بوده  و در مواقع احسـاس خطر به شـدت پیچ وتاب 
خـورده و از طریـق ترشـح تـار ظریفـی از محـل خطـر فـرار می کننـد.  طـول بدن الروی از سـن یـک تا چهار به 
ترتیـب حـدود 1/7 الـی 3/5،  7 الـی 11/2 میلی متـر هسـت. عـرض کپسـول سـر الروی نیـز از سـن یـک تـا 

چهـار بـه ترتیب حـدود 0/16، 0/25، 0/37، 0/61 میلی متر هسـت. 

که در هاله ی سـفیدرنگ موجود در سـطح  کوتاه در طول بدن خود می باشـند  الروها دارای موهای ریز و 
پوسـت محصورشـده اند. عـالوه از سـه جفـت پـای قفـس سـینه، دارای پنـج جفـت پـای کاذب شـکمی در 
قسـمت جلو شـکم و یک جفت پای کاذب شـکمی )پای آنال( در قسـمت انتهایی شـکم هسـت.  پاهای 
کـه از دیـد انتهایـی V شـکل دیـده می شـوند. الروهـا  آنـال در تمـام سـنین الروی بـه نحـوی قرارگرفته انـد 
ممکن اسـت در سـنین اولیه با الرو سـنین اول کرم غوزه )هلیوتیس( اشـتباه گرفته شـوند )شـکل 6 و 7(.

 

شکل 6- مشخصات ظاهری الرو شب پره ی پشت الماسی سنین اولیه 
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شکل 7- مشخصات ظاهری الرو شب پره ی پشت الماسی سنین آخر

  شـفیره های این حشـره در مراحل ابتدایی تشـکیل، سـبزرنگ سپس زرد و قهوه ای رنگ، به طول حدود 
گیـاه در بـرگ )اغلـب در سـطح زیریـن برگ هـای  11- 7 میلی متـر در داخـل پیلـه ابریشـمی در تمـام سـطح 

بیرونی و تحتانی(، سـاقه و اندام های زایشـی یافت می شـوند )شـکل 8(.

شکل 8- مشخصات ظاهری شفیره ی حشره شب پره ی پشت الماسی 
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زیست  شناسی 

گـرم  کـه در طـول فصـل  زمسـتان گذرانـی ایـن حشـره به صـورت حشـرات کامـل در بقایـای گیاهـی هسـت 
در زمسـتان نیـز مجـددًا فعالیـت می کننـد.  لـذا در سیسـتم گلخانـه ای در تمـام فصول فعال می باشـند.  در 
ج می شـوند.  حشـرات کامـل قدرت پـرواز کمی  اوایـل بهـار بـا شـروع گرمـا از دیاپـوز )خـواب زمسـتانی( خـار
کننـد. ولـی بـه دلیـل سـبکی وزن به آسـانی  داشـته و بنـدرت از 2 متـر در سـاعت بیشـتر نمی تواننـد پـرواز 

توسـط بـاد، وسـایل و محصـوالت کشـاورزی جابجـا می شـوند.

 شـب پره ها در شـب و اوایل صبح فعال بوده و در مواردی در سـطوح باالی جمعیتی )طغیان آفت( پرواز 
کـم  کامـل، عامـل اصلـی در افزایـش ترا دسـته جمعی در غـروب آفتـاب دارنـد. قـدرت زنده مانـی حشـرات 
جمعیت آفت و ایجاد خسـارت های سـنگین بوده و بارندگی های سـنگین از طریق ایجاد تلفات سـنگین 
در ایـن مرحلـه به طـور طبیعـی از رسـیدن آفـت بـه سـطح زیـان اقتصـادی جلوگیـری می نمایـد. حشـرات 
کامل پس از مختصر تغذیه از گل های گیاهان کلمیان، جفت گیری و تخم ریزی می نمایند.  تخم ریزی 
تحـت تأثیـر عوامـل مختلفـی ازجملـه دما و غذای مورداسـتفاده قرار می گیرد. ولی به طورمعمـول در 10 روز 
کـرده و اوج تخم ریـزی ایـن شـب پره در یـک تـا دو روز اول بعـد از خـروج حشـره  اول عمـر خـود تخم ریـزی 
از شـفیره اتفـاق می افتـد.  هـر حشـره مـاده 350- 150 تخـم در طـول دوره ی زندگـی خـود می گـذارد. بـوی 
کلمیـان باعـث  گلوکوسـینوالت و ایزوتیوسـیونات موجـود در  کلمیـان ماننـد  ترکیبـات شـیمیایی خانـواده 

تحریـک حشـرات مـاده بـه تخم ریـزی بـر روی ایـن گیاهان می شـود.

میانگین طول دوره ی زندگی حشـرات ماده  نسـبتًا بیشـتر از نرها و یک تا چهار هفته برای حشـرات ماده 
و یک تا سـه هفته برای حشـرات نر هسـت.  به طورمعمول نسـبت تخم های گذاشته شده در سطح رویی 
و زیریـن بـرگ بـه ترتیـب سـه به دو هسـت.  تخم هـا بسـته بـه دمـای محیـط و نـوع میزبـان پـس از حـدود 
ج می شـوند. ایـن حشــره  دارای 4 سـن  7- 5 روز بـا میانگیـن حـدود شـش روز تفریـخ شـده و الروهـا خـار
الروی هست.  طول دوره ی رشـد هر سن الروی به ترتیب )7- 3(، )7- 2(، )8- 2(، )10- 2( روز طول 
می کشـد.  کل دوره الروی بـر اسـاس شـرایط تغذیـه ای و دمایـی محیـط حـدود 20- 7 روز طـول می کشـد؛  
به این ترتیـب کـه در دماهـای گـرم محیـط دارای طـول دوره الروی کوتـاه حـدود 7 روز، در دماهـای میانه  
8-10 روز و در دماهـای پایین تـر 20-11 روز هسـت. الروهـای سـن یـک، عـادت تغذیـه ای مینوزی داشـته 
و از بافـت پارانشـیم )بافـت اصلـی( بیـن دو اپیـدرم بـرگ )پوسـت بیرونـی یـا جلد و بشـره( تغذیه می کنند. 
کرده و از تمام سـطح برگ تغذیه و منجر  عادت تغذیه ای آن ها بعد از جلد اندازی به سـنین بعدی تغییر 
بـه ایجـاد سـوراخ های نامنظـم در تمـام سـطح بـرگ می شـوند.  قسـمت های مختلـف گیـاه ازجمله سـاقه 
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و قسـمت های زایشـی نیـز موردحملـه الروهـای ایـن آفـت به خصـوص در سـنین آخـر الروی قـرار می گیـرد.  
الروهـای سـن آخـر پـس از طـی رشـد الروی اغلـب در سـطح زیریـن برگ هـا یـا نواحـی دیگـر بی حرکـت شـده 
و بـا تنیـدن تـار ابریشـمی در داخـل آن تبدیـل بـه شـفیره می شـوند.  به این ترتیب شـفیره ها در تمام سـطح 
گیـاه در بـرگ )اغلـب در سـطح زیریـن برگ هـای بیرونـی و تحتانـی(، سـاقه و اندام هـای زایشـی در داخـل 

پیلـه نـازک ابریشـمی یافـت می شـوند.  طول دوره ی شـفیرگی 15- 5 روز هسـت. 

بــر ایــن اســاس  چرخــه زندگــی هــر نســل آفــت بــر اســاس شــرایط محیطــی 51-17 روز طــول می کشــد 
ــه   ــاه حــدود 14 روز، در دماهــای میان کوت گــرم محیــط دارای چرخــه زیســتی  کــه در دمــای  به این ترتیــب 
ــه شــرایط جغرافیایــی اغلــب 4 نســل در  ــر 51-30 روز هســت.  بســته ب 30-25 روز و در دماهــای پایین ت
کثــر تعــداد نســل در ایــن  گرمســیری دارد.  حدا ســال در نواحــی سردســیری تــا 12 نســل در ســال در نواحــی 
گزارش شــده اســت.  در شــرایط آب و هوایــی اســتان آذربایجــان شــرقی  شــب پره تــا 20 نســل در ســال نیــز 

حداقــل 3- 5 نســل در ســال دارد )شــکل 9(.

شکل 9- چرخه ی زیستی شب پره ی پشت الماسی
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مدیریت آفت

کنتـرل و مدیریـت آفـت هسـت. عملیـات پایـش جمعیـت در  پایـش جمعیـت آفـت از ابزارهـای اساسـی در 
گیـاه و یـا تعییـن سـطح خسـارت حاصـل از حملـه ی الروهـا  مرحلـه ی الروی شـامل شـمارش تعـداد الرو در 
هسـت.  به طوری کـه بـا رسـیدن 0/4 تـا 0/3 الرو در هـر گیـاه یـا مشـاهده یـک تـا دو سـوراخ در هـر بـرگ که 
آسـتانه ی اقتصـادی ایـن آفـت می باشـند، بایـد اقدامـات کنترلـی الزم را اعمـال کـرد. بـرای ایـن منظور 40 
کثـر جمعیـت در مرحلـه ی تخم باشـد، تعداد  تـا 50 گیـاه بایـد مـورد ارزیابـی قـرار گیـرد. در مـواردی کـه حدا
ک کلـروزه یا زرد شـدن برگ عـالوه از  گیـاه پایـش شـده بـه 100 گیـاه افزایـش می یابـد. در خصـوص کلـزا مـال
کنترلـی  نیـز هسـت.  تله هـای  ک تشـخیص خسـارت و انجـام عملیـات  گفته شـده در بـاال مـال روش هـای 
فرومونـی جنسـی در پایـش جمعیـت حشـرات کامـل آفـت نقـش داشـته و بـا بررسـی و نظـارت کارشناسـان 
گیاه پزشـکی می تـوان از نتایـج حاصلـه در مدیریت آفت اسـتفاده کرد. بـرای این منظور تله های فرومونی 
جنسـی در اوایـل فصـل رویـش بـرای پایـش جمعیـت حشـرات کامـل زمسـتان گـذران و 21- 12 روز بعـد از 
مشـاهده جمعیـت الروی بـر اسـاس شـرایط محیطـی و نـوع گیـاه میزبـان، بـرای پایـش جمعیـت حشـرات 
کامـل نسـل های بعـدی در محیـط نصـب و مـورد ارزیابـی قـرار می گیرنـد. در شـکل 10 فرومـون جنسـی 

به کاربـرده شـده بـرای پایـش آفـت نشـان داده شـده اسـت.

شکل 10- فرومون جنسی شب پره پشت الماسی 
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روش های کنترل

کنتــرل مختلفــی بــرای پاییــن آوردن جمعیــت آفــت بــه زیــر ســطح زیــان اقتصــادی وجــود دارد  روش هــای 
کــه در زیــر بــه آن هــا اشــاره می گــردد.

کنترل مکانیکی و فیزیکی

- پوشـاندن گیـاه جهـت عـدم حملـه آفـت به گل ها بخصـوص کلم گل و کلم بروکلی. بـرای این کار گیاه 
را قبـل از امـکان تخم ریـزی آفـت و حملـه الرو با پوشـش گلی و ... می پوشـانند.

کامل الروهای سن یک هر 3- 2  - شستشوی اندام های هوایی با آب در زمان اوج جمعیت حشرات 
روز یک بار هنگام غروب آفتاب. این روش به نوبه خود حربه خوبی برای پایین آوردن جمعیت حشرات 
کامل و درنتیجه پایین آوردن جمعیت الروی بعد آن هست که با کاهش زنده مانی حشرات کامل باعث 
که مرحله خسارت زای آفت  کاهش جمعیت الروی  کاهش میزان جفت گیری و تخم ریزی و به تبع آن 
هست می گردد. همچنین الروهای سن یک نیز شدیدًا به فشار آبیاری حساس بوده و با این روش دچار 
تلفات شدیدی می شوند.  می توان پذیرفت که بهترین فصل کاشت هنگامی است که بارندگی زیاد باشد 

تا از این طریق بتوان به طور طبیعی جمعیت آفت را کنترل کرد. 

کنترل زراعی

- تنـاوب زراعـی بـا گیاهـان غیـر میزبان )عدم کشـت کلمیان در زمین باسـابقه آلودگی باال در سـال قبل(.  
کم می تـوان از گیاهانـی از قبیل  بـر اسـاس شـرایط اقلیمـی منطقـه و سـازگاری کیهـان با شـرایط اقلیمی حا

گنـدم، جـو، پیـاز، سـیب زمینی و ... در تنـاوب با آن، جهت کاشـت اسـتفاده کرد.

کلم قمـری جزءکروسـیفرهاي )گیاهـان بوتـه ای( خیلـي  - اسـتفاده از ارقـام مقـاوم: انـواع خـردل، شـلغم و 
کسـتری را بـه رنـگ سـبز و نیـز رنـگ  مقـاوم در برابـر خسـارت ایـن آفـت مي باشـند. ایـن آفـت رنـگ سـبز خا
سـبز تیـره را نسـبت بـه رنـگ سـبز روشـن ترجیـح می دهـد کـه در انتخـاب رقـم بایـد موردتوجـه قـرار گیـرد.

- کشت گیاهان تله و همراه و چند کشتی کردن مزرعه.

ع، تدبیـر مؤثـر در مدیریـت ایـن شـب پره در محصوالتـي چـون  کلـم سـبز در اطـراف مـزار کاشـت بوته هـای 
گوجه فرنگـی، سـیر، شـوید یـا شـبدر باعـث  کشـت مخلـوط یـا ردیفـی بـا  کلـم بروکلـي هسـت.  کلـم پیـچ یـا 

کـم جمعیـت ایـن آفـت می شـود. کاهـش ترا

- رعایت بهداشت مزرعه شامل از بین بردن بقایای گیاهی در طول فصل و پس از برداشت.

گرم با فعالیت باالی آفت )از اواسط خرداد تا اواسط مرداد(. - عدم کشت در ماه های 
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کنترل شیمیایی

کنتــرل آفــت اســتفاده می شــود  کارا و مفیــد به عنــوان آخریــن حربــه مدیریــت بــرای  اســتفاده از ســموم 
گاهــی و پایــش  کــه جهــت نیــل بــه نتیجــه مطلــوب بایــد بــر اســاس نتایــج شــبکه های مراقبــت و پیش  آ
کــرد؛ در مــواردی کــه جمعیــت آفــت بیش ازانــدازه قابل تصور باشــد دو بــار کاربرد  جمعیــت آفــت بایــد اقــدام 

ســم در هفتــه نیــز توصیــه می گــردد. 

کـه بـه اغلـب  کنتـرل شـیمیایی هسـت  شـب پره ی پشـت الماسـی از مهم تریـن آفـات مشکل سـاز در امـر 
سـموم شـیمیایی حتـی حشـره کش های بـا نحـوه تأثیـر جدیـد مقاومـت نشـان داده اسـت. مقاومـت آن به 
کارب،  گـروه سـموم جدیـد، مقاومـت آن بـه ایندوکسـا گزارش شـده اسـت.  از  تمـام سـموم پایریتروییـدی 
گزارش مقاومت به  گزارش شده است.  در خصوص سموم میکروبی نیز اولین  آبامکتین و اسپینوسد نیز 
سـم میکروبـی Bacillus thuringiensis مربـوط بـه ایـن آفت هسـت.  باوجود دشـمنان طبیعـی بومی کارا 
 Oomyzus و Cotesia plutellae، Diadegma semiclausum  در منطقـه ازجملـه سـه نـوع زنبـور بـا اسـامی
کاهـش مصـرف سـموم بخصـوص  sokolowskii حمایـت و حفاظـت از ایـن عوامـل بیولوژیکـی از طریـق 
کاربوماتی بسـیار مهم هسـت. در صورت امکان توصیه می شـود  عدم اسـتفاده از سـموم پایریتروییدی و 
گیـرد. در شـکل 11 و 12نمونـه ای از  جهـت حفـظ دشـمنان طبیعـی، سم پاشـی به صـورت ردیفـی انجـام 

دشـمنان طبیعی آفت نشـان داده شـده اسـت.

)Cotesia plutella ( شکل 11- نمونه ای از دشمنان طبیعی شب پره ی پشت الماسی
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)Diadegma semiclausum(  شکل 12- نمونه ای از دشمنان طبیعی شب پره ی پشت الماسی

در ایران برای غلبه بر این آفت جدی، کشاورزان منطقه از حشره کش های متداول علیه این آفت استفاده 
می کنند؛ اما به دلیل بروز مقاومت به انواع سموم رایج و استفاده بیش ازحد سموم علیه این آفت نه تنها 
نتایج رضایت بخشی در پی نداشته بلکه نگرانی هایی در مورد آلودگی محیط زیست و افزایش مقاومت 
آفت به سموم را به وجود آورده است. لذا پایش مقاومت به سموم و اطالع از سوابق مقاومت در انتخاب 
کسب تاریخچه استفاده از سموم در یک منطقه علیه  سم مناسب بسیار مهم هست. برای این منظور 

ح زیر می باشند: آفت مذکور و بررسی سموم تأییدشده در جهان جهت کنترل آفت به شر

1- آزادیراختین )نیمازال( NeemazalR، به نسبت 1 لیتر در 100 لیتر آب.

گرم در 100 لیتر آب.  این سم بخصوص در  2- باورین )نچرالیست(  NaturalistR   به نسبت 500- 300 
کارایی بسـیار باالیی دارد. رطوبت های باال 

کلران ترانی لیپلـور و آبامکتیـن )ولیـام تارگـو(  Voliam targoR، بـه نسـبت 90- 80 میلی لیتـر  3- مخلـوط 
در 100 لیتـر آب.

4- بوپروفزین )آپلود( ApplavdR،  به نسبت 1/25 لیتر در هکتار.

کثـر تعـداد  5- اسـپیرومزیفن )ابـرون( OberonR، بـه نسـبت 0/4 لیتـر در هکتـار؛ مصـرف آن در زمـان حدا
تخـم و الرو سـن یـک توصیـه می شـود.
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کارب )آوانـت( AvauntR، بـه نسـبت 250 سی سـی در هکتـار؛ بـه دلیـل گزارش هـای متعـدد  6- ایندوکسـا
کارشناسـان  نظـر  زیـر  بایـد  آن  از  اسـتفاده  کشـورهای جهـان  اغلـب  بـه سـم مذکـور در  بـروز مقاومـت  از 

گیـرد. گیاه پزشـکی مسـتقر در هـر محـل باهـدف پایـش مقاومـت انجـام 

کیلـو در هکتـار؛ بـه دلیـل  7- باسـیلوس تورنژینسـیس )Bacillus thuringiensis( )B.t.(، بـه نسـبت 1 
گزارش هـای متعـدد از بـروز مقاومـت بـه سـم مذکـور در اغلب کشـورهای جهـان اسـتفاده از آن باید زیر نظر 
کارشناسـان گیاه پزشـکی مسـتقر در هـر محـل باهـدف پایـش مقاومـت انجـام گیـرد.  اغلـب دو زیرگونـه ی 

B.t.kurstaki و B. t. aizawa در تنـاوب باهـم اسـتفاده می شـوند.

کنترل زراعی بوده و بقیه  کلم با  ع  در جهان محوریت مدیریت تلفیقی شـب پره ی پشـت الماسـی در مزار
عوامـل بـه نحـوی در مدیریـت تلفیقـی شـب پره ی پشـت الماسـی سـهیم می باشـند کـه همـه ایـن عوامـل 
کنتـرل بیولوژیـک در مدیریـت تلفیقـی شـب پره پشـت الماسـی می گردنـد.  باعـث برجسـته شـدن نقـش 
کنتـرل زراعـی بیشـترین  کنتـرل شـیمیایی بـوده و بعـدازآن  کیـد روی  متأسـفانه در ایـران محوریـت بـا تأ
نقـش را در کنتـرل شـب پره ی پشـت الماسـی دارد کـه ایـن امـر موجـب از بیـن رفتـن دشـمنان طبیعـی کارا 
در منطقـه، بـروز مقاومـت بـه سـموم در آفـت، آلودگی هـای زیسـت محیطی و ... شـده اسـت.  حال آنکـه 
کنترل شـیمیایی وجود  گر مدیریت تلفیقی شـب پره پشـت الماسـی را ایدئال در نظر بگیریم جایی برای  ا

ج شـود.  نداشـته و بایـد کنتـرل شـیمیایی از دایـره ی مدیریـت تلفیقـی ایـن آفـت خـار
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خودآزمایی 

1 - چند مورد از گیاهان میزبان شب پره پشت الماسی را نام ببرید.

2 -  نحوه ایجاد خسارت توسط حشره  شب پره پشت الماسی در گیاهان کلمیان را به طور مختصر شرح دهید.

کامل پره پشت الماسی را بیان کنند. 3 - شکل تخم، الرو و حشره 

ح دهید. 4 - چرخه زیستی حشره  شب پره پشت الماسی را  به طور مختصر شر

5 -روش های کنترل حشره شب پره پشت الماسی را نام ببرید. 

6-  روش کنترل شیمیایی حشره شب پره پشت الماسی را به طور مختصر توضیح دهید.




