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  شناسنامه اثر

  بید سیب زمینی: عنوان-

مرکز تحقیقات و کارشناس ، عضو هیئت علمی سمیه رنجبر و علی خوشنام: ارشنگ-

 کشاورزي جیرفت و کهنوج

 86-1020:شماره ثبت-

انتقال یافته هاي تحقیقاتیعلی بهروج، کارشناس : طراحی-

1386زمستان : تاریخ انتشار-

نسخه 1500: تیراژ-

اورزي منطقه جیرفت مدیریت ترویج و مشارکتهاي مردمی سازمان جهاد کش: ناشر-

   انتشارات فنی - و کهنوج

    

  

  



  :مقدمه

بید سیب زمینی با نام علمی 

Phthorimaea operculella 
می  Gelechidaeپروانه اي از خانواده 

باشد که موطن اصلی آن مناطق معتدل 

این آفت در  .ونیمه گرمسیري آمریکا است 

بسیاري از نقاط جهان از جمله نواحی 

ا، شمال و جنوب آفریقا، هند جنوب اروپ

واسترالیا توسط نقل و انتقال غده هاي 

آفت ).6،8(آلوده گسترش یافته است 

مذکور در سالهاي گذشته جزء آفات 

قرنطینه ایران محسوب می شده است اما 

داخل غده 1364براي اولین بار در مهرماه

هاي سیب زمینی منطقه کرج مشاهده 

بعد  وتوسط حبیبی گزارش شده است و

ازآن درفارس و اصفهان وبتدریج 

  ) 1،2. (ه استشدگزارش ازسایرنقاط کشور

ایــن آفــت تقریبــا از تمــامی گیاهــان     

تغذیه می کنـد و    Solanaceaeخانواده

از جمله میزبانان آن عالوه بر سیب زمینی 

، بادمجان ، گوجه فرنگی ،فلفل ، و علـف  

 شـامل Solanaceaeهاي هرز خانواده

Solanum dulcamara   و

S.nigrum 3،6,7(می باشند(.  

  

  :مشخصات ظاهري

حشره کامل این آفت شـب پـره اي اسـت    

میلـی   10-15که عرض بدن با بالهاي باز 

بالها باریـک و برنـگ قهـوه    . متر می باشد

اي تا خاکستري روشـن هسـتند کـه روي    

آنها نقـاط تیـره سـیاهرنگی وجـود دارد و     

  . حاشیه بالهاي عقبی ریشکدار است

  

  

  

  
  

  حشره کامل آفت

تخم هاي این حشره  بیضی شـکل و بـه    

می باشـند و رنـگ آنهـا     mm48/0طول 

ابتدا سفید رنـگ و سـپس زرد رنـگ مـی     

  )6, 1. (شود

رنگ  الروها برنگ سفید وقسمت سر سیاه

در مواردي الروها در قسمت پشـتی  . است

  .صورتی تا خاکستري مایل به صورتی اند

  

  

  

  

  
   آفت الرو



سـن الروي اسـت کـه     4فت داراي این آ 

 5/7و5/1،2،1/4طول بدن آنها بـه ترتیـب   

دوره الروي متوسط طول . میلی متر است 

ــن ــن 4 در ایـــ ــب   ســـ ــه ترتیـــ بـــ

  ).6,8(روز است  3/7و1/3و5/2و5/3

شفیره ابتدا سـفید مایـل بـه زرد اسـت و      

سرانجام به رنگ قهوه اي درمی آید طول 

ره میلی متر و متوسط طـول ایـن دو   6آن 

  .)6,8(روز می باشد  6/11

  

  

  

  

  
   آفتشفیره  

  :نحوه خسارت 

بید سیب زمینی یکی از آفـات  خطرنـاك   

ــار اســت و در   ــویژه در انب ســیب زمینــی ب

بسیاري از مناطق معتـدل و گرمسـیر دنیـا    

بیشـترین خسـارت آن حفـر    . انتشار  دارد 

در ابتداي فعالیـت  . کانال در غده ها است 

ها بصـورت مینـوز در   آفت در مزرعه ، الرو

در . سطح برگ میزبان خسـارت مـی زننـد   

مراحل بعدي و هنگام تشکیل غده هـا بـا   

د نـه  نایجاد تونل در غده ها باعث می شـو 

تنها بازار پسندي غده ها از بین برود بلکـه  

. نیز کاهش یابدکیفیت غذایی سیب زمینی 

همچنین روي توان جوانه زنی غـده هـاي   

فعالیـت قارچهـاي    نیز اثر گذاشته و بذري

پس از برداشت  .دنبیماریزا را تشدید می کن

محصول فعالیت آفت در انبار روي غده ها 

  ) 6,8.(ادامه می یابد

  

  

  

  

  
  روي برگ در مزرعه آفت  نحوه خسارت  

  :بیولوژي 

در منطقه جیرفت و کهنوج این آفت بیشتر 

در کشـت دوم ســیب زمینـی فعالیــت دارد   

برداشـت طـرح    البته در صـورت تـاخیر در  

ــوا در   ــی و گرمــی ه اســتمرار ســیب زمین

اي بهمــن و اســفند خســارت قابــل هــماه

ایجاد مـی  توجهی روي غده ها در مزرعه 

  .شود

حشرات کامل در اسفندماه ظـاهر شـده و    

پس از جفتگیري روي اندام هـاي هـوایی   

. گیاه سیب زمینی تخم گذاري مـی کننـد  

تخم ها به صورت تکی یا دسته اي در زیر 



رگها یا در سطح غده هایی کـه از خـاك   ب

طول مرحله . بیرون آمده گذاشته می شوند

  .روز است  5تخم 

الروهاي خارج شده از تخم ابتدا به صورت 

مینوز در سطح برگ و از پارانشـیم برگهـا   

طول دوره الروي به طـور   .تغذیه می کنند

  ). 2،6( روز است  6-14متوسط 

شک و الروها در چین و چروك برگهاي خ

در خاك یا زیر اپیدرم برگها و یا در سـطح  

در انبار  . غده ها به شفیره تبدیل می شوند

یـا  روي کیسه گونی هـاي سـیب زمینـی    

و یا در کف انبار به شفیره تبدیل داخل آنها 

  ).2 ,1(می شوند 

 15-90ازطول دوره یک نسل ایـن آفـت   

. متغیـر اسـت  روز بسته به شرایط محیطی 

ــت   ــن آف ــرج ای ــی  5داراي در ک ــل م نس

اما از آنجائیکه این آفـت در انبـار   ). 2(باشد

نیز به رشد خود ادامه می دهد تعداد نسـل  

نسل در سال گزارش شده  6-12هاي آن 

  ).2,6,8(است 

  

  

  

  

  

  :دشمنان طبیعی

دشــمنان طبیعــی بیــد ســیب زمینــی روي 

مراحل تخم ،الرو و شفیره آن فعالیت دارند 

ال تغذیـه از  و بیشتر زمانی که آفـت در حـ  

اندام هاي هوایی گیاه میزبان است ، آن را 

  . مورد حمله قرار می دهند

بیشتر گونه هایی که بـه عنـوان  دشـمن     

گونـه   طبیعی بید شناخته شده انـد شـامل  

  :)6(هاي زیر می باشند

Bracon gelichiae   ،

Campoplex phthorimaea،
Apanteles dignus 

ر بـه نـام   در منطقه جیرفت دو گونـه زنبـو  

    ApantelesوChelonus spهاي 

glomeratus  ــی ــد ســیب زمین روي بی

  ). 6( مشاهده شده است

  

روش هاي پیشگیري و کنترل آفت 

  :در مزرعه و انبار

با توجه به اینکه کانون اولیه شیوع آفت در 

مزرعه و روي غده ها می باشد لذا بهترین 

جلـوگیري   ،روش پیشگیري و کنترل آفت

از آلوده شدن غده ها در مزرعه مـی باشـد   

انبار منتقـل  چرا که اگر غده هاي سالم به 

  .شوند دیگر منبع آلودگی وجود ندارد



بــراي جلــوگیري از آلــودگی غــده هــا در  

  :مزرعه باید اقدامات زراعی زیر را انجام داد

استفاده از ارقام مقـاوم ماننـد سـانته و     -1

  .)5,4(ساتینا 

فاده از غده هاي سـالم و عـاري از   است -2

  آلودگی به بید سیب زمینی

جمع آوري و حذف بقایاي آلوده به بید  -3

  سیب زمینی و رعایت تناوب زراعی

  )cm15( مناسب تعمق کاش -4

در دو نوبت، یکـی  ( خاکدهی پاي بوته ها -5

و مرحلـه   خروج سـاقه از خـاك  همزمان یا بعد از 

     )در مزرعهدوم قبل از ایجاد پوشش کامل 

تنظیم دور آبیاري و حفظ رطوبت خاك  -6

ــاه و    ــد گی ــر دوره رش ــوص در اواخ بخص

  جلوگیري از سله بستن خاك 

شکار و انهدام شپ پره ها بوسیله تلـه   -7

در روش نصـب تلـه   ( هاي نـوري و فرمـونی  

تله بـه ازاء هـر هکتـار بـه      30فرمونی در مزرعه، 

تلـه   10و  تله در امتداد دو قطر مزرعـه  20ترتیب 

متر از هم و در  10در خط میانی مزرعه به فاصله 

  ).از سطح مزرعه استفاده می شود cm40ارتفاع 

برداشت بـه مـو قـع محصـول قبـل از      -8

بـرگ گیـاه و    خشک شدن کامـل شـاخ و  

  انتقال سریع آن به انبار

یــخ اَب زمســتانه در منــاطق معتــدل و -9

  سردسیر

 در صورت آلودگی شدید برگهاي سیب-10

زمینی به بید در مزرعه ودر هنگام فعالیـت  

مینــوزي آفــت اســتفاده از ســموم فســفره 

نفوذي مثل آوانت و دیـازینون و غیـره بـا    

ــی    ــیه م ــه توص ــان مربوط ــر کارشناس نظ

  )4,1(.شود

رعایت اصول زراعی گفتـه شـده خسـارت    

ولـی  . آفت را به حداقل ممکن می رسـاند 

 براي انبار کردن سیب زمینی در انبار بایـد 

اقدامات بهداشتی زیر رعایت شود تـا غـده   

هاي بذري سالم و عاري از آلـودگی بـاقی   

  .  بمانند

تمیز و ضدعفونی کردن انبار با سـموم   -1

قبل از انتقال غـده   اکتیلیکتدخینی مانند 

  ها به انبار

حتی المقدور از انبار کردن غـده هـاي    -2

داراي منشاء آلودگی هرچنـد کـم در انبـار    

د ودر صورت اجبار باید غـده  جلوگیري شو

یـد ضـدعفونی   اهاي آلوده را با متیـل بروم 

گـرم متیـل    15مقـدار مصـرف آن   ( کنیم 

برومید در هر متر مکعب آب و به مدت دو 

ساعت باعث مرگ و میـر الروهـاي آفـت    

و یا ضد عفونی غده ها با حشره ) می شود

کیلوگرم در هـر   2کش کارباریل به مقدار 

  تن غده سیب زمینی



نگهداري غده ها در انبـار و در دمـاي    -3

 4تـا  6بین ( درجه سانتی گراد  10کمتر از 

  ).4,3,1( .انجام شود) درجه سانتی گراد

ــذ   -4 ــوري ضــد حشــره در مناف نصــب ت

  ورودي هوا به داخل انبار

نصب تله هاي نوري و فرمـونی بـراي    -5

کـه وارد  ) روانـه هـا  پ(شکار حشرات کامل 

 10تله فرمـونی بـه ازاء هـر    تعداد (انبار شده اند

باالتر از سطح  cm50متر مربع یک تله در ارتفاع 

  )انبار شده محصول

) مناطق سردسـیر ( در انبارهاي محلی  -6

غـده هـاي سـیب     نمی توان بـا پوشـانید  

زمینی توسط شاخ و برگ گیاهـانی ماننـد   

( و گونه اي نعناع ) اورس(اکالیپتوس، ارس

حشـرات و یـا   تاحد زیادي از ورود ) پیدونه

  .فعالیت آنها جلوگیري کرد

در انبارهایی که غده ها براي بذر مـی   -7

باشند اسـتفاده از حشـره کشـهاي نفـوذي     

مانند اکتلیک ، آوانت و دیازینون در فضاي 

انبار و محیط اطراف آن تـا حـد زیـادي از    

  .  آلودگی غده ها جلوگیري می کند
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