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ترویجی-نشریه علمی

کنترل آنهاهايشناسایی آفات مهم پنبه و روش
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هاي کنترلترین روشمناسبو معرفیمهم پنبهکشاورزان با آفاتمروجین وی کارشناسان ویآشنا:اهداف

و مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات در زراعت پنبهنآ

توزیع رایگان در سراسر کشور

1394سال
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:مقدمه

محصوالت کشاورزي در همه مناطق دنیا مورد حمله عوامل خسارت زا از جمله آفات قرار می گیرد و 

کنترل آفات نه روش سنتی استفاده از حشره کش ها در.کنندیادي به تولیدات کشاورزي وارد میخسارت ز

تنها قادر به کنترل کامل خسارت ناشی از حمله آفات نمی باشد بلکه به علت اثرات جانبی سموم به عنوان 

هاي اصولی لذا انتخاب شیوه . کندمحیط زیست وارد میبه آالیندهاي آب و خاك و هوا اثرات زیانباري را 

سان و محققین بوده است به ما کمککارشناگرفته از دانش و تجربیات و موثر  کنترل آفات که نشات

در نتیجه افزایش تولید ودر کنترل آفات افزایش هزینه هاي زیاد ، شاهد گام هاي موثر تا بدونمی کند 

آگاهی از چگونگی زیستن جانوران ، شناخت درسیستم مدیریت تلفیقی آفات .محصوالت کشاورزي باشیم

لذا امید است این نشریه به تواند .با محیط زیست یکی از ضروریات استآنهاظاهري و چگونگی ارتباط

.کمکی هر چند کوچک در راه آرمان مدیریت بهینه مصرف سموم باشد
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آفات مهم پنبه در استان گلستان
به سه دسته تقسیمرا براساس مرحله رشدي گیاه میزبان آفات مهم پنبه طورکلیهب

:شوندمی

پنبه ي سبز اولیه هابه گیاهچهآفاتی که به بذر یا ریشه و یا:گیاهچهبذر وحله جوانه زدنمرآفات -1

بر هقو کرم شب پره زمستانی یا طو- ریشهمی یکرم مفتولی یا س- ایمحمله می کنند مانند مگس هیل

.اگروتیس

، شته، یسپد ترمانن:کننداز شیره گیاه پنبه تغذیه میمرحله ظهور غنچه و گل درکهآفاتی-2

.عسلکوسنک،کنه تارعنکبوتیزنجرك،

وزه هاي پنبه تغذیه غ، گل یا ها، غنچه هابرگمرحله رشدي کامل گیاه ازدرکهآفاتی-3

.کارادریناکرم برگخوارخاردار وکرم وزه، غمانندکرم :کنندمی

:گیاهچهبذر ومرحله جوانه زدنآفات -1

Hylemia cilicururaایممگس هیل-1-1 (Ron.):

کند و در مرحله ودهاي دامی و خاك فعالیت میدرکاین مگس

جوانه زنی گیاه ، الرو مگس از محتویات بذر و گیاهچه تغذیه 

. شوددگی گیاه میینموده و موجب پوس

حشره بالغ، الرو و شفیره مگس هیلمیا
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:کنترلمدیریت

.کاشت بذر در زمان مناسب انجام گیرد و از کاشت زود هنگام  خودداري شود- 

و همچنین قبل کاشت بذور را پوسیده استفاده نمود"وکنترل آفت بایستی از کودهاي کامالبراي پیشگیري 

.سپس اقدام به کاشت نمود... با حشره کش هاي مناسب مانندگائوچو و

Agriotes lineatusکرم سیمی یا مفتولی ریشه-1-2 (L.):

-7کوچکی به رنگ قهوه اي به طول حشره کامل این آفت سوسک

آفات عمومی جملهو ازدر روي بالپوش هانقاط منظم طولی بامیلیمتر10

ریشه تعداد زیادي از گیاهان بهدر اوایل رشد الروآن.شودمحسوب می

، جو، ، ذرت، گندمهویجزراعی نظیر پنبه، گوجه فرنگی، سیب زمینی، 

در زیرخاك از زرد،گ نارنجی دراز و مفتولی به رنيالروها. زندتوتون خسارت میوقندچغندر،کاهو

گاهی از محل وساقه،ریشه 

. شودمیسبب قطع شدن ساقه از ریشهتغذیه کرده وطوقه گیاهچه

خاك . شودمیعالئم ظاهري در مزرعه به صورت لکه اي آشکار 

، شرایط یاشندهایی که داراي مواد آلی نپوسیده و رطوبت بیشتر 

.آورندم میالیت آفت فراهعبراي فرامناسبی

حشره بالغ کرم سیمی 

الرو کرم سیمی 
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:کنترلمدیریت 

ر شود آفت به سطح خاك بیاید و دزراعی شامل شخم عمیق در اخر تابستان واوایل پائیز باعث میکنترل- 

.داثر شرایط نامساعد از بین برو

.شودمیهحشرالروغرقاب کردن زمین باعث خفه شدن - 

.تواند درکنترل آفت مفید باشدونجه میتناوب زراعی با ی- 

عیت آفت مج.......) با سموم فسفره، کاربامات و (ضدعفونی بذر و بستر خاك ،شدیددر صورت آلودگی- 

.دهدرا کاهش می

Agrotis segetumبر یا آگروتیسکرم طوقه-1-3 (Den.&Sch.):

تیره ،قهوه ايبه رنگحشره کامل این آفت شب پره بزرگ

که در پشت است سانتیمتر5هاي باز بطول متمایل به سیاه با بال

هاي هرز میزبان مثل هاي جوان پنبه بخصوص علفهاي بوتهبرگ

نماید و پس ریزي میپنبه و گیاهان جالیزي و تخمتاجریزي و گاو

هاي جوان پنبه تغذیه نموده و از آفت از برگاز چند روز الرو این

ها با تعذیه از محل طوقهالروي به زیر خاك رفته و شب2سن 

چند برگی پنبهتاهاي دوشدن بوته، باعث قطع وخشکگیاه

شود، این دوره معموال از اواخر اردیبهشت تا اوایل خردادماه می

شب پره کامل آگروتیس

الرو آگروتیس 
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-این.دندهمیهاي دوم و سوم آفت مزارع ذرت و سویا و علفهاي هرز را مورد حمله قرارنسلطول داشته،

.گذارندخاك میيسانتیمتر10- 5آفت زمستان را بصورت شفیره در عمق 

:کنترلمدیریت 

شب تعدادکه در صورتی. تواند در کاهش جمعیت این آفت مؤثر باشدانجام شخم و آب تخت زمستانه می

توان از طعمه می،در مزرعهمشاهده الروهاي ریز باو یازیاد باشدهاي فرمونی و یا نوريها در تلهپره

.استفاده نمودمسموم

.گرددصر که هوا بارانی نباشد توصیه مین زمان طعمه پاشی در موقع عمناسبتری

.کارشناسان سمپاشی نمودتوان مزرعه را با یکی از سموم قابل توصیهمیآفتجمعیتدر صورت افزایش تراکم

:کننداز شیره گیاه پنبه تغذیه میمرحله ظهور غنچه و گل در کهآفاتی-2

:L.)(Thrips tabaciتریپس پنبه-2-1

، حشرات بسیار ریزي داردي ددهاي متعانمیزبفت آاین

.ستندراحتی قابل رؤیت نیبهغیرمسلحهستند که با چشم 

آفت از نیمه اردیبهشت شروع و تا اواخر فصل اینفعالیت

تغذیه از شیره گیاه پنبه داردوادامه پنبه زارعمزراعی در

صورت نقاط ه ه بگیاروي برگمحل تغذیه در .کندمی

یشکلو موجب بد،مشاهدهسفید نقره اي یا زرد رنگ 

.شودهاي پنبه میگیاهچهدر يهابرگشدنوقاشقی
حشره کامل و الرو تریپس پنبه



9

:کنترلمدیریت

.باشداین آفت ضدعفونی بذر پنبه قبل از کاشت با سموم توصیه شده میکنترلبهترین راه 

.دهدخسارت آفت را کاهش می،عدنیی و مها با کودهاي آلبوته، تقویتهت زمستانوآب تخشخم عمیق

می توان براي پیشگیري از خسارت بیشتر در مزرعه با ،در صورت ضدعفونی نکردن بذر قبل از کاشت

.نمودکنترل راآفتبراحتیسیستمیک سموم فسفره استفاده از

Aphis gossypiiشته سبز پنبه-2-2 (Glove.):

ارع پنبه استان گلستان در مزمکندهمهم شته یکی ازآفات 

باشد و در شرایط جوي مناسب با تراکم قابل مالحظه در می

معیت شته پنبه از مرحله گیاهچه ج.مزارع پنبه فعالیت دارد

لیکن از نیمه دوم تیر ،اي ممکن است بر روي بوته پنبه دیده

این شته .رسدبه حداکثر میآنتا اواخر شهریور جمعیت 

هاي هرز و علف،وي گیاهان جالیز در اوایل فصل بهار ر

-به، گیاهان باغی فعالیت نموده و پس از سبز شدن مزارع 

در تمام استان گلستانشته در . گیاه پنبه هجوم می آورد

فرم بالغ و نابالغ شته سبز پنبه
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این شته داراي ،استمشاهده نشدهدر این منطقهآنزائی تولید مثل نموده و فرم جنسیبصورت بکرفصول

شکاري و زنبورهاي هايسن، سیرفیدهاي مگس،وريبالت،فشدوزكدشمنان طبیعی زیادي مانند ک

.فت نقش مهمی دارندآباشد که در کاهش جمعیت ئید میپارازیتو

:کنترل مدیریت

هاي بی رویه در مزارع پنبه جلوگیري از سمپاشی

بخاطر حفاظت و حمایت دشمنان طبیعی آنها در 

مزرعه

ی شته از قبیل بیعرهاسازي دشمنان طوتکثیر- 

.... ووئیدزنبورهاي پارازیتها،ريبالتو،هاکفشدوزك

مدیریتاعمال هاي پرورش دهنده وبا تهیه از انسکتاریوم

و رها سازيهاي مناسباز قبیل زمانمزرعهصحیح

.وآب تخت زمستانههشخم پائیز،بیاريدفعات آ

سموم کم و استفاده ازانتخابطغیان شته صورتدر - 

فتآدشمنان طبیعی محافظت هر چه بیشترر برايخط

.تواند مؤثر باشدمی
) پارازیت شده(پوسته شته 

زنبور پارازیتوئید شته 
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و مزارع دیر گردداردیبهشت ماه توصیه میاولنیمهزمان کاشت پنبه- 

.گیرندت مورد حمله بیشتري قرار میکاش

در صورت کنترل شیمیایی می توان هم زمان با ظهور آفت کرم - 

سیستمیک به الروکش ها ،آفت را کش غوزه پنبه با افزودن حشره

.کنترل نمود

Asymmetrasca decedensك سبز پنبهرزنج-2-3 (Paoli):

این آفت ،باشددر مزارع پنبه استان گلستان میمکندهاز آفات مهمیکی

ها ورگبرگی شدن برگنماید و باعث خشبمیگیاهی تغذیه از شیره

ي باال باعث ارغوانی شدن حاشیه هاو در جمعیتمی شودچروکیده

ها و باعث از بین رفتن سبزینه گیاهی و موجب کاهش شدید برگ

.شودمیعملکرد 

تا اواخر از اوایل تابستان لستان ج فعالیت این آفت در مزراع پنبه استان گاو

ه شکل حشره بالغ زمستان گذرانی آفت ببوده و )شهریور ماه(عیافصل زر

زنجرك سبز پنبهحشره کامل.شودانجام میز هاي هردر زیر علف

هفت نقطه ايالرو کفشدوزك

هفت نقطه ايکفشدوزكحشره کامل 



12

:کنترل مدیریت 

.جمعیت انتقالی آفت به سال بعد مؤثر باشدکاهشتواند در شخم پائیزه و زمستانه میزراعیکنترل

کش سیستمیک به در صورت کنترل شیمیایی می توان هم زمان با ظهور آفت کرم غوزه پنبه با افزودن حشره

. الروکش ها ،آفت را کنترل نمود

Tetranychus turkestaniکنه تار عنکبوتی پنبه-2-4 (Uga.& Niko.):

. شوددیده میغیر مسلحبا چشم لیاین آفت خیلی ریز بوده و

رنگ آن در بهار سبز روشن مایل به زرد و در تابستان و 

.زمستان قرمز نارنجی است

در خسارت آفتعالئمباشد و کنه از آفات مهم پنبه می

لکه هاي قرمز ظاهر به صورت سطح باالئی برگ، در، مزرعه

عالئم خسارت زنجرك سبز پنبه

جانورکامل کنه تار عنکبوتی پنبه
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در بقایاي نبات داخل خاك و حاشیه مزرعه و البه الي ،آفت زمستان را بصورت ماده بالغ این. دنشومی

- هاي هرز، بحالت استراحت و زنده بسر میو علفکلوخ

این آفت عموماً در اوایل تیر ماه تا پایان فصل زراعی . برد

در تابستان شدت فعالیت آن وفعالیت دارد در مزارع پنبه 

هاي زیادي از قبیل یابد این آفت داراي میزبانمیافزایش

.باشدمی... سویا، ذرت، سبزي، صیفی جات و

:کنترل مدیریت

:شودمیبا کنه در مزارع پنبه و جلوگیري از خسارت آن رعایت نکات زیر توصیه کنترلبراي پیشگیري و

.هاي پرورش دهندهتوسط انسکتاریومPhytosseidaeخانواده هاي شکارگرو رهاسازي کنهتکثیر ،پرورش-

سمپاشی حاشیه مزارع در اوایل تیرماه- 

تلفیق  (وزه غسمپاشی مزرعه همزمان با فعالیت کرم ،مزرعه پنبهافزایش جمعیت کنه در در صورت مشاهده 

.گرددتوصیه میآفت براي کنترل )سموم کرم کش+ سموم کنه کش

Creontiades Pallidusپنبهوزه غکسن-2-5 (Rambur):

، باشدمهم مزارع پنبه استان گلستان مییکی از آفاتسنک 

زایشی گیاه پنبه تا اعضايبا شروع تشکیل همزماناین حشره

ر دهنده تغذیه نموده و دوهبرداشت از اعضاء میپایان عملیات

به عالئم خسارت کنه تار عنکبوتی پن

حشره کامل سنک غوزه پنبه
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محل ،گیاههايالعملسیاهی و عکاثر استفاده از شیره گ

و موجب مشاهدههاي تیره ، به صورت لکههاهوزغخسارت 

.شودها میوزهغهاي کوچک و بد شکفتن وزهغوریزش غنچه

م، ذرت، سورگو،ندرقند، آفتابگردانچغ،اکلز،سیب زمینی،هاي مختلف مانند یونجهمیزباندارايآفت

و اسفناج وحشی ،گاو پنبه،وزكق،ختمی،ي هرز پهن برگ نظیر پنیركهاو علففرنگی گوجهلوبیا،

باشند و در هواي خنک و ابري فعالیتوزه بسیار فعال میغهاي در هواي گرم سنک.استی ه وحشیونج

.کنندغالباً در پشت برگها استراحت میوشدهبسیار کمترآفت

این .اردل تیرماه و تا پایان فصل زراعی در مزارع فعالیت داین آفت با ظهور غنچه و گل در مزارع پنبه از اوای

37- 27گذارند طول دوره یک  نسل آن در استان گلستان ها میزمستان را بصورت تخم در داخل ساقهآفت 

کنند و مراحلی تغذیه مینیزهاي بالغ از مزارع ذرتسن. کندنسل ایجاد می5- 4سال هرباشد و درروز می

.است سبز یونجه نیز معروف سنکبه نامد به همین علت نگذراود را در مزارع یونجه میخزندگیاز

:کنترل مدیریت
تواند در کم کردن میهاي هرزمزارع پنبه و گیاهان زراعی میزبان و علفدر شخم پائیزه و زمستانه - 

.جمعیت انتقالی آفت به سال بعد مؤثر باشد

یاو فسفره در مزارع پنبه انجام عملیات سمپاشی با سموم سیستمیکآفتدر صورت تراکم باالي جمعیت

.فت را کنترل نمودآمیتوان ) وزهغکرم (ها اختالط با کرم کش

عالئم خسارت سنک غوزه پنبه
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Bemisia tabaci)سفید بالک(یاعسلک پنبه-2-6 (G.):

ات مهم بوده و یکی از آفکوچکرنگ سفید و هحشره کامل ب

-آفتاب،توتون،جات و جالیزیصیفومکنده مزارع پنبه، سبزي

،گاو پنبهمانندهاي هرزو علفگلرنگ،کنجد،سویا،گردان

.باشدختمی درمنطقه میوگزنه،داتوره،ریزيتاج

نماید و هاي این حشره از شیره گیاهی تغذیه میپوره

اعضاء میوه ،برگ،هاي مختلف گیاهاندامهایی در خسارت

در نتیجه ،دآوروارد میگیاه یستتفم درسیستدهنده و هم چنین 

.شودو استحکام آنها کم میطول الیاف،وزه هاغ

کامل سفید بالکحشره 
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:در استان دو نوع عسلک به گیاه پنبه خسارت می زند

ویژه مناطق ه در اکثر مناطق استان بلک پنبه یا بمیزیاعس-1

.تر با جمعیت باالتري فعالیت داردخشک

بیشتر Trialeurodes vaporariorumعسلک گلخانه-2

.فعالیت دارداستانو گلخانه ها دری باالترنسبدر مناطق با رطوبت 

دشمنان طبیعی زیادي از قبیل دارايآفت عسلک در منطقه

ي شکاري و زنبورهاي هاکنهها و، سنهابالتوري،هاکفشدوزك

.باشدمیEncarsiaو Eretmocerusپارازیتوئید از جنس 

:کنترل مدیریت 

گوجه،پائیزه و زمستانه در مزارع پنبهشخم زراعی کنترل- 

. باشد، سویا، توتون میفرنگی، بادمجان

توان ، میدر بهارپنبهبه موقعکاشت زراعی وبا رعایت اصول به- 

.جمعیت و خسارت آفت را کاهش داد

عالئم خسارت عسلک پنبه

زنبور پارازیتوئید انکارسیا

پوره و پوپاریوم عسلک پنبه

عسلکسن شکاري در حال تغذیه از پوره
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. ات و جالیز کشت شودجهاي صیفیحتی االمکان زراعت پنبه دور از زراعت

. در فصل زراعی پنبه در دفعات الزم وجین شودهاي هرز داخل و حاشیه مزارع علف

مراحل مختلف آفتعدد) 8- 5(در اوایل آلودگی، چنانچهتوصیه فنی کارشناسانطبق شیمیاییکنترلبراي 

قابل وزه با یکی از سمومغرم با کنترل کزمان هم،ها دیده شدزنده در پشت برگ)شفیره(پوپاریم+ پوره 

. مبارزه شود،توصیه

هاي پنبه تغذیه وزهغ، گل یا هاها، غنچهبرگمرحله رشدي کامل گیاه ازآفاتی که - 3

:کنندمی

Helicoverpa armigeraوزه پنبهغکرم -3-1 (Hub.):

عرض آن با ،میلیمتر20- 12ي است بطولحشره کامل شب پره 

ردزشب پرهجلویی هايرنگ بال.استمیلیمتر 40- 30از ي بلهابا

ها یک لکه لزرد مایل به سبز و روي هر یک از باخاکستري یا

رد به رنگ سیاه و یک لکه لوبیائی شکل تیره دیدهکوچک گ

.شودمی

کامل کرم غوزه پنبهيشب پره
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در صورت سالهکلیدي خطرناك است و همهآفتاین آفت یک

.آوردمزارع پنبه وارد میعلیه آن خسارت قابل توجهی به کنترلعدم 

بر روي نخود و گوجه فرنگی ) نسل اول(فعالیت این آفت در بهار 

هاي زود در پنبه کاريبندرتهاي هرز و زود رس و بعضی علف

. شودکاشت مشاهده می

به رنگ هاي مختلفالروهاي کرم غوزه پنبه

الرو کرم غوزه در حال تغذیه
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شود و در م به بعد شروع میها از نسل دوزیان آفت در پنبه کاري

دف است با مصازمان وم فعالیت آن شدیدتر است که این نسل س

اواسط تیر تا (هاي جوان وزهغهی و دظهور حداکثر غنچه و گل

)اواسط مهر

کرم غوزه پنبه در داخل خاكشفیره 

،غنچه گذارد و سپس بهمیها را باقیگبرگآفت از برگ تغذیه و رالرو.ل داردنس4- 3منطقهاین آفت در

هاي وزهغوو ورود به داخل آنها از الیاف پنبه تغذیه نمودههاوزهغوزه حمله کرده و با سوراخ کردن غگل و 

کرم قوزه زمستان را .دهدمیو ارزش خود را از دستشدهتر و کثیف شان کوتاهباقی مانده طول الیاف

.گذارندخاك میسانتیمتري 10- 8شفیره و در عمق بصورت

وجه تمایز کرم .شوندگذاران معموال از اواخر شهریور به بعد در زیر خاك تشکیل میهاي زمستانشفیره

شود ست که در هر بند الروي چهار نقطه سیاه به شکل ذوزنقه دیده میاهاي دیگر اینوزه از دیگر کرمغ

.باشدکه هر یک از نقاط داراي  مو می

در طبیعت آنهاظاهر گردیده و تا اواخر خرداد ظهور اًبهار از اواسط فروردین تدریجآفت درهايپرهشب

نبه روي پهاي جوان هاي ماده آفت در مزارع پنبه بطور انفرادي و معموال روي برگپرهشب. ادامه دارد

120زه  بیش از وغکرم .کنندتخم گذاري می،ها و در کنار شاخه هاي جوان انتهایی بوته هاها و غنچهبرگ

.دهدهرز را مورد حمله قرار میعلفت زراعی ونوع از نباتا

هرز علف وسویا وتوتون،پنبه،ذرت،گوجه فرنگی،نخوداستان گلستاندرهم مورد حملهنباتات زراعی م

.شودمورد توجه این آفت محسوب میگیاهگاو پنبه از مهمترین
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:کنترلمدیریت 

شامل شخم عمیق پائیزه و زمستانهزراعی کنترل- 

یخ آب در کاهش استفاده ازدر صورت تأمین آب در زمستان، - 

.استگذران مؤثر هاي زمستانجمعیت شفیره

.اوت زراعیرعایت تن- 

بیولوژیک کنترلجهت آمادگی الزم براي پیش آگاهی و انجام زمان فرمونیهاي نوري و نصب تله-

زمان مناسبو)بور تریکوگراما و براکونرها سازي زن(کاربردي

.سمپاشی برعلیه آفت

ها در خاكشفیرهتعداد زیادمکان با توجه به االحتیدر تیر و مرداد-

، گیردمی انجام به صورت غرقابی آبیاري مزرعهدر مزارعی که 

.شودتوصیه می

براي براکون رهاسازي زنبوروآفترل تخمکنتبرايتریکوگراماسازي زنبورهايژیکی با رهاوبیولکنترل-

.دهدخسارت آفت را کاهش میکنترل الرو آفت،

در حال پارازیت ماریکوگراارازیتوئید تپزنبور 
تخم کرم غوزه پنبه

پارازیتوئید براکونزنبور 
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:آفت نکات ذیل الزامی ییشیمیانترلبراي ک

وزه و سایر آفات پنبه حائز اهمیت غرعایت اصول فنی در تکنیکهاي سمپاشی در زمینه کنترل آفات کرم - 

.باشدمی

از تخم ي سن یکالروهاوبوده ها در حال تفریخوقتی است که تخمآفت بر علیه ی سمپاشموقعبهترین - 

.باشد، میخارج شده 

چون باعث ،باشدنداشتهشدید وجود هنگامی است که آفتاب،ی صبح یا عصران سمپاشممناسبترین ز- 

.شودها میدر برگسوختگی و ایجاد کشحشرهیهتجز

:Caradrina exigua (Hub.)کرم برگخوار کارادرنیا-3-3

چغندر زراعی نظیر متعدد هايمیزبانداراياین آفت

نخود، لوبیا، سویا، ذرت،سیب زمینی، ،نجهپنبه، یوقند،

.استهاي هرز هاي باغی و علفو بادمجان و میزبان

هاي یزبانمل بهار پس از ظهور روي ایاودر.استمترسانتی3باز به طولايهبا بالي حشره کامل شب پره

هاو برگهها تعذیه کردالروهاي آن از برگ. زنددوم و سوم به مزارع پنبه خسارت میهايدر نسل،هرز 

.در داخل خاك استن بصورت شفیرهآیانرگذکنندو زمستانمیرا سوراخ 

شب پره کامل کارادرینا
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:مدیریت کنترل

است موثرآفتدر کاهش جمعیتزراعیکنترل- 

حاشیه مزارع مناسبداخل و هاي هرز دروجین علف

.باشدمی

ل وپس از برداشت محصهشخم زراعی پائیزه و زمستان- 

.موثر استهیخ آب زمستانایجادو 

. شدباشدهشروع هاتخمتفریخوکردهيتخم ریز،آفتکهاست هنگامی،شیمیایی بهترین زمانکنترلدر

.نمودل به راحتی کنترآفت را گوارشی- تماسیفسفرهسموم بامی توان

Earias insulanaپنبهدارکرم خار-3-2 (Bois.):

بوده ولی در حال حاضر با جمعیت ضعیف در درجه یک پنبهبومی ویکی از آفات1340در دهه این آفت

هاي هاي هرز گاوپنبه و قوزك در کانونروي علف

هم نظیر ییهامیزبان.استآلوده استان گلستان

، نفکپنبه،، ختمی،نیركکیان مثل پده پنیرخانوا

.داردبامیه و علف هرز گاو پنبه و قوزك 

شب پره کرم خاردار

کارادریناالرو برگخوار 
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به تر، میلیم32هاي باز به طول با بالايهپرحشره کامل شب

ها بالحاشیهو روشنهاي زیرین خاکستري رنگ سبز و بال

هاي هها به شاخالروها پس از خروج از تخم.استايقهوه

تغذیه الروهازده وهر شده خسارت هاي ظاغنچهو جوان

ث سیاه شدن الیاف ها عمدتا از تخم پنبه است و باعوزهغداخل

.باشندگیاه میهوائی هاياندامرويبصورت پیله درآفت رانیگذزمستان.شوندپنبه می

زود شامل زراعی کنترلاجراي روش هاي :کنترل مدیریت

و زمستانه حداکثر تا یزهئکشت به موقع، شخم عمیق پا،کاشتن

هاي هرز ي گیاهان میزبان و علفزیر خاك کردن بقایا،ماهذرآ

فسفره شیمیایی با سموممبارزه .بسیار موثر استقوزك و گاو پنبه

.شودآلوده توصیه میيهاونکانگوارشی در- تماسی
الرو کرم خاردار در حال تغذیه 

پیله کرم خاردار

الرو کرم خاردار
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:ضمیمه 

1394- جدول توصیه سموم براي کنترل آفات مهم در زراعت پنبه 

سموم توصیه شدهنام آفت

لیتر در هکتار5/1سی سی در هکتار،   کاروین 250کیلو گرم در هکتار،   آوانت 1ال روین  وزه پنبهغکرم 

آب+سوین+کیلوگرم در هکتار یا طعمه مسموم سبوس 3سوین کرم طوقه بر

لیتر در هکتار5/2لیتر در هکتار، کوراکرن 5/2لیتر در هکتار، زولن 2گوزاتیون ...و ) کارادرینا(کرم برگخوار 

لیتر در هکتار1لیتر در هکتار، دیازینون 5/2لیتر در هکتار، زولن 3گوزاتیون کرم خاردار

لیتر در هکتار1کیلوگرم در هکتار، متاسیستوکس 1سی سی در هکتار، پی متروزین  250کنفیدور شته سبز پنبه

زنجرك سبز پنبه
لیتر در هکتار1کیلوگرم در هکتار، متاسیستوکس 1سی سی در هکتار، پی متروزین  250کنفیدور 

لیتر در هکتار1سی سی در هکتار و متاسیستوکس 250کنفیدور سنک سبز پنبه

سی سی در هکتار250سی سی در هکتار، کنفیدور 750آدمیرال عسلک پنبه

لیتر در هکتار5/2لیتر در هکتار، تدین 1اومایت لیتر در هکتار،1نئورون کنه تار عنکبوتی پنبه

گرم در هر کیلو بذر5بدون کركدار و  براي بذر گرم براي هر کیلو بذر کرك10گائوچو ضدعفونی  بذر پنبه قبل از کاشت
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