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   آفت اطالعات: بخش اول

   اهمیت و ضرورت

 جنس .است گونه سوسک گرده خوار در دنیا گزارش شده 2500در بررسی فونستیک حشرات، 

Meligethes (Coleoptera: Nitidulidae: Meligethinae) ًغنچه ها یا  به  سوسک هاي برنزه کننده که عموما

سوسک  ها از این  دو گونه . گونه در سراسر دنیا می با شد 400 سوسک هاي گرده خوار معروف است، داراي

و باعث خسارت می  کردهاز اندام هاي زایشی کلزا تغذیه  M. viridescensو  Meligethes aeneusبه نام هاي 

بوده و در ایران نیز وجود دارد، ولی گونه دوم فقط   گونه اول یکی از آفات مهم کلزا در دنیا به جز هند. ندشو

از  هیهم حشره کامل و هم الرو آن با تغذ. در مزارع کلزاي بهاره کشورهاي اسکاندیناوي خسارت می زند

  . شود کلزا سبب خسارت می اهیگرده و غنچه گ

و   Epicometis hirtaنامهـاي  ه سوسـک هـاي گـرده خـوار بـ      از دیگر دوگونه ،هاعالوه بر این سوسک 

Oxythyrea cinctella  متعلق به خانوادهScarabaeidae  لـزا و سـایر گیاهـان زراعـی و     کگرده گل که عالوه بر

   .نماید بعضی مواقع کم و بیش ایجاد خسارت می تغذیه می کند، در از دیگر اندام هاي زایشی نیز باغی

که درمرحله غنچـه   ،بوده زیان آور کلزایکی از مهمترین حشرات  (M. aeneus)ریز  سوسک گرده خوار

مل قبل از بازشدن گلها از غنچه هاي گل تغذیـه وخـود را   احشرات ک .دهی گیاه کلزا خسارت بوجود می آورد

این حالت غنچه گیاهان خسـارت دیـده خشـک     و در کندها می رساند و ازگرده گلها تغذیه می  به داخل پرچم

دمگل درروي ساقه هاي میـوه دهنـده بـاقی     فقط بطوریکه .از بین می روند یا و و روي دمگل باقی می ماند شده

ها از گرده گـل و گلبـرگ تغذیـه     این موقع سوسک در .پیدا می کند باز شدن گل ادامه عمل تغذیه تا .می ماند

   .دهد زمانی که تخمدانها نرسیده است به تغذیه خود از تمام اندامهاي گل ادامه می این آفت تا .می کنند

   مناطق انتشار

و در بسـیاري از  سـت  در دنیا ي بهـاره و زمسـتانه  خوار ریـز کلـزا یکـی از آفـات مهـم کلـزا       گرده سوسک

در  ایـن حشـره  . ی و اسکاندیناوي، غرب آسـیا، شـمال آفریقـا و آمریکـاي شـمالی وجـود دارد      یکشورهاي اروپا

آفـت   نیـ ا زین رانیدر ا. استمهم  بسیار یتآف، کنند بهاره کشت می يکه کلزا ،و سوئد فنالندهمانند  ییکشورها

  . وجود دارد کشور یشمال يها در استان

   گیاهان میزبان

هر نـوع مـاده    تغذیه  بهرا جهت   Brassicaگل خانواده چلیپائیان خصوصاً  جنس کلم  ي این حشره گرده

، گـل  )Cruciferaceae( هـاي هـرز خـانواده چلیپائیـان     علـف  همچنـین روي  . دمـی دهـ  غذائی دیگري تـرجیح  

  . کندتغذیه می  آنهاگرده گل  مستقر و از )Rosaceae( و گل سرخیان )Umbelliferaceae( انیچتر

   شکل شناسی آفت

قسـمت پشـتی    ،اي متـر، بـه رنـگ سـیاه تـا قهـوه       میلـی  5/1 -7/2 بیضی شکلی اسـت بـه طـول   ریز  :حشره کامل

انتهاي بدن تمـام   ها در بالپوش. ندشو نگ و براق دیده میسبز تا آبی فلزي پر ر به رنگ ها در انعکاس نور بالپوش

هـا ولـی در قسـمت     عـرض بـالپوش   هـم  ینهسـ  .شود از باال دیده می Pygidiumقسمت  فقط و همفاصل را پوشاند
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رنگ و ران وسـطی   پاها سیاه .باشد منقوط می) ها سر و بالپوش(ي بدن رو قسمت .باشد جلوئی آن کم عرض می

  ). 1 شکل( مفصلی است 11 شاخک گرزي شکل، کشیده و ؛ون دندانهدر قسمت داخلی بد

  

    
    Meligethes aeneus حشرات کامل سوسک گرده خوار – 1شکل     

  

و  دارنـد  اي به رنگ سفید شـیري یـا کـرم    باشد و ظاهري شیشه می) مسطح( در طرفین پخ بیضی کشیده و : تخم

  . )2 شکل(باشد  متر می میلی 6/0-8/0 در حدود ها طول آن

  

  گذاشته شدهدر داخل غنچه ها که سوسک گرده خوار تخم هاي  - 2شکل 

سیاه  تا اي اي آن قهوه رنگ آن سفید متمایل به زرد، سر و سه جفت پاي سینه متر و میلی 3-4 به طول :الرو

دو تا سه لکه  ییدر هر مفصل در سطح باال و عدد با موهاي ریز بسیار ظریف 12عداد مفاصل بدن الرو ت. است

   ).3 شکل(کوچک سیاه رنگ وجود دارد 

 شکل(متر است  میلی 2 طول آن در حدود .ها بوده و رنگ آن شیري تا سفید زرد رنگ است شبیه تخم :فیرهش

3 .(  

    
  سوسک گرده خوار کلزا  )سمت چپ( یرهو شف )سمت راست( الرو - 3شکل 
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   چرخه زندگی و زیست شناسی

صورت ه هاي خاك ب داخل حفره ها در هاي گودال شیب در ها و ها، پرچین این آفت در حاشیه جنگل

گذرانی این آفت  براي زیست و زمستان مکانکند و محیط جنگل بهترین  گذرانی می حشره کامل زمستان

هاي بلند با پوشش  خود را درون کرتاین حشره  ،نیستندع بزرگ که در جوار جنگل ولی در مزار. باشد می

با رسیدن درجه حرارت . کند گذرانی می موسی و درختکاري شده بین این مزارع پناه داده و زمستانوگیاهی ه

ه رارت هوا بو با رسیدن درجه ح فعال شده ، این حشرهگراد درجه سانتی 11الی  9 بهگذرانی  هاي زمستان مکان

هرز خانواده  هاي شروع به پرواز کرده و روي علف به طور انفرادي اسفند ماه طی گراد در درجه سانتی 13 -  15

این حشره گرده گل خانواده  .کند تغذیه میآنها گرده گل  مستقر و از و گل سرخیان انی، چترچلیپائیان

 سپس. دده هر نوع ماده غذائی دیگري ترجیح می تغذیه بهرا جهت  )Brassica(چلیپائیان خصوصاً جنس کلم 

ها تغذیه  گرده گل از و کردهمهاجرت  فاز زایشی قرار دارند،بطور گروهی به مزارع کلزا که در  این حشرات

 در )متر میلی 3به قطر (سوراخی  ها را جویده و با ایجاد حشرات ماده قاعده غنچه گیري، پس از جفت .کنند می

 .دهند در داخل غنچه قرار میعددي  5 -8هاي  یا در دستهو طور انفرادي ه ها را ب تخم. نندک ریزي می تخم آن

هم عدد تخم  250را تا  تعدادین ا ،عدد تخم می گذارد ولی در منابع 40 طور متوسط تعداده یک حشره ماده ب

در درجه  .دارد ها به درجه حرارت محیط بستگی طول دوره جنینی و زمان تفریخ تخم .اند هکردگزارش 

 ها آنشوند و تفریخ بقیه  تفریخ می بعد از سه روز ها درصد تخم 62گراد بیش از  درجه سانتی 18 -19 حرارت

 2-4 و طول دوره الروي کردهشروع به تغذیه از گرده گل  شدن الروها پس از ظاهر. کشد روز طول می 9تا  4

 د و درنافت روها پس از تغذیه کامل به روي زمین میال .داراي دو سن الروي است این آفت. باشد میهفته 

. باشد روز می 18تا  14طول دوره شفیرگی . دنشو سانتیمتر به شفیره تبدیل می 2-3 عمق بههاي خاکی  فرهح

هاي تیر و مرداد  این حشرات کامل تا ماه. شوند هاي خرداد تا تیر از خاك خارج می هاي جوان در ماه سوسک

و پس از تغذیه کافی جهت بقاي خود در زمستان به  کردهتغذیه  یع مختلف و نباتات وحشاز گرده گل مزار

  . )4 شکل( خوار غالباً یک نسل در سال دارد سوسک گرده. کنند هاي مناسب زمستانی خود مهاجرت می محل
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 چرخه زندگی سوسک گرده خوار ریز - 4شکل

  

   خسارتنحوه 

تـرین آفـاتی اسـت کـه بـه       لزا پراکنده هستند و یکـی از مهـم  هاي گرده خوار در تمام مزارع ک سوسک

اما در کلـزاي زمسـتانه خسـارت کمتـري دارنـد مگـر       . سرعت در مناطق کلزاکاري گسترش پیدا کرده است

کلـزا   درد کـه در ایـن صـورت    ونظاهر ش کلزا غنچه اینکه دیر کشت شده باشد و یا حشرات کامل در مرحله

در کلزاي بهاره خیلی جـدي اسـت کـه قابـل جبـران نیسـت و ایـن خسـارت         خسارت . می آوردخسارت ببار 

  . شود ها هم می متوجه غالف

هـاي   به گـل این آفت . گردند با تغذیه از گرده گلها موجب خسارت می ها الرو هم حشرات کامل و هم

فید و خـردل سـ   تـرب،  ، چلیپائیـان خصوصـاً کلـزا    شـود و روي  هاي هرز جلب می زرد گیاهان زراعی و علف

اي  فعالیـت تغذیـه  هـاي وحشـی ایـن خـانواده      گونـه  سیاه، محصوالت بذري کلم و شلغم، کلم صحرائی و نیز

کلـزا در  . میزان خسارت این حشره روي کلزا به زمان حمله آفـت و فنولـوژي گیـاه کلـزا بسـتگی دارد      .دارد

اگـر زمـان ورود   . ت، بـه خسـارت آفـت بیشـتر حسـاس اسـ      مرحله گلـدهی کامـل  نسبت به  دهی مرحله غنچه

زیـرا  . یابـد  گردد میـزان خسـارت افـزایش مـی    دهی کلزا مصادف  با مرحله غنچهحشرات کامل به مزارع کلزا 

هـا، و الروهایشـان بـا تغذیـه در      ریـزي در داخـل غنچـه    با تخـم ) ها عالوه بر تغذیه از گرده گل(حشرات ماده 

و در نهایـت باعـث عـدم تشـکیل      شـده هـا   نچـه ها و از بین بردن گرده و مادگی موجب ریـزش غ  درون غنچه

هاي خسارت دیده بصورت خشک شده روي دمگل بـاقی مانـده و یـا توسـط بـاد یـا        غنچه. گردند غالف می

هـاي   که پـس از رشـد غـالف    د،مان میعوامل دیگر از بین رفته و فقط دمگل روي ساقه هاي میوه دهنده باقی 

  . )5 شکل( وضوح مشهود استه معمولی ب
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  خوار هاي خسارت دیده و خشک شده بوسیله سوسک گرده غنچه - 5شکل 

  

هاي سـایر گیاهـان اعـم از گیاهـان      هاي کلزا، حشرات کامل از روي گل گل غالباً در مرحله باز شدن کامل

هـاي کلـزا هجـوم آورده و از گـرده گـل تغذیـه        هرز، درختان میـوه و جنگلـی بـه سـوي گـل      هاي زراعی، علف

 .شـود  این حشرات به قدري است که موجب جلب توجه کشاورزان مـی جمعیت  این مرحله هی درگا. نمایند می

خسـارت  کلزا قبل از ورود آفت به مزرعـه،  ) غنچه(سپري شدن مرحله حساس  گلها و اکثر البته به دلیل باز شدن

تانه زیـان اقتصـادي در   آس. موثر باشند توانند میدر گرده افشانی هم  چندانی متوجه محصول نبوده بعالوه آن که

اي کـه   عدد سوسک روي هـر گیـاه، درمرحلـه    1-20خوار متفاوت و از  هاي اروپائی براي سوسک گرده کشور

جـوم  هبـه   هـاي بـدون گـل    دمگـل بـا ایـن وجـود ارتبـاط دادن مسـتقیم تعـداد       . باشـد  مـی  انـد  بـاز نشـده   ها جوانه

Meligethes ي از حشـره رر آزمایشاتی که کلزا در شـرایطی عـا  زیرا د. اشدب میامکان پذیر ن محصولاهش یا ک 

هاي مشـخص بـدون غـالف اختصـاص      و درصد باقی مانده به پایه دده درصد گل می 70 کاشت شود، تنها تا نیز

میـزان  بنـابراین   .تواننـد خسـارت اولیـه را جبـران نماینـد      هاي کلزا تا حد قابل تـوجهی مـی   ضمن اینکه بوته. دارد

هـاي کلـزا باشـد چنـدان اهمیـت       مصادف با باز شـدن اکثـر گـل    حمله اولیه حشراته خسارت آفت در زمانی ک

قـادر اسـت تـا حـدودي خسـارت وارده ناشـی از       Brassica spp هاي جنس  گیاه کلزا همانند دیگر گونه. ندارد

  . د جبران کنداي این آفت را با تولید گلهاي جدی فعالیت تغذیه

باشد اما خوشـبختانه در کشـور    می زمستانهبهاره بیشتر از کلزاي خوار به کلزاي  هاي گرده خسارت سوسک

 ،در مزرعـه آفـت  هاي صـحیح مـدیریت    بیشتر متداول است و از این نظر با اعمال روش زمستانهما کشت کلزاي 

ها بـه   مگر اینکه کلزاي زمستانه دیر کشت شده باشد و یا سوسکخواهد بود خوار ناچیز  خسارت سوسک گرده

دهـی بـه دالیلـی     ی در مرحله تشکیل غنچه زودتر در مزرعه ظاهر شوند و یا مرحله غنچهیط آب و هوادلیل شرای

  .طوالنی گردد که خسارت از این جهت قابل اهمیت است

  

   کنترلپایش و دستورالعمل اجرایی : بخش دوم

   پایش و ردیابی

 يآفـت رو  نیـ احشـرات کامـل    ادمگر آنکه تعـد کند،  را تحمل میسوسک  نیا يباال تیکلزا جمع اهیگ

هـر   يرو هـا  متوسـط تعـداد سوسـک    ،بهاره يدر کلزا .مبارزه برسدحد به  )یده غنچه(و در مرحله حساس  اهیگ
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اگـر مزرعـه در مرحلـه گـل کامـل       .سـت ها غنچـه  يدعدد در مرحله سبز تا زر 3تا  2 یپاش سم هیتوص يبرا اهیگ

، برخی محققان حد مبارزه با این آفت را براساس تـراکم گیـاه در   اخیر   هاي البته در سال. بیند باشد، خسارت نمی

  . کنند به ازاي هر گیاه محاسبه می ها  واحد سطح و تعداد سوسک

و گلستان، کنترل شیمیایی باید زمـانی انجـام گیـرد کـه در      شناسی این آفت در مازندران با توجه به زیست

طـور   بـاز شـده و بـه      هـا  درصد این غنچـه  30دهی باشد، کمتر از  در مرحله غنچه   ها درصد ساقه 50 مزرعه بیش از

ر اسـتان مازنـدران،   د. متر انتهایی گل آذین اصلی هر گیاه وجود داشـته باشـد   سانتی 20سوسک روي  7 متوسط،

با تأخیر رخ دهـد و  آنها دهی  زاست که به هر دلیل، فاز گل مزارعی خسارت این آفت روي کلزاي دیرکاشت یا

   .مصادف شود   ها پرواز سوسک با پیک

  

   کنترل زراعی

بهترین روش مبارزه با ایـن آفـت یکنـواختی تـاریخ کشـت و اسـتفاده از ارقـام زود گـل در کشـت پـائیزه           

هجـوم حشـرات کامـل روي    . گذرانی باشد ن دهی آنها قبل از خروج حشره کامل از محل زمستا باشد که گل می

تـاثیر نیسـت و    افشانی هـم بـی   عالوه بر آن در گرده .با خسارت آفت ندارد هاي کلزا همیشه ارتباط مستقیمی گل

افشان خصوصا زنبور عسل بـه هـیچ وجـه سمپاشـی      در این مرحله به دلیل مصادف بودن با فعالیت حشرات گرده

م در بعضی از کشورها در حاشیه مزارع کلزا از گیاهان تله نظیر آفتـابگردان، گـل جعفـري، کلـ    . شود توصیه نمی

   .نمایند به منظور جلب و به تله انداختن این آفت استفاده می ....و  چینی و بروکسلی

  

   بیولوژیککنترل 

ــه ــف سوســک  گون ــاي مختل ــاي ه ــور Coccinellid ه ــاي  و زنب ــرین   Ichneumonidaeه ــوان مهمت ــه عن ب

عوامل بیمـاریزاي قـارچی   ها و  نماتدهمچنین . باشند خوار می هاي گرده هاي سوسک ها و یا پارازیتوئید شکارچی

یـن آفـت در ایـران    تـاکنون زنبورهـاي پارازیتوئیـد الرو ا   . خـوار نقـش دارنـد    در کاهش جمعیت سوسک گـرده 

  . است  گزارش نشده

  

   کنترل شیمیایی

زمـان کـاربرد   . و الزم اسـت نـدرت مقـدور   ه کامـل کلـزا بـ    یدهـ  آفت در مرحله گـل  نیا ییایمیش کنترل

 يهـا  در سـال .  انـد  رنـگ زرد درآمـده  ه هـا بـ   کـه غنچـه  اسـت   يا ها تا مرحله غنچه لیها از موقع تشک کش حشره

تکـرار  شـود   یمـ  هیتوصـ  هـد، رخ د دیشـد  یآلـودگ دوبـاره   کـش  که ممکن است پس از کاربرد حشره ییاستثنا

 کـش  حشـره در مـزارع کلـزا    بـراي کنتـرل ایـن آفـت    . صـورت گیـرد  هـا   تا قبل از آغاز باز شـدن گـل   یپاش سم

  . هکتار آزمایش و توصیه شده است در لیتر میلی 350 میزان  به )بیسکایا(  OD24%ید تیاکلوپر
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