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  Nysius cymoides Spinola (Het.: Lygaeidae)                        آفتاطالعات : بخش اول 

  : اهمیت و ضرورت

عـالوه بــر ک چره کوحش نیا. است در بین آفات کلزا اديگونه هاي با اهمیت اقتصن سنک کلزا یکی از مهمتری

در  ت مهـم زراعـت کلـزا   آفااز  یکیاین آفت  .دکنبادام و سیب نیز فعالیت میبدر، کلزا بر روي یونجه، پنبه، ش

  .می باشد..... مرکزي، خراسان و  قم، آذربایجان غربی، لرستان، کرمانشاه، فارس، کردستان،استان مازندران، 

ه یتغذه چد، اگرنک ه مییان میزبان خود تغذهاز بذر گیاعموماً   Nysiusس هاي جن کلزا مانند اغلب سنک سنک

جزو فون حشرات ایران بوده و قبـل از گسـترش    سنکاین  .دت دارها عمومی هاي آوندي نیز در بین آن از بافت

جمعیـت هـاي پـایین وجـود      کلمیان در   کشت کلزا روي علفهاي هرز و گیاهان مختلف به ویژه گیاهان خانوادة

در مناطقی که به دلیل شرایط آب و هوایی، برداشت کلزا بـه   سنکحشرات کامل و پوره هاي این . استداشته 

  .کشت شده حمله ور شده و سبب از بین رفتن آنها می شوندسبز و دیرأخیر می افتد به مزارع کلزاي ت

جـات، جـالیز،    یفیص(برداشت کلزا به مزارع  با هم زمانی اي میلیونه تهسصورت د  گاهی به زالسنک بذرخوار ک

ـ  مـی وم هـاي همجـوار، هجـ    و نهالسـتان ) مثمـر  و غیـر  رمان مثتدرخ( اتغ، با)... ت وغال زمـان انـدك    رد و درب

  .تضروري اس  رل سریع آنترو کن  از این .دنک والت میصمحن هاي زیادي را متوجه ای خسارت

  :نحوه خسارت

در کف مزارع برداشت نشـده،  حشرات کامل بصورت پراکنده ابتدا  ،قبل از برداشت محصول ،در شرایط طبیعی

گیري کرده و روي خاك و اي گیاهی، حشرات کامل جفتمشاهده، و به محض برداشت محصول و دپو شدن بقای

 وي زمین و بقایـاي گیـاهی آبـدار،   از بذور ریخته شده رپوره ها ضمن تغذیه . ي می نمایندشکاف زمین تخم ریز

دورة پـورگی نسـل اول    .بوته هاي کلزاي سبز شده در مزارع به رشد و تکثیر ادامه مـی دهنـد  علفهاي هرز و یا 

از  سـوم تیرماه و نسـل   از اواسط خرداد تا طول می کشد و نسل دوم خردادردیبهشت تا اواسط احدود یکماه از 

  .طول می کشدمرداد  تا اواسطتیرماه اواسط تیر ماه 

   بذر خوار کلزا سنکمشخصات مرفو متریک و بیولوژي رفتاري 

 
  :( Adult)حشره کامل  -1

  :حشرات کامل ماده 

و  بـوده  به رنگ کرم تـا   قهـوه اي روشـن   بدن آنها . هستنداز نرها کم و بیش بزرگتر و رنگ آن روشنتر  

  ).1شکل (در زیر شکم کامالً نمایان است  میلیمتر و تخم ریز 4/1 آن و عرضمیلیمتر  4طول بدن 

  

   :حشره کامل نر

کمی سیاه باریکتر و تیره تر از ماده ها و ش ،میلیمتر و اندکی کوچکتر 7/0و عرض  3تا  2/3داراي بدنی به طول 

  ).1شکل (پوزه درازتر از ماده ها هستند  هاي مرکب کامالً برجسته و سري روشن تر با با چشم
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روي  علفهاي هرز و بقایاي گیاهی کلزا، کف مزرعه و زیر علفهاي هرز شاداب در حالت تغذیه و  حشرات کامل،

بنظر می رسد که حشرات کامل  .در بهار و تابستان دیده شده است بصورت مجتمع و کمتر بحالت انفرادي

  ).1شکل (کند هاي کوچک شکل نگیرد مهاجرت نمییتبطرف نور چراغ جلب نشده و تا جمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کلزاکامل سنک بذر خوار  شرهح -1شکل 

   :تخم -2

 - 23/0و عرض  97/0 -9/0خاکستري مایل به زرد و لیمویی و در انتها باریک و در وسط پهن تر و به طول 

  .رسدمتر میمیلی 3/0

تخمها روي خاك، شکاف زمین، کف مزرعه و روي بذور ریخته شده، زیر بقایاي گیاهی کلزا و علفهاي هرز کف 

  .شوندمزرعه دیده می

  :پوره -3

سن پورگی بوده، طـول دوران   5داراي . دلیل دگردیسی ناقص پوره ها کم وبیش شبیه حشرات کامل هستندبه  

 30گاه حدود روز و در آزمایش 40تا  23ت و با توجه به شرایط آب و هواي حدود در طبیع ،5تا  1سنین پورگی 

  ). 2شکل ( میلیمتر متغیر است  2/3تا  2/1اندازه آنها از حدود . انجامدروز به طول می 37تا 

 
 
 
 

  

  

  

  

  سن بذرخوار کلزاها و حشرات کامل مقایسه پوره  -2شکل 

  

درجـه سـانتیگراد شـرایط مزرعـه را بـراي       30درجه حرارت باالي  رسد که عدم رطوبت خاك و یابه نظر می

بوته هاي از بوته هاي نورسته کف مزرعه تا  ،شود که بدون جابجائیو باعث می کردهنامناسب  آفت سلتجدید ن

ـ حشرات کامل تغذیه نموده و  خشک شده س از پس از عدم دسترسی به غذاي کافی و مناسب حشرات کامل پ

  .دنکامل شدن، محیط را ترك نمای
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هـا بـه   رسیدن غالف ها و ریـزش اولیـه دانـه   قبل از برداشت مزارع کلزا و همزمان با  سنکحشرات کامل این 

ته شده هاي کوچک و بزرگ وارد مزرعه شده و پس از برداشت، زیر بقایاي گیاهی از بذرهاي ریخصورت دسته

مناسب شدن شـرایط رشـد و نمـو در     سپري شدن چند نسل، با توجه به نا پس از. یابدتغذیه کرده و تکثیر می

  ندشووار مهاجرت و موجب خسارت شدید میمزارع فوق، پوره ها و حشرات کامل به مزارع همج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سن بذرخوار کلزا )سمت راست(و حشرات کامل)سمت چپ(هاپوره  جمعیت -3شکل 

  

    دستورالعمل اجرایی کنترل: دوم بخش

  

  :ردیابی و شناسایی آفت

مزارع توسط کشاورزان و کارشناسان  ردیابیپایش و ها، رسیدن غالف شروع گلدهی تا همزمان باالزم است 

  .انجام شود

 می باشد که تور در مزرعه 20حشره کامل در  15-20نرم جمعیت آفت سنک براي عملیات مبارزه شیمیایی، 

طور مستمر انجام ایش مزارع توسط کشاورزان و کارشناسان منطقه به پ ضروري است تا زمان رسیدن غالف ها

  .شود

  

  : کنترل زراعی

بذر خوار کلزا به غذاي  سنکبراي جلوگیري از دسترسی جمع آوري بقایاي گیاهی محصول از مزرعه  -1

 .شودمناسب و کافی، توصیه می

مدفون نمودن تخم  و حشرهاز دسترس  ،ریخته شده وربه منظور خارج ساختن بذ ،در مناطق آلوده -2

به میزان زیادي کاسته و  ،از جمعیت نسل بعد ،این عمل. انجام شود پس از برداشت شخم عمیق ،آفت

 .دهدخطر هجوم آفت را کاهش می
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  : کنترل شیمیایی

  

 15-20جمعیت آفت از زمان شروع گل دهی تا زمان رسیدگی غالف ها به میزان در صورتی که  -1

  .ور باشد انجام مبارزه شیمیایی ضروري استت 20حشره کامل در 

الزامی  یهمزارع همجوار آن تا فاصله دو متر از حاشمزارع برداشت شده و  سمپاشی در مناطق آلوده،  -2

  .می باشد

 :آفت کش هاي قابل توصیه براي مبارزه شیمیایی 

 در هکتارلیتر 1-5/1 به میزان Ec 40%دورسبان   ؛لیتر در  1-5/1به میزان  Ec 60%دیازینون 

  

  

  : منابع: بخش سوم
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