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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  فنينشريه 

  

مزارع  در (Tetranychus urticae)اي لكه تارتن دويمديريت كنه

  نسوياي منطقه مغا

  

  

  نگارش

  دكتر الله ابراهيمي

 كشاورزي و منابع  و آموزش مركز تحقيقاتشكي،عضو هيات علمي بخش تحقيقات گياهپز

  ، سازمان تحقيقات، ترويج و آموزش كشاورزي، اردبيل، ايران)مغان (طبيعي استان اردبيل

  

  

  

  

    1395 ، سال97، شمارهفنينشريه 

  

  

 در مركز اطالعات و مدارك           با شماره             اين نشريه در تاريخ  

  .سيده استعلمي كشاورزي به ثبت ر
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 )045 (33743500:  ، تلفنمديريت هماهنگي ترويج كشاورزي
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  :مخاطبان نشريه

  كشاورزان پيشرو  و اعضا هيات علمي، محققان، كارشناسان، مروجان

  

  

  

  :اهداف آموزشي

  :شما خوانندگان گرامي در اين نشريه با

  در شرايط منطقه مغاناي در سويالكه دو مديريت كنه •

  كنترل شيميايي عليه اين آفتموفقيت نكات مهم در  •

  . آشنا خواهيد شد
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  فهرست مطالب

  عنوان

  

  صفحه

 6  مقدمه

  7 اي لكهتشخيص آلودگي مزرعه به كنه تارتن دو 

  9  اي در سويالكهپايش كنه دو 

  11   آب و هوايياي با شرايطلكه تارتن دو هاي كنهارتباط آلودگي

  12  اي در سويالكه تارتن دو دستورالعمل براي تيمار كنه

  13  ايلكه تارتن دو كنترل شيميايي كنه

  15  هاي شيميايي مورد استفادهكشكنه

  16  هاي كاربردي حاصل از نتايج تحقيقتوصيه

  18  مورد استفادهمنابع 
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  مقدمه

 ;Tetranychus urticae (Arachnida: Acariايلكه تارتن دو كنه

Tetranichidae)  يكي از آفات جدي و خطرناك در محصوالت مختلف زراعي 

اين كنه از . )2 (گرددگرم و خشك محسوب مياز جمله سويا به ويژه در شرايط 

ها سريع برگو مرگ كند و منجر به خشك شدن ها تغذيه ميسطح داخلي برگ

اي در پايان رشد رويشي و لكه دو يگي به كنهزماني كه آلود. )6 (گرددمي

 درصدي محصول 60 تا 40افتد، منجر به كاهش ابتداي رشد زايشي اتفاق مي

تر هستند و هاي گياهان سوياي آلوده به كنه شكنندهبراين، غالفعالوه. گرددمي

-احتمال پاره شدن آنها بيشتر است كه اين موضوع، باعث افزايش خسارت مي
تواند منجر به كاهش اي ميلكهعدم كنترل مناسب و به موقع كنه دو . گردد

شرايط گرم و خشك تابستان، به ويژه در در . )5 (گرددشديد محصول سويا مي

ساز باشد، به ويژه اين كه تواند مشكل مغان ميمرداد ماه اين آفت در منطقه

، در ماه مرداد در  كيلومتر بر ساعت در بعد از ظهر15بادهايي با سرعت باالي 

بنابراين . آورد مغان شرايط را براي پراكنده شدن سريع اين آفت فراهم ميمنطقه

 مورد ،گيري از شيوع اين آفت در منطقههاي كنترل و پيشضروري است كه راه

از طرف ديگر در اين نشريه، مطالبي پيرامون روش و زمان . بررسي قرار گيرد

هاي در صورت رعايت توصيه. يز ارائه خواهد شدها نكشپاشي آفتصحيح سم

مربوط به جلوگيري از ايجاد تنش آبي و تقويت گياهان، احتمال آلودگي سويا به 

. يابداي و به تبع آن، نياز به استفاده از سموم شيميايي كاهش ميلكهكنه دو 

هاي كشاورزي، باعث كاهش استفاده از سموم شيميايي عالوه بر كاهش هزينه

  .گرددفظ سالمت محيط زيست و كمك به كشاورزي پايدار ميح
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  اي لكه دو  تارتنكنه مزرعه به آلودگيتشخيص 

افتد و كنه ن كنه به صورت غيرمنظم اتفاق ميبه دليل اين كه طغيان اي

س ايدر مق. ن است ناديده انگاشته شوداي بسيار كوچك است، ممكلكهدو تارتن 

 دچار تنش ي كهاي مشابه گياهان سويايلكهدو ن تارت يمزرعه، خسارت كنه

كنه معموال در نواحي مستعد تنش خشكي اين آلودگي به . اند، استشدهخشكي 

 شود شروع مي، ارتفاع بيشتر در داخل مزرعه حاشيه مزارع و نواحي داراياز جمله

 )2شكل  (شونداي ميهها زرد، برنزه و يا قهوبا افزايش خسارت، برگ. )1شكل (

  .)1 (هاي آلوده اتفاق بيافتدبرگ زودتر از موعد ريزش و ممكن است

باشد و اين كنه روي بسياري از اي وسيع ميلكه تارتن دو  كنهميزبانيدامنه 

 رعايت بهداشت بنابراين،. هاي هرز قادر به بقا و افزايش جمعيت استعلف

 ايجاد گرد و غبار هاي هرز و جلوگيري ازمزرعه، از جمله مديريت و حذف علف

- تارتن و كاهش خسارت آن ميزياد در مزرعه مانع افزايش سريع جمعيت كنه
خسارت اين آفت ممكن است در هر زماني در تمام طول فصل رشد، با  .شود

  .ادامه يافتن شرايط محيطي گرم و خشك بروز نمايد

  

  

  

  

  

  

  

 
 

مزرعه ( مزرعه سويا اي از حاشيهلكه تارتن دو  شروع آلودگي به كنه-1شكل 

  ))مغان(مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل 
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ها زرد، برنزه و برگاي روي سويا كه لكه كنه تارتن دو خسارتعاليم -2شكل 

  .شونداي مييا قهو

  

  اي در سويالكه دو پايش كنه

ه در آن بيشتر است، پايش از حاشيه مزرعه كه احتمال آغاز آلودگي به كن

بنابراين . گياهان سبز داخل مزرعه نيز ممكن است آلوده باشند. شودشروع مي

  .كل مزرعه مورد بازبيني قرار گيردبايد 

هاي پاييني، مياني و بااليي از نظر آلودگي به كنه و تغيير رنگ از حالت برگ

ها برگردانده شوند و بايد برگ. گيرداي مورد بررسي قرار ميطبيعي به زرد يا قهوه

يا تخم كنه با استفاده از يك ها و سطح زيري برگ از نظر وجود افراد بالغ، پوره

افراد بالغ را . )3شكل  (مورد بررسي قرار گيرد)  برابر10نمايي با بزرگ(لنز دستي 

.  روي يك صفحه كاغذ سفيد مشاهده نموداهاي سويتوان با تكان دادن برگمي

هاي بالغ به شكل  كنه،)4شكل  (هاي سياه در ناحيه شكملكهبه دليل وجود 

  . باشند ميذرات كوچك تيره و در حال حركت روي كاغذ سفيد قابل مشاهده
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ها در سطح زيري برگ بايد با يك هاي بالغ و نابالغ و تخمحضور كنه -3 شكل

  .لنز دستي مورد بررسي قرار گيرد

  

  

  

  

 
  

 

 

 

هاي سياه در طرفين ناحيه شكم افراد بالغ و نابالغ كنه تارتن كهوجود ل -4شكل 

  ايلكهدو 

ها نيز مورد توجه قرار گيرد بايد وجود يا عدم وجود تار در سطح زيري برگ

يابد و هم به عنوان  تار با افزايش شدت آلودگي افزايش ميتنيدن). 5شكل (

شود و هم ان جديد استفاده ميها و گياهها به برگابزاري براي پراكنده شدن كنه

  .كندها عمل ميبه عنوان پناهگاه و محافظي براي كنه
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اي در سطح زيري برگ لكهتن دو ر تنيده شده توسط كنه تاتارهاي -5شكل 

  آلوده

 .اي در سويا اعالم نشده استلكه دو هيچ آستانه اقتصادي عددي براي كنه

. باشديي با سطح تغيير رنگ يافته يا زرد ميهابرگشروع كار با برآورد درصد 

 درصد تغيير رنگ برگي از مرحله شروع گلدهي تا 15 تا 10آستانه عمل رايج، 

ها اي ممكن است تا زماني كه غالفلكه دو يكنه. باشدشروع توليد دانه مي

گياهان سويا پس از تيمار با . هنوز سبز هستند، باعث كاهش عملكرد گردد

باشند، هر چند در اي ميلكه دو يادر به ترميم آسيب حاصل از كنهكش قحشره

زماني كه تيمار .  نشوونمايي گياه، مقدار جبران خسارت، كمتر استياواخر دوره

، بايد برچسب سم شيميايي مورد استفاده از نظر باشدشيميايي آخر فصل ضروري 

 بعد از مرحلهشود ه ميتوصي. دوره زماني پيش از برداشت، مورد توجه قرار گيرد

 در اين مرحله كهبه دليل اين سمپاشي اجتناب گردد، غاز رسيدگي غالف بايد ازآ

  .كنترل شيميايي تاثيري در ميزان عملكرد نخواهد داشت
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 با شرايط آب و هوايياي لكهدو تارتن  هاي كنهآلودگيارتباط 
تواند با كش مينه، استفاده از ككاهش دمابيني بارندگي و در صورت پيش

 پايش جمعيت كنه صورت گيرد تا از ضروريستدر اين مدت . تاخير صورت گيرد

كه بارندگي خطر با وجود اين.  اطمينان حاصل گرددكاهش ميزان جمعيت

كني دهد، اما باعث ريشهاي را كاهش ميلكه دو يهاي كنهخسارت جمعيت

 از كنه باالييس از استقرار جمعيت زماني كه بارندگي پشود، به ويژه آلودگي نمي

 صورت گيرد و يا زماني كه به دنبال بارندگي، شرايط گرم و خشك حاكم گردد

)1( .  

اي در لكهدو تارتن  يكنهشيميايي عليه دستورالعمل براي تيمار 

  سويا

 معيار زير اي در سويالكه تارتن دو ي آستانه عمل براي كنترل كنهتعيينبراي 

  :)4 (گيردميه قرار مورد استفاد

   تارتن يا خسارت آن در مزرعهعدم مشاهده كنه: 0

) اي برگ در اثر تغذيه كنهسفيد شدن نقطه نقطه(مشاهده اثر خسارت كنه : 1

  هاهاي زيرين، عدم مشاهده زرد شدن زودهنگام برگروي برگ

ه ديده هاي پاييني گيااي برگ در اثر تغذيه كنه در برگسفيد شدن نقطه نقطه: 2

ها شود و در برخي نواحي مزرعه  يا گياهان پراكنده، زرد شدن زودهنگام برگمي

  . شودديده مي

هاي اي برگ در اثر تغذيه كنه به مقدار زياد در برگسفيد شدن نقطه نقطه: 3

هاي مياني نيز ود و در برخي گياهان اين عاليم در برگشپاييني گياه ديده مي

هاي پراكنده هاي قسمت مياني گياه وجود دارد و كلنيكنه در برگ. شودديده مي

هاي پاييني زرد بسياري از برگ. شودهاي قسمت بااليي ديده ميكنه در برگ

   )آستانه سمپاشي). (اندريخته(اند هاي پاييني افتادهاند و تعدادي از برگشده
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ها زياد ريزش برگ. تهاي پاييني به سادگي قابل مشاهده اس برگزردي: 4

ها، تارهاي تنيده شده توسط كنه و اي برگسفيد شدن نقطه. گيردصورت مي

هاي بخش در برگ. هاي قسمت مياني گياه رايج استها در برگوجود كنه

آستانه خسارت (اي و كنه به تعداد كمي وجود دارد بااليي گياه سفيد شدن نقطه

  )اقتصادي

اي زرد شدن و قهوه. دهدبه ميزان زيادي رخ ميهاي پاييني ريزش برگ: 5 

هاي بااليي نيز عاليم خسارت در برگ. كندشدن به سمت باالي گياه حركت مي

هاي پاييني و مياني به تعداد خيلي زياد ها در برگكنه. شودبه وفور ديده مي

  .وجود دارند

  ايلكه كنه تارتن دوكنترل شيميايي

اي شود، لكهايي خشك منجر به طغيان كنه دو در صورتي كه شرايط آب و هو

هاي ذرت و سويا به عنوان كشبرخي حشره. استفاده نمودكنترل شيميايي بايد از 

سمي را انتخاب بايد . اند شدهاي نيز برچسب زدهلكهكش عليه كنه تارتن دو كنه

زده سويا برچسب براي مثال ، اي در محصول مورد نظرلكه دو  كه براي كنهنمود

است اي در يك محصول برچسب زده شده لكهسمي كه عليه كنه دو . شده باشد

دستورالعمل روي سم را بايد .  مناسب نباشدممكن است براي محصوالت ديگر

  .نمودمطالعه و مطابق آن عمل 

هاي مورد استفاده عليه ساير آفات محصول، مانند كشآگاهي از تاثير حشره

اي را لكه دو ييا در سويا كه ممكن است جمعيت كنه سوي و شتهكرم قوزه پنبه

رت نشان داده ذ روي هابررسيبراي مثال، . تحت تاثير قرار دهند، ضروري است

داري در است كه پرمترين با ماده موثر پايرتروئيدي منجر به افزايش معني

  . )1 (شوداي ميلكهدو ي جمعيت كنه
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شوند نيز ممكن  و سويا استفاده ميهايي كه در ذرتكشعالوه براين، قارچ

- ها باعث افزايش شدت آلودگي كنههاي بيمارگر كنهاست از طريق كشتن قارچ
-ها موثر نميهاي مورد استفاده عليه تخمكشكنه. هاي موجود در مزرعه شوند

مزرعه را سه تا بايد باشند، زماني كه ميزان تخم كنه موجود در مزرعه زياد باشد، 

دوباره بايد هاي تازه تفريخ شده موجود باشند، اگر پوره. نمودكبار پايش پنج روز ي

اي ظرفيت و قابليت توسعه مقاومت به لكهكنه دو . كردكش استفاده از كنه

اگر در يك فصل انجام بيش از يكبار سمپاشي عليه اين . ها را داردكشحشره

  بايدوه ماده موثر يكسان،كشي با گرآفت نياز است، به جاي استفاده مكرر از آفت

از آنجايي كه . )1(كرد هاي مجزاي ماده موثر استفاده هايي در گروهكشاز آفت

 از پاشش سم در حجم  بايداي بيشتر در سطح زيري برگ قرار دارد،لكه دو يكنه

ها كامل خيس اگر برگ. آيد  تا پوشش كافي فراهمنموداستفاده و فشار باال 

ايي كارايي مورد نظر را نخواهد داشت و فقط منجر به اتالف نشوند، كنترل شيمي

تواند مشكل باشد، چرا كه اغلب سموم سمپاشي آخر فصل مي هزينه خواهد شد

 21پيش از برداشت اي، داراي دوره لكهميايي توليد شده براي كنترل كنه دو يش

  . باشند روز مي28تا 

ه تواند مفيد باشد كه هنوز كنمي مزرعه زماني تيمار كانون آلودگي يا حاشيه

هاي كنه زنده  كلي، زماني كه كلنيتدر حال. در سراسر مزرعه پخش نشده است

 در طول حاشيه مزرعه و نواحي دچار تنش آبي در داخل آنو عاليم خسارت 

اند و سمپاشي هاي كنه به داخل مزرعه پراكنده شده، كلنيشودمزرعه، مشاهده 

  .   از آفت را به همراه نخواهد داشتاي كنترل مناسبي لكه
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  هاي شيميايي مورد استفادهكشكنه

هاي كشو آبامكتين از كنه) تيازوكسهگزي(، نيسورون )پروپارژيت(اومايت 

از اين ميان، نيسورون . باشندمنطقه مغان ميمورد استفاده توسط زارعين رايج 

در آغاز آلودگي، اگر در . دهاي بالغ نداركش هست و تاثير چنداني روي كنهتخم

ها وجود افراد بالغ و پوره بيشتر و تخم كمتر مشاهده شد، استفاده از پايش

كشي قابل قبول تيازوكس داراي تاثير تخمالبته، هگزي .شودنيسرون توصيه نمي

در مقابل، . كنداي جلوگيري ميلكههاي كنه دو است و از تفريخ تخم

هاي منطقه در دوزهاي فروشي موجود در سمفرموالسيون تجاري آبامكتين

 داراي اثر قاطع، شديد و سريع روي جمعيت كنه ،توصيه شده روي برچسب سم

اي در منطقه مغان است و منجر به مرگ سريع مراحل بالغ و نابالغ لكهتارتن دو

البته آبامكتين روي .  گرددافزايش جمعيت ميو مانع از ) 6شكل (اين كنه شده 

گذارد و روي پستانداران، زنبور عسل، موجودات هاي سيستم عصبي اثر ميگيرنده

 آبامكتين، زنكته ديگر در استفاده ا. آبزي و ساير موجودات اثرات سمي شديد دارد

 مقاومت به د، چراكه احتمال بروزشباعدم استفاده مدام و مكرر از اين تركيب مي

بنابراين اين تركيب . د دارداي وجولكهتركيب در جمعيت كنه تارتن دو  اين

  .كش مورد استفاده قرار گيردشيميايي بايد در تناوب با ساير تركيبات كنه
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 ساعت پس از تيمار 18اي لكهفلج شدن و مرگ سريع كنه تارتن دو  -6شكل 

  ام آبامكتين در شرايط آزمايشگاهيپي پي5/0با غلظت 

  

حجم آب  در زمان استفاده از اين سم  شدطور كه قبال نيز اشارههمان

 ليتر بر 500 حجم آب مصرفي بايد حداقل. مصرفي حداالمكان بايد زياد باشد

به ويژه در مورد كنه . كندنسبتا مناسبي روي گياهان ايجاد پوشش باشد تا هكتار 

ها در سطح زيري برگ مستقر هستند، ايجاد پوشش اي كه كنهلكهدو تارتن 

 . نجام كنترل مناسب و تاثير قابل قبول سم، ضروري استكامل براي ا
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  هاي كاربردي حاصل از نتايج تحقيق توصيه

اي بروز اي ابتدا به صورت لكهلكه دو با توجه به اين كه آلودگي به كنه - 1

يابد، همواره بايد پايش مزرعه به كند و سپس آلودگي گسترش ميمي

 .هاي آلودگي شناسايي شوندصورت مرتب انجام شود تا كانون

شود ولي در صورت وزش باد، آلودگي معموال از حاشيه مزرعه شروع مي - 2

بنابراين گياهان حاشيه مزرعه بايد به دقت . يابدبه سرعت گسترش مي

 . گيردمورد بررسي قرار) برابر 10با بزرگنمايي (بيني با ذره

 اي يكبارو هفتهشود زمان پايش معموال بعد از برداشت گندم شروع مي - 3

 .گيردصورت مي

در گياهاني كه دچار تنش اي لكه دو كنهدر گياه سويا آلودگي به  - 4

به عبارت ديگر، بخشي از مزرعه كه به . اند، شديدتر استخشكي شده

-تر ميهر دليل آب كافي دريافت نكرده است، نسبت به كنه حساس
 از رسيدن آب به بنابراين رعايت زمان صحيح آبياري و اطمينان. باشد

هاي كاهش آلودگي سويا به كنه دو هاي مزرعه يكي از راهتمام قسمت

 .اي استلكه

اند و با تنش در حالت كلي، در مزارعي كه آب و كود كافي دريافت كرده - 5

 .اي ناچيز استلكه دو ياند، معموال خسارت كنهآبي مواجه نشده

هاي هرز و علفرعايت بهداشت مزرعه، از جمله مديريت و حذف  - 6

يري از ايجاد گرد و غبار زياد در مزرعه مانع افزايش سريع جمعيت گجلو

 .شود تارتن و كاهش خسارت آن ميكنه

در منطقه مغان از اواخر (در حالت كلي سمپاشي در روزهاي گرم  - 7

در . بايد در ساعات خنك روز انجام شود) خردادماه تا اواسط شهريورماه

 . بايد سمپاشي متوقف گردد18  صبح تا10فاصله ساعت 
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)  كيلومتر بر ساعت14تا10با سرعت بيش از(ان وزش شديد باد در زم - 8

معموال سرعت باد در ساعات بعد از ظهر . نبايد سمپاشي انجام شود

رسد كه در  مي يا حتي بيشتر، كيلومتر بر ساعت20 ماه در مغان تا مرداد

  .چنين شرايطي مطلقا نبايد سمپاشي انجام شود

هاي كنه زنده و عاليم خسارت كنه در حالت كلي، زماني كه كلنيدر  - 9

طول حاشيه مزرعه و نواحي دچار تنش آبي در داخل مزرعه، قابل 

اند و هاي كنه به داخل مزرعه پراكنده شدهمشاهده است، كلني

 . اي كنترل مناسبي از آفت را به همراه نخواهد داشتسمپاشي لكه

اي، به دليل استقرار كنه در لكه تارتن دو ييه كنهپاشي علدر هنگام سم -10

ها، استفاده از حجم باالي آب به منظور خيس كردن سطح زيري برگ

 .كامل پوشش گياهي، ضروري است
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