
  شته سياه باقال

Aphis fabae Sscopoli ( Homoptera-Aphididae) 
  آفت مهم چغندربذري

  

   1ولي اله غديري

  

اي هاي متعددي از گياهان زراعي و علفهشته سياه چغندر كه به شته سياه باقال نيز معروف است داراي ميزبان   

  اشد. ب يهرز م

 رز دائمي، شمشاد و احتماالً گياهـان ديگـر  ـاي ههفـلم روي بعضي از عـورت تخـن شته زمستان را به صـاي  

اي زمستانه افراد بي بال به وجود مي آيد كه به تدريج افراد بالدار در بين آنها ظاهر و به طرف هذراند. در بهار ازتخمي گم

در مدت كوتاهي ا به صورت زنده زايي تكثير مي يابند و ها در روي بوتههمزارع چغندر بذري مهاجرت مي كنند . اين شته

  تمام بوته را مي پوشانند. اين آفت پس از توليد چند نسل به مزارع چغندر ريشه اي منتقل مي شود.

ا باعـث  هائي را به وجود مي آورنـد. تغذيـه شـته   هكلني ا و افزايش جمعيت،ها پس از استقرار در پشت برگهشته

ر آن در هنگام تغذيه، توكسين موجود در بزاق شته به ا و كاهش ميزان شيره گياهي مي شود، عالوه بهپيچيده شدن برگ

ا، كوتاه شـدن بوتـه، پژمـرده شـدن و خشـك شـدن       هبرگبرگ تزريق مي شود كه عكس العمل گياه ، پيچيدگي شديد 

    هاي مناسبي براي شته ها به وجود مي آورند كه در اينحالت كنتـرل آنهـا توسـط               پناهگاه اهبرگا است. پيچيدگي هبرگ

  حشره كش هاي تماسي مشكل مي شود.

رشد طبيعي  اي جوان بوته را مورد حمله قرار مي دهند و هبرگكلني هاي شته بيشتر درمركز بوته مستقر شده و 

ا خشك شده و گياه حالت سوختگي نشان مي دهد. به طور كلي خسارت هبرگاي هآنها را مختل مي كنند، بعضي قسمت

اي كناري بوته است. مايع غليظ و چسبناكي كه هبرگاي مسن و همچنين هبرگته بيشتر از اي مركزي بوهبرگوارده به 

اي ها را پـو شـانده و شـرايط را بـراي رشـد قـارچ      هبـرگ ا ترشح مي شـود سـطح   هعسلك ناميده مي شود و توسط شته

  انجام نمي شود.ساپروفيت و توليد فوماژين ( دوده ) فراهم مي آورد. در چنين شرايطي عمل فتوسنتز به خوبي 

اي هاي فرعي نيز مسـتقر مـي شـوند. سـاقه    ها روي ساقه اصلي و ساقههاي گل، شتههبا رشد ساقه و توليد جوانه

اي انتهايي در باقال نسبت به شته سياه بسيار حساس هستند بـه  هاي گل در چغندربذري همانند جوانههتوليد كننده جوانه

  شوند. طوري كه در مدت كوتاهي از شته پوشيده مي 
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  نحوه خسارت شته سياه روي چغندربذري

  

اگر در مزارع چغندر بذري شته سياه كنترل نشود اين آفت مي تواند توليد بـذر را محـدود كنـد. آلـودگي سـنگين      

  ا عملكرد بذر را كاهش داده و كيفيت بذرهاي توليد شده را نيز پائين مي آورد. هبوته

به شته را در مزارع چغنـدر بـذري افـزايش مـي دهـد، بـه همـين دليـل و         زمستان معتدل و بهار خشك آلودگي 

  اي مختلف متفاوت است.هاي آلوده و شدت آلودگي در سالههمچنين عوامل مؤثر ديگر درصد بوته

در كنترل جمعيت شته سـياه   .Lysiphlebus fabarum Marshalحشرات پرداتور و زنبورهاي پارازيت از جمله 

  هستند.  چغندرقند بسيار مؤثر

% امولسـيون  25اكسي ديمتون متيل  :سموم قابل استفاده براي كنترل شته سياه در مزارع چغندر بذري عبارتند از

  .ر% به ميزان يك ليتر درهكتا20به ميزان يك ليتر در هكتار و نيز تيومتون امولسيون 

ا و همچنين هغندر بذري از انتشار ويروس عامل بيماري زردي و موزائيك توسط شتهكنترل شته سياه در مزارع ج

  از وارد آمدن خسارت بيشتر به توليد بذر و محصول ريشه جلوگيري مي كند.                
  

  
 


