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   سنگندم

   Eurygaster  integriceps با نام علمي

 .آفات عمومي مي باشد زءیکي از آفات مهم گندم و جو است و ج

 

 مناطقمهمانتشاردرکشور

 
 بجز سيستان و بلوچستان / كرمان و هرمزگان كاري كشور اغلب مناطق گندم

 :خسارت

 

گذران خود را  كه ارتفاعات زمستانگذران مي باشند)نر یا ماده(  هاي زمستان : سنسنمادر

 .ترك نموده و در بهار به مزارع گندم و جو ریزش مي نمایند

ها  :پوره هاي سن اول و دوم تغذیه چنداني نداشته ولي از سن سوم به بعد تغذیه آنپورهها

  .به حداكثر خود مي رسند 1و  7رو به افزایش گذاشته و در سن 

  

 سن بالغ                                دستجات سن روي برگ 
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این حشرات كه همان سن هاي بالغ نسل جدید مي باشند براي ادامه رشد و سنهاینسلبهاره:

هاي تابستانه و زمستانه خود احتياج به تغذیه از دانه هاي سفت و  بدست آوردن قدرت پرواز به محل

 .آماده برداشت گندم دارند

عدد پوره برسد مبارزه بر عليه سن گندم ضروري  1متر مربع به بيشتر از  چنانچه تراكم پوره ها در

 .است

 :خسارتدررابطهباگیاهمیزبان

در این مرحله حشرات نر  :خسارتسندرمرحلهپنجهزنیبهتشکیلساقهياابتدایتشکیلخوشه

قبل از ظهور خوشه با شيره ساقه جوان ) شيره جوانه مركزي، یا ماده زمستان گذران از شيره برگ،

خسارت كمي نام دارد و  ،شکيل خوشه( مکيده و خوشه را خشک مي نماید.این گونه خسارتتابتداي 

 .در نهایت خوشه تشکيل نمي شود

گذران  در این مرحله از رشد حشرات كامل زمستان :خسارتدرمرحلهگلدادنوابتدایتشکیلدانه

خشکد و یاپوره  مکد و خوشه مي شود كه یا شيره ساقه را ميهاي سنين پایين خسارت زده مي  هو پور

 .از خوشه گندم و جو در مرحله گلدهي تغذیه و در نهایت دانه پوك مي شود 7و2هاي سنين 

 

 خسارتدرمرحلهشیریوخمیریشدندانهتارسیدنگندم:

هيچ عنوان ساقه را كنند و به  در این مرحله سن هاي بالدار و پوره ها فقط از دانه تغذیه مي

هایي را براي  ها آنزیم مکند.در این مرحله خسارت كيفي بيشتر مد نظر است چون سن نمي

كنند كه این آنزیم ها در داخل دانه  هاي دانه گندم وارد دانه گندم مي پروتئين "اینتروليز"

  د. مانند و در نهایت كيفيت خميري آرد پایين آورده و اصطالحاً خمير ور نمي آی باقي مي
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 (cخسارتسن

از تمام باشند. این آفت  مي گندم / جو / چاودار و اكثر گندميانهاي این آفت  ميزبان

 حشره كامل در پناهگاه ها. این حشره اليگو فاژ است. هاي گياه تغذیه مي كند قسمت

 راني كرده و یک نسل در سال دارد.   گذ زمستان

 :مبارزه

 :مبارزه بيولوژیک -1 

 : Hym:Scelionidae گونه زنبور پارازیتوئيد تخم از خانواده 3

basalis Asolcus=Trissolcus 

T.grandis 

T.rufiventris 

T.semistriatus  
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T.vassilievi 

T.festiva 

T.tumidus 

كه در مرحله الروي پارازیت داخلي  ( DIp:Tachinidae ) گونه مگس از خانواده 1

 :حشرات كامل سن گندم هستند

Phasia oblango 

Phasia subcoleoptera 

Ectophasia rubra 

Chryseria helluo 

Helomyia lateralis 

 :مبارزه زراعي -2

 كشت زود در پایيز)هراكشت( و برداشت سریع در آخر بهار •

 كشت واریته هاي زودرس •

ت دو مرحله اي محصول بدین صورت كه در مرحله خميري خوشه ها را درو مي برداش •

 .ها مي كنند ها چند روز بعد اقدام به كوبيدن آن كنند و با تسریع در خشک كردن آن

 .كشت جو در مناطق سن خيز چون زودتر از گندم برداشت مي شوند •

 :مبارزه شيميایي

 ليتر در هکتار 1و Ec 50% فنيتروتيون  -1

 سي سي در هکتار 733و  EC 2.5%  دلتا مترین -2

 قابل سن هاي پوره و مادر سن با مبارزه مراحل در ليتر ميلي733به ميزان    دلتامترین

 .است استفاده


