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 قائم مقام اجرایی مدیر عامل در حوزه تولید

 های روغنیشرکت توسعه کشت دانه دفتر مرکزی

 (14 )قسمت ـ تولید و مدیریت پرورش کتان 

Flaxseed–production and management (part fourteen) 

 ای:آفات مزرعه

و بعضی دیگر ممکن است از گیاه  نددشوند. بعضی از حشرات مفیرسیدگی رویت میزنی تا حشرات مختلفی در مزارع کتان از جوانه

طور مستمر رصد و بر باشد. برای کاهش میزان خسارت مزرعه باید بهمدیریت این دسته از حشرات ممکن است هزینه .تغذیه نمایند

. توانند از کتان تغدیه کنندهای زیر میگونهبروز خسارت اقتصادی از سوی جمعیت حشرات صورت پذیرد. از موارد کنترلی قبل 

ها کنترل شوند و بعضی دیگر هرچند بر روی گیاه کشبا حشره ،زمان تحمیل خسارت اقتصادی به گیاهدر بعضی از این حشرات باید 

  .تواند خسارت جدی ایجاد نمایدشود و تعدادشان آنقدر اندک است که نمیدیده می

 ذیه کنندگان از گیاهچه:آفات موجود در خاک و تغ

شود. کنند شناخته میبرها که از کتان تغذیه میاز طوقه جرایعنوان دو گونه به   Agrotis orthogoniaو   Euxoa ochrogasterآفات

گذارند. میهای خود را در اواخر تابستان کند. حشرات بالغ تخمهرز تغذیه میهایالرو این آفات از بسیاری از انواع گیاهان و علف

کنند. الروها ممکن است تغذیه میاین فصل شده و از گیاهان و سایر نباتات در  تفریخمانده و الروها در بهار ها در طی زمستان باقیتخم

هایی که از کتان و بسیاری از گیاهان در سال Euxoa auxiliaris بر کنند. الرو طوقهها تغذیه زنی گیاهچههرز قبل از جوانههایاز علف

 کنند. باالست تغذیه می شانجمعیت

 :مونیتورینگ

ها تغذیه کرده و به تر از ساقهکنند. الروهای مسنها تغذیه میاز برگ باال رفته و معموالً کتان گیاهها از الروهای جوان بعضی از گونه

هایی که دارای تپه و ماهور است در زمین .شونددیده در خاک دیده می های خسارتهدر این حالت بوت .کنندها خسارت وارد میآن

متری سانتی پنجهای خاک در توان با غربال کردن نخالهشود. تراکم الروها را میهای مرتفع مزرعه دیده میدر قسمت خسارت ابتداً 

آن است که خاک  ،روش دیگر در حاشیه منطقه خسارت دیده ارزیابی کرد.پنج تا هشت باالی آن با استفاده از بیلچه و غربال با مش 

های گیری فواصل ردیفبر مورد ارزیابی قرارداد. این روش نیازمند اندازهنرم موجود در اطراف گیاهان را برای مشاهده خسارت طوقه

به  ایها حالت حلقهایجاد مزاحمت برای الروها آن که درصورتباشد گیری تراکم الروها میشت برای اندازهاکشت و طول خطوط ک

 گیرند.خود می

 ستون کشاورز
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 :آستانه اقتصادی

خسارت  طور دقیق مورد ارزیابی قرار نگرفته است. از نظر اسمیبر بر روی کتان هنوز بههای طوقهآستانه اقتصادی خسارت کرم

های کتان ممکن است با افزایش اندک عملکرد بر تلفات بوته. دهدع رخ میبالرو در هر مترمراقتصادی در صورت رویت چهار تا پنج 

 .روی گیاهان باقی مانده جبران شود 

 شرایط کنترل:

از ظهر یا عصر انجام شود این عملیات  اراواخر بهها ضروری تشخیص داده شد این مصرف باید در کشدر صورتیکه مصرف حشره

 و از ورود به مزرعه خودداری شود. گیرد قرار سمپاشیمورد  های آلودهباشد که تنها بخشتر میاقتصادی ،زمانی به مراتب

 های مفتولی:کرم

یچگونه و این در حالیست که هزند ندرت به کتان آسیب میباشد که بهای در مرحله گیاهچه میهای مفتولی از آفات غالت دانهکرم

 به ثبت نرسیده است.هنوز کشی برای کنترل کرم مفتولی در کتان حشره

 کنندگان از شیره نباتی:تغذیه

 :(Macrosiphum euphorbiaeزمینی )شته سیب

را بر تولید دانه سالم کاهش  تواند توان گیاهشود و میبر روی کتان دیده می زمینی است که معموالًشته سیب ،های شتهیکی از گونه

کند. شته های در حال توسعه استفاده میها و قوزهبرگ،هااین آفت از اندام دهانی برای سوراخ کردن و مکیدن شیره از ساقه دهد.

کند های کنترل طبیعی تولید میکند و بعد چندین نسل را متناسب با روشزمینی از گیاهان میزبان زمستانه به روی کتان پرواز میسیب

  .کنندان زمستانه مهاجرت میبها به گیاهان میزهای بالغ بالدار شدند آنوقتی شته

 نیتورینگ:مو

در مرحله گل کامل یا مراحل اولیه ر شته گباشد. اترین روش کنترل حضور شته در قسمت باالیی گیاه استفاده از تله مکنده میساده

ها بر روی توان با کوبیدن مالیم بوتهها را میشته خواهد بود. تر به صورت تصادفیرویت شد مزرعه نیازمند به بازدید دقیقظهور قوزه 

بوته در مرحله گل  25ها مالحظه نمود. برای ارزیابی افزایش خسارت اقتصادی حداقل سطحی سخت مانند یک سینی و ریزش آن

  .آوری شودجمع یبوته در مرحله قوزه سبز باید به صورت تصادف 20کامل و 

 شرایط کنترل:

حساسیت زمینی های سیبشته ی با بارندگی زیاد،یهادر سالاند. ثبت شدهکش تعدادی حشرهزمینی بر روی کتان برای کنترل شته سیب

ها و زنبورها بال توری ،هات شکارگر مانند کفشدوزکا. تعدادی از حشردارندزا های بیماریدر برابر حمالت قارچ یبسیار زیاد

  .دهندزمینی را مورد حمله قرار میهای سیبشته ،پارازیت
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 ها:سن

باشد. حشرات بالغ از گیاهان می  Lygus lineolarisترین آناند که رایجسه گونه از سن بر روی کتان مشاهده شده ،در ایالت مانیتوبا

ها نکروزه شده و شود که جوانهشوند. تغذیه سن باعث میدر زمانی که در مرحله جوانه و گل هستند به کتان منتقل میمجاور میزبان 

  .عقیم بماند هاگل

 مونیتورینگ:

بسیار در حاشیه مزارع  ها معموالًسنجمعیت که دهد نشان میدر انگلستان ها بررسی. به دام انداختتوان با استفاده از تله را می هاسن

  زیادتر است.

 ل اقتصادی در خسارت سن:ئمسا

 .متحمل استاین آفت برابر خسارت  در شرایط خوب رویشی در توانند در زراعت کتان با تراکم باال دیده شوند. کتان معموالًها میسن

کنترل  ،بار استفاده از تله 10سن در هر  100ند که در صورت مشاهده تا اهدر بررسی که در مانیتوبا انجام شده است به این نتیجه رسید

  .نمایدهای بیشتر جبران تواند خسارت حشرات را با تولید گلنکته مهم این است که گیاه میو این آفت اقتصادی نیست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


