آشنایی با سن گندم

شرکت بازرگانی دولتی ایران

مرکز پژوهشهای غالت

سن گندم با نام علمی  Eurygaster integricepsاز جمله مهمترين آفات گندم و جو در ايررا و شوروريام منه ره اسر .
مهمترين مناطق سنخيز در شوور ،استا يام فارس ،يمدا  ،شرمانواه ،مرشزم ،شردستا  ،اصفها  ،لرستا و تهررا مری با.رد.
تراشم سن گندم در مناطق مختلف شوور متفاوت اس در بين مناطق آبی از مناسبترين جايا د .ورامرين و برين منراطق ديرم
میتوا منه ه شرمانواه را نام برد.

از داليل طغيا سن گندم در ايرا میتوا به تخريب مراتع در اثر چرام بیرويه داميا و نابودم زيستگاهيام طبيعی آفر و نيرز
گسترش شو بیرويه غالت شه سبب انت ال آف از مراتع به مزارع .ده و يمچنين از بين رفتن د.منا طبيعی از مصرف بیرويه
سموم ا.اره شرد .به اين ترتيب با توجه به موارد فوق اين حوره به يك آف مهم شواورزم تبديل .ده اس .
اين حوره بسيار پلیفاژ اس و از ارقام مختلف گندم ،جو ،چاودار و يوالف و يمچنين گونهيام وحوی گرامينه و خانوادهيام ديگر
تغذيه میشنند.
مشخصات حشره کامل:
طول حوره شامل  8 - 11/5ميليمتر و عرض آ  8-5ميليمتر اس  .رنگ عمومی آ زرد تا قهوهام میبا.د.
اين آف به دو صورت شمی و شيفی به محصول خسارت وارد میشند.
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خسارت کمی:
حورات بالغ زمستا گذرا آف شه اصهالحا" سنيام مادر خوانده می.وند به صورت شمی به محصول خسارت وارد میشنند .به
اين ترتيب شه به تغذيه از جوانهيام ساقهدينده و خو.هدينده میپردازد و مزرعه را به علفزار تبديل میشنند .اگر خو.ره تورليل
.ود تغذيه از خو.ه توسط اين حورات صورت میگيرد و باعث خو.هسفيدم می.ود.
خسارت کيفی:
توسط پورهيام سن سوم و حورات شامل نسل جديد صورت میگيرد شه ضمن تغذيه از دانهيام گندم در مراحل .يرم و خميرم
با تزريق بزاق شه حاوم آنزيم پروتئولتيلی میبا.د سبب تجزيه گلوتن .ده و در نتيجه خمير حاصل از چنين گنردمی .رل .رده،
تردم نا شم و باف آ نا مهلوب می .ود .ت ليل خواص رئولوژيلی ،يا ن صا يا شايش قوام و پايدارم و نيز شمری م اومر بره
شوش خمير اولين تظايرات نا.ی از تأثير پروتئاز اس و دانهيام آلوده چروك خورده و در روم آنها يك ن هه سياهرنگ شه محل
ورود قهعات ديانی حوره اس ديده می.ود شه اطراف آ يالهام به رنگ زرد رو.ن موايده میگردد.

بيولوژم سن گندم به اين ترتيب اس شه زمستا به صورت حوره شامل در حال دياپوز و غالبا در ارتفاعات سپرم مریشنرد و برا
مساعد .د .رايط محيهی در اواخر زمستا يا اوايل بهار و بسته به مناطق مختلف يجوم سنيرا از ارتفاعرات بره سرم مرزارع
ريزش پيدا میشند.
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استفاده از سموم .يميايی در حال حاضر به عنوا موثرترين روش شنترل سن گنردم در ايررا و ديگرر شوروريام سرنخيرز دنيرا
عمومي دارد .به نظر میرسد در چند سال گذ.ته تمرشز يك جنبه روم مبارزه .يميايی بره تنهرايی شارسراز نبروده اسر و لرزوم
بلارگيرم روشيام مبارزه بيولوژيلی ،بررسی و .ناسايی ژ يام م اوم به سن گندم و توليد گندميام ترانسژنيك و در يك شالم
استفاده از مديري تلفي ی آفات ( )IPMدر شنترل سن گندم اجتنابناپذير خوايد بود.
تهيه شننده :زيرا .ادفر
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