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مقدمه:
درخت نارون ( )Ulmus spp.يكي از درختان غالب فضاي سبز مناطق شهري از جمله كرج محسوب ميگردد كه داراي گونههاي مختلف از
جمله اوجا ،نارون چتري ،ملج و نارون مجنون ميباشد .درختان نارون مورد حمله آفات و بيماريهاي مختلفي قرار ميگيرند .يكي از آفات مهمي
كه روي درختان نارون ايجاد خسارت ميكند ،سوسك برگخوار ميباشد كه خصوصاً در سالهاي اخير به معضل بزرگي تبديل شده و از آغاز
فصل رويش درختان به آنها حمله كرده و برحسب شرايط جوي بعضاً خسارت عمدهاي به درختان نارون وارد ميكند.
مرفولوژي (شكل شناسي):
سوسك برگخوار نارون با نام علمي  Xanthogaleruca luteollaاز مهمترين آفات نارون ميباشد كه به راسته سخت بالپوشان (. ( Coleoptera
وادهخان و  Chrysomelidaeتعلق دارد.
حشره كامل آن سوسكي به طول  5-01ميليمتر با بالپوشهايي به رنگ زرد مايل به سبز ميباشد .تخم حشره زرد رنگ و داراي سطحي مشبك
بوده و به طول  0ميليمتر است .تخمها به صورت دستهاي اغلب در سطح زيرين برگها گذاشته ميشوند .اين حشره داراي  3سن الروي است كه
طول آنها در پايان سن سوم به  01ميليمتر ميرسد .الرو سن سوم در پايان زندگي تكاملي خود ابتدا به پيش شفيره و نهايتا به شفيرهاي از نوع آزاد
و زرد رنگ تبديل شده و در سطح خاك و شكافهاي زميني و تنه درخت ميزبان و يا حتي ساير درختان استقرار مييابد.

شكل  : 1مراحل مختلف رشدي سوسك برگخوار :به ترتیب تخم ،الرو و حشره كامل

نحوه ايجاد خسارت :
حشره كامل برگهاي درختان را سوراخ سوراخ ميكند و الروها با فعاليت در سطح زيرين برگ از پارانشيم تغذيه نموده و فقط رگبرگها باقي
ميمانند و برگها حالت توري پيدا ميكنند بطوريكه درختان از دور با منظرهاي سفيد رنگ ديده ميشوند و با كاهش سبزينه برگ ،سطح فتوسنتز
درخت كاهش مي يابد و به مرور درخت ضعيف شده و مستعد حمله آفات پوستخوار و چوبخوار و بيماري مرگ نارون ميشود و در نهايت از پا
در ميآيد .تغذيه از برگها و خزان بيموقع آنها موجب از بين رفتن زيبايي و سايهدهي درخت ميگردد .درختاني كه برگهاي خود را بر اثر حمله
شديد آفت از دست دادهاند معموال در حدود  2تا  3هفته بعد شروع به رويش برگهاي جديد مينمايند كه از اين برگها نيز ممكن است الروهاي
نسل دوم تغذيه كنند .درختان آسيب ديده از اين آفت در سالهاي بعد برگهاي كوچكتري داشته و رشد ساليانه كمتري دارند.

(الف)
(ب )
شكل :2آثار خسارت توسط الف) الرو ،ب) حشرات كامل

بيولوژي (زيست شناسي):
2

سوسك برگخوار نارون زمستان را به صورت حشره كامل در البالي پوستكهاي درخت و شكافهاي زمين گذرانده و با مساعد شدن شرايط آب و
هوايي در تهران و كرج معموال از اواسط فروردين تا دهه اول ارديبهشت (همزمان با متورم شدن جوانههاي نارون) از پناهگاههاي زمستانه خارج
ميشود و پس از تغذيه از برگهاي جوان جفتگيري مينمايند .يك هفته تا  01روز پس از تخمريزي الروهاي نسل اول از تخم خارج ميشوند و
شروع به تغذيه گروهي از سطح زيرين برگها مينمايند .دوره الروي حدود  01تا  22روز طول ميكشد و الروها اغلب به صورت انفرادي فعاليت
مي كنند .بيشترين ميزان تغذيه و خسارت مربوط به سن دوم الروي است .الرو سن سوم پس از اتمام تغذيه از روي برگها پايين آمده و در البالي
پوستكها و حتي در سطح خاك پاي درخت بدواً تبديل به پيش شفيره و نهايتاً شفيره شده كه اين مدت نيز حدود يك هفته زمان ميبرد ،كه پس
از سپري شدن اين مدت حشره كامل نسل اول ظاهر ميشود و اين سيكل برحسب شرايط كليماكولوژي تا  4نسل تكرار ميشود.
کنترل:
مبارزه اصولي با سوسك برگخوار نارون مبتني بر استفاده از برنامه مديريت تلفيقي شامل عمليات زراعي مناسب ،كاشت ارقام مقاوم ،حفاظت از
دشمنان طبيعي و استفاده از سموم كم خطر و انتخابي ميباشد.
الف -مبارزه زراعي :مراقبتهاي زراعي نظير آبياري به موقع ،كوددهي مناسب و تقويت خاك ،از بين بردن پاجوشهاي اطراف درخت،
جلوگيري از زخمي شدن تنه و ريشه درختان نارون و نيز جمعآوري و انهدام بقاياي گياهي در فصل پاييز از موارد مهم مديريت مبارزه با سوسك
برگخوار نارون ميباشد .در طول فصلهاي پاييز و زمستان بايد شاخههاي خشك و ضعيف آنها بطور صحيح هرس شوند .از هرس شديد درختان
و نيز هرس در فصلهاي بهار و تابستان بايد اجتناب نمود.
ب -حفاظت از دشمنان طبیعي :سوسك برگخوار نارون داراي پارازيتهايي است كه در برخي مناطق قادرند آفت را تقريباً كنترل نمايند.
 Tetrastichus gallerucae ،Tetrastichus xanthomelaenaeو

اين پارازيتها شامل دو نوع زنبور پارازيت تخم به اسامي

يك گونه زنبور پارازيت شفيره به نام  Tetrastichus brevistigmaو يك نوع مگس پارازيت حشرات كامل سوسك برگخوار تحت عنوان
 Erynnia nitidaو يك كفشدوزك به نام  Oenopia conglobataميباشد .دو نوع زنبور فوق الذكر اثرات قابل توجهي در كم كردن جمعيت
آفت در نسل اول دارند و درصورتيكه سمپاشي با يك حشره كش كم دوام و سريع التاثير در حدفاصل بين ظهور الروهاي سن اول آفت و ظهور
حشرات كامل نسل اول زنبور پارازيت تخم صورت گيرد ،ضمن تلف شدن عده قابل توجهي از الروهاي آفت ،زنبور مذكور سالم باقي ميماند.
ج -مبارزه شیمیايي :مبارزه شيميايي با اين آفت به روشهاي مختلف شامل سمپاشي تاج درخت ،سمپاشي نواري دور تنه درخت ،تزريق
سموم سيستميك به داخل تنه و استفاده از سموم سيستميك در خاك انجام ميگيرد كه مورد اول از اهميت بيشتري برخوردار ميباشد.
سمپاشي تاج درخت :از سموم تماسي گوارشي داراي پايداري مناسب نظير ديازينون ،فوزالون (زولون) ،ديفلوبنزورون(ديميلين) ،تفلوبنزورون
و  ...ميتوان براي مبارزه با سوسك برگخوار نارو ن استفاده نمود .سمپاشي تاج درخت بايد در زمان اوج ظهور الروهاي سن اول آفت و قبل از
ايجاد خسارت انجام گيرد .زيرا از بين بردن الروهاي سنين باالتر مشكل بوده و مستلزم استفاده از غلظتهاي باالتري از سموم ميباشد .با توجه
به روند تدريجي تخمريزي و ظهور الروهاي اين آفت ،درختان سمپاشي شده بايد در حدود يك تا دو هفته پس از سمپاشي بازديد شوند و
درصورت مشاهده جمعيت آفت در حد خسارت زايي ،سمپاشي مرحله دوم طبق نظر كارشناس انجام شود .در طول فصل تابستان نيز بايد سطح

پشتي برگها هر  2يا  3هفته يكبار بازديد شده و الروهاي مربوط به نسلهاي بعدي در صورت لزوم در زمان مناسب مهار شوند .در هنگام
سمپاشي بايد دقت نمود كه تمامي برگها به طور كامل با محلول سمي آغشته شوند.
براي سمپاشي درختان نارون مرتفع استفاده از سمپاشهاي با قدرت پاشش زياد و نيروي كارگر ماهر به منظور ايجاد پوشش كامل تا باالترين
قسمتهاي تاج درخت ،ضروري است .به لحاظ قدرت پرواز و جابهجايي آفت از درختان تيمار نشده به بقيه درختان ،براي كسب نتيجه بهتر الزم
است سمپاشيها به صورت هماهنگ و همزمان در تمام مناطق شهر انجام گيرد .سمپاشي تك درختان و يا تعدادي درخت مجاور هم به تنهايي
نتيجهاي در پي نخواهد داشت.
نكات مهم :
3

-

در مبارزه با سوسك برگخوار نارون تركيبات مجاز در فضاي سبز كرج شامل ديميلين ،BT ،ديازينون ،تفلوبنزورون و در شرايط
بحراني فوزالون ميباشد.

-

در روي نهالهاي نارون در صورت مشاهده حتي تعداد محدودي حشره كامل و دستجات تخم  ،انجام مبارزه شيميايي الزامي است(.قبل
از ايجاد هرگونه خسارت)

-

در صورتي كه جمعيت حشرات كامل روي درختان زياد باشد  ،الزم است قبل از تخمريزي ،نسبت به سمپاشي اوليه تاج درخت در
اسرع وقت اقدام گردد(.به صورت موضعي)

-

كليه درختان  ،حتي درختاني كه يك بار سمپاشي شدهاند ،بايد به طور مرتب به منظور مشخص شدن وضعيت فعلي آفت ،بازديد شوند
و در صورت مشاهده الرو در حال تغذيه مجددا سمپاشي تكرار گردد.

-

در شرايط كرج در خصوص نهالها وجود بيش از  4حشره كامل روي هر درخت و وجود يك دسته تخم روي برگهاي هر شاخه اصلي،
نقطه بحراني و خسارتزا تلقي شده و سمپاشي با تركيبات مجاز الزامي است.

-

در خصوص درختان مسنتر  ،وجود آلودگي در حداكثر5درصد تاج درخت  ،نقطه بحراني و خسارتزا تلقي شده و سمپاشي با
تركيبات مجاز الزامي است.
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