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 (Tuta absolutaتوتا آبسولوتا ) آفت جدید

فلفل دلمه و همچنین تا یک شب پره بسیار خطرناک بویژه بر روی گوجه فرنگی می باشد . این آفت روی بادمجان بسولوآتوتا  تآف

       مثل خانواده سوالناسههرز سیب زمینی و انواع دیگر گیاهان مورد کشت ظاهر میشود . همچنین بر روی علف های 

((Datura spp. و ( Solanum nigrum)  ن آ% محصول را کاهش دهد و وجود 055-05فت میتواند آاین میشود. نیز مشاهده

فت بسیار تعیین آهمچنین میتواند محدودیتی در صادرات محصول به بسیاری از کشورها بشود . پیشگیری و مدیریت صحیح 

فت کش ها و همچنین اینکه بخش عمده ای از زندگی آوتا به بسیاری از فت تآکننده است . مبارزه شیمیایی اغلب بدلیل مقاومت 

 فت کش ها دور می کند با شکست مواجه شده است . آو خود را از معرض خود را درون خاک یا گیاه سپری می کند 

 

 :انتشار جغرافیایی

    باشد یعنی جائیکه چندین دهه به عنوان یک تهدید جدی برای کشت محصولبسولوتا آمریکای جنوبی می آفت توتا آ ءمنشا

یکسال بعد از و  همیالدی بود 7552اسپانیا در سال  از آن ارشزاولین گ وناحیه می باشد  جه فرنگی در بسیاری از مناطق اینگو

تونس بر روی گوجه فرنگی گزارش شد. اداره حفظ نباتات  ،ایتالیا،از جنوب فرانسه میالدی  7552در پایان سال و مراکش و الجزایر 

 دا سازی کند.هلند توانست در بعضی از مراکز بسته بندی گوجه فرنگی های وارداتی از اسپانیا این شب پره را ج

 :مهاجرت طبیعی

درباره انتشار طبیعی این حشره وجود دارد اما نشانه هایی وجود دارد که این شب پره ها می توانند کیلومتر ها با پرواز اطالع کمی 

خود ادامه دهند . به عنوان مثال در اسپانیا  حیات سانی می توانند در شرایط نامالیم و سخت بهآند و به یا توسط باد پراکنده گرد

ر و حتی درون جنگل ها نیز مشاهده شده است. در نتیجه این ام یافت شد فت دهها کیلومتر دورتر از مزارع گوجه فرنگیآاین 

 طبیعی است. عواملی از پراکندگی این حشره از طریق حاک

 بیولوژی : 

ییر است. کمترین دمای ساعت متغ72-82ازبا توجه به درجه حرارت  آن سیکل زندگی ولوتا به سرعت زادو ولد می کند وآبستوتا 

°حشره عالیت این الزم برای ف
C 9مرحله غذا در دسترس می باشد وارد ی این حشره تا زمانی که می باشد. و مرحله الرو

  تخم 765تا  705گذاشته و از  روی سطح فوقانی گیاه . حشره ماده تخم های خود رانمی گردد  )دوره توقف رشد حشره(دیایوز

 مرحله درنها می شوند ولی ا میوه ها را سوراخ کرده و وارد آساقه ها ی، و برگ ها  ( تبدیل میشوندالرومی گذارد . تخم ها به کرم )

از درون برگ و یا میوه خارج می  موقتای دو پوست اندازدارد و در بین  الرویچهار سن فت خارج می گردند. این آ هاآناز  شفیرگی

سپری می  (درون برگ های لوله شده یا درون کانال های ایجاد شده )رگی درون خاک یا روی سطح برگ ها فیگردد . مرحله ی ش

 یره یا حشره بالغ صورت می گردد. حشرات بالغ در طول شب فعال می باشند وفش ،می تواند به صورت تخم زمستانگذرانی. گردد

 مشاهده نشده است. آن  نگذرانزمستا فریقا فرمآطی روز در بین برگ ها مخفی می گردند. در جنوب اروپا و شمال 



  

 

 تشخیص:

  د . نرها رنگنمیلی متر می باش 05باز بالعرض با و میلی متر  6به اندازه تقریبی و حشرات بالغ خاکستری متمایل به قهوه ای 

بعد  نیندر س میلی متر( و زرد رنگ می باشند. این الروها5.0یک دارای اندازه ی کوچک) نبه ماده ها دارند.الروس تی نسبترتیره 

میلی متر طول  9خر یا همان الرو بالغ تقریبا آنها ظاهر می شود. الروسن آزرد متمایل به سبز شده و یک نوار سیاه پشت سر 

 میلی متر می باشد .  6نها تقریبا آره ها قهوه ای روشن بوده و اندازه فیید. شآن به رنگ صورتی درمی آداشته و پشت 

 

 :رهگیری آفتخسارت و 

ن منجر به تداوم آسیب برساند و تکثیر مستمر آآفت توتا می تواند به تمام قسمت های هوایی گیاه وارد و در هر مرحله از رشد 

فت در زیر طوقه آترجیح می دهند . اما این بیشتر فت در طول فصل کشت می گردد. الروها برگ ها را نسبت به ساقه ها آفعالیت 

   مدخل  ینها اغلب در نزدیکآمیوه و حتی درون میوه نیز دیده شده است. الروها فقط به میوه های سبز حمله می کنند. و فضوالت 

نها کانال های جوش مانند روی برگ ها می باشد. درون این عالئم آه میشود. مشخص ترین کنند مشاهدهایی که ایجاد می  سوراخ

از بین می روند . کانال های ایجاد  کامال هالودگی زیاد باشد برگآگر شدت او  نها را مشاهده کرد.آکانال ها میتوان الروها و فضوالت 

را می دهد که منجر به پوسیدگی میوه شکلی گیاه می گردد. و خسارت به میوه ها اجازه ی نفوذ بیماری های قارچی  باعث بدشده 

می تواند عالوه بر (   Pherodis phereomans )قبل یا بعد از برداشت می شود. استفاده از تله های فرمونی بویژه فرمون فروئید

بی  نیز بسیار موثر می باشند آتعیین کند تله های نوری بویژه رنگ  یژه حشرات نر رابوو فت آمان ظهور ز،فت آشناسایی میزان 

گلخانه ها محدود میشود . همچنین باید دقت کرد که تله های نوری  بهنها آبه دلیل اینکه به الکتریسیته نیاز دارند استفاده  ولی

مگر اینکه از توری های  به کار برده شوندها استفاده نمی کنند  نه هایی که از توری های ضد حشره در منافذ گلخانهنباید در گلخا

 بهره بگیرند.ضد حشره مناسب 



  

 

 خسارت آفت روی برگ و میوه

 

 

 الرو و خسارت آن

 

 فات مشابه:آسایر  تشابه توتا با



  

 

 جمله آنها می باشد: از شکل مواجه می سازدکه موارد زیرفات تشابهاتی دارد که رهگیری آنرا با متوتا با بعضی از آ متاسفانه

تقریبا شبیه کانالهای توتا می باشد. ولی کانالهای توتا پهن و جوش مانند می باشند   Liriomyzaکانالهای مگس مینوز  (0

در حالیکه کانالهای مگس لیریومیزا تونل مانند می باشند. فضوالت توتا درون کانالها پراکنده هستند در حالیکه فضوالت 

واقعی با سر و پاهای  کرمیک حلقه نازک درون کانال می باشد. الرو توتا )درون کانال( شبیه یک مگس مینوز شبیه 

 مشخص میباشد در حالیکه الرو مگس مینوز شبیه الرو مگس و بدون سر و پای مشخص می باشد.

روهای این سه مشاهده می شود. ال(نیز در خانواده سوالناPhythorimaea operculellaشب پره غده سیب زمینی ) (7

 ت دارای یک خط سیاه بزرگ و پاهای سیاه میباشندآف

 (در ساردنیا و احتماال جنوب اروپا وجود داردTecia syn. Scorbiapalopsis solanvoraشب پره گواتمالیائی ) (8

 در بین سایر آفت در آمریکا و ایتالیا ظاهر می گردد (Keifeferia lycopersicellaکرم گوجه فرنگی ) (2

ده از اوتا در گلخانه های گوجه فرنگی موثر بوده است. و استفقطع عمل جفتگیری برای کنترل آفت تکلی نتایج آزمایشی به طور 

 از گونه های مختلف آفت می باشد. فرمونهای فروئیدی خاص برای رهگیری این آفت بهترین راه حصول اطمینان

 

 راههای مقابله با آفت توتا

تمام بقایای گیاهی و علفهای هرز درون و اطراف گلخانه باید برای پیشگیری از انتقال آفت از کشت قبلی به کشت جدید  (0

 معدوم گردند

باید از تورهای ضد حشره مناسب در منافذ گلخانه ها استفاده  برای جلوگیری از ورود حشرات بالغ به درون گلخانه ها (7

سوراخ در هر سانتی متر مربع( برای مقابله با  9-6از ورود شته استفاده می گردند )رهائی که برای جلوگیری ود. وتگرد

 اتاقکیکی گلخانه ها ترمیم گردند و درب ورودی دارای تتوتا مناسب است. و در ضمن باید تمام دیوارها و سقفهای پالس

 .ورودی مجزا باشد

از سالم بودن نشاءها از تله های فرمونی فروئیدی در محل  فت استفاده گردد  برای اطمیناناز نشاءهای سالم  عاری از آ (8

 تولید نشاء ها استفاده گردد

 

  



  

 

 توتارشدی آفت ائی بر علیه مراحل مختلف یمبارزه غیر شیم

 Macrolophusو  Nesidiocoris tenius (Nesibug)استفاده از حشرات شکارچی همچون  (0

caliginosus(Mirical) و باید و آنها را پارازیته می کنند که بر روی تخم و الرو سنین اولیه توتا موثر می باشند .

توجه داشت که این شکارچیها باید در همان مراحل اولیه درمحل مستقر گردند و در صورت لزوم و جهت حصول 

ر این راستا باید دو مورد مهم را مد اطمینان در هفته نخست چندین بار نسبت به استفاده از شکارچیها اقدام گردد که د

 نظر داشت:

a.  برای جلوگیری از برهم خوردن جمعیت بومی شکارچیها از کاربرد آفت کشهای با طیف وسیع در مزارع هوای

 آزاد گوجه فرنگی خودداری گردد

b.  تاخیر در برگریزی به افزایش نسبتNesidiocoris  وMacrolophus در طبیعت کمک می کند 

عدد در  855ی از حشرات بالغ و به نسبت ا استفاده میگردد می تواند بسیارکه در آب تشتکهای تله ه روئیدیفرمونهای ف (7

تولید مثل در جمعیت آفت می گردد و با توجه به موقعیت باید بین هر تله را در روز شکار کند و این تعداد باعث کاهش 

هفته نسبت به تعویض کپسولهای فرمونی اقدام گردد و  2-6تله در هر هکتار گلخانه باید نصب گردد و هر  05تا  75

 همچنین الزم است چندین تله در اطراف گلخانه ها نیز نصب کرد.

 اگر آلودگی در نواحی گرم گلخانه صورت گیرد باید نسبت به معدوم کردن برگها و میوه های محتوی الرو اقدام نمود (8

ها در طول دوره رشد خود چندین بار از کانالها خارج می گردند و استفاده از اسپری باسیلوس تورینجنسیس در این الرو (2

ها و در نتیجه کنترل آفت گردد. بهرحال به خاطر داشته باشید که اسپری الرومرحله می تواند باعث از بین رفتن 

بگذارد لذا فقط در مراحل اولیه رشد محصول از  یز خود به جاباسیلوس تورینجنسیس می تواند باقیمانده ای روی میوه ا

 آن استفاده گردد

 

  



  

 

 مبارزه شیمیائی

روشهای فوق الذکر ممکن است برای کنترل آفت کافی نباشد. در این حالت اقدامات شیمیائی به منظور پائین نگه داشتن آفت در 

 سطح  آستانه اقتصادی الزم است. 

( بهترین اثر را نشان داده است اما ممکن Indoxacarb( و ایندوکساکارب)Spiosadبا پایه اسپینوساد)به کاربردن آفت کشهای 

توصیه شده مصرف  رمقادیطبق ولوژیکی آفت و یا گرده افشانی طبیعی تاثیرگذار باشد به هر حال این سموم باید یاست بر کنترل ب

و بهرحال در زمان به کاربردن سموم  و دفعات سمپاشی در هر فصل جهت جلوگیری از ایجاد مقاومت در حداقل باشد گردند

  .گرفتشیمیائی با کارشناسان گیاه پزشکی مشورت نموده و اثر آنها را بر روی دشمنان طبیعی در نظر 

 

 


