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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 کلم زینتی

ملی تاادلد    کاملل  باشد که مقاوم به سرماست و تا قبل از گلدهی ت میزِفرم رُکلم زینتی از گیاهان یکساله با برگهایی به 

بایلد از گرملا مفاف لت شلاد و بلرای      زودهنگلام  گللدهی  بلرای لللاگیری از   . در زیبایی فضای سبز کاربرد داشته باشلد 

 .للاگیری از رشد علفی دباید در سایه کامل دگهداری یا کاشت شاد

 

 (Brevicoyne brassicae)شته مومی کلم زینتی 

یکی از آفاتی که بر روی کلم زینتی فعالیت ملی  

بدن این آفلت از  .  کند، شته مامی کلم می باشد

و بله   یک ماده آردآلاد مامی پاشیده شده اسلت 

  .این لهت شته مامی کلم دام برده می شاد
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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 :زیست شناسی آفت

 در گلخادله هلا   از روی علف های هرز به سمت باته های کلم زینتی اواسط تابستاندر  (شته های ماسس)شته های بالدار

و در حاشیه ها و دزدیک ریشه شروع به تکثیر و تالید مثل افراد در و ماده می کنند و بتدریج بلاقی کللم هلا را     پرواز کرده

ها صلد  هر بلر  کللم  به قدری زیاد می شاد که روی  (با سردتر شدن هاا) در مدت کاتاهیلمعیت آفت . آلاده می کنند

در این مرحله براحتی قابل شناسایی هستند اما باید دادسلت کله مبلارزه بلا ایلن آفلت        و کنار یکدیگر دیده می شاد شته

با تغذیه از شیره گیلاه، ملاده    این آفت دیز مادند همه شته ها،. بایستی قبل از رسیدن لمعیت آفت به این تعداد می باشد

 .یجه رشد گیاه را متاقف می کندچسبناک ترشح میکند و در دت

بنابراین مبارزه با این آفت باید با بردامله ریلزی   . دسل هم تالید می کند 51این آفت در شرایط آب و هاایی قم در سال تا 

درله تلا   -51از شته مامی بدلیل پاشش مامی خاد مقاوم بشرایط دامناسب طبیعی باده و  .مرتب و من م صارت بگیرد

 .رعت داباد می شادسولی در دمای باالتر به  . را تفمل میکند درله 91حدود 

 

 :نحوه خسارت

شته ها با تغذیه از شیره گیاه از بر  های پایینی شروع کرده و در دهایت به قسمت مرکلزی گیلاه دفلای ملی کننلد و بلا       

این آفت ابتلدا از  . و آن را از فرم زیبا و کارآمد خاد خارج می کند باعث تاقف رشد باته شده آسیب به لااده های ادتهایی

     ماللب پیچیلدگی و قاشلقی شلدن برگهلای للاان کللم        حاشیه باغچه و بر روی باته های لاان تر به تغذیه پرداخته و 

ی بلر  هلا تجمل     بر رو( فاماژین)از طرف دیگر بر اثر چسبنده شدن برگهای کلم، دوده و قارچ های ساپروفیت. می شاد

مللی کننللد و باعللث بیمللاری هللای 

 .دگردثادای دیگری در باته ها می 

کلم های زینتی شاخه بریلده و بله   

زود تلر از سلایر    "فادتزی"اصطالح 

گاده های کلم زینتی به ایلن آفلت   

 .آلاده می شادد

                         

                                                          

بدشکلی در برگ های مرکزی که باعث عدد   

 رشد مناسب خواهد شد

2 



 

3 
 

ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 :مراحل کنترل آفت

و همچنین علف های هرز اطلراف باغچله هلای کاشلت،      حذف علف های هرز اطراف گلخاده های دگهداری کلم زینتی -5

به این دلیل که علف های هرز مفل مناسبی برای شلته هلای ماسسلی هسلتند کله      . قبل از کاشت باغچه های فضای باز

 .پرواز کرده و باته کلم را آلاده می کنند

ر کافیسلت بلا قلدم زدن در    بلرای اینکلا  . لهت شناسایی و تخمین رشد لمعیلت آفلت   هفتگیبازدید مکرر به صارت  -2

حاشیه این باغچه ها، البالی چند باته لاان را به عناان دماده با دست کنار زده و از حضار یا عدم حضلار آفلت مطمل ن    

 .شد

 

 .باشد نشانه عدم رسیدگی و بازدیدهای ذکر شده می باشد( جمعیت باالی شته)چنانچه باغچه کلمی دچار حمله شدید آفت * 

  درصد از کلم های زینتی در یک باغچله اوللین مبلارزه شلیمیایی صلارت       51حدودآفت در کلادی در صارت مشاهده  -9

در یلک   آثلار آفلت  هفته بعد از مشاهده اولین  2می تاان یکر کرد که  به صارت تجربی برای تخمین این زمان. می گیرد

الزم به یکر است کله باردلدگی   . و زمان سمپاشی فرا می رسد رسیدخااهد زیبایی  و به میزان آستاده زیانخسارت  ،باغچه

 .و در پی آن گرم شدن هاا، بهترین شرایط رشد و ازدیاد آفت می باشد
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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 

حتلی االمکلان از   ( دشلمنان طبیعلی آفلت   )در گلخاده ها به دلیل ولاد شرایط مساعد رشد پارازیت هلای ایلن آفلت     -1

 .زیتارها در چنین شرایطی می تاادند کارآیی مناسبی داشته باشندپارا. سمپاشی های بی مارد پرهیز شاد

 

سلمام تماسلی بله دلیلل     شدن در البالی بر  هلا،   به دلیل ولاد ماده مامی روی بدن این حشره و همچنین مخفی -1

 مجلاز و  بلا اثلر تماسلی،دفایی و تلدخینی     سیستمیکسلمام   . چندان کارآمد دمی باشنددرسیدن مستقیم سم به آفت 

در للدول  . کارآمدی که در بازار مالاد می باشد که کمترین خطر زیست مفیطی را داشته و به داعی ادتخابی می باشند

 .زیر دام و دسبت مصرف آدها آورده شده است

 

 طریقه مصرف نام سم

 دیم لیتر در هزار لیتر آب (کنفیدور)ایمیداکلاپراید 

 کیلا در هزار 5 % 11 ( سچِ)پی متروزین 

 دیم کیلا در هزار (پریمار)پریمیکارپ 
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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

بلرای  . در یک باغچه حتما داع سم را تغییر دهید تا از تالید آفلات مقلاوم لللاگیری گلردد    در صارت تکرار سمپاشی  -6

 .یادداشت کنیداینکار لدولی مادند لدول ییل تهیه کنید و اطالعات سمپاشی را 

 تاریخ سمپاشی نام سم نام آفت گیاه کاشته شده آدرس باغچه

     

     

 

در ظرف کاچکی با آب خلاب هلم    سمامی که بصارت پادری تاصیه شده است را قبل از اضافه کردن به مخزن اصلی -7

آب داخل مخزن را با آب شیرین و با دمای ولرم استفاده کنید تا اخلتال  سلم بهتلر     .اضافه کنیدو سپس به مخزن  بزدید

 .صارت گیرد

 .کارآیی خاد را دخااهد داشت در این شرایط سم نید زیراپرهیز ک درله 1در دمای زیر سمپاشی از  -8

، مفل مناسبی برای شته های زمسلتان گلذرادی اسلت    ی آلادهبقایای باته های کلم زینتی در اواخر سال در باغچه ها -3

را بله   آدهلا  ی باغچه های آللاده، هرگلز  حذف بقایابرای بنابراین . مشاهده می شاد که سال دیگر در گلخاده ها و باغچه ها

 .چاله کادها ادتقال ددهید

 (تناوب کشت رعایت گردد. )در مفل هایی که سال پیش در آدجا تراکم آفت زیاد باده است دوباره کلم کاشت دشاد -51

 

 

 

 


