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كرمهاي سفيد ريشه در زير خاك از ريشه گياهان تغذيه ميكنند .اين آفت در اكثر نقاط ايران و بيشتر در
نواحي سردسير يافت ميشود و از آفات مهم گياهان زراعي  ،درختان ميوه و درختان غير مثمر هستند.
كرمهاي سفيد ريشه از خانواده  Scarabeidaeوراسته سخت بالپوشان (سوسكها) شامل گونههاي :
 Polyphylla adspersa ،Polyphylla persicae ،Polyphylla olivieriو ...........هستند كه گونه اول در اكثر
نقاط كشور انتشار دارد و عمده خسارتي كه به درختان وارد ميشود مربوط به آن ميباشد.

شكل شناسي
حشره كامل
حشرات كامل  Polyphylla olivieriسوسكهايي هستند كه در حدود  72تا  53ميليمتر طول دارند و عرض
بدن آنها در عريضترين قسمت تا  72ميليمتر ميرسد .رنگ عمومي بدن قهوهاي تيره يا سياه است كه
تودههايي از پولكهاي صدفي رنگ روي آنها را پوشانيده است .اين پولكها به صورت نوار يا لكههاي
سفيد رنگ در سطح پشتي سر ،سينه و بالپوشها جلوهگر ميگردد.

شكل  -1حشره كامل كرم سفيد ريشه

تخم
تخمها كم و بيش بيضي نزديك به كروي به رنگ سفيد صدفي و بصورت مجتمع در خاك ديده ميشوند .به
طور متوسط ابعاد تخمها  7/3 × 4ميليمتر است.

شكل  -7توده تخم كرم سفيد ريشه درون خاك

الرو
الروها اسكارابيفرم ميباشد .بدين ترتيب كه داراي پاهاي سينهاي نسبتا قوي و بدن خميده شبيه ( )Cبوده و
آخر شكم نسبتا بزرگ و متورم است .بر روي آخرين نيم حلقه شكمي بدن دو رديف مو مشاهده ميگردد.

شكل  -5سنين مختلف الروي كرم سفيد ريشه

شفيره
شفيره در نزديكي سطح خاك تشكيل ميگردد و الروهاي كامل قبل از مرحله شفيرگي گهوارهاي بيضي
شكل از گل درست ميكنند و در داخل آن شفيره ميشوند.

شكل  -4شفيره كرم سفيد ريشه

خسارت
پس از تفريخ تخمها ،الروهاي سن اول اغلب به ريشه گياهان يكساله حمله ميكند و به آنها خسارتي را
وارد مينمايد .معموالً سنين باالي الروي اين آفت و همچنين الروهاي  7و  5ساله در روي درختان ايجاد
خسارت مينمايند .الروها از پوست و حتي از قسمتهاي سطحي چوب تغذيه ميكنند و بدين ترتيب
جريان شيره نباتي را قطع ميكنند .گياهان مورد حمله زرد ميشوند و رشد شاخههاي جديد در آنها متوقف
ميشود .اين گياهان ،به علت قطع ريشه ،در خاك استحكام چنداني ندارند و به سهولت كنده شده و به
زودي خشك ميگردند(.عاليمي مشابه كم آبي )

زيست شناسي
اين حشره زمستان را بصورت الروهاي  7 ،1و  5ساله در اعماق خاك بسر ميبرد .كرمهاي سفيد ريشه
اغلب دوره الروي  7تا  5ساله دارند .حشرات كامل معموال در ماههاي آخر بهار و اوايل تابستان مشاهده
ميشوند .حشرات كامل شب پرواز هستند و اكثراً (بخصوص افراد نر) در اطراف تلههاي نوري و چراغ
جمع مي شوند .حشرات نر قادر به توليد صدا بوده و در هنگام روز روي تنه درختان و يا در زير كلوخهها
استراحت ميكنند .حشرات كامل مختصري از برگ گياهان مختلف تغذيه ميكنند .حشرات كامل تخمهاي
خود را پس از جفتگيري در سطح خاك و بيشتر در شكافها و تركهاي خاك قرار ميدهند .دوره جنيني 7
تا  5هفته است و الروها پس از خروج وارد خاك ميشوند و شروع به تغذيه از ريشه گياهان مختلف
ميكنند .در سنين اول كه جثه كوچكتري دارند ،اغلب نزديك به سطح خاك زندگي ميكنند و از ريشه
گياهان يكساله ميخورند ،ولي در سنين باال به ريشههاي ضخيم درختان مختلف حمله ميكنند و به شدت
از آنها تغذيه ميكنند .گاهي تعداد  42تا  32عدد الرو روي ريشه يك درخت ديده ميشود .الروها در داخل
خاك به تناسب تغييرات درجه حرارت فصلي ،تغيير محل ميدهند .در ماههاي گرم سال در نزديكي سطح
خاك فعاليت ميكنند و در زمستان به اعماق خاك فرو ميروند .به همين لحاظ مبارزه شيميايي پاييزه و
زمستانه در مورد الروها نتايج مطلوبي را نميدهد.

روشهاي كنترل
الف -مكانيكي
مبارزه مكانيكي عليه اين آفت منحصراً به جمع آوري و از بين بردن الروها و حشرات كامل ميباشد.براي
جمع آوري حشرات كامل ميتوان از تله هاي نوري مناسب استفاده نمود.

ب -زراعي

شخم عميق :برگرداندن خاك باعث به سطح آمدن الروهاي داخل خاك شده و پرندگان آنها را جمع آوري
مينمايند.

ج -دشمنان طبيعي
كرم سفيد ريشه داراي دشمنان طبيعي فراوان است كه در مراحل مختلف زندگي آنها را مورد حمله قرار
ميدهند .حشرات كامل اغلب بوسيله پرندگان شكار ميشوند .تخمهاي اين حشره غذاي مناسبي براي
گونههاي مختلف مورچگان ميباشد و اغلب بوسيله آنها ربوده ميشود .الروها مورد حمله ميكروارگانيزمها
و ارگانيزمهاي مختلف قرار ميگيرند كه از آن جمله ميتوان  Nosema melolonthaeرا نام برد .همچنين
قارچ  Metarrhizium anisopliaeبه عنوان پاتوژن مرحله الروي اين آفت از كرج گزارش كردهاند .چندين
گونه از زنبورهاي جنس  Thipha ،Scoliaو  Elisبصورت پارازيت خارجي روي بدن الروهاي فلج شده
اين آفت زندگي ميكنند.

د -مبارزه شيميايي
در زمان مناسب كه همزمان با خروج الروهاي سن يك (اواخر بهار يا اوايل تابستان) ميباشد ،پس از گاورو
كردن زمين ،زير سايه انداز درختان (لكههاي آلوده) را شخم زده و سپس با توجه به وسعت سطح مذكور با
استفاده از محلول سمي ،زير تاج درخت ويا عرصه هاي آلوده را سمريزي ميكنيم .ميزان محلول مصرفي با
توجه به اندازه درخت و بافت خاك تغيير ميكند .سپس سه تا پنج روز بعد يك آبياري سبك كه پخش بهتر
و يكنواختتر سم را در عمق فعاليت آفت در پي داشته باشد انجام ميشود .بديهي است چنانچه آبياري
سنگين انجام شود جز شستشو و كاهش غلظت و عدم نتيجهگيري مطلوب چيزي در پي نخواهد داشت.
از آنجاييكه هدف اصلي از انجام اين مبارزه شيميايي از بين بردن الروهاي آفت ميباشد بنابراين با توجه به
دوره زندگي آفت الزم است اين كار به صورت  5سال و به صورت فراگير انجام شود.
تركيبات مورد استفاده :ديازينون  %02امولسيون به نسبت  1-1/3در هزار ،ديازينون گرانول به مقدار 122
گرم در مترمربع و كلرپايريفوس (دورسبان ) به نسبت  1/3تا  7درهزار مي باشد  .چنانچه از ديازينون
استفاده شود ،با توجه به دوام كم آن بهتر است يك ماه بعد اين كار تكرار شود.
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