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Illiger(Col., Chrysomelidae)  97-105): 1(24چغندرقند مجله  .اصفهان استان رد  

  چکیده 

Chaetocnema چغندرقند کک tibialis Illiger (Col., Chrysomelidae) باشد می گیاه زراعی از آفات مهم این 

توجه به با. شوند نحوي که گاهی خسارت آفت به قدري شدید است که کشاورزان مجبور به واکاري می هب

 پیش آگاهی در زمینه ،یلدونی تا مرحله چهار برگیتحساسیت گیاه به خسارت باالي این حشره در مرحله کو

هاي چسبی رنگی در ردیابی  تله.  جمعیت آن نقش مهمی در کنترل آن داردتغییراتزمان ظهور حشره و بررسی 

 . مورد بررسی قرار گرفت،ي چسبی رنگیها در این تحقیق کارایی تله. شوند جمعیت حشرات آفت استفاده می

بر روي ) زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید و سیاه(هاي رنگی  کارت 1382و  1381هاي زراعی  بدین منظور طی سال

ها هر  کارت. در حاشیه مزرعه چغندرقند نصب گردیدند) متري1 و 75/0، 5/0، 25/0(هایی در چهار ارتفاع  پایه

حاوي حشره جهت بررسی فون و تعیین تراکم جمعیت حشرات به آزمایشگاه هاي  و کارتشده هفته تعویض 

 تکرار چهار تصادفی با  کامل هاي هاي خردشده بر پایه طرح بلوك کرتطرح آزمایش در قالب . منتقل گردید

براي مقایسه . شداختصاص داده  فرعی هاي  اصلی و فاکتور ارتفاع به کرتهاي فاکتور رنگ به کرت. انجام شد

هاي زرد با   در سال دوم کارت، سال اولدست آمده در هباتوجه به نتایج ب. ها از آزمون دانکن استفاده شد یانگینم

دو طیف زرد لیمویی و زرد پررنگ مورد مقایسه قرار گرفت که بیشترین میزان جذب کک به طیف زرد لیموئی و 

هاي چسبی رنگی در  این آزمایش براي استفاده از تله دست آمده دره نتایج ب باتوجه به.  متري بود25/0در ارتفاع 

متر از سطح زمین در حاشیه مزرعه 25/0هاي زرد لیمویی به ارتفاع  توان از تله آگاهی و ظهور کک می زمینه پیش

   .استفاده نمود
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  مقدمه  

 با 1381- 82سال زراعی   اصفهان دراستان

 تن 5/30عملکرد  طمتوس و  هکتارسطح زیرکشت7889

 غندرقنــدچتولید  نقش مهمی دردر هکتار غندرقنــد چ

  ).1382، نام بی(داشته است  کشور

.Ch  چغندرقند کک tibialis Ill. (Col.,

Chrysomelidae). گیاه زراعی از آفات مهم این 

تواند خسارت زیادي به  ط مناسب میکه در شرایباشد  می

هاي  که روي جوانه در صورتی. چغندرقند وارد کند

 عدد کک وجود داشته باشد نابودي 5 تا 3چغندرقند 

 باتوجه به .)1368 بهداد( حتمی است درصد90ها تا  جوانه

که بیشترین خسارت این آفت از مرحله کوتیلدونی تا  این

 پیش آگاهی در ،شود مرحله چهاربرگی به گیاه وارد می

 تراکم آفت نقش تغییرات و حشره کامل زمینه ظهور

استفاده از . مهمی در کاهش خسارت این آفت دارد

 در. ثر باشدؤم بسیارزمینه این تواند در   مییهاي چسب تله

جهان تحقیقات زیادي درخصوص جلب حشرات مختلف 

هاي رنگی چسبی صورت گرفته است که دراینجا به  به تله

  . شود اي از آن اشاره می وشهگ

Heathcote)کات  ســـه ان پرواز ــ زم(1978

هاي  دوزكــدادي از کفشــانه تعــو تغییرات سالی

اي  هاي چسبنده زرد استوانه هــله تلــوسی هچغندرقند را ب

تان تعیین ــرق انگلســاشی نشده شـــزارع سمپـــدر م

Prapyleaهــاي  کفشــدوزك .کرد

quattuordecimpunctata، , Adalia pipunetataو  

Coccinella septempunctata   9 و 25، 35به ترتیب 

  .شدند ها را شامل  درصد از شکار کل تله

Chen and Ko) وچــن و کــ  کــارایی (1994

هاي مختلف را براي مبارزه  هاي چسبنده درطیف رنگ تله

وان  تای در مزارع تربچهPhyllotreta striolataبا 

هاي زرد  نشان داد که تلهاین بررسی نتایج  .ندبررسی کرد

 از سطح زمین بیشترین شکار را متر  سانتی25 ارتفاع در

  .اند داشته

 (Hammak and Heller 1995) لرهاماك و ه

 جذب 1993 سال  در  داکوتادر مزارع ذرت در جنوب

هاي   را به تلهDiabrotica borberiبالغ  حشرات

طرح در  .آزمایش کردند دیی پروپانولیفناي  چسبنده طعمه

ه رشدي  تصادفی در چهار مرحل کاملهاي قالب بلوك

دهی  ، مرحله کاکلذرت شامل آخر مرحله رویشی

 ، مرحله آخر تورم تا اوایل شیري و مرحله آخر)شکفتن(

 غیراز مرحله افراد بالغ، شیري تا اوایــل خمیري انجام شد

هاي  داري به تله ذب معنیدهی در بقیه مراحل ج کاکل

بیشترین شکار در مرحله .  داشتنددیی پروپانولیفناي  طعمه

اتفاق افتاد و ) آخرشیري تا اوایل خمیري(آخر فصل 

  .ها بیشتر از نرها جذب شدند ماده

 (Kersting et al. 1997)کرستینگ و همکاران 

هاي کنجد در  براي بررسی تغییرات جمعیت زنجرك

هاي چسبنده زرد و  شرقی ترکیه از تلهمنطقه مدیترانه 

.   استفاده کردندلریتا-جانسونهاي مکنده تغییر یافته  تله

ها را  دار بین شکار تله دست آمده اختالف معنی هنتایج ب



138799/ 1شماره / 24جلد / چغندرقندمجله 

 .هاي مکنده جذب شد  گونه زنجرك در تله32. دادنشان 

رنگ  هاي چسبنده و زرد  توسط تله گونه18 که در حالی

هاي چسبنده زرد  ها نرها به تله یشتر گونهدر ب. ندجذب شد

  .هاي مکنده جذب شدند بیشتر از تله

 .De Gooyer et al)دي گویر و همکاران 

ثرترین روش براي تخمین ؤهاي چسبی را م  تله(1998

زمینی در مزارع یونجه  دقیق جمعیت زنجرك سیب

 این روش کمترین واریانس و باالترین دقت زیرا نستنددا 

  .شترا دا

 Capinera and Walmsely)والمسلینرا و کاپی

کک  (چغندرقنــد پاسخ بینایــی حشرات (1978

Systena blanda, palestriped.هاي   زنجرك

Aceratagallia uhleri, Macrosteles facifrons و 

Balclutha neglecta سن Lygus lineolaris ،

 و کفشدوزك Chrysopa carneaبالتوري

Hippodamia convergens(هاي رنگی و   را به تله

هاي مختلف در شرایط مزرعه  هاي تشتک آب در رنگ تله

این بررسی مشخص گردید که  در .ندارزیابی نمود

 جذب  Systena blanda, palestriped کک هاي گونه

در مقایســه بـــا رنگ هاي تشتک آبی زرد  باالیی به تله

 و ند داشتهاي سیاه آبی، قرمز، نارنجی و سفید رنگ

. هـــاي چسبنـــده جـــذب شد ندرت توسط تلــه هب

 Aceratagallia uhleri, Macrostelesهاي  زنجرك

facifrons و Balclutha neglectaهاي    عموماً به تله

هاي تشتک آب نارنجی رنگ بهتر جواب  چسبنده و تله

 Chrysopa بالتوري ،Lygus lineolaris سن. دادند

carneaزك  و کفشدوHippodamia convergens 

طور ه هاي آزمایش شده ب  از رنگیــک تــوســط هیچ

Capinera and)ثر جذب نشدندؤم Walmsley 1978).  

هاي   تله(Adams and Los 1986) آدامز و لوز 

هاي مختلف را براي ردیابــی حشــرات  چسبنده در رنگ

 گونه 22از .  ذرت شیرین استفاده کردندهاي کامل کک

 Chaetocnemaآوري شده، کک ذرت  ک جمعک

pulicaria  4/94 هاي شکار شده را شامل  درصد گونه

داري  طور معنی رنگ به هاي زرد پررنگ و زرد کم تله. شد

هایی که در  تله. ندها شکار باالتري داشت از دیگر رنگ

دار از  طور معنی  به،ندمتر از زمین نصب شده بود6/0ارتفاع 

متر از زمین شکار باالتري 2/1 و 8/1فاع هایی به ارت تله

هاي زردپررنگ که داخل مزرعه ذرت نصب  تله. اند داشته

 کنارهایی که در حاشبه مزرعه و یا در  شده بود از تله

دار شکار  هاي هرز نصب شده بود به طور معنی علف

  .ندباالتري داشت

در ادامه ) Esker et al. 2002(اسکر و همکاران 

بی ـهاي چس هـ از تل)1986(مز و لوز ات آداـتحقیق

رداري از ـب هـونـتر براي نمـم6/0اع ـزردرنگ به ارتف

آیوا استفاده در ایالت  در مزارع ذرت C. pulicaria کـک

ها در اوایل فصل رشد  آنبراساس این تحقیق  .کردند

هاي چسبی  ذرت براي تخمین جمعیت کک استفاده از تله

  .ردندک  توصیه زرد را در حاشیه مزرعه ذرت
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ر جهت و ـثیأ ت)2004 (ارانــر و همکــاسک

کار ــزان شــی زرد را در میـهاي چسب هــارتفاع تل

هاي   طی سالChaetocnema pulicariaک ــک

 ي آمریکاآیوادر ایالت  در مزارع ذرت 2002-2001

 ارتفاع مختلف پنجهاي چسبی زرد در  تله .بررسی کردند

و سه جهت افقی، ) متر 15/0و  3/0، 45/0، 6/0، 9/0(

درجه نسبت به سطح زمین نصب 30عمودي و زاویه 

 تصادفی  کاملهاي این طرح در قالب طرح بلوك .گردید

در سال  . تکرار اجرا گردیدپنج با لبه صورت فاکتوری

داري بین  بودن جمعیت اختالف معنی  به علت پایین2001

ه نشد ولی  دیدC. pulicaria  ککتیمارها ازنظر جمعیت

متر و 3/0هاي به ارتفاع   تعداد شکار تله2002در سال 

داري در دو منطقه مورد  طور معنی جهت عمودي بهداراي 

ها در تعیین زمان و مکان  این تله. آزمایش بیشتر بود

 ا ککـب شیمیایی ارزهـها در مب شـک هرـفاده از حشـاست

C. pulicaria دنگیر مورد استفاده قرار می.  

ــه  در ا ــتفاده از تلـ ــه اسـ ــران در زمینـ ــاي  یـ هـ

ــسبنده ــ چـ ــه یرنگـ ــد مطالعـ ــات چغندرقنـ اي   روي آفـ

صــورت نگرفتــه ولــی روي ســایر آفــات هادیــان و      

هـاي   بـراي تخمـین تـراکم پـوره       ) 1379 (داالسالمییس

  از Agonoscena pistaciae بــال پــسیل پــسته بــدون

ــه ــاد    تل ــه ابع ــگ ب ــسبنده زردرن ــاي چ  15/05/010ه

متـري از سـطح زمـین در جهـت          5/1ارتفـاع   سانتیمتر در   

ــتفاده    ــل اس ــشرات کام ــکار ح ــراي ش ــوبی درخــت ب جن

ــد ــاالیی  . کردن ــستگی ب ـــریب همب ــه ضـ ــن مطالع در ای

هـاي    متوسـط تـراکم پـوره      وهـا    بین متوسط شـکار تلـه     

  .بدون بال وجود داشت

کردنـــد گـــزارش ) 1379 (رزایپـــورمصـــادقی و 

تـرین و    مـن هـاي چـسبنده یکـی از ای        از تلـه   اسـتفاده که  

ـ            ترین روش  کم هزینه  ه هـاي مبـارزه بـر علیـه حـشرات ب

هـاي   بـر همـین اسـاس از تلـه        . باشـد  در گلخانه می  ویژه  

چسبنده بـراي مبـارزه بـا حـشرات کامـل مگـس سـفید               

نـشان داد کـه بـین هفـت         هـا    آننتـایج   . نـد دکراستفاده  

، ، قرمــز، آبــیســبز، زرد، نــارنجی(رنــگ آزمــایش شــده 

رد از نظـر میــزان جلـب حــشرات   رنــگ ز) سـیاه و سـفید  

 هـم . هـا داشـت   دار بـا سـایر رنـگ      کامل اخـتالف معنـی    

ــین  ــی چن ــهبررس ــاع  تل ــه ارتف ــسبنده در س ــاي زرد چ  ه

 متـــري 5/1 و 1، 5/0 متـــري و فواصـــل 5/1 و 1، 5/0

هاي پنبه نـشان داد کـه در ارتفـاع یـک متـري و                از بوته 

متـري بیـشترین قـدرت جلـب حـشره وجــود      5/0فاصـله  

کنـد   ال را مطـرح مـی     ؤایـن سـ   هـا    بررسـی موع  مج .رددا

هـاي چـسبی رنگـی بـراي ردیـابی           توان از تله   که آیا می  

ــاالً و ــوه   شــکاراحتم ــکانب ــاي  ک ــتفاده ه ــد اس چغندرقن

 نقـش ق  یـ تحق بـا توجـه بـه ایـن موضـوع در ایـن               .کرد

ــه ــک  تل ــب ک ــسبنده در  جل ــاي چ ــد  ه ــاي چغندرقن  وه

ر چنــین رنــگ و ارتفــاع مناســب مــورد بررســی قــرا  هــم

  .گرفت

  

  ها ش روومواد 

ــال ــی   در سـ ــاي زراعـ ــان   در1381-82هـ زمـ
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ــت چغندر ــدکاشــ ــال( قنــ ــال  و 1/2/81 اولســ ســ

ــه )20/2/82دوم ــهاي  مزرعـ ــهسـ ــاري بـ ــاد  هکتـ  ابعـ

 منطقـــه قهـــاب و دو  ترتیـــب دربـــه  متـــر 150200

ــت  ــد و  شهررودش ــاب گردی ــفهان انتخ ــتان اص ــک  س ی

ــد  ــه بع ــتهفت ــال اول( از کاش ــال دوم و 8/2/81 س  س

 رقــم .نــدمزرعــه نــصب گردید  تابلوهــا در )28/2/82

زمــان سبزشــدن    و Univers منــوژرم کاشــته شــده   

 25/2/82 و 7/2/81درســـال اول و دوم بـــه ترتیـــب   

تـا اواسـط مردادمـاه      هفتگـی    بـه طـور    نصب تابلوها . بود

 25 چهــار ارتفــاع شــامل هــر تــابلو داراي .ادامــه داشــت

ــک  و75/0، 0 /5، 0/ ــود   ی ــري ب ــی ومت ــاي رنگ   مقواه

 چـسب   بـا الیـه نـازکی از       کـه متر  سـانتی  2015به ابعـاد  

ــشو چــسب خــشک( Tangle trapمخــصوص  ــه  ن تهی

 روي پوشــیده شــده بــود )شــرکت بینــالود شــرق شــده از

  .ها نصب گردید آن

 مزرعه اضالعدر   متري وسهتابلوها به فاصله 

حکم یک بلوك  ضلع در که هر به طوري .نصب گردید

 مقواهاي رنگی استفاده شده شامل .محسوب گردید

سیاه بود  هاي قرمز، سفید، زرد، آبی، سبز، نارنجی و رنگ

به این . شد ها الیه نازکی از چسب تله پوشیده  که روي آن

را شامل  هفت رنگ و چهار ارتفاع از ترکیبیترتیب تیمارها 

 هیپا خرد شده در هاي طرح کرتدر قالب آزمایش . شدند

 تکرار صورت گرفت که چهار تصادفی با هاي کامالً بلوك

فاکتور ارتفاع به   اصلی وهاي در آن فاکتور رنگ به کرت

صورت  ها به  تله.شداختصاص داده  فرعی هاي کرت

 درگردیده و به آزمایشگاه منتقل  هفتگی تعویض و

 ش شمارروي هر کارت شکارشده  ککمجموع  آزمایشگاه

تایج سال اول باتوجه به نکه ذکر است  الزم به. شد

هاي چسبی  بودن جلب حشرات به تله آزمایش و پائین

 و به ندها در سال دوم حذف گردید سیاه رنگ این تله

هاي چسبی زرد  هاي چسبی زرد پررنگ با تله جاي آن تله

هاي  داده. مورد مقایسه قرار گرفتند) کمرنگ(لیموئی 

ح دو مزرعه به تفکیک طس از دو سال بررسی و در حاصل

 .تحلیل آماري شد وتجزیه  MSTATCسط برنامه تو

 توسط آزمون دانکن مورد مقایسه قرار زی نها میانگین

  .ندگرفت

  

  بحث نتایج و

تعداد  مورد  درتجزیه واریانس مرکب دو ساله

  خالصه1هاي چسبی در جدول   شکار شده در تلهکک

ها  رنگبراساس نتایج این جدول اختالف بین . شده است

درصد   احتمال پنج شکارشده در سطح  ککازنظر تعداد

دار  ها تفاوت معنی  ارتفاعبین ولی باشد میدار  معنی

شد که باتوجه به این  دار اثر سال نیز معنی. مشاهده نشد

 با تراکم  چغندرقنداي که در سال دوم آزمایش مزرعه

دار شدن  معنی. باشد  قابل توجیه میبودباالتر انتخاب شده 

 ها رنگ تفاوت  نوساندهنده نشان رنگ × سالاثر متقابل 

  این براساسباوجود این. باشد  میدوم به سال اول سال از

رنگ زرد در هر دو سال آزمایش باالترین میانگین جدول 

   .به خود اختصاص دادکک شکارشده را 
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  )1381-82( هاي چسبی  چغندرقند شکارشده در تلههاي ککتجزیه واریانس مرکب دوساله  1جدول 

  

میانگین مربعات  درجه آزادي  منبع تغییرات

)y (79/26**  1  سال  

  34/1  6 بلوك)سال(

)A( 34/13 *  5       رنگ

Y × A  5  **04/2

  48/0  30  1ي خطا

)B(3   ارتفاع  ns 92/4

Y   ×B 3  **67/1  

B× A  15  * 46/0

YBA  15  ns 28/0  

  24/0  108  2يخطا

  دار غیر معنی -ns      درصد 5  احتمالسطح  دردار معنی *   صددر 1  احتمالسطح  دردار معنی **

  

   به تفکیک سالهاي چسبی مختلف تله  يها شکار شده در رنگکک  میانگین تعداد 2جدول 

  

نارنجی  سبز  آبی  سفید  زرد رنگ  قرمز

a009/3  a913/2  a818/2  b369/2  b290/2  c720/1  سال اول  

a628/4 bc321/3 bc194/3  c904/2  b792/3 d120/2   سا ل دوم

  . با حروف مشترك از نظر آماري اختالف معنی دار ندارندهاي  میانگین)ردیف( درهر سال

  

دارشدن اثر متقابل   معنی باتوجه به،در عین حال

 در ها  ارتفاع تفاوتتوان مشاهده کرد که میارتفاع   سال

 براساس. یکسان نیست سال اول مقایسه بادر  سال دوم

در سال اول  باالترین میانگین کک  3شماره  جدول

 متري 0/ 5 و25/0 شکارشده به ترتیب مربوط به ارتفاع

که درسال دوم باالترین میانگین کک   درحالی،بوده است

اختصاص  متري 25/0 و5/0 ارتفاعبه ترتیب  شکارشده به

  .داشت
  

   به تفکیک سالهاي چسبی مختلف تله ارتفاعاتشکارشده در کک مقایسه میانگین تعداد  3جدول
  

) متر(ارتفاع  00/1  75/0  5/0  25/0

a557/2  b282/2  b140/2  b163/2  سال اول  

ba552/3 a709/3 b312/3  c754/2  سا ل دوم  

  .با حروف مشترك از نظر آماري اختالف معنی دار ندارند  میانگین درهر سال                      
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شکارشـده  کک   مقایسه میانگین تعداد     4در جدول 

مختلـف را   و ارتفاعـات     هـا   هـاي چـسبی در رنـگ        در تله 

براسـاس ایـن جـدول رنـگ زرد         . توان مـشاهده کـرد      می

بیشترین میزان جذب کک چغندرقنـد را       ) رنگ  کم(لیموئی  

 اگرچـه  . قـرار گرفـت   بعـدي مرتبـه  رنگ سفید در     .داشت

دیـده   هـا  میـانگین داري بـین     ازنظر ارتفاع اختالف معنـی    

 25/0بیشترین تعداد کک به ترتیب در ارتفاع        ا  شود ام  نمی

که درجدول شـماره     باتوجه به این   .متري جلب شدند  5/0و  

ــر در 3 ــک    دو ه ــانگین ک ــاالترین می ــایش ب ــال آزم س

ــه ارتفــاع  ــوط ب ــود متــري5/0 و 25/0شکارشــده مرب ،  ب

تـر   ارتفاع براي شکار کـک مناسـب       توان گفت این دو    می

 کـه جـذب   انـد  ن دادهحقیقـات نـشا  ازطرفـی ت  . دنباشـ  می

هاي  ها به تله   بالتوري ها و  حشرات مفیدي مثل کفشدوزك   

بـاالتر   متـري و  / 5 ارتفـاع  در چسبی در مزرعه چغندرقند   

ترین  بنابراین براي حفظ این حشرات مفید مناسب     باشد می

متـري  / 25ارتفاع قابل توصیه براي کک چغندرقند ارتفاع      

  .باشد می

  

   گنربه تفکیک  هاي چسبی  مختلف تلهارتفاعات  درشکارشدهکک داد مقایسه میانگین تع 4جدول

  
  رنگ

نارنجی  سبز  آبی  سفید  زرد  میانگین   قرمز

  ) متر(ارتفاع

a206/3 a558/4 a629/3 ab913/2 ab769/2 a245/3
*a 122/2 25/0  

a117/3 b032/4 ab275/3 a371/3 a959/2 a136/3 ab929/1 50/0  

a718/2 b622/3  b906/2  b790/2  ab490/2  b592/2  ab908/1  75/0  

a535/2  c060/3  b009/3  ab950/2  b329/2  b346/2 b516/1 00/1  

a818/3  b205/3  bc006/3  c637/2  bc830/2
**d869/1   میانگین

  .با حروف مشترك از نظر آماري اختالف معنی دار ندارندهاي  میانگین هر ستون   در *   

  از نظر آماري اختالف معنی دار ندارنددر این ردیف  مشترك با حروفهاي  میانگین**     

  

 در سال دوم آزمایش مقایسه 5بر اساس جدول 

 که دادو زرد پررنگ نشان ) رنگ کم(رنگ زرد لیمویی 

زرد لیموئی نسبت به زرد پررنگ تعداد بیشتري کک شکار 

کرده و از نظر آزمون دانکن با زرد پررنگ در یک گروه 

   .دفتنقرار نگر

  

  1382هاي چسبی در سال  میانگین تعداد کک شکارشده در تله 5جدول

  

سبز  نارنجی  آبی  سفید  زرد پررنگ  زرد لیمویی  رنگ   قرمز

a 63/4  b 37/3  میانگین b 5/3  b 2/3  b 9/2  b 4/3  c 12/2  

  . با حروف مشترك از نظر آماري اختالف معنی دار ندارندهاي میانگین
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این آزمایش  ده درـت آمـدس هایج بـبا توجه به نت

متر 25/0اع ـویی به ارتفـگی زردلیمـبی رنـهاي چس هــتل

chaetocnemaبراي شکار کک چغندرقند از سطح زمین 

tibialisدر این مورد نتایج مشابهی .شود  توصیه می

  توسط

 کک ذرت روي (1986)آدامز و لوز  

Chaetocnema pulicariaبا این . دست آمده است ه ب

اوت که باتوجه به ارتفاع ذرت ارتفاع مناسب براي نصب تف

  پژوهش مذکور برايدر . اند ذکر کرده متر6/0ها را  تله

 از شیرین استفاده  ذرتهاي ردیابی حشرات کامل کک

اسکر و همکاران  چنین هم .هاي چسبی توصیه شد تله

 هاي چسبی زرد در ادامه تحقیقات آدامز و لوز تله )2002(

هاي به  تله شکار  .آزمایش کردندفاع مختلف  در ارترا

 در راها  این تلهاز  استفادهآنها.شتر بودبیمتر 3/0ارتفاع 

ها در  کش هاز حشر استفادهمناسب تعیین زمان و مکان 

  .کردندتوصیه  C. pulicariaبا کک  شیمیایی مبارزه

 توان  میتحقیقاین  دست آمده در ه ب کلی نتایجاز

  هاي چسبی رنگی در زمینه پیش تله استفاده از امکان

ذکر  را C. tibialis  چغندرقند ظهور کک زمانآگاهی و

هاي زردلیمویی به ارتفاع   تلهکاربرد بدین منظور .کرد

 .شود توصیه میمتر از سطح زمین در حاشیه مزرعه 25/0

که خسارت  ها با توجه به این در مورد زمان نصب تله

ها در  باشد نصب تله  میاصلی کک چغندرقند در نسل اول

توصیه ) زنی مرحله جوانه(اوایل فصل کاشت چغندرقند 

در ضمن براي نسل دوم آفت در شرایط استان . گردد می

ها  توان در هفته اول تیرماه اقدام به نصب تله اصفهان می

هاي چسبی   تله از استفادهبدیهی است در مورد. نمود

چنین    و هم درتعیین تراکم آفت، زمان مبارزهرنگی

  .باشد ارزیابی خسارت آفت نیاز به تحقیقات بیشتري می
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