
 

 

 یاهان دانه روغنیگ مجله ترویجی

  44-49 ، ص1400 بهار و تابستان ،اول ، شمارهسومجلد 
http://jop.areeo.ac.ir 

 

 های کلزاهای جدید جهت کنترل کککشبررسی کارایی برخی حشره

 3و محمد تقي مبشری  2براری، حسن *1علي اکبر کيهانيان

پزشكي کشور، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج دانشيار پژوهش، بخش تحقيقات حشره شناسي کشاورزی، موسسه تحقيقات گياه -1

مازندران، پزشكي، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي بخش تحقيقات گياهپژوهش،  اريدانش -2 کشاورزی، تهران، ايران.

پزشكي، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و گياهبخش تحقيقات محقق  -3 سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزی، ساری، ايران

 .منابع طبيعي گلستان، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزی، گرگان، ايران

 

 چکیده

. زننديخسارت م يهاول یهاو برگ هايلدوناز کوت يهکه با تغذ ؛باشنداز آفات مهم کلزا مييكي های کلزا کك

 6های کامل تصادفي با اين آفت آزمايشي در قالب طرح بلوك کنترل برای جديد کشحشره معرفيبه منظور 

کش انجام شد. تيمارها شامل حشره 1397گلستان در سال  ومازندران  هایاستانتكرار در  3تيمار و 

ليتر در هكتار( در مقايسه با ميلي 75المبدا سي هالوترين )و  گرم در هكتار( 150و  300) يپرمترينآلفاسا

. با استفاده از کارت ندليتر در هكتار( و شاهد بوديليم 300تياکلوپرايد ) و ليتر در هكتار(يليم 600) ماالتيون

محاسبه  یها شمارش و براکك تعداد يروز پس از سمپاش 14و  7، 3 و يروز قبل از سمپاش1زردرنگ،  يچسب

 يزانو م يدهخسارت د یهادرصد بوته .يداستفاده گرد يلتونها از فرمول هندرسون تکك يردرصد مرگ و م

 هایکشنتايج نشان داد در هر دو استان حشره شد.يریاندازه گ روز بعد از سمپاشي 14در  سطح برگ يخوردگ

 یهادرصد بوته ينهمچن بيشترين کارايي را دارند. المبدا سي هالوترينو  در هر دو غلظت آلفاسايپرمترين

. داشتوجود  یدارياختالف معن درصد1در سطح احتمال پاشي روز بعد از محلول 14در ها يمارت ينزده بآفت

و  رهكتا درگرم  150 غلظت با سايپرمترين آلفا کشحشرههای کلزا از گردد جهت کنترل کكتوصيه مي بنابراين

 ليتر در هكتار استفاده شود. ميلي 75با غلظت  المبدا سي هالوترين

 .المبدا سي هالوترين مانند،کك هایسوسك، آلفا سايپرمترين، کلزاهای کلیدی: واژه

 

 
 keyhanian37@yahoo.com نويسنده مسئول: *
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 بیان مسئله
باشند و در بعضي از مناطق کشور برگي( مي 4-3های کلزا از آفات مهم کلزا در مرحله کوتيلدوني )کك

گذراني نموده و در نسلي بوده و به صورت حشرات کامل تابستانها تكسازند. اين سوسكخسارت جدی وارد مي

ها تغذيه نموده و موجب خسارت يلدونهای اوليه و کوتشوند. حشرات کامل از برگفصل پائيز وارد مزارع کلزا مي

باشد. همچنين های کلزا ميهای ريزی روی سطح برگگردند. بارزترين عالمت خسارت اين آفت ايجاد سوراخمي

ای دارند، ولي خسارت اصلي توسط ی گياه فعاليت تغذيهها روی ريشه و يا داخل دمبرگ و ساقهالروهای کك

های مرکزی سبب دهد و در صورت تغذيه از جوانهای کلزا رخ ميياهچهها و در مرحله گحشرات کامل کك

 و  Phyllotreta corrugata Reiche ها با نام علميشوند و دو گونه از اين کكها ميشدن گياهچهخشك

Psylliodes persicae Allasd   ،؛ 1384دارای بيشترين جمعيت را در مزارع کلزا هستند )کيهانيان و همكاران

ميليون دالر در  300های کلزا به مزارع در صورت عدم مبارزه به شمال آمريكا خسارت کك (. در1387نيان، کيها

 (.2002سال برآورد شده است )نودل و اولسون، 

 25کمتر از  اگروارد مي شود  کانادا درميزان خسارتي که به وسيله حشرات کامل و الروهای کك به کلزا 

نياز به اجرای  واين خسارت اقتصادی نخواهد بود ، خسارت وارد نمايند اوليه هایبرگ و هاکوتيلدون به) درصد

رشد کلزا های کنترل مديريتي آفات اوايل فصل يكي از روش (.1986)براکمن و بوچر،  ات کنترلي نيستعملي

روز پس از  21تا  7که تا حدود  باشد،ميميك های نباتي ضد عفوني بذر با سموم سيستروی کك در، مخصوصاً

های در اوايل رشد کلزا جهت کنترل کكهمچنين  (.1989)لمب، مي کند  سبزشدن کنترل اين آفت را تامين

های در مرحله کوتيلدوني، عمليات زراعي نظير تغيير در تاريخ کاشت )زود کاشت( را يكي از بهترين روش

 مواقع اکثر در. (1995)ميلبراتا و همكاران،  دانندکلزای ميمديريتي جهت کاهش جمعيت اين آفت در مزارع 

پاشي با  محلول روش با بايد کوتيلدوني، مرحله در ويژه به کلزا، مزارع در را مانند کك هایسوسك

نمود و بدون کنترل شيميايي خسارت زيادی به کلزا در مرحله کوتيلدوني ببار  کنترل های شيمياييکشحشره

 نياول از بعد، 2003در يك بررسي توسط هييسار و همكاران در سال  (.2000)گاولوسكي و لمب،  آوردمي

 هایگونه مانند کك هایسوسك تعداد، کلزا کوتيلدوني مرحله در سايپرمترين، آلفا کش حشره با سمپاشي

Phyllotreta spp. گائوچو(  ايميداکلوپرايد کشحشره اخير هایسال در. است کرده دايپ کاهش صفر به باًيتقر(

با  هاکشحشره است. اين شده معرفي بذور ساير و کلزا بذر ضدعفوني منظور به)کروزر(  تيامتوکسام کشحشره و

ها و ها و سوسكها، تريپسهای مفتولي، شتهطيف وسيع به صورت سيستميك و گوارشي از راه ريشه عليه کرم

 .(1999فينچ و ادموندز، )  است شده توصيهخوار های برگزنبور

چو وگائايميداکلوپرايد) های،کشحشره با کلزاضدعفوني بذر ،های انجام گرفته در کشوربر اساس بررسي

WS70 تيامتوکسام يا وگرم به ازای يك کيلوگرم بذر  14تا 12( به مقدار ( کروزرFS350) 10 تا 7 مقدار به 
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. عالوه بر (1395؛ براری، 1385)کيهانيان و خواجه زاده،  است شدهکيلوگرم بذر توصيه  كيدر  گرميليم

)براکمن و  هاگياهچه درصد 25از  شيبت خساراقتصادی ) نزيا سطحها به ضدعفوني بذر، وقتي جمعيت سوسك

به مقدار يك (EC50%با استفاده از سموم ماالتيون ) نيز کلزا هایگياهچهپاشي رسيده باشد، سم( 1986بوچر، 

 به( Sc35)% ايميدا کلو پرايدليتر در هكتار و ميلي 1200به مقدار  (EC60)% ليتر در هكتار، ديازينون

 هاکك اينكه به توجه با. (1385و خواجه زاده،  )کيهانيان است شده توصيه هكتار در ليترميلي 250 - 400مقدار

های گياهچه ،است و در شرايط مساعد آب و هوايي در طي چند روز قادرند کلزا مزارع در زا خسارت و مهم آفت

در مزارع  هاجهت کنترل کك است ها اجتناب ناپذير است. لذا ضروریکنترل شيميايي آن ،کلزا را از بين ببرند

 سموم کردن جايگزين و مصرفمک معرفي سموم یزمينه در بررسي. شود استفاده متنوع هایکشحشره ازکلزا 

و همچنين در صورت عدم ضدعفوني بذر و يا در صورت افزايش  مصرفي متداول سموم جای به خطر کم و موثر

 است. برخوردار زيادی اهميت ها حتي بعد از ضد عفوني بذر ازجمعيت کك

 (راهکار)معرفی دستاورد 
های کامل بلوك طـرح بالـق در شييآزماهای کلزا کك یرو هاکشحشره يياکار سهيمقا و بررسيجهت 

 واقع مزرعه) گلستان و( شويالشت منطقه ساری، شهرستان) مازندران هایتكرار در استان 3تيمار و  6تصادفي با 

کش آلفا سايپر مترين حشره :ها عبارت بودند ازتيمار .شد انجام( آباد سلطان روبروی سرخنكالته جاده در

به ® OD 24%) )بيسكايا پرايد تياکلوکش حشرههكتار، ، در گرم 150و  300به مقدار (WG 15% )آلفامين

 75 مقدار به( CS 10% ®نزئو)کاراته  هالوترين سي المبداکش حشره، در هكتار ليترميلي 300مقدار 

 آب با پاشي محلولهكتار و  در ليترميلي 600به مقدار  EC %57 کش ماالتيونحشرههكتار،  در ليترميلي

مازندران و  استان دوکلزای  مزارع در کك جمعيت بودن باال دليل به آزمايش اين 1397 زراعي سال در ،)شاهد(

  (.1)شكل  شد انجام مطلوبي نحو بهگلستان 

 
 ها در مزرعه )اصلی(کشها پس از کاربرد حشرهخسارت و تلفات کک -1شکل 



  علی اکبر کیهانیان

47 

 از بعد روز 3 در که داد ها در دو منطقه نشانها روی کكکشکارايي حشره درصد هایميانگين مقايسه

 تيمار دو پس از گذشت هفت روز گرفتند قرار گروه يك در تياکلوپرايد بجز کشحشره تيمارهای تمامي سمپاشي

 تياکلوپرايد و دوم گروه در ماالتيون، اول گروه در تلفات درصد بيشترين با المبدا سي هالوترين و آلفاسايپرمترين

 بيشترين با المبدا سي هالوترين و آلفاسايپرمترين تيمار دو سمپاشي بعد روز 14. گرفتند قرار سوم گروه در

 یهادرصد بوته يانگينم مقايسه .گرفتند قرار بعدی گروه در ماالتيون و تياکلوپرايد و گروه يك در تلفات درصد

 یداريالف معنتکش اخحشره يمارهایو با ت يدهها خسارت دبوته %7/88شاهد  يمارزده نشان داد که در تآفت

و  گرم در هكتار 150و  300 يزانبه م آلفاسايپرمترين، یهاکشحشره يمار. در تو در گروه اول قرار گرفت داشت

قرار گرفت و سوم  که در گروهرا دارا بود  درصد خسارت ينکمتربه ترتيب  ليترميلي 75المبدا سي هالوترين 

 قرار گرفتندو در گروه جداگانه  هداشت يياکار نيکمتريون و ماالت تياکلوپرايدکش حشره يمارهایت يمابق

 . (1)جدول

 سمپاشی از بعد مختلف روزهای در کشحشرهمختلف  تیمارهای کارایی درصد یسهمقا -1جدول

 تیمار

 گرم در هکتار()گرم یا میلی

 هاکشحشره کاربرد از بعد                       

 روز 14 روز 7 روز 3
تهه ههای درصد بو

 روز 14زده در آفت

45/86 (300)سایپرمترینآلفا a 17/90 a 41/48 a c81/14 

49/80 (150)سایپرمترین آلفا a 45/80 a 42/08 a c68/16 

53/74 (300)تیاکلوپراید b 7/21 c 50/61 b b28/60 

40/27 (75المبدا سی هالوترین) b 87/08 a 06/18 a c76/15 

21/81 (600)ماالتیون a 7/94 b 62/32 b b45/50 

 a7/88 - - - شاهد

 

های کشگرفت که هر چند تمامي حشرهتوان چنين نتيجهدو منطقه ذکر شده مي از نتايج تحقيق حاضر در

 300و  150 غلظتکش آلفا سايپرمترين با اما حشره ؛بودندبكار رفته در کاهش جمعيت و خسارت آفت موثر 

 نتايجنسبت به ساير تيمارها کارآيي قابل قبولي داشتند.  ميلي ليتر 75 المبدا سي هالوترين و گرم در هكتار

 تياکلوپرايداز  يرشده غ ياد يمارهایدر قالب ت يمصرفهای کشحشره يهسه روز اول کل درحاصل نشان داد که 

 يرتاث تلفات درصد 50با حدود  تياکلوپرايد کشحشره يانم ينبوده اند و در ا يمناسب يرتاث يزانم یدارا

 يونماالت يباست، ترک يدهبه حداقل خود رس يرتاث يزانم ينگذارد که با گذشت زمان ا یاز خود بجا يمتوسط

 بعدی بازديد روزهای در نيز بود گرفته قرار برتر گروه در اول تيمار دو همراه به آماربرداریروز  ينکه در اول يزن

 تياکلوپرايد کشحشرهتفاوت در محدوده  يروز بعد با اندک 14 که بطوری. نگذاشت بجای خود از مناسبي تاثير

بعلت نوع ماده موثره و نحوه  CS 10% يترژوپ یاستفاده شده با نام تجار هالوترينيسالمبدا  يبترک قرا گرفت.
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 آلفا سايپرمترين يمارغلظت ت و با دو يدهبه حداکثر خود رس يدروز بازد 14و  7 اش درياثر بخشيونش فرموالس

 غلظت دو هر در سايپرمترين آلفا موثره ماده با آلفامين کشحشره گرفته است. یجا )گروه برتر( گروه يكدر 

 مقدار مصرف با اول تيمار ميان اين در که است بوده انتها به تا ابتدا از مناسبي اثربخشي دارای استفاده مورد

 خود از هكتار درگرم 150 مصرف مقدار با دوم تيمار ازرا  (برتر %10)حدود بهتری بخشي اثر هكتار درگرم  300

 تاثير ماالتيون ترکيب آماربرداری روز اولين در که گرددمي متذکر اخير غلظت اين خصوص در است داده نشان

 برجای قبول قابل کماکان انتها به تا دوم تيمار پايداری و دوام ليكن است داده نشان خود از تيمار اين از بهتری

آلفا سايپرمترين روی  کشاز جمله استوني کارآيي حشره در همين راستا در ديگر کشورها .(1)جدول  است مانده

و هر  ها شده استای از جمعيت کكظهها در مزارع کلزا مورد مطالعه قرار گرفت که باعث کاهش قابل مالحکك

) هييسار و  شودپاشي ميل محلو مذکور کشساله در صورت افزايش جمعيت کك بالفاصله توسط حشره

های پاشي جهت کنترل سوسكمحلول برایکش همچنين در توصيه ديگری، استفاده از حشره .(2003همكاران، 

 به باال باشد و در اين رابطه  درصد 25است که خوردگي سطح برگ کك مانند در مزارع کلزا وقتي مورد نياز 

)نودل و همكاران،  های مورد استفاده دلتامترين، المبدا سي هالوترين و ماالتيون معرفي شده استکشحشره

2008). 

 توصیه ترویجی
گرم در  300 و 150 با غلظت آلفا سايپرمترين هایکشحشرهاذعان نمود  بايستيم يينها یبندجمع در

موثر بنظر  کامالًهای کلزا ليتر در هكتار جهت کنترل کكميلي 75به مقدار به مقدار  هالوترينيسالمبدا و  هكتار

ها ها در مرحله کوتيلدوني مزارع کلزا بايد روزانه برای حضور سوسكبه دليل احتمال خسارت کك. رسديم

پاشي توسط ل زمان محلوی سيستميك، هاکشحشرهوني بذر کلزا توسط در صورت عدم ضدعف شوند. بازديد

پاشي بالفاصله بايد ل ها خسارت ديده باشند. محلوها توسط کكبوته درصد 25ها وقتي است که کشحشره

جهت کنترل  گرم در هكتار آلفا سايپرمترين و المبدا سي هالوترين 150 غلظتانجام گيرد. با توجه به کارايي 

  شود.های کلزا توصيه ميکك

 سپاسگزاری

سازمان تحقيقات، آموزش  04-16-16-200-961636ی تحقيقاتي به شماره اين مقاله بخشي از نتايج پروژه

پزشكي کشور و مراکز تحقيقات کشاورزی و گياههای موسسه تحقيقات باشد. ازحمايتو ترويج کشاورزی مي

 گردد. های مازندران و گلستان قدرداني ميمنابع طبيعي استان
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