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چکیده
 Hypera postica Gyllenhalمعزی  پور، م.، غالم  زاده چيتگر، م.، شجاعی، ش. س. و فاتحی، ف. 1401. كارایی چند حشره كش  عليه سرخرطومی برگخوار یونجه 

Col.: Curculionidae(e)، در شرایط صحرایی. مجله ترویجي علوفه و خوراك دام. 3 )1(: 75-81. 

سرخرطومی یونجه، یكی از آفات مهم یونجه محسوب می شود. بيشترین خسارت این آفت، به  خاطر تغذیه الروهای آن از برگ و جوانه های انتهایی 
یونجه است. در آلودگی های شدید، برگ ریزی و كاهش شدید محصول در چين اول رخ می دهد. با توجه به مسئله مقاومت سرخرطومی یونجه نسبت 
به حشره كش های رایج، استفاده از تركيبات جدید به  صورت تناوبی توصيه می شود. حشره كش اویسكت® با ميانگين كارایی %63/05، عليه الروهای 
سرخرطومی یونجه از بقيه تركيبات به  كار رفته موثرتر بود، هر چند با تيمار سایپرمترین )ميانگين كارایی %57/4( در یک رتبه قرار گرفت. تيمارهای 
ایمونيت®+دش، تاكومی®، استاركل® و ایمونيت® به  ترتيب با ميانگين های %52/6 ، %51/8، %41/2 و %35  كارایی، در رتبه  های بعدی قرار گرفتند. باالترین 
مقدار عملكرد وزن خشک یونجه، مربوط به كاربرد ایمونيت+دش® با ميانگين %12/49 كيلوگرم در60 مترمربع بود، هر چند با تيمارهای اویسكت® 
)ميانگين 12/26كيلوگرم در60 مترمربع(، ایمونيت® )ميانگين 11/94 كيلوگرم در60 مترمربع( و سایپرمترین )ميانگين 11/59 كيلوگرم در 60 مترمربع( در 
یک رتبه قرار داشت. ميانگين عملكرد حشره كش استاركل® 11/0 كيلوگرم در 60 متر مربع، تاكومی%10/39 كيلوگرم در 60 متر مربع در مقایسه با شاهد 
9/7 كيلوگرم در 60 متر مربع بود. حشره كش های اویسكت® )مقدار یک كيلوگرم در هكتار(، به  دليل كارایی بيشتر، ایمنی برای بشر و تجزیه سریع بقایای 
آن و ایمونيت® در تركيب با دش® )300 ميلی ليتر+1 ليتر در هكتار( با داشتن صرفه اقتصادی و دوره كارنس كوتاه، می توانند به  عنوان جایگزین موثر 

حشره كش رایج سایپرمترین، عليه آفت سرخرطومی یونجه مورد استفاده قرار گيرند.

واژه های کلیدی: سرخرطومی یونجه، حشره كش، عملكرد، مقاومت، دوره كارنس
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بیان مساله:
یونجه از مهمترین گياهان علوفه ای است كه در مناطق وسيعی از جهان 
كشت می شود. در ایران، در سال زراعی 96-97 سطح توليد یونجه 
كل كشور 663/327 هكتار و ميزان توليد آن 6/4 ميليون تن گزارش 
شده است. استان آذربایجان شرقی با سهم 10/3 درصدی در رتبه 
اول توليدكنندگان یونجه آبی كشور قرار دارد. كل سطح توليد یونجه، 
ميزان توليد و عملكرد )مجموع آبی و دیم( آن در استان مذكور در 
سال زراعی 96-97 به ترتيب 98/434 هكتار، 705/460 تن و 10909 

)8478 و 2431( كيلوگرم  در  هكتار گزارش شده است )1(. 
  سرخرطومی برگ یونجه از مخرب ترین آفات یونجه در اكثر مناطق 
دنياست )11( كه در صورت عدم كنترل، می تواند چين اول یونجه را 
نابود كند )3(. در برنامه های مدیریت كنترل سرخرطومی یونجه، كنترل 
الروها به  دليل  اینكه بيش از %90 تخریب برگ های یونجه در مرحله 
الروی اتفاق می افتد، بسيار مهم است )11(. كاربرد حشره كش ها جزو 
ضروری برنامه های كنترل است كه از خسارت اقتصادی به محصول 

یونجه، جلوگيری می كند )5(. 
بازدیدها و  آذربایجان شرقی، طی  آزمایش در منطقه  انجام  از  قبل 
نمونه برداری های به  عمل  آمده، هيچ دشمن طبيعی مشاهده نگردید. 
این موضوع نشان می دهد كه كشاورزان این منطقه، از سموم به  طور 
بی رویه استفاده كرده  اند؛ چنانچه خودشان نيز به استفاده بيشتر از ميزان 
اینكه مقرون به  توصيه  شده سموم، اذعان دارند. این حالت، ضمن 
صرفه نيست، سالمت بشر و محيط زیست را به مخاطره می اندازد. 
با توجه به تركيب رایج منطقه، حشره كش سایپرمترین با دامنه تاثير 
كاهش  غيرهدف،  بندپایان  در  تلفات  موجب  است  ممكن  وسيع، 
تنوع بی مهره گان، طغيان آفات و تكامل مقاومت به آفات شود )10(؛ 
بنابراین ضرورت استفاده از تركيبات ایمن  و كم خطرتر برای كنترل 
باید مورد توجه قرار گيرد )20(. سمومی كه  سرخرطومی یونجه، 
بر  باید عالوه  برده می شوند،  به  كار  یونجه  آفت سرخرطومی  عليه 
دارا بودن تاثير كافی، دوام زیادی نداشته باشند و از نظر باقيماندن 
روی علوفه یونجه توليد اشكال نكنند )3(. همچنين برای جلوگيری 
از بروز مقاومت، كنترل شيميایی آفت با استفاده از حشره كش هایی با 
نحوه اثر جدید الزم است )16(. با توجه به مسئله بروز مقاومت در 
سرخرطومی یونجه نسبت به حشره كش های رایج، استفاده از تركيبات 

جدید به  طور تناوبی توصيه می شود. 
هدف از اجرای این تحقيق، بررسی تاثير حشره كش هاي جدید ایمونيت®     
)آلفاسایپرمترین+ تفلوبنزورون(، تاكومی®      )فلوبندیاميد(، استاركل® 
با حشره كش  )دینوتفوران( و اویسكت® )تيوسيكالم( در مقایسه  
سایپرمترین، تركيب رایج در مزارع یونجه عليه آفت سرخرطومی 
و امكان جایگزین كردن تركيبات جدید با تاثير بيشتر و كم  خطرتر، 

به  جای حشره كش های متداول و مصرفی، با دامنه تاثير وسيع است.

معرفی دستاورد
پناهگاه های  از  بهار،  فصل  در  یونجه  سرخرطومی  ماده  حشرات 
زمستان گذران خود خارج شده، جفت گيری و تخم ریزی می كنند. 
آنها بعد از انتخاب ساقه های جوان، به  وسيله خرطوم، سوراخی در 
بافت ساقه ایجاد كرده و سپس در آن تخم گذاری می كنند. پس از 
تخم گذاری، مدخل سوراخ توسط حشرات ماده، با ماده قهوه ای رنگ 
پوشانده می  شود؛ به  همين دليل محل تخم ریزی در روی ساقه ها اغلب 
به  آسانی قابل تشخيص است. سرخرطومی یونجه دارای 4 سن الروی 
است. الروها پس از رشد كامل، در روی برگ و یا در بين چند برگ 
یونجه، پيله تنيده و به شفيره تبدیل می شوند. حشرات كامل، پس از 
پيله می  مانند؛  طی دوران شفيرگی ظاهر شده و چند روزی داخل 

سپس با سوراخ كردن پيله، از آن خارج می شوند )شكل 1(.
بيشترین خسارت این آفت، ناشی از تغذیه الروهای آن از برگ و 
جوانه های انتهایی یونجه است. حشرات كامل نيز از برگ و ساقه 
یونجه تغذیه می كنند. بيشترین خسارت توسط الروهای سن سه و 
چهار ایجاد می  شود. در آلودگی های شدید، برگ ریزی و كاهش شدید 
محصول در چين اول رخ می دهد. مزارع بشدت آلوده، ممكن است 
سفيد یا نقره ای با تعداد زیادی از برگ های مشبک یا كاماًل خورده  شده 

به  نظر برسند )11( )شكل 2(.
 اگر تعداد زیادی از الروها یا بالغين، تا زمان برداشت محصول باقی 
بمانند، باعث خسارت به ساقه ها و نوك جوانه ها می  شوند كه این 
حالت منجر به تأخير در رشد مجدد می شود )13(. ضعف گياه و 
به  طوری  كه گاهی بيش  اتفاق می افتد،  نيز  بازدهی محصول  كاهش 
از %90 محصول چين اول یونجه، توسط آفت سرخرطومی از بين 

می رود )14(. 

ترکیبات استفاده  شده
مواد و حشره كش های استفاده  شده در تحقيق حاضر، در جدول 1 آمده 
است. ایمونيت® حشره كشی با كارایی باال است كه حاوی دو ماده 
موثر آلفا سایپرمترین )به  ميزان 75 گرم  بر  ليتر( و تفلوبنزورون )به  ميزان 
75 گرم  بر  ليتر( مـی  باشد. وجود دو ماده موثر با نحـوه تاثيرمتفاوت، 
گزینه ای مطلوب برای مدیریت بروز مقاومت است. نحوه عمل این 
حشره كش بدین  قرار است كه آلفاسایپرمترین از راه تماسی و گوارشـی 
سدیمی  كانال های  در  اختالل  ایجاد  با  و  شده  حشره  بدن  جذب 
سلول های عصبی و بروز تكانه های عصبی پایدار، بطور سریع و با 
ضربه ای قوی، سبب مرگ آن می شود. تفلوبنزرون در سنتز كيتين در 
مراحل الروی حشره، اختالل ایجاد می  كند. از آنجا كه كيتين در ایجاد 
و تقویت الیه محافظ كوتيكولی حشره، نقش مهمی دارد بنابراین عدم 
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شکل 1- مراحل مختلف زیستی سرخرطومی یونجه )1، 2، 3 و 4 به  ترتيب تخم، الرو، شفيره و حشره كامل( 

شکل 2- عالئم خسارت سرخرطومی یونجه در مزرعه

کارایی چند حشره کش  علیه سرخرطومی برگخوار یونجه، )Hypera  post ica Gyllenhal (Col.: Curculionidae در شرایط صحرایی- میترا معزی پور و همکاران
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وجود آن، سبب مرگ الروهای حشره می شود؛ در عين حال، تماس 
حشرات ماده بالغ با تفلوبنزرون، سبب می شود تا تخم های گذاشته شده، 
عقيم و غيربارور باشند. این حشره كش به  مقدار 300 ميلی ليتر  در  هكتار، 
عليه كرم ميوه خوار گوجه فرنگی توصيه شده است. آلفا سایپرمترین با 
اثر ضربه ای مناسب و تفلوبنزورون با اثر ابقایی طوالنی مدت، امكان 
فراهم  را  گوجه فرنگی  ميوه خوار  كرم  طوالنی  مدت  و  موثر  كنترل 
می آورند. در هفت روز بعد از محلول پاشی، ایمونيت® با دز 300 
ميلی ليتردر  هكتار در استان های مازندران، قزوین و فارس، به  ترتيب 

%73/89، %83/54 و %71 كارایی نشان داده است )6(. 
تاكومی®، حشره كش گوارشی- تماسی از خانواده شيميایی دیاميدها، 
یک بنزن دی  كربوكساميد است كه به  طور كنترل  نشده، موجب رهاسازی 
مسموميت  ایجاد  با  حشره كش،  این   .)15( می شود  كلسيم  ذخيره 
انقباض شدید تمامی  گوارشی و تاثير روی كانال كلسيمی، باعث 
عضالت و فلج  شدن الرو می شود. در چنين شرایطی، الرو توانایی 
حركت و تغذیه خود را از دست می  دهد و در نهایت پس از چند روز 
می  ميرد. عالیم مسموميت با این حشره كش با عالیم مسموميت سموم 
رایج عصبی، متفاوت است )15(. كارایی حشره كش تاكومی®)0/25 
در هزار( در فواصل زمانی 2 تا 10 روز پس از محلول پاشی عليه الرو 

مينوز گوجه فرنگی، از %33/17 تا %82 افزایش نشان داد )4(. 
استاركل®، حشره كش جدیدی از گروه نئونيكوتينوئيدها و زیرگروه 
و  گوارشی  تماسی،  مذكور  حشره كش  می باشد.  فورانيكوتينيل ها 
نئونيكوتينوئيدی  سوم حشره كش های  نسل  از  و  است  سيستميک 
محسوب می شود )19(. این حشره كش به گيرنده های استيل  كولين 
در پس سيناپس سيستم عصبی حشره متصل می  شود و چون این 
عصبی  سلول  شود  شكسته  كولين  استراز  توسط  نمی تواند  تركيب 
به  طور مداوم در تحریک كامل قرار می  گيرد كه این امر منجر به تشنج، 
فلج  شدن و در نهایت مرگ آفت می شود. استاركل® در ایران برای 
كنترل سفيد  بالک در سبزی و صيفی به  ميزان 0/75 گرم  در  هكتار ثبت و 
توصيه شده است. غير از آن، دینوتفوران )30 گرم  در  هكتار( در 3، 7 
و 15 روز پس از محلول پاشی، روی الرو سن چهارم سوسک كلرادو 

سيب زمينی، به  ترتيب %35 ، %60 و %73/6 كارایی نشان داد )2(. 
اویسكت® حشره كش سيستميک با اثر تماسی و گوارشی است كه 
منشأ بيولوژیک دارد و از یک ننوع كرم دریایی تهيه می شود )9(. این 
حشره كش جهت كنترل الرو مينوز برگ گوجه  فرنگی )به مقدار 1 
كيلوگرم  در  هكتار( و مگس مينوز سبزی و صيفی )750 گرم  در  هكتار( 
انتقال تحریكات عصبی در سيناپس سيستم  توصيه شده است كه 
عصبی مركزی حشرات را تخریب می كند. اویسكت®  )60 گرم  بر  ليتر( 
در 3 و 6 روز پس از تيمار اول، به  ترتيب %20 و %11/8 و در 3 و 11 
روز پس از تيمار دوم )با 14 روز فاصله از تيمار اول( به  ترتيب 66/7% 
و %37/5، تلفات روی الرو مينوز برگ گوجه در شرایط آزمایشگاه 

ایجاد كرد )12(. 
سایپرمترین از گروه پایرترویيدها یک حشره كش غيرسيستميک، تماسي 
و گوارشي با اثر سریع، پایدار و بسيار موثر روی الرو شب پره ها و 
حشرات جونده در سيب و پنبه می باشد. سایپرمترین )2 در هزار( با 
%69/37 كارایی روی الروهای سرخرطومی یونجه در مقایسه با سایر 
تركيبات آزمایش  شده شامل آزادیراكتين )2 در هزار(، بایوبيت1® )2/5 
در هزار(، ناتوراليس2® )3 در هزار( و باسيوكارا3® )1/5 در هزار( به 
  ترتيب با %57/87، %46/25، %27/52 و %22 تلفات موثرتر بود )8(. 
دش عامل خيس كننده )سورفكتانت( غيریونی است كه افزایش، بهبود 
كارایی و اثربخشی سموم را موجب می شود و قابل اختالط با سموم 

شركت ب. آ. اس. اف است.

دستورالعمل
آزمایش های دو  ساله )سال 1395 و 1396( انجام شده روی یونجه های 
سه  ساله رقم همدانی در روستای مایان در 10 كيلومتری شمال غرب 
فروردین  ماه،  در  كه  داد  نشان  مركزی،  منطقه دشت  در  واقع  تبریز 
در  یونجه،  سرخرطومی  اوليه  سنين  الروهای  جمعيت  حداكثر 
ميانگين  با  اویسكت®  )شكل 3(. حشره كش  دارند  منطقه حضور 
1  Biobit®
2  Naturalis®
3  Basiokara®

جدول 1- تركيبات استفاده  شده

غلظت توصیه  شدهشرکت سازندهفرموالسیوننام عمومینام تجاری

300 ميلی ليتر در هكتارب.آ.اس.افسوسپانسيون %15 تفلوبنزورون+ آلفا سایپرمترینایمونيت

0/25 گرم  بر  ليترنيهون نوهياكوگرانول قابل انتشار در آب %20    فلوبندیاميدتاكومی

0/75 گرم  بر  ليترميتسویی كميكالگرانول محلول در آب %20 دینوتفوراناستاركل

1 كيلوگرم  در  هكتارالیف ساینس آریستاپودر قابل حل در آب %50 تيوسيكالماویسكت

750 ميلی  ليتر در هزار  ليترگل سمامولسيون %40 سایپرمترینریپكورد

1 ليتر  در  هكتارب.آ.اس.افامولسيون-دش
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با  كارایی %63/05، از بقيه تركيبات به  كار رفته موثرتر بود؛ هرچند 
تيمار سایپرمترین )ميانگين كارایی %57/4( در یک رتبه قرار گرفت. 
تيمارهای ایمونيت®+دش، تاكومی®، استاركل® و ایمونيت® به   ترتيب 
با ميانگين های %52/6 ، %51/8، %41/2 و %35 كارایی در رتبه  های 
بعدی قرار گرفتند. كارایی حشره كش سایپرمترین در تمام روزهای پس 

از تيمار )تا 21 روز( بين %50 تا %63 بود. 
از  پس  هفتم  روز  در  دش  ایمونيت®+  تيمار  اثرگذاری  بيشترین 
محلول پاشی، مشاهده شد. تركيب ایمونيت®+ دش به  تنهایی نسبت 
به كاربرد ایمونيت® عليه آفت موثرتر بود؛ به  طوری  كه این تركيب در 
الروهای  روی  بيشتری  تلفات  محلول پاشی،  از  پس  روزهای  تمام 
سرخرطومی یونجه نسبت به تيمار ایمونيت® ایجاد كرد. این حالت، 
نشان می دهد كه كارایی تركيب دش در مخلوط با حشره كش ایمونيت® 
افزایش می  یابد. در هر دو سال آزمایش، حشره كش تاكومی® در روز 
21 پس از محلول پاشی، به  همراه اویسكت® در رتبه مشابه قرار گرفت. 
حشره كش تاكومی® در روزهای اوليه پس از كاربرد، نسبت به سایر 
تيمارها پایين ترین درصد كنترل را داشت، اما با افزایش زمان، بر كارایی 
آن افزوده شد. احتمال می رود این تأخير در بروز تلفات، به نحوه اثر 

حشره كش مذكور مربوط باشد. بيشترین درصد اثرگذاری حشره كش 
استاركل® در روز هفتم، پس از محلول پاشی بدست آمد.

عملكرد دو  ساله وزن خشک یونجه كه در زمان چين اول )%10 گل دهی( 
و توسط دستگاه دروی دستی موتوری برداشت شد )شكل 4(، نشان 
داد كه باالترین مقدار عملكرد، مربوط به كاربرد ایمونيت+دش® با ميانگين 
12/49 كيلوگرم در 60 مترمربع بود؛ هرچند با تيمارهای اویسكت® )ميانگين 
12/26 كيلوگرم در 60 مترمربع(، ایمونيت® )ميانگين 11/94 كيلوگرم در 60 
مترمربع( و سایپرمترین )ميانگين 11/59 كيلوگرم در 60 مترمربع( در یک رتبه 
قرار داشت. ميانگين های عملكرد حشره كش استاركل® 11/0 كيلوگرم 
در 60 متر مربع، تاكومی® 10/39  كيلوگرم در 60 متر مربع در مقایسه 

با شاهد 9/7 كيلوگرم در 60 متر مربع بودند. 
الروهای  كنترل  در  اویسكت®  حشره كش   مثبت  تاثير  به  توجه  با 
سرخرطومی یونجه نسبت به تركيب رایج در منطقه، سایپرمترین و نيز 
دیگر حشره كش های به  كار رفته، می توان از این تركيب عليه آفت مذكور 
استفاده كرد. ضمن اینكه عملكرد محصول یونجه در تيمار كرت ها با این 
حشره كش مطلوب بود و نسبت به شاهد افزایش نشان داد. حشره كش 
و  راسته سخت بالپوشان  پایه توكسين طبيعی، روی  بر  اویسكت® 

شکل 3- آماده سازی زمين یونجه برای شروع آزمایش )سمت راست( و شمارش الروها درون ساقه )سمت چپ(

شکل 4- عمليات آماده  سازی یونجه برداشت  شده برای تعيين وزن خشک محصول

کارایی چند حشره کش  علیه سرخرطومی برگخوار یونجه، )Hypera  post ica Gyllenhal (Col.: Curculionidae در شرایط صحرایی- میترا معزی پور و همکاران
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بالپولكداران، دارای اثر انتخابی است )وار و ویتاك، 2004(. این تركيب 
برای بشر ایمن است و بقایای آن به  سرعت تجزیه می  شود و در طبيعت 

باقی نمی ماند )18(. 
با  ایمونيت+دش® هر  چند كه در مقایسه  قابل ذكر است كه تيمار  
تيمار اویسكت®، كارایی كمتری داشت اما از نظر كارایی و عملكرد 
وزن خشک یونجه با تيمار سایپرمترین، در یک رتبه قرار گرفت. این 
حالت نشان می دهد كه حشره كش ایمونيت® در تركيب با دش® نيز 
می  تواند گزینه مناسبی برای جایگزینی با حشره كش سایپرمترین و 
در تناوب مصرف با آن باشد. ضمن اینكه از نظر قيمت نيز با صرفه تر 
از حشره كش اویسكت® است. دوره كارنس حشره كش ایمونيت® 
به  مدت 4 روز بوده و كوتاه است. با این وجود، باید از مصرف بی رویه 
و نادرست این تركيب برای جلوگيری از احتمال بروز اختالل زیستی 

در دشمنان طبيعی، اجتناب نمود )17(.
   با توجه به جدید بودن این حشره كش ها، الزم است اثر این تركيبات 
روی دشمنان طبيعی كه در منطقه حضور دارند نيز ارزیابی شود. قابل 
ذكر است كه در تحقيق حاضر، تركيبات حشره كش در زمانی استفاده 
شدند كه جمعيت آفت در منطقه زیاد بود و تعداد الروهای سنين اوليه 

در هر ساقه، بيشتر از زمانی بود كه برای كنترل مطلوب سرخرطومی 
یونجه )7( در نظر گرفته شده است. بنابراین انتظار می رود كه در زمان 

مناسب، تركيبات آزمایش  شده بتوانند موثرتر عمل كنند. 

توصیه ترویجی 
- استفاده از حشره كش های اویسكت® )مقدار یک كيلوگرم  در  هكتار(، 
به  دليل كارایی بيشتر، ایمنی برای بشر و تجزیه سریع بقایای آن و 
ایمونيت® در تركيب با دش® )300 ميلی ليتر+1 ليتر  در  هكتار( با داشتن 
صرفه اقتصادی و دوره كارنس كوتاه، می توانند به  عنوان جایگزین موثر 
مورد  یونجه  آفت سرخرطومی  عليه  سایپرمترین،  رایج  حشره كش 

استفاده قرار گيرند.
- برای حصول نتيجه مطلوب، سمپاشی در زمان مناسب كه الروهای 

سنين اوليه حضور دارند )فروردین  ماه( انجام گيرد.
- دوره كارنس سم  ها در نظر گرفته شوند و فاصله دو سمپاشی با 

اویسكت، نباید كمتر از 10 روز باشد.
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