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 چکیده

-مزارع كاهو است كه باعث كاهش كميت و كيفيت كاهو ميها و گلخانهترین آفات از مهم Deroceras agresteليسک 

 تله با ®جي 5لوماكيدین  -3، ®فریكولمسموم طعمه -2، ®جي 5لوماكيدین طعمه مسموم -1تيمار شامل  هفتشود. كارایي 

 -7و  شير با تله ®فریكول -6شير،  تلهبا  ®جي 5لوماكيدین  -5،  ماءالشعيركننده جلب تله با ®فریكول -4، ماءالشعيركننده جلب

هاي زنده تعداد ليسک شد. ارزیابي 1399 و 1398ي هاسال درشهر مازندران قائمكاهوي  رعهو مز گلخانهچهار تكرار در  درشاهد 

استفاده نتایج نشان داد كه هم در گلخانه و هم در مزرعه . ندشمارش شد اعمال تيمارهاروز بعد از  21و  14، 8 ،4، 2ک روز قبل و ی

داري افزایش داد. طور معنيبه D. agresteرا در كنترل ليسک  ®و فریكول ®جي 5هاي لوماكيدین از تله ماءالشعير كارایي طعمه

در گلخانه و  درصد 100) ماءالشعير تله ابدر تلفيق  ®جي 5لوماكيدین در تيمار  كارایيباالترین درصد در روز بيست و یكم، 

و  8/13) ®فریكول ،سپسدرصد( و  70شاهد )حدود  مربوط بهها برگ خسارت، باالترین درصد این روزدر  .دست آمدهب( مزرعه

 .شدن مشاهده برگ يخوردگ ريماءالشعبا تله تلفيق  ®يج 5 نیديلوماك . در تيماربودترتيب در گلخانه و مزرعه( درصد به 2/14

 از. شودمي پيشنهاد هاطعمه این كارایي افزایش براي ®فریكول و ®يج 5 نیديلوماكبا  قيتلف در ريماءالشع تله يريكارگهب نیبنابرا

 . است ترصرفهبه نيز اقتصادي نظر از D. agreste ليسکدر كنترل  شتريب ثيرأت ضمن ريبا تله ماءالشع ®جي 5لوماكيدین  ميان، این
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 مقدمه

اي اقتصادي قابل مالحظهزي خسارت هاي خاکليسک

و باغ وارد  رعه، مزروي محصوالت مختلف در گلخانه

و به طور قابل توجه به ویژه در مناطقي كه آب و كرده 

 Wilson and) شوند، یافت ميدارندهواي مرطوب 

Barker, 2011.) ترین خسارت روي بيش ،در این مناطق

و گياهان علفي مانند كاهو، كلم، اسفناج و هاي برگي سبزي

-ها و خسارتافزایش جمعيت ليسک .شودميلوبيا مشاهده 

داران و همواره بسياري از مزرعه هاسنگين آن هاي

شيميایي ترغيب  هايكشآفتمصرف  توليدكنندگان را به

  (. Wilson and Barker, 2010) ستكرده ا

 از خانوادهDeroceras agreste Linnaeus ليسک 

Agriolimacidae ترین آفت كاهو ترین و گستردهكليدي

هاي اخير تبدیل به یک آید كه در دههشمار ميه در جهان ب

كاهو در ایاالت متحده آمریكا،  در پرورشمشكل اساسي 

 Douglas) هایي از آسيا، آفریقا و استراليا شده استبخش

and Tooker, 2012)براي تغذیه و توليدمثل  . این آفت

در و  ها به رطوبت زیاد احتياج داردمانند سایر ليسک

تواند دو یا حتي سه نسل در صورت مساعد بودن شرایط مي

هاي خشكي تا چندین ماه در در دوره رده وتوليد كسال 

 Hunter, 1968; Al Sarar)عمق خاک زنده بماند 

et al., 2012) بر خسارت برگي عالوه هاي سبزي. در

 مواد لزجبا آلودگي محصول به مدفوع و  تواندمي ايتغذیه

 ,Capinera) آن را غير قابل فروش نماید ترشح شده

از  1351در ایران، این آفت براي اولين بار در سال . (2018

 (.Mirzaei, 1972شمال كشور گزارش شد )

 از هكتار 5000 حدود كشت زیر سطح با مازندران استان

 (.Amoli, 2009) رودبه شمار مي كاهو  كشت مهم مناطق

  Drusia ibera Eichwald ليسک، دو گونۀ این منطقهدر 

روي ارقام مختلف    Deroceras agreste Linnaeusو

 Ahmadi and Hasaniكاهو اهميت اقتصادي دارند )

Moghaddam, 2005 .)نظير كارگيري سموم شيميایي هب

هاي آهن به شكل پلتمعدني فسفاتتركيبات و یا متالدئيد 

زي تنان خاکروش كنترل نرمترین رایجطعمه مسموم، 

 .(Castle et al., 2017) باشدميها ليسکآفت از جمله 

 طور به هاليسک كنترل مازندران، استان كاهو مزارع در

سمومي نظير  از استفاده با و شيميایي صورت به عمده

 شدمي انجام متيوكارب و متالدئيد تيودیكارب،

(Mahjoub, 2015)، تيودیكارب،  اما در حال حاضر

ها بر تأثير منفي آنیلي مانند الد به متيوكارب و كارباریل

ي از یكاهش كارا موجودات غيرهدف و محيط زیست و

به  متالدئيد شدند و تنهافهرست سموم مجاز كشور حذف 

 ,Nourbakhsh) رديگمورد استفاده قرار مي طور رایج

اثر كنترلي ® فریكولنظير سموم معدني  ،همچنين(. 2020

براي  هاي مختلف كارایي آنخوبي داشته و در پژوهش

 ,Ahmadi)گزارش شده است  مثبتها كنترل ليسک

دكننده ماده يهاي تولسلولبا تخریب د يمتالدئطعمه (. 2009

ر یمقادها به دفع رابها و حلزون كهشود سبب مي ،مخاطي

-برن يادي موكوس بپردازند و با از دست دادن آب، از بیز

، حاوي تركيبات ®طعمه فریكول(.  ,2002Barker) وند

موجب مرگ فوري  كهبوده  درصد 1فسفات آهن  معدني

شود، بلكه با متوقف كردن تغذیه در در حلزون/راب نمي

شود. پس از مصرف این آفات سرانجام مرگ را موجب مي

این طعمه، فسفات آهن با متابوليسم كلسيم در دستگاه 

تغذیه را در جانور متوقف  سرعتبهگوارش مداخله كرده و 

الدئيد متمقدار مصرف (. Shmuel et al., 2004كند )مي

و كيلوگرم در هكتار  25تا  20ها براي كنترل حلزون/راب

 استكيلوگرم در هكتار  50تا  30 ®فریكولبراي 

(SheikhiGorjan et al., 2009.)  5متالدئيد لوماكيدین 

 توصيهدرصد( از شركت بصير شيمي، بنا بر  5) ®جي

 .استكيلوگرم در هكتار ارائه شده  7شركت سازنده، با دز 

تراكم و  كاهش، در سنتزي شكسموم ليسکمصرف 

اما استفاده بيش از حد از  ،بودهمؤثر ها پراكندگي ليسک

غيرهدف و  تواند عوارض نامطلوبي براي موجوداتها ميآن

 گذاردبرجاي ناپذیر محيطي هاي جبرانآسيب ،همچنين

(Al Sara et al., 2012) .كشسکيل مستمر يريكارگهب-

 بروز باعث مزرعه و گلخانه در يزراع فصل کی در ها

 محصوالت يزاخسارت يهاسکيل تيجمع در مقاومت

 كاهش و یيكارا شیافزا يبرا. شوديم يكشاورز مختلف

هاي جدید فرموالسيون يابیارز ها،كشسکيل مصرف
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 يرگذاريتأث ،كمتر يمصرف غلظت با متالدئيد كه كشسکيل

 الزم ،دارند هاسکيل يستیمراحل مختلف ز يرومطلوبي 

 یيتوانا با زاخسارت يهاسکيل كهجاآن از. باشدمي

و  يفصل زراع کیمتعدد در  يهانسل جادیا و باال يزادآور

بيشتري در توان مقاومت  ،يمياقل طیبا شرا يریانطباق پذ

 با كشسکيل سموم قيتلف ، بنابرایندارند سموم مقابله با

حائز  هاآن داریپا تیریمد اعمال در مبارزه، يهاروش ریسا

 (. Santacruz et al., 2011) اهميت است

-، تلههاليسکمبارزه غيرشيميایي با هاي روشاز یكي 

حذف كني و ریشهبرنامه در توانند ها ميتلهاست.  گذاري

در زماني كه این آفات از به خصوص تنان آفت مداوم نرم

 Roda)عمل كنند مؤثر  ،گریزندميسایر اقدامات كنترلي 

et al., 2018.) ها از یک طعمه غذایي به تنهایي و یا در تله

شود. استفاده ميدر تلفيق با یک عامل كشنده نظير سموم 

هاي تخميریافته قادر به هاي حاوي مخمر یا فرآوردهطعمه

(. Vanitha et al., 2008آفات هستند )از جلب این دسته 

كننده در تله، در استفاده از آبجو به عنوان یک مایع جلب

ها در مزارع جلب و به دام انداختن تعداد زیادي از ليسک

 Torres and) آميز بودسبزي و توت فرنگي موفقيت

Yánez, 1998) .ها آبجو به طور مؤثر در جلب حلزون

مخمر موجود در  و (Hammond et al., 1999) نقش دارد

متر به  180از فواصل دور تا  شود كه ليسکباعث ميآن 

 كشتن آن شود سوي تله جلب و اثر سمي الكل باعث

(Santacruz et al., 2011 .) استفاده از آبجو و شير به

به در در مزارع كاهو و بروكلي كننده هاي جلبعنوان تله

كه به طوري ؛بودمؤثر  .Deroceras spليسک  دام انداختن

 دو تله حاوي آبجو و شير هاي به دام افتاده در ليسکتعداد 

عدد  51و  89در مزرعه بروكلي و عدد   68و  126ترتيب به

اي كه بر این اساس كاهش قابل مالحظهبود در مزرعه كاهو 

در هر كرت در مقایسه با شاهد هاي فعال در تعداد ليسک

 (.Santacruz et al., 2011) مشاهده شد

 D. agreste ليسک زایيو خسارت اهميتبا توجه به 

هاي شمالي كشور و مصرف در محصوالت زراعي استان

گسترده تركيب شيميایي متالدئيد، در این پژوهش كارایي 

 توصيه شده كمتر دزمقدار  به دليل) ®جي 5لوماكيدین 

به تفكيک و  ®و فریكول( نسبت به سایر متالدئيدهاي رایج

 ماءالشعير و شيرجلب كننده حاوي مایع ي هاتله بادر تلفيق 

 مقایسه قرار گرفت. مورد

 

 هامواد و روش

 آزمایشهای مکان سازیآماده

شهر )استان اي در قائمها در گلخانه و مزرعهآزمایش

 224متر مربع كه تعداد  112مازندران( در زميني به مساحت 

 و 1398ماه در آبان  Lactuca sativa،عدد نشاي كاهو

. قطعه آزمایشي به چهار ندكاشته شده بود، انجام شد 1399

شد. هر كرت  بلوک و هر بلوک حاوي هفت كرت تقسيم

)چهار مترمربع( شامل هشت نشاي كاهو بود كه در دو 

 ردیف چهار عددي با فاصله نيم متر از هم كاشته شدند.

  آفتآوری جمع
 هاي هرز حاشيه مزارع در منطقهها از روي علفليسک

آوري و پس از شناسایي، جانوران بالغ با آزمایش جمع

متر در آزمایش استفاده شدند. قبل از ميلي 35 حدود اندازه

 .Dعدد ليسک گونه  40انجام تيمارها، در هر كرت 

agreste  عدد ليسک در گلخانه و در  1120و در مجموع

 رهاسازي شدند.در هر سال آزمایش مزرعه 

ا در شرایط گلخانه و تیمارهآزمایش ارزیابی 

 مزرعه

طعمه  -1تيمارها در این آزمایش عبارت بودند از 

شركت بصير شيمي مقدار  ®جي 5شيميایي لوماكيدین 

 ®طعمه فریكول -2 ،توصيه شده هفت كيلوگرم در هكتار

مقدار  حاوي یک درصد فسفات آهن شركت كيمياسبزآور

طعمه تلفيق  -3 ،توصيه شده پنجاه كيلوگرم در هكتار

 ماءالشعيرهاي به همراه تله ®جي 5شيميایي لوماكيدین 

-هاي جلببه همراه تله ®تلفيق طعمه فریكول -4 ،بهنوش

تلفيق طعمه شيميایي لوماكيدین  -5 ،بهنوش ماءالشعيركننده 

تلفيق طعمه  -6، ترش شده شير حاوي هاي با تله ®جي 5

شاهد )بدون  -7و  ترش شده شيرحاوي هاي با تله ®فریكول

 .ندتكرار شدبار چهار  بودند. تيمارها( لگونه روش كنترهر 

تله عدد  16 در مجموعو  هاي تلفيقيتعداد یک تله در كرت

ظرف حاوي گودالي به اندازه  ،گذاريتلهبراي استفاده شد. 
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متر و سانتي 6اي با ارتفاع به شكل استوانهیا شير ماءالشعير 

-داخل گودال قرار داده  ظرفشده و  حفرمتر سانتي 5شعاع 

براي جلوگيري  .زمين بودسطح هم سطح باالیي ظروفشد. 

ها با آب صابون داخل تلهاز باال آمدن و خارج شدن جانور، 

به  طعمه مورد نظر، ،ده و سپسشیا روغن گریس آغشته 

هر روز  هاشد. تله ریختهدر تله ميزان یک سوم حجم تله، 

 شدههاي به دام افتاده از بين برده ليسک شده، صبح  بازدید

روي . شدبه گودال برگردانده ميظرف حاوي مایع  دوبارهو 

از عوامل قرار گرفته بود تا  به صورت سایبان ها درپوشيتله

ها، شمارش پس از رهاسازي ليسک. محفوظ باشندمحيطي 

و  14، 8، 4، 2در در هر تكرار هاي زنده ليسکتعداد كل 

كارایي هر براي تعيين درصد  تيمار انجام وروز پس از  21

 Henderson and)تيلتـون  -فرمـول هندرسـون تيمار از 

Telton, 1955استفاده شد ). 

 برگتعیین درصد خسارت 

سطح خسارت برگ در هر تيمار با استفاده از  تعيينبراي 

 مدل  Delta-T Devices LTDبرگ ) سنجسطحدستگاه 

3windias  ابتدا سطح ، (انگلستاندلتا تي شركت سازنده

با  ،سپسبرگ محاسبه شد.  هرسالم و خسارت دیده براي 

سطح سالم+ سطح خسارت )در نظر گرفتن سطح كل برگ 

 ,.Ahmadi et al) ، درصد خسارت برگ تعيين شد(دیده

2020). 

 تجزیه داده ها

گلخانه و مزرعه به ترتيب در قالب طرح  هايتجزیه داده

براي  وهاي كامل تصادفي انجام كامالً تصادفي و بلوک

شد  استفاده SAS ver. 9.0 تجزیه واریانس از نرم افزار

(SAS, 2002.) هاي به دست آمده با استفاده از ميانگين

 شدند.بندي گروهدرصد 5در سطح احتمال  دانكنآزمون 

 

 نتایج

      گلخانهارزیابی تیمارها در شرایط 

هاي مربوط به درصد كارایي تجزیه واریانس داده

، ®لوماكيدین با ماءالشعير، تله ®، فریكول®جي 5لوماكيدین 

و تله  ®جي 5لوماكيدین با تله شير ،®با فریكول ماءالشعيرتله 

روز  2در فواصل زماني  گلخانهدر شرایط  ®با فریكول شير

(F=49.24, df=5,18, p<0.0001 ،)4 ( روزF=20.82, 

df=5,18, p<0.0001 ،)8  روز(F=45.36, df=5,18, 

p<0.0001 ،)14 ( روزF=33.64, df=5,18, 

p<0.0001 روز ) 21( وF=22.60, df=5,18, 

p<0.0001 نشان داد كه بين تيمارها تفاوت  98( در سال

تمام ، در طبق نتایج(. 1دار وجود دارد )جدول آماري معني

در تلفيق با  ®جي 5برداري، تيمار لوماكيدین روزهاي نمونه

عليه  ®جي 5تنهایي لوماكيدین  از كاربرد به ماءالشعيرتله 

در  ؛داري مؤثرتر بودبه طور معني D. agresteليسک 

كه در تلفيق با تله شير، تنها در روزهاي دوم و هشتم حالي

بيشتري نشان داد. دار كارایي برداري، به طور معنينمونه

در تلفيق  ®دار عملكرد تيمار فریكولافزایش معني ،همچنين

در روزهاي دوم، هشتم و بيست و یكم  ماءالشعيربا تله 

 ،به تنهایي مشاهده شد ®برداري نسبت به تيمار فریكولنمونه

در تلفيق با تله  ®كه این وضعيت در تيمار فریكول در حالي

 مشهود بودبرداري هشتم نمونه شير تنها در روزهاي دوم و

 .(1)جدول 
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 گرم بر مترمربع(، 5) ®، فریكول(مترمربع بر گرم 7/0) ®جي 5لوماكيدین  (خطاي معيار ±)%ميانگين كارایي  -1جدول 

 Deroceras و تله شير عليه ليسک ®و تله شير، فریكول ®، لوماكيدینماءالشعيرو تله  ®، فریكولماءالشعيرو تله  ®لوماكيدین

agreste 1398 هاي مختلف در گلخانه در سالدر زمان 
Table 1. Mean efficacy (%± SE) of Lumakidin® 5G (0.7g/m2) Ferricol® (5 g/m2), Lumakidin 5G ® 

and non-alcoholic beer trap, Ferricol® and non-alcoholic beer trap, Lumakidin 5G ® and milk trap, 

Ferricol® and milk trap against Deroceras agreste at different times in greenhouse in 2019 

Mean efficacy (%) after application ± SE (days)  

21 14 8 4 2 

93.0±4.0b 92.4±6.0b 85.1±5.1b 75.5±3.7b 59.5±3.6c Lumakidin 5G®  

80.9±5.3d 77.3±4.2c 68.6±4.9d 63.8±5.1c 46.7±3.2e Ferricol® 

100±0.0a 100 ±0.0a 96.7±3.8a 83.0±7.3a 72.9±4.4a Lumakidin 5G ® and non-

alcoholic beer trap  

87.1±7.7c 82.0±5.2c 75.0±3.6c 68.2±4.4c 59.9±3.4c Ferricol® and non-

alcoholic beer trap  

96.7±3.0ab 95.1±5.8b 92.0±3.1a 78.4±5.8ab 64.9±4.6b Lumakidin 5G ® and milk 

trap 

82.4±6.9cd 80.5±5.9c 74.5±8.6c 65.3±5.1c 54.3±4.5d Ferricol® and milk trap 
Means followed by same letters within column are not significantly different (according to Duncanʾ s test 

p≤0.05).

، تله ®، فریكول®جي 5درصد كارایي لوماكيدین 

، تله شير ®، تله ماءالشعير با فریكول®ماءالشعير با لوماكيدین

در شرایط  ®و تله شير با فریكول ®جي  5 با لوماكيدین

 ,F=22.44, df=5,18روز ) 2فواصل زماني گلخانه در 

p<0.0001 ،)4 ( روزF=35.47, df=5,18, 

p<0.0001 ،)8   روز(F=28.77, df=5,18, 

p<0.0001 ،)14 ( روزF=16.18, df=5,18, 

p<0.0001 روز ) 21( وF=12.85, df=5,18, 

p<0.0001)  داري نشان تفاوت آماري معني 1399در سال

 ®جي 5لوماكيدین در روز بيست و یكم،  (.2 )جدول ندداد

درصد كارایي در گروه  100در تلفيق با تله ماءالشعير با 

در  ®جي 5جاي گرفت و بعد از آن، لوماكيدین  aآماري 

درصد كارایي( بدون اختالف  9/91تلفيق با تله شير )با 

و در تلفيق با تله ماءالشعير  ®دار آماري با فریكولمعني

 .(2)جدول  قرار گرفت ®جي 5لوماكيدین 

هاي گلخانه دو ساله دادهمركب واریانس تایج تجزیه ن

 دارمعنيتيمارها  اثرنشان داد كه مربوط به روز بيست و یكم 

استفاده از تله . (=p ,5,30, df=48.96F>0.0001)بود 

داري را به طور معني ®جي 5ماءالشعير كارایي لوماكيدین 

بقيه  نسبت بهكه این تيمار تلفيقي، به طوري ،افزایش داد

(. 1درصد( بيشتري ایجاد كرد )شكل  100تيمارها كارایي )

تله ماءالشعير از كاربرد در تلفيق با  ®فریكول ،همچنين

در  ،داري مؤثرتر بودبه تنهایي به طور معني ®فریكول

دار نبود كه افزایش كارایي با كاربرد تله شير معنيحالي

 (. 1)شكل 
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گرم بر مترمربع(،  5) ®، فریكول(مترمربع بر گرم 7/0) ®جي 5لوماكيدین خطاي معيار(  ±)%ميانگين كارایي  -2جدول 

 Deroceras و تله شير عليه ليسک ®و تله شير، فریكول ®، لوماكيدینماءالشعيرو تله  ®، فریكولماءالشعيرو تله  ®لوماكيدین

agreste 1399هاي مختلف در گلخانه در سال در زمان 
Table 2. Mean efficacy (%± SE) of Lumakidin® 5G (0.7g/m2) Ferricol® (5 g/m2), Lumakidin 5G ® 

and non-alcoholic beer trap, Ferricol® and non-alcoholic beer trap, Lumakidin 5G ® and milk trap, 

Ferricol® and milk trap against Deroceras agreste at different times in greenhouse in 2020 
Mean efficacy (%) after application±SE (days)  

21 14 8 4 2 

91.7±3.1b 90.6±4.1b 83.4±2.2b 70.6±3.0b 52.3±2.5b Lumakidin 5G®  

79.4±3.3c 78.1±1.2c 67. 7±3.3c 60.2±3.2c 38.5±1.2c Ferricol ® 

100±0.0a 99.5±1.0a 95.4±2.5a 82.5±3.5a 69.2±2.4a Lumakidin 5G ® and 

non-alcoholic beer trap  

85.1±4.7bc 78.2±3.1c 74.0±1.5c 66.9±1.6b 56.7±3.0b Ferricol® and non-

alcoholic beer trap  

91.9±2.1b 91.1±4.3b 91.8±2.1a 78.6±2.6a 67.1±5.0a Lumakidin 5G ® and 

milk trap 

80.1±2.6c 77.7±3.3c 72.3±5.2c 61.1±2.6c 49.3±3.1b Ferricol® and milk trap 
 Means followed by same letters within column are not significantly different (according to Duncanʾ s test 

p≤0.05). 

 
 

 

 و ®لوماكيدین ،(مترمربع بر گرم 5) ®فریكول ،(مترمربع بر گرم 7/0) ®جي 5 لوماكيدین دوساله ()% كارایي ميانگين -1 شكل

 روز در Deroceras agreste ليسک عليه شير تله و ®فریكول شير، تله و ®لوماكيدین ،ماءالشعير تله و ®فریكول ،ماءالشعير تله

 گلخانه در یكم و بيست
Figure 1. Two-year mean efficacy (%) of Lumakidin® 5G (0.7g/m2) Ferricol® (5 g/m2), Lumakidin 5G 

® and non-alcoholic beer trap, Ferricol® and non-alcoholic beer trap, Lumakidin 5G ® and milk trap, 

Ferricol® and milk trap on Deroceras agreste on the twenty-first day in greenhouse 
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 ارزیابی تیمارها در شرایط مزرعه     

 یيكارا درصد به مربوط يهاداده انسیوار هیتجز

 با ماءالشعير تله ،®كولیفر ،®يج 5 نیديلوماك

با  ري، تله ش®كولیفر با ماءالشعير تله ،®نیديلوماك

 كاهو مزرعهدر  ®كولیبا فر ريو تله ش ®يج 5ن  یديلوماك

 ,F=28.16, df=8,15) روز 2 يزمان فواصل در

p<0.0001 ،)4 روز (F=25.01, df=8,15, 

p<0.0001 ،)8 ( روزF=76.01, df=8,15, 

p<0.0001 ،)14 روز (F=52.29, df=8,15, 

p<0.0001 )روز 21 و (F=53.72, df=8,15, 

p<0.0001 )تفاوت مارهايت نيب كه داد نشان 1398 سال در 

تاثير تيمارهاي  (.3)جدول  دارد وجود داريمعن يآمار

ها بر اساس ميانگين درصد ليسکمورد آزمایش روي 

در نشان داد كه كاهو  مزرعه ها درليسکتلفات جمعيت 

پاشي، طعمهروز بعد از  21هاي مختلف از دو روز تا نوبت

رو به افزایش كنترل جمعيت ليسک  درتيمارها روند تاثير 

درصد  ترینو پایين باالترین، در روز بيست و یكمبود. 

به  ®جي 5لوماكيدین  هايمربوط به تيماربه ترتيب كارایي 

تيمارهاي  تنهایي بود. به ®فریكولو  ماءالشعيرهمراه تله 

و   ماءالشعيربه همراه تله  ®جي 5لوماكيدین  تلفيقي 

ترتيب داراي كنترل بهبه همراه تله شير  ®جي 5لوماكيدین 

 ليسکدرصد تلفات روي جمعيت  2/95و  100با ميانگين 

اختالف در این روز،  .ندبود مزرعهدر بيست و یكم در روز 

به ترتيب  ماءالشعيربه همراه تله  ®جي 5لوماكيدین كارایي 

 به همراه تله شير ®جي 5لوماكيدین  تيمارهاي نسبت به

به مقدار  داري، به طور معنيبه تنهایي ®جي 5لوماكيدین و

تأثير  ،همچنين(. 3 )جدول تر بوددرصد بيش  18/8و  8/4

درصد  1/85) ماءالشعيربه همراه تله  ®فریكولتيمار 

درصد  1/78) تنهایي به ®كاربرد فریكولنسبت به كارایي( 

درصد  1/80)به همراه تله شير  ®و فریكول( كارایي

است. داري بيشتر بوده به طور معنيها عليه ليسک( كارایي

، كارایي این تركيب را در ®در تلفيق با فریكول ماءالشعير

به تنهایي، به طور ها نسبت به كاربرد كنترل ليسک

تيمار كه این افزایش در در حالي ،دادداري افزایش معني

 .نبوددار معني ®تلفيق شير با فریكول

 

 

 

گرم بر مترمربع(،  5) ®، فریكول(مترمربع بر گرم 7/0) ®جي 5لوماكيدین خطاي معيار(  ±)%ميانگين كارایي  -3 جدول

Deroceras  و تله شير عليه ليسک ®و تله شير، فریكول ®،  لوماكيدینماءالشعيرو تله  ®، فریكولماءالشعيرو تله  ®لوماكيدین

agreste 1398در سال مزرعه هاي مختلف در در زمان 
Table 3. Mean efficacy (%± SE) of Lumakidin® 5G (0.7g/m2) Ferricol® (5 g/m2), Lumakidin 5G ® and 

non-alcoholic beer trap, Ferricol® and non-alcoholic beer trap, Lumakidin 5G ® and milk trap, 

Ferricol® and milk trap against Deroceras agreste at different times in lettuce field in 2019 
Mean efficacy (%) after application±SE (days)  

21 14 8 4 2 

91.8±2.4c 90.4±7.0c 85.1±2.9c 70.8±4.7c 55.2±1.1c Lumakidin 5G®  

78.1±3.1e 76.4±2.9e 67.6±3.7e 59.0±5.3e 42.3±2.9e Ferricol ® 

100.0±0.0a 100.0±0.0a 95.7±4.0a 81.1±5.4a 70.1±4.6a Lumakidin 5G ® and 

non-alcoholic beer trap 

85.1±4.1d 80.1±3.3d 73.5±4.0d 65.7±1.0d 57.4±4.1bc Ferricole  ® and non-

alcoholic beer trap 

95.2±2.9b 94.1±2.3b 90.3±3.2b 75.1±5.3b 60.6±5.8b Lumakidin 5G ® and 

milk trap 

80.1±2.3e 78.4±2.5de 69.5±2.3e 62.4±3.4de 50.6±5.8d Ferricole® and milk trap 
Means followed by same letters within column are not significantly different (according to Duncan ʾ s test 

p≤0.05).
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 یيكارا درصد به مربوط يهاداده انسیوار هیجزت

 با ماءالشعير تله ،®كولیفر ،®يج 5 نیديلوماك

با  ري، تله ش®كولیفر با ماءالشعير تله ،®نیديلوماك

 كاهو مزرعهدر  ®كولیبا فر ريو تله ش ®يج 5ین  ديلوماك

 ,F=9.01, df=8,15) روز 2 يزمان فواصل در

p=0.0002 ،)4 روز (F=11.22, df=8,15, 

p<0.0001 ،)8 ( روزF=27.85, df=8,15, 

p<0.0001 ،)14 روز (F=16.13, df=8,15, 

p<0.0001 )روز 21 و (F=23.77, df=8,15, 

p<0.0001 )تفاوت مارهايت نيب كه داد نشان 1399 سال در 

در روز بيست و  (.4 )جدول دارد وجود داريمعن يآمار

ماءالشعير افزایش در تلفيق با تله  ®جي 5لوماكيدین یكم، 

 ،داري نسبت به بقيه تيمارها نشان داد. همچنينكارایي معني

ماءالشعير در تلفيق با تله  ®فریكولاختالف افزایش كارایي 

  بود. دارمعني ،به تنهایي ®فریكولدر مقایسه با كاربرد 

مزرعه هاي دو ساله دادهمركب واریانس تایج تجزیه ن

 دارمعنيتيمارها  اثرنشان داد كه مربوط به روز بيست و یكم 

 5لوماكيدین (. =p ,5,30, df=104.96F>0.0001بود )

درصد از بقيه  100در تلفيق با تله ماءالشعير با كارایي  ®جي

 ،(. همچنين2داري مؤثرتر بود )شكل تيمارها به طور معني

به  ®فریكولتله ماءالشعير از كاربرد در تلفيق با  ®فریكول

  تنهایي كارایي بيشتري نشان داد. 

 

گرم بر مترمربع(،  5) ®، فریكول(مترمربع بر گرم 7/0) ®جي 5لوماكيدین خطاي معيار(  ±)%ميانگين كارایي  -4 جدول

Deroceras  و تله شير عليه ليسک ®و تله شير، فریكول ®،  لوماكيدینماءالشعيرو تله  ®، فریكولماءالشعيرو تله  ®لوماكيدین

agreste 1399 هاي مختلف در مزرعه در سالدر زمان 
Table 4. Mean efficacy (%± SE) of Lumakidin® 5G (0.7g/m2) Ferricol® (5 g/m2), Lumakidin 5G ® and 

non-alcoholic beer trap, Ferricol® and non-alcoholic beer trap, Lumakidin 5G ® and milk trap, 

Ferricol® and milk trap against Deroceras agreste at different times in lettuce field in 2020 

Mean efficacy (%) after application±SE (days)  

21 14 8 4 2 

93.0±2.2b 86.6±3.6b 79.2±2.7b 66.5±3.5bc 49.9±3.2b Lumakidin 5G®  

79.4±5.1d 75.4±4.9c 64.4±3.6d 56.2±4.2e 39.1±3.9c Ferricol ® 

100.0±0.0a 99.7±2.0a 90.2±5.1a 78.8±3.4a 71.4±2.7a Lumakidin 5G ® and 

non-alcoholic beer trap 

85.6±5.1c 78.6±4.5c 71.7±2.6c 64.1±2.2cd 55.2±3.1b Ferricole  ® and non-

alcoholic beer trap 

94.7±4.9b 91.3±3.6b 88.8±5.2a 71.6±4.3b 58.9 ±2.9b Lumakidin 5G ® and 

milk trap 

80.1±3.6d 75.6±4.0c 67.0±3.3cd 58.9±5.4de 52.4±4.6b Ferricole® and milk trap 

Means followed by same letters within column are not significantly different (according to Duncanʾ s test 

p≤0.05). 
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و تله  ®گرم بر مترمربع(، لوماكيدین 5) ®، فریكول(مترمربع بر گرم 7/0) ®جي 5لوماكيدین دوساله  ميانگين كارایي )%( -2شكل 

روز  در Deroceras agreste ليسکعليه و تله شير  ®و تله شير، فریكول ®، لوماكيدینماءالشعيرو تله  ®، فریكول ماءالشعير

 مزرعه در كمیو  ستيب
Figure 2. Two-year mean efficacy (%) of Lumakidin® 5G (0.7g/m2) Ferricol® (5 g/m2), Lumakidin 

5G ® and non-alcoholic beer trap, Ferricol® and non-alcoholic beer trap, Lumakidin 5G ® and milk 

trap, Ferricol® and milk trap on Deroceras agreste on the twenty-first day in field 

 

 برنتایج تحقيق حاضر نشان داد كه تيمارهاي مختلف 

هاي كاهو توسط آفت تاثير دارند. برگ خسارتدرصد 

توسط آفت در تيمارهاي مختلف  هابرگ درصد خسارت

 ,F=65.96, df=6,21روز ) 2در فواصل زماني در گلخانه 

p<0.0001 ،)4 ( روزF=197.10, df=6,21, 

p<0.0001 ،)8  روز(F=397.15, df=6,21, 

p<0.0001 ،)14 ( روزF=1167.81, df=6,21, 

p<0.0001 روز ) 21( وF=1497.81, df=6,21, 

p<0.0001 ) روز ) 2در فواصل زماني و مزرعهF=43.44, 

df=9,18, p<0.0001 ،)4 ( روزF=69.52, df=9,18, 

p<0.0001 ،)8  روز(F=841.64, df=9,18, 

p<0.0001 ،)14 ( روزF=507.56, df=9,18, 

p<0.0001 روز ) 21( وF=593.685, df=9,18, 

p<0.0001 )ي همه تيمارها (.6و 5 هاي)جدول دار بودمعني

در  را هاي كاهوها از برگتغذیه ليسکآزمایش شده 

  كاهش دادند.داري به طور معنيمقایسه با شاهد 

 در طبق نتایج، در هر دو شرایط گلخانه و مزرعه، بدون

ن درصد خسارت تریترین و بيششاهد، كمنظر گرفتن تيمار 

ترتيب در تيمارهاي ها در روز بيست و یكم، بهبرگ

 ®و فریكول به همراه تله ماءالشعير ®جي 5لوماكيدین 

و  عيربه همراه تله ماءالش ®جي 5مشاهده شدند.  لوماكيدین 

 داري ازو شير به طور معني در تلفيق با ماءالشعير ®فریكول

 ®فریكول و ®جي 5از تيمارهاي لوماكيدین كاربرد هر یک 

هاي كاهو ها از برگبه تنهایي، در كاهش تغذیه ليسک

 (.6و 5 هاي)جدول مؤثرتر بودند
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روز پس از كاربرد تيمارهاي  21طي  Deroceras agreste توسطبرگ كاهو  خسارتدرصد ( خطاي معيار±)ميانگين  -5جدول 

 1399در سال مختلف در گلخانه 
Table 5. Mean percentage (±SE) of damaged lettuce leaves by Deroceras agreste within 21 days after 

application of different treatments in lettuce greenhouse in 2020 

Mean percentage of damaged lettuce leaves (%±SE) (days)  

21 14 8 4 2 

5.7±1.3d 6.8±1.4d 11.1±2.8d 13.1±2.8d 25.1±2.8d Lumakidin 5G®  

13.8±2.1b 15±2.3b 20.1 ±2.8b 21.2±2.8c 32.0±2.6b Ferricol ® 

0.0±0.0e 0.0±0.0f 3.0±1.4f 11.30±1.3d 15.1±2.8e Lumakidin 5G ® and non-

alcoholic beer trap 

9.8±2.1c 12.5±1.4c 15.1±2.8c 25.0±1.4b 25.2±2.7d Ferricole  ® and non-

alcoholic beer  trap 

4.0±1.4d 3.8±1.5e 7.0±1.5e 13.1±1.4d 23.2±3.0d Lumakidin 5G ® and milk 

trap 

10.7±2.4c 11.8±3.1c 15.3±2.7c 21.1±3.0c 28.6±2.1c Ferricol® and milk trap 

70.0±2.9a 60.0±1.6a 51.3±2.9a 39.0±1.5a 37.2±2.8a control 
Means followed by same letters within column are not significantly different (according to Duncanʾ s test 

p≤0.05). 

 

روز پس از كاربرد  21طي  Deroceras agresteتوسط كاهو درصد خسارت برگ ( خطاي معيار±)ميانگين  -6جدول 

 1399در سال در مزرعه تيمارهاي مختلف 
Table 6. Mean percentage (±SE) of damaged lettuce leaves by Deroceras agreste within 21 days after 

application of different treatments in lettuce field in 2020 

Mean percentage of damaged lettuce leaves (%±SE) (days)  

21 14 8 4 2 

6.2±1.2d 7.2±4.4c 11.0±4.1d 15.1±2.8d 27.1±1.4cd Lumakidin 5G®  

14.2±2.6b 15.3±4.8b 21.0 ±4.6b 23.1±4.0bc 33.1±4.7ab Ferricol ® 

0.0±0.0e 0.0±0.0d 3.0±2.9f 12.2±4.5d 16.1±4.8e Lumakidin 5G ® and non-

alcoholic beer trap 

10.4±1.4c 13.2±6.3b 16.0±2.9c 26.2±4.0b 26.1±4.6cd Ferricol ® and non-alcoholic 

beer trap 

4.2±1.1d 4.4±1.7c 7.0±4.1e 14.1±4.5d 24.1±6.4d Lumakidin 5G ® and milk 

trap 

11.2±1.2c 12.3±4.5b 15.3±4.0c 22.2±4.7c 30.1±4.5bc Ferricol® and milk trap 

71.1±6.6a 58.2±4.9a 49.0±2.9a 36.2±2.8a 35.1±4.9a control 
Means followed by same letters within column are not significantly different (according to Duncanʾ s test 

p≤0.05)

 بحث

هفت با دز مصرفي  ®جي 5استفاده از طعمه لوماكيدین 

در هر دو  D. agresteعليه ليسک كيلوگرم در هكتار 

درصد  92به طور ميانگين در حدود شرایط گلخانه و مزرعه 

این موضوع در مقایسه با سایر  كارایي مثبت نشان داد.

كيلوگرم در هكتار  25تا  20متالدئيدهاي مصرفي با دز 

زیرا استفاده از دز مصرفي  ؛اهميت قابل توجهي دارد

ري در پي .اثرات نامطلوب زیست محيطي كمت ،ترپایين

فعاليت طعمه با گذشت زمان، كه در حالي ،همچنين دارد.

تحت تأثير نور خورشيد، رطوبت و رشد تواند ميمتالدئيد 

 Speiser andیابد )قارچ قرار گرفته و كاهش 

1998Hochstracer, )،  در هر  ®كارایي لوماكيدیندوام
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این  است. مشخصدو شرایط گلخانه و مزرعه به خوبي 

نسبت به  ®جي 5هاي برتر لوماكيدین ویژگيموضوع به 

دیگر متالدئيدهاي رایج بستگي دارد. از این خصوصيات 

واحد سطح به دليل اندازه و آن در تر پوشش بيشتوان به مي

در برابر كپک بودن قاوم ، مترماندگاري بيشآن،  قطر ذرات

تر به دليل كنندگي بيشجلب، در رطوبت و دماي باال زدگي

و  ترميزان مصرف پایين، نوع خاصي از پروتئين وجود

  بودن آن اشاره كرد ضدآب و رطوبت

(http://fitogarden.com/negozio/lumakidin-5g/ .)

براي  است كه دناتونيوم بنزوات این تركيب داراي ،همچنين

بوده و در مزه انسان، حيوانات اهلي، خانگي و پرندگان تلخ 

 باشداي براي موجودات غيرهدف ميواقع بازدارنده تغذیه
(https://emporioagrario.bg.it/prodotto/lumakidin-

5g/.)  

از  ®جي 5لوماكيدین در هر دو شرایط گلخانه و مزرعه، 

 ®فریكولداري نسبت به طعمه نظر آماري به طور معني

اسيت باالي ستواند به دليل حاین موضوع ميكاراتر بود. 

 Lange) باشدبه متالدئيد مربوط  Deroceras جنسليسک 

1952Sciarone,  and .)كارایي كمتر طعمه فریكول® 

تواند به پوسيده شدن ميهمچنين نسبت به طعمه متالدئيد 

 وابسته باشدتر این تركيب در مقایسه با متالدئيد سریع

(Speiser and Kistler, 2002 .) نتيجه مشابهي در مقایسه

 5و فسفات آهن ) گرم در مترمربع( 5/2متالدئيد )كارایي 

در مزرعه كاهو   D. agresteليسکعليه گرم در مترمربع( 

 (.Ahmadi, 2009) مشاهده شداستان تهران )ورامين( 

در  ®متالدئيد عملكرد بهتري در مقایسه با فریكول ،همچنين

   KrynickiXeropicta derbentina هايكنترل حلزون

در باغ مركبات  Krynicki Xeropicta krynickiiو 

براي جلوگيري از (. Amiri-Besheli, 2009داشت )

آلودگي زیست محيطي ناشي از مصرف سموم، استفاده از 

 Kheirodinنسبت به متالدئيد پيشنهاد شده است ) ®فریكول

et al., 2012 .) 

استفاده از تله ، هر دو شرایط گلخانه و مزرعهدر 

 ®و فریكول ®جي 5لوماكيدین هاي طعمهكارایي ماءالشعير 

افزایش داري به طور معني D. agresteليسک  در كنترل را

ها باعث افزایش در شير در تلفيق با طعمه اگر چه تلهداد. 

اما این  ،شدنسبت به كاربرد هر یک به تنهایي  هاآنكارایي 

یک مایع ماءالشعير دار نبود. اختالف افزایش معني

 فرایندتوليد آن  مراحلیكي از كه ها بوده كننده ليسکجلب

مؤثر به عنوان یک تيمار هاي حاوي مخمر تله است.تخمير 

د و یكي از نكنها عمل ميدر جلب و به دام انداختن ليسک

 آبجو مخمر تله د.نشوها محسوب ميترین طعمهمحبوب

ها ليسکدام انداختن  به هایي همچون جلب وتیمز يدارا

 Torres and) بردها را از بين ميبا غرق كردن آن وبوده 

Yánez, 1998.)  به عنوان تواند مياستفاده از تله مخمر

 Deroceras جهت كاهش جمعيت ليسک راهكاریک 

sp.  در نظر گرفته شوداین آفت در برنامه مدیریت تلفيقي 
(Santacruz et al., 2011.)  

-هبتأثير مثبت در هر دو شرایط گلخانه و مزرعه، 

در  ®و فریكول ®جي 5لوماكيدین هاي طعمهكارگيري 

 خسارتنسبت به  D. agresteليسکكاهش خسارت 

نمایان  ،صورت عدم استفاده از طعمهدرصدي در  70 حدود

تواند در مزرعه كاهو تا مي Deroceras راب جنس. است

زیرا عملكرد و  ،درصد خسارت اقتصادي ایجاد كند 100

پرخور این آفت به شدت غذایي سطح كاشت با عادت 

 جهينت در (. ,1997Monteroگيرد )ثير قرار ميأتحت ت

خسارت درصد  90تا  Deroceras، 60 جنس ليسک هیتغذ

 80تا  10و گاهي   (Allard et al., 2004)مشاهده شد 

 گيردتحت تأثير قرار تواند ميدرصد كل محصول 

(Clement, 2006 .) هايبا طعمه ريتله ماءالشعتلفيق 

از  هاسکيل هیدر كاهش تغذ ®كولیفرو  ®يج 5 نیديلوماك

و  يمزرعه بروكل در .نقش مثبتي داشتكاهو  يهابرگ

 خسارتدرصد ضمن كاهش از تله مخمر  استفادهكاهو، 

عمل كرد مؤثرتر  ريش تله از ،.Deroceras sp سکيل

(Santacruz et al., 2011 .) 

كش این پژوهش، تيمار تلفيقي ليسکمجموع در در 

درصد كنترل اساس  بر ماءالشعيربا تله  ®جي 5لوماكيدین 

ي هابرگآن از كمتر تغذیه و  D. agresteليسک  بهتر

در گلخانه و مزارع ها ليسکدر كنترل مراحل فعال  كاهو،

با  ®تلفيق فریكول ،دارد. همچنينالزم را  هايقابليت كاهو
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عملكرد این طعمه را افزایش داده و در مواردي  تله ماءالشعير

تواند مؤثر واقع ميكه كشاورزي ارگانيک مدنظر است 

به موقع تيمار تلفيقي براي یک نوبت در كارگيري هب شود.

تواند از افزایش جمعيت و خسارت یک فصل زراعي مي

 جلوگيري كرده و رویه سمومتكرار بي و نيز مذكورآفت 

در سطح قابل را هاي كنترل در گلخانه و مزرعه كاهو هزینه

 هاي جلب كننده بااستفاده از تله .كاهش دهداي مالحظه

یكي از مواردي است كه سموم شيميایي  باي جایگزین قابليت

و پيشنهاد  D. agresteليسک  كنترلهاي برنامهدر  دتوانمي

  شود.بررسي 
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Abstract 

Deroceras agreste is one of the most important pests of greenhouses and lettuce fields, which 

reduces the quantity and quality of lettuce. Efficacy of seven treatments including 1- Lumakidin 5G® 

chemical bait, 2- Ferricol® bait, 3- combination of Lumakidin 5G  ® with non-alcoholic beer trap, 4- 

combination of Ferricol® with non-alcoholic beer trap, combination of Lumakidin 5G® with milk 

trap, 6- combination of Ferricol® with milk trap and 7- control were evaluated in four replications in 

the greenhouse and lettuce field of Ghaemshahr, Mazandaran in 2019 and 2020. Counting the number 

of live slugs in the experimental plots were done one day before and 2, 4, 8, 14 and 21 days after the 

treatments. According to the results, in greenhouse and field, the use of non-alcoholic beer trap 

significantly increased the efficiency of Lumakidin 5G® and Ferricol® in controlling D. agreste. On 

the twenty-first day, the highest efficiency percentage (100% in greenhouse and field) obtained in 

Lumakidin 5G® treatment with non-alcoholic beer trap. In this day, the highest percentage of 

damaged lettuce leaves was in the control (about 70%) and then in Ferricol® (13.8% and 14.2% in the 

greenhouse and field, respectively). No eaten leaf area was observed in Lumakidin 5G® with non-

alcoholic beer trap treatment. Therefore, the use of non-alcoholic beer trap in combination with 

Lumakidin 5G® and Ferricol® are recommended to increase the efficiency of these baits. Among 

them, Lumakidin 5G®with non-alcoholic beer trap having more effect in controlling D. agreste while 

is also more economical. 

Key words: Deroceras agreste, Chemical bait, Attractive trap, Lettuce 
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