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 چكيده

برگ، ساقه، هاي كاهو شامل هاي مختلف بوتهقسمتكه با تغذیه از بوده  در شمال كشور مزارع كاهو مهم تاآفاز  هاسکلي 

شود. از سموم متداول شيميایي استفاده مي این آفتدر حال حاضر، براي كنترل . شوندميها ریشه و بذور گياه باعث از بين رفتن آن

گذاري با تلهها ليسکبه دام انداختن ، از جمله جلب و غيرشيميایيهاي روشكارگيري هبوم امروزه در راستاي كاهش مصرف سم

عليه  و بدون طعمهتله خانگي با طعمه دو نوع تله تجاري و  نوعیک كارایي در این تحقيق ، بنابراین. رسدضروري به نظر مي امري

 هشتهاي كامل تصادفي با آزمایش در قالب طرح بلوك قرار گرفت. بررسيمورد  Deroceras agreste Linnaeusليسک 

نتایج تجزیه واریانس در هر سال و تجزیه طبق . اجرا شد صحرایيدر شرایط  1399و  1398هاي تكرار در سالچهار تيمار و 

ل به طور ميانگين تله تجاري سبز رنگ همراه با طعمه و تله جعبه سبز رنگ خانگي با طعمه )در ك ،در بين تيمارهاواریانس مركب، 

 8/29با جلب رنگ )كنندگي و تله بطري پالستيكي بيبيشترین جلبداراي سال( دو عداد ليسک در ت 6/75و  5/76با جلب ترتيب به

سبز رنگ اي و جعبهسبز رنگ همراه با طعمه تله تجاري دو  ،همچنيناند. كنندگي را داشتهكمترین جلب (در دو سال عدد ليسک

در  درصد 8/6و  6/7با ميانگين ترتيب به)خسارت كمتر به برگ مقدار هاي بيشتر، و به دام انداختن ليسک با جلبمه خانگي با طع

هاي حاوي طعمه نسبت به تلهداشتند. ( سالدو كيلوگرم بر مترمربع در  5/11و  1/13با ميانگين ترتيب به)عملكرد بيشتري  ( وسالدو 

هاي در جلب تعداد ليسکرنگ همراه با طعمه خانگي سبز رنگ همراه با طعمه نسبت به تله كرم  تله جعبههاي بدون طعمه و تله

بوده ارزان قيمت كه همراه با طعمه سبز رنگ  خانگي ايجعبهاز تله توان مي ،بنابراین داري مؤثرتر عمل كردند.به طور معني ،بيشتر

استفاده نيز ها در مزارع كاهو آن و كنترل براي كاهش جمعيتپایش ليسک، در كنار  ،هاي تجاري استداراي كارایي مشابه تله و

 . نمود

 غيرشيميایيطعمه، ، عملكرد،  كنندگيجلب خسارت،: كليدی هایواژه
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مقدمه

هاي بسيار مفيدي از سبزي  .Lactuca sativa Lكاهو

 ، مصرف غذایي نيز داشتهوه بر خواص درمانيالاست كه ع

 ارددیي الاي و اقتصادي باها، ارزش تغذیهو در ميان سبزي

(Michelmore, 2016).  در  این محصولسطح زیركشت

 35)نزدیک به  هزار هكتاراستان مازندران در حدود شش 

ترین ميزان سطح زیر و بيش بودهدرصد كل كاهو كشور( 

دارد  بلباكشت اختصاص به رقم بومي كاهوي پيچ 

(Amoli, 2009).  

 Deroceras agresteها به ویژه گونه ليسک 

Linnaeus هاي توليد پایدارچالشترین یكي از مهم 

ها و مزارع كاهو كاهو در گلخانهاز جمله برگي هاي سبزي

 Ahmadi and Hasani)هستند ل كشور ادر شم

Moghaddam, 2005 .) هاي با تغذیه از قسمتاین آفات

 ي گياهيهاهاي كاهو و انتقال برخي از بيماريبوتهمختلف 

خسارت قابل توجهي وارد توانند ميمواد لزج توليد از طریق 

 ,Wester et al., 1964; Hasan and Vago) نمایند

1966; Dawkins et al., 1985.)  ،آلودگي عالوه بر این

آن را غير قابل  ،محصول به مدفوع و مواد لزج ترشح شده

این كنترل  ،بنابراین(. Capinera, 2018نماید )يمفروش 

ه كطوري هبت همواره مورد توجه كشاورزان بوده است. اآف

معتدل طوبت و زمان با افزایش رول فصل زراعي، همدر ط

ها و بروز ليسک افزایش جمعيت ،و در نتيجه دماشدن 

 ,Mahjoub) شودمياستفاده  مسموم هطعماز  خسارت،

كش سنتزي در كاهش تراكم سموم ليسک مصرف .(2015

تواند ها مياما استفاده بيش از حد از آن ،ها مؤثر بودهليسک

 ،عوارض نامطلوبي براي موجودات غيرهدف و همچنين

 Al Sarar et)داشته باشد ناپذیر محيطي هاي جبرانآسيب

al., 2012.)  

هزینه و  مهاي كوشراز  يیكداخل خاك  گذاريتله

در راستاي كاهش  هاليسک به دام انداختنبراي  خطرم ك

اقتصادي بودن از  (.Barker, 2002) ها استجمعيت آن

هاي كنترل، سهولت كاربرد، كارایي باال، كاهش نظر هزینه

مصرف سموم شيميایي و پایداري مناسب در شرایط اقليمي 

ها از هاي مزارع همراه با كاهش جمعيت ليسکاكوسيستم

ضمن حفظ دشمنان . است این روشگيري كارهبفواید 

با سایر رت تلفيقي صوه بتوان ميرا ، این روش طبيعي

 هاي مدیریت كنترلدر اجراي روش، هاي كنترل آفتوشر

هاي هر چند روش(. Veasey et al., 2021) برد ركاه ب

ها در زماني كه تراكم آفت كم و شيميایي ليسکكنترل غير

ر از زماني است كه تراكم آميزتمتوسط است، موفقيت

-جلب(. Raudenbush et al., 2021) جمعيت باال باشد

ها در تلهها هاي مختلفي براي به دام انداختن ليسکكننده

توان مواد تخمير شده، شوند كه از آن ميان مياستفاده مي

هاي خيار، خميرنان ترش شده، شير ترش شده، برشآبجو، 

ال و گریپ فروت، پوست كدو، پوست خربزه، پوست پرتق

 ;Lucid et al., 2018)  كدو حلوایي را نام بردو  موز

Veasey et al., 2021) . )خمير نان )آرد، آب و مخمر

تن مهاجم حداقل به مدت هشت براي جلب شش گونه نرم

روز بسيار مؤثر عمل كرد و با توجه به سادگي، كم هزینه 

برنامه مدیریت  دربودن و در دسترس بودن مواد اوليه آن، 

 Veasey) تواند مورد استفاده قرار گيردها ميكنترل ليسک

et al., 2021.)  شوندگي جلبميزان  ايمقایسهدر بررسي

 و Deroceras reticulatum Müllerهايليسک

Deroceras laeve Müller ها در مزرعه سویا تله به

س گيري حسابه عنوان یک ابزار نمونه هامشخص شد كه تله

د ند مفيد واقع شونتوانمي هاليسکدر تحقيقات مربوط به 

(Raudenbush et al., 2021.) ( باركرBarker, 2002 )

كنترل ميزان تواند در معتقد است كه رنگ و ساختار تله مي

 ها نقش داشته باشد. ليسک

در این تحقيق، با توجه به مطالب ذكر شده، 

اخت تجاري و ستله چند مدل به  هاليسکشوندگي جلب

ين بسه مقای و نيز بدون آن همراه با طعمه ماءالشعير وخانگي 

 استاندر كاهو مزرعه در تله  رنگسبز و بي رنگدو 

ن ای رود نتایجانتظار مي مورد بررسي قرار گرفت. مازندران

 ها وكنترل ليسکدر مدیریت به كشاورزان بتواند تحقيق 

 ازرع سبزیجات برگي ها در مزاكاهش خسارات ناشي از آن

 كمک نماید.كاهو جمله 
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 هامواد و روش

 آزمايش سازی مكانآماده

واقع در استان مازندران،  كاهومزرعه تحقيق در این 

عرض جغرافيایي: شهر ایستگاه زراعي قراخيل )شهرستان قائم

درجه و  52طول جغرافيایي: و دقيقه شمالي  27درجه و  36

 در ( متر 73/14از سطح دریا: ارتفاع  ،دقيقه شرقي 53

پيچ بابل رقم بذر كاهو   .شداجرا  1399 و 1388هاي سال

در نيمه دوم قراخيل( زراعي )تهيه شده از ایستگاه تحقيقات 

متر سانتي 20-30در خزانه كشت شد. ارتفاع خزانه ماه مهر 

بود و سطح آن با كود دامي پوسيده غربال شده به ضخامت 

شانده شد. بذور با ماسه نرم مخلوط و روي متر پوسانتي 4-3

متر متر در عمق چهار سانتيسانتي 15خطوط به فواصل 

در مرحله سه تا چهار برگه پس از رشد كاهو، . ندكشت شد

به زمين اصلي منتقل نشاها  ،آبان ماه یلاوا مصادف با شدن

كيلوگرم در هكتار  75و  150 ترتيببه . قبل از كشتندشد

 ،همچنين. و پتاسيم و اوره به زمين داده شدكود سولفات 

تن در هكتار كود  10 ، از ميزانخاك كردنبراي سبک 

 زدن . پس از دیسکشدحيواني پوسيده گاوي استفاده 

نظر اجرا  اساس تيمارهاي مورد بركاهو ، نقشه كاشت زمين

سه ردیف سه متري به كاهو در بوته  36هر كرت شامل . شد

 25روي خط  هامتر و فاصله بوتهسانتي 50ط خطوفواصل 

  د.نظر گرفته ش متر درسانتي

 ها مشخصات تله

)قسمت  از دو قسمت متحرك 2xتله تجاري سبز رنگ 

. این نوع ( 1است )شكل  تشكيل شده )بدنه( و ثابت باالیي(

تله، به دليل درپوشي كه دارد، از طعمه در برابر عوامل جوي 

ها، در گودالي كه به اندازه تلهنماید. مانند باران حفاظت مي

اي كه كمي از گيرند، به گونهبدنه تله كنده شده، قرار مي

براي برداري نمونهسطح خاك باالتر باشند. در هر نوبت 

هاي به دام افتاده، قسمت متحرك تله به شمارش ليسک

شد و محتویات آن در ظرف پالستيكي قرار  آرامي برداشته

ها براي استفاده مجدد، ها، تلهليسکرفت. پس از شمارش گ

. در تيمارهایي كه همراه با طعمه ندشدبا آب شستشو داده 

 شد. تله قرار داده قسمت متحرك ، طعمه در بود

 

 
 )تصویر اصلي(  2Xتجاري  تله -1شكل 

Figure 1. The commercial trap X2 (Original) 

 

)شكل  ستيكيهاي پالبراي ساخت تله خانگي از نوع بطري

را ، یک سوم قسمت فوقاني یک بطري یک و نيم ليتري (2

بریده و به صورت وارونه در داخل بدنه بطري قرار داده شد. 

ليتر ماءالشعير درون ميلي 25هاي حاوي طعمه، حدود در تله

در داخل خاك قرار داده درجه  30تله ریخته و تله با زاویه 

ها به ليسک راي ورودطوري كه دهانه ورودي تله ببهشد 

-سمت باال واقع شده باشد. این زاویه، ضمن دسترسي راحت

ها به تله، مانع از ورود باران به بطري و ریختن تر ليسک

 . شودميطعمه به خارج از تله 

، از یک جعبه (3)شكل  اي شكلبراي تله خانگي جعبه

 13*11*11به ابعاد چوبي پالستيكي سقف مستطيل شكل 

متر هاي فوقاني آن به اندازه دو سانتيه لبهمكعب ك رمتسانتي

-دو سانتي كه از این فاصلهشد شده باشد، استفاده بریده  

هاي جعبه به . گوشهشوندتوانند وارد تله ها ميمتري، ليسک
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همان شكل باقي ماند تا درپوش روي جعبه گذاشته شود و 

باالتر هاي آن كمي داخل گودالي قرار داده شد كه ورودي

. در شوندها بتوانند وارد تله از سطح زمين باشد تا ليسک

ليتر ماءالشعير درون ميلي 330هاي حاوي طعمه، حدود تله

 تله ریخته شد.

 

 
 )سمت راست( و سبز رنگ  )سمت چپ(  رنگبيبطري پالستيكي تله خانگي  - 2شكل 

Figure 2. Colorless (right) and green (left) homemade plastic bottle trap 
 

 
 )سمت راست( و سبز رنگ )سمت چپ( اي كرم رنگتله خانگي جعبه -3شكل 

Figure 3. Box cream (right) and green (left) home trap 

 

 در جلب و به دام انداختن ليسك هالهتاثر ارزيابي 

 در مزرعه 
به منظور تعيين بهترین نوع تله به همراه طعمه یا بدون 

عمه در جلب و به دام انداختن ليسک، آزمایش در قالب ط

هاي كامل تصادفي با هشت تيمار و چهار تكرار طرح بلوك

تله  -1انجام شد. تيمارهاي آزمایشي عبارت بودند از: 

2x ( ,Green Gardener companyتجاري سبز رنگ 

United Kingdomتله تجاري سبز رنگ  -2 ،( بدون طعمه

2x تله خانگي بطري پالستيكي  -3 ،با طعمه ماءالشعير

-تله خانگي بطري پالستيكي بي -4 ،رنگ بدون طعمهبي

بطري پالستيكي  تله خانگي -5 ،رنگ با طعمه ماءالشعير

اي سبز تله خانگي جعبه-6 ،سبزرنگ با طعمه ماءالشعير

اي سبز رنگ با طعمه تله خانگي جعبه -7 ،رنگ بدون طعمه

اي كرم رنگ با طعمه تله خانگي جعبه -8 و ماءالشعير

كرت  چهارتكرار متشكل از  چهارهر تيمار با ماءالشعير. 

فاصله هم از حدود یک متر  هاكرتآزمایشي بوده كه 

ها در بين بوتهتله  نوع یکاز كرت وسط هر در داشتند. 

هاي كار گذاشته از هم فواصل تله ،بنابراین .استفاده شد

زمان با انتقال ها در اوایل آبان همتله .بودندمتر  2حدود 

هاي به دام تعداد ليسکنشاها در مزرعه كار گذاشته شدند و 

به مدت  فواصل یک هفته به هر تيماردر ها افتاده در تله

 .شدشمارش پایان آذر ماه( آبان تا  )از اوایلهشت هفته 

هاي به كار رفته در این تحقيق با تمام انواع تله يداخلقسمت 

-مانع از باال آمدن و خارج شدن ليسکتا شد صابون آغشته 

 (. Wisetkomolmat et al., 2019)شود ها ها از تله

 بندی آنرجهدو  تعيين درصد خسارت برگ

سطح خسارت برگ در هر تيمار با استفاده از  تعيينبراي 

 مدل  Delta-T Devices LTDبرگ ) سنجدستگاه سطح

windias3  ابتدا سطح (، انگلستاندلتا تي شركت سازنده

با  سپس،برگ محاسبه شد.  هرسالم و خسارت دیده براي 

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

https://www.crunchbase.com/search/organizations/field/organizations/location_identifiers/united-kingdom
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 Ahmadi and) ، درصد خسارت برگ تعيين شد(دیده

GholamzadehChitgar, 2021.)  ،در مرحله بعد 

: سطح خسارت برگ تعيين شدبر اساس خسارت شاخص 

 رده -3 ،2درصد 25-11رده -2، 1تر از ده درصدكم رده -1

خوردگي  4بيش از پنجاه درصدرده -4 و 3درصد 49-26

در  ،همچنين .(Santacruz et al., 2011) سطح برگ

هاي كاهو از ، بوتهبراي محاسبه عملكرد شپایان آزمای

ها با ترازوي دیجيتال یک از بوته و وزن هر برداشت هاكرت

 گيري شد.اندازه

 هاتجزيه داده

رسي اسميرنوف براي بر -آزمون كولموگروف  ،در ابتدا

زیه تج ،و سپساستفاده شد  (P>0.05) هاداده نرمال بودن

براي  و شد تصادفي انجامبلوك كامل در قالب طرح ها داده

شد  استفاده SAS ver. 9.0 افزارنرمتجزیه واریانس از 

(SAS, 2002.) ز هاي به دست آمده با استفاده اميانگين

با  شدند.بندي گروهدرصد 5در سطح احتمال  دانكنآزمون 

ز اواریانس خطاهاي آزمایشي  داريعدم معنيتوجه به 

، (16 نسخه SPSS  افزارنرمدر ) آزمون بارتلت طریق انجام

ين براي تعيين همبستگي ب ،همچنين .شدتجزیه مركب انجام 

از آزمون صول، و عملكرد مح هاكنندگي تلهجلبميزان 

 د.ش استفاده 16نسخه  SPSS افزار نرمهمبستگي پيرسون در 

 

 نتايج

 درها نشان داد كه نتایج حاصل از تجزیه و تحليل داده

 ،در سطح پنج درصدبين تيمارها  ،هر دو سال آزمایش

 (.2و  1هاي جدول)داري وجود داشت معنيآماري ف اختال

طي ها در جلب ليسک هاي مختلفتله، 1398در سال 

 ,F=15.65)در هفته اول  هاي مختلف شمارشزمان

df=10,21, P<.0001)( هفته دوم ،F=20.41, 

df=10,21, P<.0001( هفته سوم ،)F=15.34, 

df=10,21, P<.0001)( هفته چهارم ،F=15.55, 

df=10,21, P<.0001( هفته پنجم ،)F=23.09, 

                                           
1. Low 
2. Moderate 
3. High 
4. Very high 

df=10,21, P<.0001( هفته ششم ،)F=13.93, 

df=10,21, P<.0001( هفته هفتم ،)F=9.94, 

df=10,21, P<.0001( و هفته هشتم )F=10.12, 

df=10,21, P<.0001) در  .(1)جدول  با هم متفاوت بودند

یک مقایسه كلي بين تيمارها، دو تيمار تله تجاري سبز رنگ 

در تمام با طعمه  همراه با طعمه و تله جعبه سبز رنگ خانگي

قرار گرفتند و نسبت به  aآماري در گروه هاي شمارش، هفته

 برتري داشتند شدهجلبهاي بقيه تيمارها در تعداد ليسک

اوي طعمه و بدون هاي ح. از نظر مقایسه بين تله(1)جدول 

بدون طعمه و تله تجاري سبز رنگ تيمار طعمه، بين دو 

دو تله بطري  ،(T=5.96, df=6, P=0.001)همراه طعمه 

 ,T=6.52)رنگ بدون طعمه و همراه طعمه پالستيكي بي

df=6, P=0.0006 )بدون سبز اي تله جعبه هايو نيز تيمار

( T=6.15, df=6, P=0.0008)طعمه و همراه طعمه 

وجود داشت. در مقایسه بين رنگ دار اختالف آماري معني

هاي جلب شده در تيمار بطري ها، اگر چه تعداد ليسکتله

پالستيكي سبزرنگ +طعمه نسبت به تيمار بطري پالستيكي 

 دار نبودمعني اما این اختالف ،رنگ+طعمه بيشتر بودبي

(T=2.31, df=6, P=0.060)هاي . برعكس، تعداد ليسک

+طعمه نسبت به  سبزرنگ ايجعبه هايشده در تلهجلب 

داري بيشتر اي +طعمه به طور معنيهاي كرم رنگ جعبهتله

. در مقایسه بين نوع (T=5.05, df=6, P=0.0023) بود

تله، بطري پالستيكي سبز رنگ + طعمه و جعبه سبز رنگ + 

طعمه، مشخص شد كه جعبه سبز رنگ در ميزان 

رنگ  بت به بطري پالستيكي سبزها نسكنندگي ليسکجلب

مقایسه  .(T=8.92, df=6, P=0.0001) مؤثرتر عمل كرد

در بين تيمارها اختالف آماري كه ميانگين كل نشان داد 

 ,F=68.69.41, df=10,21) داري وجود داردمعني

P<.0001)  تله تجاري سبز رنگ كه به طوري ؛(1)جدول

در كل  با طعمه همراه با طعمه و تله جعبه سبز رنگ خانگي

تعداد ليسک  0/75و  8/75 با جلب ترتيببهميانگين  به طور

با  رنگتله بطري پالستيكي بيكنندگي و ترین جلببيش

كنندگي را داشته كمترین جلبعدد ليسک  8/29جلب 

 .(1جدول است )
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 ا پایان آذرته مدت هشت هفته از اول آبان هاي مختلف بر تلههاي به دام افتاده دتعداد ليسک( خطاي معيار±)ميانگين  -1جدول 

 1398ماه سال 

Table 1. The mean (±SE) number of slugs captured in different traps for eight weeks from the first of 

November to the end of December 2019 
Total 

mean±SE 

     Mean±SE   Treatments 

 Week 8 Week 7 Week 6 Week 5 Week 4 Week 3 Week 2 Week 1 
63.3±0.3b 52.0±3.3abc 60.0±2.9ab 68.0±3.7b 67.0±2.3b 68.0±2.9b 70.0±3.1b 63.0±3.1bc 59.0±1.6bc 2xreen commercial trap G 
75.8±2.0a 61.0±2.8a 71.0±2.8a 80.0±2.9a 82.0±2.1a 83.0±3.1a 81.0±3.5a 77.0±2.3a 71.0±2.4a  2x mercial trapGreen com 

with non-alcoholic beer 

bait 
29.8±2.1e 25.0±3.5d 29.0±4.0d 33.0±3.1e 32.0±2.7d 34.0±2.9e 35.0±3.5d 28.0±3.2e 23.0±2.7e Colorless homemade 

plastic bottle trap 
48.3±1.8d 43.0±3.8c 47.0±3.3c 49.0±3.7d 50.0±4.2c 52.0±3.7d 54.0±2.9c 50.0±3.7d 42.0±3.1d Colorless homemade 

plastic bottle trap + non-

alcoholic beer bait 
53.5±1.2c 48.0±4.0c 50.0±2.7bc 54.0±2.9cd 53.0±3.6c 57.0±2.7d 60.0±4.3bc 55.0±2.7cd 51.0±2.8cd Green homemade plastic 

bottle trap + non-

alcoholic beer bait 

57.0±2.0c 45.0±4.5c 52.0±3.8bc 56.0±3.7cd 58.0±3.3bc 61.0±3.2bcd 65.0±3.2b 61.0±3.3bc 58.0±2.8bc Box green home trap 
75.0±2.0a 60.0±3.8a 70.0±4.2a 80.0±3.5a 82.0±2.6a 82.0±3.3a 80.0±4.5a 76.0±4.0a 70.0±4.3a Box green home trap+ 

non-alcoholic beer bait 
63.5±0.9b 58.0±3.6ab 60.0±4.3ab 64.0±2.7bc 65.0±2.9b 66.0±3.2bc 68.0±3.6b 65.0±3.1b 62.0±4.1ab Box cream home trap+ 

non-alcoholic beer bait 

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

p≤0.05). 

 

در هفته اول تيمارها بين در سال دوم آزمایش، 

(F=48.70, df=10,21, P<.0001 هفته دوم ،)

(F=385.24, df=10,21, P<.0001 هفته سوم ،)

(F=159.90, df=10,21, P<.0001 هفته چهارم ،)

(F=265.06, df=10,21, P<.0001 هفته پنجم ،)

(F=195.61, df=10,21, P<.0001 هفته ششم ،)

(F=159.67, df=10,21, P<.0001هفت ،) ه هفتم

(F=236.31, df=10,21, P<.0001 و هفته هشتم )

(F=233.58, df=10,21, P<.0001)  اختالف آماري

مقایسه ميانگين كل  (.2داري وجود داشت )جدول معني

هاي به دام افتاده با هم تعداد ليسکها از نظر تلهنشان داد كه 

 ,F=513.79.41)داري دارند تفاوت آماري معني

df=10,21, P<.0001) تله تجاري سبز رنگ (. 2. )جدول

با طعمه و تله جعبه سبز رنگ خانگي با طعمه در همه 

و با هم  هقرار گرفتن a بنديگروههاي شمارش در زمان

هاي جلب شده در تعداد ليسک .داري نداشتندمعني اختالف

( به طور 3/76و  2/77 ترتيببهاین دو تله )ميانگين كل 

ترین (. كم2ها بيشتر بود )جدول ایر تلهداري نسبت به سمعني

( در تله 7/29هاي به دام افتاده )ميانگين كل تعداد ليسک

رنگ بدون طعمه شمارش شد بطري پالستيكي خانگي بي

هاي حاوي طعمه نسبت به در این سال نيز تله(. 2)جدول 

 ,T=4.17, df=6) تجاري از نوع هاي بدون طعمهتله

P=0.0059رنگ بيتيكي (، بطري پالس(T=3.65, df=6, 

P=0.010 ) سبز ايجعبهو (T=4.40, df=6, P=0.0046 )

 رنگكرمسبز رنگ نسبت به تله  ايجعبهتله نيز و 

(T=2.46, df=6, P=0.048 )هاي در جلب تعداد ليسک

تله  ،همچنينداري مؤثرتر عمل كردند. طور معني تر بهبيش

بطري پالستيكي سبز نسبت به همراه با طعمه جعبه سبز رنگ 

بيشتري براي كنندگي ميزان جلبهمراه با طعمه رنگ 

 .(T=4.20, df=6, P=0.0057) داشتها ليسک
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هاي مختلف به مدت هشت هفته از اول آبان تا پایان آذر هاي به دام افتاده در تلهتعداد ليسک( خطاي معيار±)ميانگين  -2جدول 

 1399ماه سال 

Table 2. The mean (±SE) number of slugs captured in different traps for eight weeks from the first of 

November to the end of December 2020 

 

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

p≤0.05) 
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هاي مختلف به مدت هشت هفته از اول آبان تا پایان هاي به دام افتاده در تلهتعداد ليسکدو ساله ( خطاي معيار±ميانگين ) -4شكل 

 آذر ماه 

Figure 4. Two-year mean (±SE) number of slugs captured in different traps for eight weeks from the 

first of November to the end of December 
(T1=Green commercial trap x2, T2= Green commercial trap x2 with non-alcoholic beer bait, T3= Colorless homemade plastic 

bottle trap, T4= Colorless homemade plastic bottle trap+ non-alcoholic beer bait, T5= Green homemade plastic bottle trap+ 

non-alcoholic beer bait, T6= Box green home trap, T7= Box green home trap+ non-alcoholic beer bait, T8= Box cream home 

trap+ non-alcoholic beer bait) 
 

Total 

mean±SE 

     Mean±SE   Treatments 

 Week 8 Week 7 Week 6 Week 5 Week 4 Week 3 Week 2 Week 1 
61.5±2.2c 50.0±2.5c 59.0±3.8c 66.0±3.7b 65.0±2.9b 66.0±2.3b 68.0±2.9b 61.0±2.7c 57.0±2.6c 2x reen commercial trapG 
77.2±3.0a 63.0±3.1a 73.0±3.6a 82.0±3.1a 83.0±3.6a 85.0±3.4a 82.0±3.2a 78.0±3.1a 72.0±2.1a  2x Green commercial trap 

with non-alcoholic beer bait 
29.7±3.6f 25.0±3.8e 27.0±3.5f 30.0±4.4e 32.0±4.0f 34.0±2.8f 35.0±4.3e 28.0±2.2f 22.0±3.5e Colorless homemade plastic 

bottle trap 
47.1±3.0e 43.0±3.2d 44.0±4.3e 45.0±3.2d 49.0±3.7e 50.0±3.1e 52.0±2.0d 48.0±3.1e 41.0±1.4d Colorless homemade plastic 

bottle trap + non-alcoholic 

beer bait 
55.1±3.8d 49.0±3.5c 52.0±4.9d 56.0±4.3c 55.0±4.0d 58.0±3.8d 62.0±3.6c 56.0±3.4d 53.0±3.3c Green homemade plastic 

bottle trap + non-alcoholic 

beer bait 

56.7±2.9d 44.0±3.2d 51.0±2.9d 55.0±2.8c 59.0±2.3c 62.0±3.6c 64.0±3.2c 62.0±2.9c 57.0±2.6c Box green home trap 
76.3±3.3a 62.0±3.5ab 72.0±3.7a 80.0±3.1a 82.0±4.0a 83.0±3.6a 82.0±3.2a 77.0±2.90a 73.0±2.6a Box green home trap+ non-

alcoholic beer bait 
64.8±3.2b 60.0±2.6b 62.0±4.0b 65.0±3.7b 66.0±3.5b 67.0±3.6b 69.0±3.2b 66.0±2.9b 64.0±2.6b Box cream home trap+ 

non-alcoholic beer bait 
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مربوط به  هايدو ساله دادهمركب واریانس تایج تجزیه ن

هاي مختلف اختالف هاي به دام افتاده در تلهليسکتعداد 

 ,F=311.38نشان داد )بين تيمارها  را داريمعني آماري

df=7, P<0.0001 بر این اساس، دو تيمار تله تجاري سبز .)

با اي سبز رنگ خانگي با طعمه رنگ با طعمه و تله جعبه

و  5/76با ميانگين  ترتيببه) جلب بيشترین تعداد ليسک

قرار  aآماري  بنديگروه( نسبت به سایر تيمارها، در 6/75

رنگ بدون طعمه با بي گرفتند. تله بطري پالستيكي خانگي

عدد ليسک و كمترین  8/29جلب ميانگين تعداد 

 (.4آماري جاي گرفت )شكل  fكنندگي در گروه جلب

هاي مربوط به ميانگين خسارت، در یانس دادهتجزیه وار

بين تيمارهاي مورد  1398در سال كاهو نشان داد كه مزرعه 

 ,F=52.22) شتداري وجود دابررسي تفاوت آماري معني

df=10,21, P<.0001)  ترین خسارت به كم. (5)شكل

رنگ با طعمه  هاي تجاري سبزتله مربوط بهبرگ كاهو 

با خانگي سبز رنگ  ايو تله جعبه( درصد 5/6)ماءالشعير 

در تيمار  خسارتترین و بيش( درصد 1/7)طعمه ماءالشعير 

دست هبدرصد(  5/41) رنگتله خانگي بطري پالستيكي بي

تله تجاري سبز رنگ بدون نوع سه  ،همچنين .(5شكل ) آمد

كرم  ايجعبه و بدون طعمه سبز رنگ ايطعمه، جعبه

درصد  11و  12، 6/12 هايينرنگ+طعمه به ترتيب با ميانگ

داري از نظر ميزان خسارت ، اختالف آماري معنيخسارت

هاي تجاري سبز رنگ ، تلهاین نتایج بر اساس .برگ نداشتند

سبز رنگ با طعمه ماءالشعير  ايبا طعمه ماءالشعير و تله جعبه

( و تيمار تله خانگي lowدر رده كم )از نظر درجه خسارت 

در رده به همراه طعمه و بدون آن رنگ بطري پالستيكي بي

  (.3( قرار گرفتند )جدول highزیاد )

 
ف در پایان در تيمارهاي مختل  Deroceras agresteتوسط ليسک ( درصد خسارت برگ كاهوخطاي معيار±ميانگين ) -5شكل 

 1398سال  آزمایش
Figure 5. Mean percentage (±SE) of damaged lettuce leaves by slug, Deroceras agreste in different 

treatments at the end of the experiment in 2019  
(T1=Green commercial trap x2, T2= Green commercial trap x2 with non-alcoholic beer bait, T3= Colorless homemade plastic 

bottle trap, T4= Colorless homemade plastic bottle trap+ non-alcoholic beer bait, T5= Green homemade plastic bottle trap+ 

non-alcoholic beer bait, T6= Box green home trap, T7= Box green home trap+ non-alcoholic beer bait, T8= Box cream home 

trap+ non-alcoholic beer bait) 
 

تيمارها بين درصد خسارت به برگ در ، 1399در سال 

 ,F=21.41.41, df=10,21) داري متفاوت بودبه طور معني

P<.0001) مربوط  كمترین خسارتكه به طوري. (6)شكل

اي و تله جعبه هاي تجاري سبز رنگ با طعمه ماءالشعيرتله به

 6/8با ميانگين  ترتيببهسبز رنگ خانگي با طعمه ماءالشعير 

مربوط  درصد 37ميانگين خسارت با بيشترین  ودرصد  6و 

 (.6شكل رنگ بود )به تيمار تله خانگي بطري پالستيكي بي

داري و معنيتجزیه واریانس مركب دو ساله بر اساس 
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 ,F=78.58)در بين تيمارها  هاي مربوط به خسارتداده

df=7, P<.0001) ، 6/7و  8/6كمترین خسارت با ميانگين 

اي سبز رنگ با طعمه به تيمارهاي تله جعبه ترتيبهبدرصد 

و هاي تجاري سبز رنگ با طعمه ماءالشعير و تله ماءالشعير

به تيمار تله خانگي  (درصد 1/39بيشترین خسارت )ميانگين 

بر اساس این نتایج،  رنگ تعلق داشت.بطري پالستيكي بي

تله  هاي تجاري سبز رنگ با طعمه ماءالشعير ودو تيمار تله

از نظر درجه خسارت سبز رنگ با طعمه ماءالشعير  ايجعبه

-( و تيمار تله خانگي بطري پالستيكي بيlowدر رده كم )

( قرار highدر رده زیاد )به همراه طعمه و بدون آن رنگ 

 (. 3گرفتند )جدول 

 
در تيمارهاي مختلف در پایان   Deroceras agresteليسکتوسط  ( درصد خسارت برگ كاهوخطاي معيار±ميانگين ) -6شكل 

 1399سال  آزمایش
Figure 6. Mean percentage (±SE) of damaged lettuce leaves by slug, Deroceras agreste in different 

treatments at the end of the experiment in 2020  
(T1=Green commercial trap x2, T2= Green commercial trap x2 with non-alcoholic beer bait, T3= Colorless homemade plastic 

bottle trap, T4= Colorless homemade plastic bottle trap+ non-alcoholic beer bait, T5= Green homemade plastic bottle trap+ 

non-alcoholic beer bait, T6= Box green home trap, T7= Box green home trap+ non-alcoholic beer bait, T8= Box cream home 

trap+ non-alcoholic beer bait) 

از نظر عملكرد محصول، بين تيمارها در سال اول 

(F=3.17, df=10,21, P=0.0125( و دوم )F=3.88, 

df=10,21, P=0.0043دار آماري وجود ( اختالف معني

و (. كمترین رقم ميانگين عملكرد در هر د4داشت )جدول 

 1398كيلوگرم بر مترمربع در سال  9/6و  2/7 ترتيببهسال ) 

رنگ بود ( مربوط به تيمار بطري پالستيكي بي1399و 

، بيشترین رقم عملكرد برابر با 1398(. در سال 4)جدول 

 4/13این مقدار  1399كيلوگرم بر متر مربع و در سال  9/12

سبز با طعمه  كيلوگرم بر متر مربع بود كه به تيمار تله تجاري

تعلق داشت. هر چند حرف مشترك بين تيمار مذكور با 

تيمارهاي تله تجاري سبز بدون طعمه، جعبه خانگي سبز، 

جعبه خانگي سبز +طعمه، جعبه كرم رنگ خانگي +طعمه 

)در سال اول( و جعبه خانگي سبز، جعبه خانگي سبز +طعمه 

 وجعبه كرم رنگ خانگي +طعمه )سال دوم( نشان از عدم

(. بر اساس تجزیه 4باشد )جدول دار ميتفاوت آماري معني

 ,F=9.18داري تيمارها )هاي دو ساله و معنيمركب داده

df=7, P<.0001 1/13(، بيشترین عملكرد )ميانگين 

كيلوگرم بر مترمربع( مربوط به تيمار تله تجاري سبز با طعمه 

 اي سبز رنگدار با تله جعبهبدون اختالف آماري معني

كيلوگرم بر مترمربع( بود.  5/11همراه با طعمه )ميانگين 

كيلوگرم بر مترمربع( به تيمار  1/7كمترین عملكرد )ميانگين 

تله پالستيكي  ،رنگ و به دنبال آنتله پالستيكي خانگي بي

كيلوگرم بر متر  5/7رنگ همراه با طعمه )ميانگين خانگي بي

ها و ميزان تله كنندگيبين ميزان جلبمربع( تعلق داشت. 

 ,r=0.737, n=32عملكرد محصول در دو سال )

P=0.000.همبستگي مثبتي وجود داشت ) 
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 1399و  1398هاي سالبرگ در خسارت رجه خسارت در تيمارهاي مختلف بر اساس درصد د  -3جدول 

Table 3. Damage degree in different treatments based on leaf damage percentage in 2019 and 2020 

 
Description (Damage %) Degree Treatments 

2020 2019    

moderate moderate (11-25) 2 Green commercial trap x2 
low low (<10) 1 Green commercial trap x2 with non-

alcoholic beer bait 
high high (26-49) 3 Colorless homemade plastic bottle 

trap 
high high (26-49) 3 Colorless homemade plastic bottle 

trap+ non-alcoholic beer bait 

moderate moderate (11-25) 2 Green homemade plastic bottle trap+ 

non-alcoholic beer bait 

moderate moderate (11-25) 2 Box green home trap 
low low (<10) 1 Box green home trap+ non-

alcoholic beer bait 
moderate moderate (11-25) 2 Box cream home trap+ non-

alcoholic beer bait 

 

 

 1399و  1398تيمارهاي مختلف در سال هاي  عملكرد كاهو در( خطاي معيار±ميانگين ) -4 جدول
Table 4. Mean yield (±SE) of lettuce in different treatments in 2019 and 2020 years 

)2/mgYield (k 

Mean±SE 

Treatments 

2020 2019 
9.9±0.6bc 10.6±0.4abc Green commercial trap x2 

13.4±1.0a 12.9±1.0a Green commercial trap x2 with non-alcoholic beer bait 

6.9±0.8d 7.2±0.5d Colorless homemade plastic bottle trap 

7.2±0.4cd 7.7±1.0cd Colorless homemade plastic bottle trap+ non-alcoholic 

beer bait 

10.0±0.2bc 9.4±0.6bc Green homemade plastic bottle trap+ non-alcoholic beer 

bait 

10.8±0.9ab 10.5±0.7abc Box green home trap 

11.6±1.4ab 11.4±1.5ab Box green home trap+ non-alcoholic beer bait 

10.3±1.1ab 10.8±1.2ab Box cream home trap+ non-alcoholic beer bait 

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

p≤0.05) 

 

 بحث

بار محصوالت كشاورزي، تنان زیاندر بحث كنترل نرم

 ،سموم مجازبه عنوان یكي از  متالدئيدي نظير سموم شيميای

 .(Nourbakhsh, 2020) است توصيه شده ثرؤكارآمد و م

شيميایي، این تركيب در -با توجه به خواص فيزیكياما 

رو زماني كه استفاده خاك بسيار متحرك بوده و از این

هاي مزرعه، تواند در شرایط مرطوب به زهكششود ميمي

در استفاده  ،. بنابراینسطحي جریان یابد هايآبریزها و آب

به دليل رویه و به دفعات به خصوص به طور بياز این سم 

هاي آبي، همواره تأثير آن بر موجودات غيرهدف و سيستم

به عالوه،  .Castle et al., 2017)) هایي وجود داردنگراني

بر سالمتي و سير صعودي سموم رویه مصرف بياثرات سوء 

همه نقاط جهان از جمله هاي اخير در ن در سالآمار سرطا

از این رو  .(Hashemi et al., 2019) باشدمطرح ميایران 

هاي هاي غيرشيميایي در كنار روشاستفاده از روش

 نظربهاصالحي دیگر براي كاهش مصرف سموم ضروري 

تنان كني نرمهاي ریشهبرنامهدر توانند ها ميتله رسد.مي

از را ها حلزون/ليسکبه طور مداوم  كرده و كمکبار زیان
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دین . ب(Roda et al., 2018  ) حذف كنندمنطقه مورد نظر 

از  ،توانند مورد استفاده قرار گيرندهاي مختلفي ميمنظور تله

هاي چوبي، ها، برگ، جعبهتله پناهگاهي مانند سنگجمله 

بر اساس ، یک پناهگاه موقت به عنوان كه هاي چوبيتخته

براي جستجوي رطوبت و پوشش در  ليسکفتار حلزون/ر

عمل كرده و عمليات  ،زمان عدم فعاليت در طول روز

 ,Thomasكند )تن را تسهيل ميجستجو و پایش نرم

1944; Hammond et al., 1999ها همچنين با (. این تله

به تنهایي یا در تركيب با  هاكنندهجلبو استفاده از  تعبيه فضا

عوامل متفاوتي مانند شكل، روند. نيز به كار مي طعمه مسموم

در كارایي تله  رنگ، اندازه، موقعيت نصب تله و نوع طعمه

 Hagnell et al., 2006; Raudenbush et) ثر استؤم

al., 2021.)  

ماءالشعير طعمه هاي داراي تلهطبق نتایج این تحقيق، 

هاي ليسک مؤثرتر عمل كرده و هاي بدون طعمهنسبت به تله

به دليل بوي تفاوت این . ندبيشتري را جلب و به دام انداخت

كنندگي باال جلبقدرت با داشتن كه بوده  مخمر ماءالشعير

هاي نابالغ و بالغ را از فواصل دور جلب قادر است ليسک

هاي تخميریافته هاي حاوي مخمر یا فرآوردهطعمهنماید. 

و  (Vanitha et al., 2008)بوده ها ليسکقادر به جلب 

این دسته هاي كنندهجلبترین آبجو به عنوان یكي از اصلي

در تحقيقي (. Hagnell et al., 2006) باشدمياز آفات 

، به دليل بوي جذاب آنهاي حاوي طعمه تلهمشاهده شد كه 

 ,.Hagnell et al)د نكنميهاي بدون طعمه عمل بهتر از تله

( Hammond et al., 1999هاموند و همكاران ) (.2006

ها در قسمت كننده راباز یک فنجان آبجو به عنوان جلب

كه استفاده كردند و نتيجه گرفتند  زیرین یک تله پناهگاهي

. كندها عمل ميثري در به دام انداختن رابؤبه طور مآبجو 

از فواصل  شود كه ليسکباعث مي آبجومخمر موجود در 

ر سمي الكل باعث متر به سوي تله جلب و اث 180دور تا 

(. استفاده از Santacruz et al., 2011كشتن آن شود )

هاي جلب كننده در مزارع كاهو و آبجو و شير به عنوان تله

مؤثر  .Deroceras spبروكلي در به دام انداختن ليسک 

هاي به دام افتاده در دو تله ه تعداد ليسکكطوريبود. به 

عدد در مزرعه   68و  126 ترتيببهحاوي آبجو و شير  

عدد در مزرعه كاهو بود كه بر این  51و  89بروكلي و 

هاي فعال در اي در تعداد ليسکاساس كاهش قابل مالحظه

 Santacruz etهر كرت در مقایسه با شاهد مشاهده شد )

al., 2011.)  ،در ريماءالشع تله يريكارگهبدر یک تحقيق 

 ®فریكول و ®يج 5 نیديلوماكهاي طعمه مسموم با قيتلف

 .D ليسک در كنترل هاطعمه این كارایي افزایش باعث

agreste  شددر مزرعه كاهو (Ahmadi and 

Gholamzadeh Chitgar, 2021) .با توجه به  ،بنابراین

، یابي غذااز نشانگرهاي بویایي براي مكانها ليسکاستفاده 

ثر بوده ؤها مدر جلب ليسک وجود طعمه و بوي جذاب آن

 . كار گرفته شودهب این آفاتتواند در مدیریت كنترل و مي

هاي جلب و به دام افتادن تعداد ليسکدر این تحقيق، 

 خانگي نسبت به تله با رنگ سبزاي جعبه خانگي تلهبيشتر در 

این رنگ به این دليل است كه  احتماالًاي كرم رنگ جعبه

گ( رنگ بودن با محيط مزرعه )سبز رنبه لحاظ هم تله

استفاده از  ،بنابراینتري دارد. كنندگي بيشقدرت جلب

تر مناسب هاكننده ليسکهاي جلبتله ساخت دررنگ سبز 

در مقایسه با  رنگسبز ضمن اینكه یک تله  .رسدظر مينبه

با محيط باغ هماهنگي بيشتري رنگ سفيد یا كرم به هاي تله

 Hagnell et)تر است جذابو از جنبه زیباشناختي،  دارد

al., 2006.) 

هاي استفاده شده اعم از تله تجاري، تله در ميان انواع تله

دو نوع تله كارایي مشخص شد كه  اي و تله بطريجعبه

به ها در جلب و به دام انداختن ليسکاي تجاري و تله جعبه

 هايتفاوتیكي از . استداري بيش از تله بطري طور معني

از طعمه استفاده  هاكه در آنبطري  تله با تلهاین دو نوع بين 

بين  تروسيعمنطقه تعامل  وجود یک تواندمي ،شده است

 شدیدتربوي نشر كه منجر به ها باشد در این تلهطعمه و هوا 

هاي تجاري و تلهساخت نحوه  ،شود. همچنينميطعمه 

منطقه ورودي كه كند این امكان را فراهم مياي جعبه

ایجاد كند.  در مقایسه با تله بطري هاليسکبراي  يبزرگتر

سبز رنگ با  ايو تله جعبهبا طعمه تله تجاري  ضمن اینكه

هاي بيشتر، خسارت و به دام انداختن ليسک با جلبطعمه 

تري داشتند. عملكرد بيش در نهایتو كمتر به برگ 

در پایش و كنترل جمعيت توانند مي تلهاین دو نوع بنابراین، 
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در . و در شرایط مزرعه توصيه شوند هبود ثرؤليسک م

اي دو نوع تله تجاري و تله جعبه مجموع در این پژوهش،

در ها نسبت به سایر تله ريماءالشعبه همراه طعمه خانگي سبز 

اي هاي جعبهتلهضمن اینكه  .برتري داشتندها جلب ليسک

با توجه به . ندهاي تجاري كارآمد بودخانگي به اندازه تله

از مواد ساده و نسبت به تله تجاري خانگي اي جعبه لهتاینكه 

به تواند مياین نوع تله در نتيجه  ،شودتهيه مي تريارزان

هاي تجاري نسبتاً تلهجایگزین تله ارزان قيمت یک عنوان 

اي سبز رنگ جعبه استفاده از تله ،بنابراینشود. گران قيمت 

یک تله كم هزینه   در قالب ريماءالشعخانگي به همراه طعمه 

ها و كاهش خسارت و مؤثر براي به دام انداختن ليسک

 شود.پيشنهاد مي

 

 گزاریسپاس

هاي تحقيقاتي به شماره مقاله حاضر بخشي از پروژه

-16-16-074-950615و  100-11-12-81-095مصوب  
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Abstract 

Slugs are the most important pest of lettuce fields in the north of the country, and feed on different 

parts of lettuce plants, including leaves, stems, roots, and seeds, and destroy them. Currently, common 

chemical pesticides are used to control them. Nowadays, the use of non-chemical methods, such as 

attracting and catching slugs by trapping, in order to reduce the consumption of pesticides is 

necessary. In this regard, the efficiency of one type of commercial trap and two types of homemade 

traps with and without bait was compared against Deroceras agreste Linnaeus. The experiment was 

conducted in a completely randomized block design with eight treatments and four replications in 

2019 and 2020 in field conditions. According to the results of simple and combined analysis of 

variance, among the treatments, green commercial trap with bait and green homemade box trap with 

bait (with total mean number of slugs captured, 76.5 and 75.6 in two years, respectively), had the 

highest attraction without significant difference from each other and the colorless plastic bottle trap 

(with total mean number of slugs captured, 29.8 in two years) had the least attraction. Also, green 

commercial with non-alcoholic beer bait and homemade green box trap with non-alcoholic beer with 

attracting and trapping the more slugs caused less damage to leaves (7.6 and 6.8 % in two years, 

respectively) and more yield (with means 13.1 and 11.5 kg/m2 in two years, respectively). The traps 

with bait compared the traps without bait and the green homemade box traps with bait compared with 

the cream box traps with bait were significantly more effective in attracting of slugs. Therefore, it is 

possible to use an inexpensive homemade green box trap with non-alcoholic beer, which has the same 

efficiency as commercial trap, to reduce the population and control slugs in lettuce fields.  
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