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  94، زمستان 4شماره  38گیاه پزشکی ، (مجله علمی کشاورزي)، جلد 

  
 

 کنترل  صورت تیمار بذري برايهاي کروزر و گاچو بهکشحشره کارآیی بررسی
  هاي کلزا کک

 حسن براري

  
 

  (hbarari@yahoo.com)پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی مازندران، استادیار بخش تحقیقات گیاه
 

  3/3/94 تاریخ پذیرش:   22/6/93تاریخ دریافت: 
  

 چکیده
هاي اولیه و ها با تغذیه از برگباشند. حشرات کامل ککرویشی کلزا می يهاي گیاهی از آفات مرحلهکک

-کشمنظور بررسی اثر روش ضدعفونی بذر با حشرهگردند. بهها موجب خسارت میهاي مرکزي گیاهچهجوانه
 5هاي کامل تصادفی با بلوك در قالب طرح آزمایشیي کلزا، هاکک در کاهش خسارت هاي کروزر و گاچو

به اجرا درآمد. شویالشت شهرستان ساري  يدر منطقه) 1390-91و  1388-89تکرار در دو سال زراعی ( 4تیمار و 
و  12) به میزان WS70%ایمیداکلوپرید (گاچو  با ر ضدعفونی شدهشاهد (بذر ضدعفونی نشده)، بذ شاملتیمارها 

 .بودند لیتر در هر کیلوگرم بذرمیلی 10و   7) به میزان FS350م در هر کیلوگرم بذر، تیامتوکسام (کروزرگر 14
ي کامل توسط حشره کمی خسارت دیده و شدیداً خسارت دیدهگیاهان تعداد گیاهان سالم، ضریب آلودگی (

عملکرد و وزن هزاردانه محاسبه شد. ، بافت گیاه ) تعیین گردید. تعداد الرو کک در داخلیک متر مربع رد هاکک
کار رفته براي ضدعفونی بذر کلزا در مقایسه با ه کش گاچو و کروزر با دزهاي بنتایج نشان داد که هر دو حشره

ضدعفونی شده، تیمارهاي ضدعفونی  هايرداشته و در بین تیمارهاي بذ خوبیها کارآیی شاهد در کنترل کک
) WS70%لیتر در هر کیلوگرم بذر و ایمیداکلوپرید (گاچو میلی 10) به میزان FS350بذر با تیامتوکسام (کروزر

  گرم در هر کیلوگرم بذر موثرتر بودند.  14به میزان 
  
  تیمار بذري، کلزا، کروزر، گاچوکک، ها: کلید واژه 
  
 

  مقدمه
هاي چلیپائیان از آفات مهم کلزا هاي کلزا یا کککک
ها به زیر . این سوسکباشندکوتیلدون می يدر مرحله

  Chrysomelidaeياز خانواده Alticinae يخانواده
صورت حشرات هها تک نسلی بوده و بتعلق دارند. کک

و در فصل پاییز وارد مزارع کلزا  کردهگذرانی کامل تابستان
ها هاي اولیه و کوتیلدونشوند. حشرات کامل از برگمی

بارزترین عالمت  گردند.ده و موجب خسارت مینموتغذیه 
- هاي ریزي روي برگخسارت این حشرات ایجاد سوراخ

روي ریشه و یا  هاکک الروهاياگرچه  باشد.هاي کلزا می
، ولی اي دارندفعالیت تغدیه گیاه يداخل دمبرگ و ساقه

ي ها و در مرحلهخسارت اصلی توسط حشرات کامل کک
 9تعداد ) 1389براري و سري ( .دهداي کلزا رخ میگیاهچه

گونه کک از مزارع کلزاي استان مازندران گزارش نمودند. 
 Psylliodesچهار گونه ) 1389به گزارش براري (

chrysocephala (L.) ،Psylliodes hyoscyami 

(L.) ،Phyllotreta corrugate Reiche 
 يدر منطقه pygmaea (Kutschera)  Aphthonaو

ها در رت این ککمیزان خسا  .وجود دارند، اجراي پروژه
بند، ارتفاعات و مجاور پوشش جنگلی اراضی واقع در میان

 . از آنجائی)1391 ،(براري باشدتر میاستان مازندران شدید
ها در شرایط مساعد در طی چند که حشرات کامل کک
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هاي کلزا را از بین ببرند کنترل شیمیایی روز قادرند گیاهچه
- ینه انتخاب موثرترین حشرهها نیازمند بررسی دقیق در زمآن

طور متوسط اگر به باشد.می رکش با تاکید بر ضدعفونی بذ
- کک کامل حشرات توسط کلزا گیاهچه برگی سطح 10٪

تر ها خورده شده باشد، براي جلوگیري از خسارت بیش
 ،درگذشته). 2007، 1(ایوانس شودتوصیه میکنترل شیمیایی 

 يکش کلره) حشرهدر برخی از کشورها (از قبیل کانادا
هاي نباتی توصیه لیندین براي ضدعفونی بذر کلزا علیه کک

سموم ). 1986، 3؛ براکن و بوشر1979 ،2(آدولف شدمی
پاشی علیه صورت محلولهفسفره آزینفوس متیل و ماالتیون ب

، 4و تورنوك ب(لم اندها مورد استفاده قرار گرفتهکک
اي کلم گلخانهایشات ) در آزم1999( 5فنچ و ادمونز .)1982

)L.a Brassica oleraceطبیعی به  صورته) که ب
کش آلوده بود، از حشره Phyllotretaهاي جنس کک

در یکصد هزار  کشحشرهگرم  25ایمیداکلوپرید (به میزان 
 Phyllotretaها (بذر) استفاده نمود که عالوه بر کک

spp.) مگس ریشه ،(Delia radicum L.ه) را نیز ب -
) در آزمایشی که در 1384کیهانیان (. بی کنترل کردخو

گیري نمود نتیجه ،مزارع کلزاي رودبار و خوزستان انجام داد
کونفیدور و با نام تجارتی ایمیداکلوپرید کش حشره که

- پاشی بهصورت محلولهسوین ببا نام تجارتی کارباریل 

کیلوگرم در هکتار و همچنین  3لیتر و  1ترتیب به میزان 
گرم در یک  14میزان هب 6گاچوبا نام تجارتی یمیداکلوپرید ا

- دهند. حشرهمی ها را کاهشکیلوگرم بذر، خسارت کک

کش دیگري از گروه نئونیکوتینوئیدها با نام تجارتی 
داراي خاصیت تماسی،  8و نام عمومی تیامتوکسام 7کروزر

گوارشی و با فعالیت سیستمیک است که سریعاً جذب گیاه 
شود. از این از طریق آوندهاي چوبی منتشر میشده و 

ترکیب براي ضدعفونی بذور ذرت، غالت و پنبه استفاده 
                                                             
1- Evans 
2- Adolphe 
3- Bracken & Bucher 
4- Lamb & Turnock   
5 - Finch & Edmonds 
6 - Gaucho 
7 - Cruiser 
8 - thiamethoxam 

که در بسیاري از رغم اینعلی ).1384 ،شود (رخشانیمی
ویژه در اراضی میان بند و ه مزارع کلزاي استان مازندران، ب

شود، تاکنون ها مشاهده میارتفاعات، خسارت کک
صورت طرح هبراي کنترل این آفات بی کشحشرهآزمایش 

عالوه بر اساس مصوبه هیات ه کاربردي انجام نگرفته بود. ب
، که عموماً کارباریل کشحشرهنظارت بر سموم کشور 

ها و دیگر آفات اول فصل کلزا کاربرد براي کنترل کک
از فهرست سموم مجاز کشور  1390داشت، از مهرماه 

هاي کشا هدف تعیین حشرهلذا این پروژه بحذف گردید. 
- ها در طی سالموثر براي ضدعفونی بذر کلزا بر علیه کک

  اجرا گردید.   1390-91و  1388- 89هاي زراعی 
  

  هامواد و روش
-91و  1388- 89هاي زراعی در طی سال آزمایشاین 

شویالشت  يدر مزارع کلزاي واقع در منطقه 1390
مل تصادفی با کا هايشهرستان ساري در قالب طرح بلوك

   =m2 15ها کرت يتکرار اجرا گردید. اندازه 4 تیمار و 5
 m 3  ×5 متر در نظر گرفته شد.  2ها و فاصله بین کرت

کش حشرهعبارت بودند از شاهد،  تیمارهاي آزمایشی
، ساخت WS70%گاچو با نام تجارتی  ایمیداکلوپرید

براي ، فرموالسیون پودر قابل اختالط با آب 9شرکت بایر
 گرم در هر کیلوگرم بذر14و  12با دو دز  10ضدعفونی بذر

 FS350 کروزربا نام تجارتی تیامتوکسام کش حشره و
، فرموالسیون دوغاب مخصوص 11ساخت شرکت سینجینتا

لیتر در هر میلی 10و  7 با دو غلظت 12ضدعفونی بذر
هاي کشحشره .)1384(خانجانی و پورمیرزا،  کیلوگرم بذر

مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزي  توسط مذکور
  .مازندران تامین گردیدند

کلزا بر اساس  هايقبل از کاشت، بذر پانزده ساعت 
مورد استفاده ضدعفونی  هايکشحشرههاي کاتاکوگ

                                                             
9 - Bayer 
10 -WS=Water dispersible powder for seed 

treatment 
11 - Syngenta 
12 -FS=Flowable concentrate for seed treatment 



3 

  94، زمستان 4شماره  38گیاه پزشکی ، (مجله علمی کشاورزي)، جلد 

  
 

مقدار بذر کلزاي مورد نیاز براي کار، اي اینرند. بشد
اي ریخته هاي جداگانهتوزین و در ظرفهاي مختلف تیمار

 10و 7 میزانبهکروزر  وگرم  14و  12 نسبتگاچو به شدند.
گیري اندازهبه تفکیک براي هر کیلوگرم بذر لیتر میلی

آب (به میزان یک تا یک و نیم برابر  ی. در داخل ظرفشدند
توزین شده بتدریج به گاچوي ) ریخته و کشحشرهمقدار 

ه ب کشحشرهدقیقه، که پودر  10آن اضافه گردید و پس از 
ه هم قمدت چند دقیبهحاصله بی خیس خورد، مخلوط خو

در ظرف  مربوط به هر تیمار که بذرسپس در حالی  زده شد.
 مربوطه کشحشرهشد، بتدریج هم زده می ايجداگانه

به آن  اضافه گردید و هم زدن به مدت (گاچو یا کروزر) 
چند دقیقه ادامه یافت تا پوشش یکنواختی روي بذرها ایجاد 

- رهاي ضدعفونی شده روي ورق کاغذي ریخته و بهشد. بذ

مدت چند ساعت در سایه قرار داده شدند تا کامالً خشک 
گردیدند. در پایان بذرهاي ضدعفونی شده در داخل 

دار قرار داده شدند و جهت هاي کاغذي اتیکتپاکت
  کاشت به مزرعه آزمایشی انتقال یافتند.      

و در  11/7/1388اول کاشت کلزا در سال زراعی  تاریخ
کلزاي  ،بود. در هر دو سال 11/7/1390سال زراعی دوم 

- هاي نمونهگل) بود. تاریخ(ساري PFکشت شده رقم 

و  24، 17در سال اول  براي تعیین ضریب آلودگی، برداري
بود که کلزا از نظر رویشی به  1388آبان ماه  7مهرماه و  30

نی، کوتیلدونی تا کوتیلدوجوانه زنی تا ترتیب در مرحله 
یک برگ اصلی، دو برگ اصلی و چهار برگ اصلی قرار 

 12، 2مهرماه و  26و  17 هاي، در تاریخدر سال دومداشت. 
برداري گردید که کلزا به ترتیب در نمونه 1390آبان ماه 

یک برگ اصلی، سه برگ کوتیلدونی تا ، جوانه زنیمرحله 
عملیات  يکلیهاصلی و چهار برگ اصلی قرار داشت. 

کاشت و داشت مطابق عرف محلی انجام گرفت ولی در 
کش انجام پاشی با حشرهمحلولگونه آزمایشی هیچ يمزرعه

   .نشد
طور هفتگی با استفاده از کادر  یک هب کاشت،پس از 

متر در یک متر، در مرکز هر کرت یک کادر انداخته و 
- ، بوتهلمهاي کامالً ساها داخل کادر (بوتهتعداد کل بوته

و بوته هاي شدیداً آفت زده) را هایی کمی خسارت دیده 
شمارش و یادداشت کرده و بر اساس فرمول زیر ضریب 

  ):2005، 1 و همکاران (کزدا آلودگی محاسبه گردید

= 1002



z

yx  ضریب آلودگی  

x تعداد گیاهانی که برگ آنها داراي یک یا تعدادکمی =
ها بوده و کک ي حشرات کاملسوراخ حاصله از تغدیه

که خسارت حاصله در رشد و نمو گیاه اختالل احتمال این
پوشی ایجاد نماید بسیار کم بود و مقدار آسیب قابل چشم

 ي= تعداد گیاهانی که برگ آنها شدیداً بر اثر تغذیهyبود.  
ها خسارت دیده بودند وگیاه در حال خشک شدن کک

گیاه بسیار  که احتمال خشک شدن و نابوديبوده و یا این
= کل تعداد گیاه داخل کادر (یعنی گیاهان zزیاد بود.  

دهنده ). ضریب آلودگی باالتر نشانx  +yکامالً سالم + 
  خسارت شدیدتر گیاه است.

- هاي کلزا به الرو ککبراي تعیین میزان آلودگی بوته

ها، در اوایل اسفند (زمانی که الروهاي آفت موجود در 
راحتی قابل رویت بودند) هشد کرده و بخوبی رهبافت گیاه ب

و شده کلزا کنده  يطور تصادفی از هر کرت سه بوتههب
تعداد  شد. سپس،هاي نایلونی قرار داده داخل پاکت

ي هر بوته الروهاي موجود در داخل دمبرگ، طوقه و ساقه
  شمارش گردید. در آزمایشگاه 

منظور مقایسه عملکرد کلزا در تیمارهاي مورد هب
اول در  زراعی آزمایش، پس از رسیدن محصول (سال

و سال زراعی دوم در مورخ  29/2/1389تاریخ 
)، کلزاي یک متر مربع از هر کرت برداشت 10/3/1391

هاي داده شده، توزین گشته و وزن هزاردانه محاسبه گردید.
 شدهتجزیه   MSTAT-Cحاصله با استفاده از برنامه آماري

- بهمورد مقایسه قرارگرفتند.  LSDن ها با آزموو میانگین

مرکب تیمار در  يدار بودن نتایج حاصله از تجزیهمعنی دلیل
  اي انجام گرفت.سال، براي هر سال آنالیز جداگانه

  
  

                                                             
1 - Kazda et al. 
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  و بحث نتایج
  ضریب آلودگی

هاي مختلف هفته ضریب آلودگی دري نتایج تجزیه
- نگیناختالف بین میا نشان داد که برداري در سال اولنمونه

). نتایج 1معنی دار بود (جدول  ٪1در سطح احتمال  ها
نشان داد که در تمام  LSDها به روش مقایسه میانگین

ترین ضریب داراي بیش شاهد ها، تیماربردارينمونه
اي نسبت به تیمارهاي ه و در گروه جداگانهآلودگی بود

، کروزر بذر ضدعفونیبین تیمارهاي در دیگر قرار گرفت. 
گرم در هر  14(و گاچو  )لیتر در هرکیلوگرم بذرمیلی 10(

ترین ضریب آلودگی بودند داراي کم )کیلوگرم بذر
در  کشحشرههر چهار تیمار  ،ي اولدر هفته). 2(جدول 

سوم  و هاي دومدر هفته ،) قرار گرفتندbیک گروه (
لیتر در هرکیلوگرم بذر) و گاچو میلی 10تیمارهاي کروزر (

ترین ضریب آلودگی با کمهر کیلوگرم بذر)  گرم در 14(
 اي نسبت به دو تیمار دیگر قرار گرفتنددر گروه جداگانه

 10و  7( ولی در هفته چهارم اختالف بین دو تیمار کروزر
دار گرم در هر کیلوگرم بذر) معنی 14و گاچو ( )لیترمیلی
  ).  2(جدول  نبود

ه اختالف ها در سال دوم نیز نشان داد کآنالیز داده
% بین ضریب آلودگی در 1داري در سطح احتمال معنی

). نتایج مقایسه 3تیمارهاي مختلف وجود دارد (جدول 
نشان داد که همانند سال اول،  LSDها به روش میانگین

 و ترین ضریب آلودگی بودهمواره داراي بیش شاهد تیمار
 يدارمعنیاختالف  تیمارهاي بذور ضدعفونی شده با

اختالف بین تیمارهاي  و دوم اول هايدر هفته. داشت
 بذورضدعفونی شده معنی دار نبود و همگی در یک گروه

)b ( هاي بعدي کروزر قرار گرفتند. ولی در هفته)میلی 10 -

ترین ضریب آلودگی داراي کم )لیتر در هر کیلوگرم بذر
گرم  14(سوم اختالف آن با تیمار گاچو  يبود که در هفته

لیتر میلی 7(کروزر ي چهارم با هفتهو  )وگرم بذردر هر کیل
    ).4(جدول  دار نبودمعنی )در هر کیلوگرم بذر

ترین فاکتور جهت ارزیابی میزان ضریب آلودگی مهم
ي کلزا براي کنترل کارآیی تیمارهاي بذور ضدعفونی شده

گونه که همان ). 2005(کزدا و همکاران، باشد ها میکک
دهد، تیمارهاي بذور ین پروژه نشان مینتایج دو ساله ا

و  12لیتر و گاچو میلی 10و  7ضدعفونی شده (یعنی کروزر 
 شاهد گرم در هر کیلوگرم بذر) همواره نسبت به تیمار 14

تري بودند. این داري داراي ضریب آلودگی کمبطور معنی
کش گاچو و کروزر گر آن است که هر دو حشرهنتیجه بیان

رفته براي ضدعفونی بذر در مقایسه با تیمار و دزهاي بکار 
البته  داشتند. خوبیهاي کلزا کارآیی شاهد در کنترل کک

لیتر در هر میلی 10کروزر  به میزان  ،تیمارهااین در بین 
گرم در هر کیلوگرم بذر  14کیلوگرم بذر و گاچو به میزان 

کش گاچو و هم  شناسی، هم حشرهاز نظر سم .موثرتر بودند
قرار دارند که   1وزر در کالس شیمیایی نئونیکوتینوئیدهاکر

و گاچو در زیرکالس  2نیکوتینیلادر زیرکالس تی کروزر
- کشی است با دامنهکروزر حشره.داردقرار  3کلرونیکوتینیل

رود. کار میصورت ضدعفونی بذر بههتاثیر وسیع که ب ي
کش به مقدار کم جذب خاك شده و تحت تاثیر این حشره

pH 2003، 4نام(بی گیردو مواد آلی خاك قرار نمی.(   
ي گیاه جذب شده و کروزر خیلی سریع توسط ریشه

در داخل گیاه خاصیت سیستمیک باالیی دارد (رخشانی، 
صورت یکنواخت در خاك کش به).  این حشره1384

هاي مجاور بذر ضدعفونی شده نیز پخش شده و گیاهچه
جود در خاك موجب کش موتوانند با جذب حشرهمی

افزایش کارآیی آن گردند. حاللیت کروزر در آب 
بسیار باالست و در شرایط عدم وجود رطوبت کافی در 

هاي گیاه پخش خاك نیز جذب گیاه شده و در بافت
 گونه 45کش براي کنترل بیش از این حشره شود.می

نوع محصول به ثبت  21ي آفت روي بیش از حشره
). کروزر براي ضدعفونی بذر 2003، نامرسیده است (بی

هاي کلزا  کنترل آفاتی از قبیل کک کلزا جهت
)Phyllotreta, Psylliodes chrysocephala ،(

                                                             
1 - Neonocotinoids 
2 - Thianicotinyl 
3 - Chloronicotinyl 
4 - Anonymous 
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  )1388-89برداري در سال زراعی اول (هاي مختلف نمونهي واریانس ضریب آلودگی در تاریختجزیه - 1جدول 
منابع 

  تغییرات
درجه 
  آزادي

  هفته چهارم  فته سومه  هفته دوم هفته اول
MS  F  MS  F  MS  F  MS  F  

  ns 80/0  115/0  ns 23/1  098/0  36/6*  212/0  92/5 *  484/0  3  تکرار
  84/106**  965/9  35/135**  729/16  88/616 **  539/20  10/152**  454/12  4  تیمار
  -   093/0    123/0  -   033/0  -   082/0  12  اشتباه
                  19  کل

83/8 ضریب تغییرات  45/4  43/8  42/7  
ns5دار در سطح : تفاوت معنی*%                      1دار در سطح : تفاوت معنی**دار نیست                : تفاوت معنی%  

 
  

  )1388- 89در سال زراعی اول ( LSDضریب آلودگی در تیمارهاي مختلف بر اساس آزمون   ±SEي میانگین مقایسه - 2جدول 
  برداريهاي مختلف نمونهدر تاریخ ضریب آلودگی   ±SEانگین می  تیمارهاي آزمایشی

  هفته چهارم  هفته سوم  هفته دوم هفته اول
 a* 15/4±67/40 a 45/2±59/64 a 38/5±72/59 a 43/2±08/47  شاهد (بذر ضدعفونی نشده)

 b 05/1±38/6  b 92/0±63/12 b 56/0±15/13 bc 93/1±68/12  گرم در هر کیلوگرم بذر) 12گاچو  (
 b 63/0±63/4  c 58/0±16/6 c 21/0±53/6 d 46/0±15/9 گرم در هر کیلوگرم بذر) 14گاچو  (

 b 66/0±64/5  b 57/0±08/12 b 42/0±80/13 cd 99/0±04/14  میلی لیتر در هر کیلوگرم بذر) 7کروزر ( 
 b 74/0±80/5 c 93/0±89/6 c 52/0±58/8 d 30/0±58/9  میلی لیتر در هر کیلوگرم بذر) 10کروزر  (

  باشد.% می1دار بین تیمارها در سطح احتمال ي وجود اختالف معنیدهندهحروف متفاوت در هر ستون نشان *
  

  )1390- 91برداري در سال زراعی دوم (هاي مختلف نمونهي واریانس ضریب در تاریختجزیه - 3جدول 
منابع 

  تغییرات
درجه 
  آزادي

  ي چهارمفتهه  سوم هفته  ي دومهفته ي اولهفته
MS  F  MS  F  MS F  MS  F  

  ns 00/1  717/0  ns 09/1  295/0  ns 55/1  044/0  ns 18/0  093/0  3  تکرار
  96/55**  672/13  78/153**  276/29  50/39 **  930/25  97/18**  776/1  4  تیمار
  -   244/0    190/0  -   656/0  -   093/0  12  اشتباه
                  19  کل

  81/9  88/9  85/20  35/30 ضریب تغییرات
ns                5: تفاوت معنی دار در سطح *%                      1: تفاوت معنی دار در سطح **: تفاوت معنی دار نیست%  

  
  )1390- 91در سال  زراعی دوم ( LSDضریب آلودگی در تیمارهاي مختلف بر اساس آزمون    ±SEي میانگین مقایسه - 4جدول 

  برداريهاي مختلف نمونهضریب آلودگی در تاریخ   ±SEن میانگی  تیمارهاي آزمایشی
  ي چهارمهفته  ي سومهفته  ي دومهفته ي اولهفته

 a* 71/1±69/4 a 22/6±91/69 a 44/5±99/81 a 29/4±14/67  شاهد (بذر ضدعفونی نشده)
 b 0 b 84/2±18/12 b 86/1±41/19 b 40/2±23/24  گرم در هر کیلوگرم بذر) 12گاچو  (

 b 0 b 49/1±76/5 cd 68/1±88/8 bc 22/1±87/18 گرم در هر کیلوگرم بذر) 14اچو  (گ
 b 0 b 24/1±76/7 c 08/1±50/9 cd 00/2±40/16  میلی لیتر در هر کیلوگرم بذر) 7کروزر ( 
 b 0 b 43/2±85/5 d 65/0±27/5 d 53/1±11/12  میلی لیتر در هر کیلوگرم بذر) 10کروزر  (

  .باشد% می1دار بین تیمارها در سطح احتمال ي وجود اختالف معنیدهندهحروف متفاوت نشان *
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 براري: بررسی کارآیی حشره کش هاي کروزر و گاچو...

 

 .Athalia rosae L. (Hym(( زنبور برگخوار

Tenthredinidae(، خوار کلزاهاي ساقهسرخرطومی 
)Ceutorhynchus spp( هاي کلزا) و شتهMyzus 

persicae Sulzer ،Brevicoryne brassicae 

L.(  توصیه شده است. در مقایسه با گاچو، گیاهان
هاي حاصله از بذور ضدعفونی شده با کروزر داراي ریشه

کشی است با گاچو حشره .باشندتر میتر و قويبلند
خاصیت سیستمیک عالی که از طریق ریشه جذب شده و 

گردد. باقیمانده این هاي هوایی گیاه میوارد قسمت
بر علیه  گاچوتاثیر  د.باشکش در خاك کم میحشره
زنی و اوایل رشد کلزا در هاي کلزا در مراحل جوانهکک

کزدا و  منابع مختلف گزارش شده است (از قبیل:
، 2؛ استر و همکاران2003، 1؛ گرین2005همکاران، 

گاچو براي ). 2002، 3؛ آدیسون و همکاران2003
محصول براي مقابله با حدود  15ضدعفونی بذر بیش از 

 Psylliodesهاي کلزا (ککاز قبیل  نه آفتگو 45
chrysocephala, Phyllotreta cruciferae 

(Goeze)4نام(بی هاي کلزا توصیه شده است) و شته ،
 ي) در منطقه1384بر اساس نتایج کیهانیان ( ).2007

رودبار گیالن، بذر کلزاي ضدعفونی شده با گاچو 
WS70%  و نیز  گرم در یک کیلوگرم بذر 14به میزان

لیتر در  1کش کونفیدور به میزان پاشی با حشرهمحلول
هایی از قبیل الروین و کشهکتار (در مقایسه با حشره

ترین گرم در هر کیلوگرم بذر) بیش 12سوین، و گاچو 
اند. کمانگر و همکاران ها داشتهاثر کنترلی روي کک

-هتاثیر گاچو و کروزر ب )1392) و کمانگر (1389(
 .A(خوار کلزا مار بذري روي زنبور برگصورت تی

rosae (گیري کردند که مورد بررسی قرار داده و نتیجه
و تیمار  5/12و  10، 5/7تیمارهاي کروزر با دزهاي 

-گرم در هر کیلوگرم بذر کلزا بیش 5/12گاچو به نسبت 

                                                             
1 - Green 
2 - Ester et al. 
3 - Addison et al. 
4- Anonymous  

معیت الروهاي این آفت ترین تاثیر را در کاهش ج
  اند.داشته

  ل بافت گیاهاختعداد الرو کک در د
 داريمعنی اختالف هاي سال اولي دادهنتایج تجزیه

آوري شده از بین میانگین تعداد الروهاي کک جمع
بوته کلزا از هر کرت در تیمارهاي  3طریق تشریح بافت 

) ولی در سال دوم این 5نشان نداد (جدول  مختلف
در . )6(جدول  دار بود% معنی5 احتمال در سطحاختالف 

 به سال دوم تنسب الرو کک تريکمول تعداد سال ا
ي ولی حتی در این شرایط نیز مقایسه آوري گردیدجمع

کروزر  هاينشان داد که تیمار LSDها به روش میانگین
گرم  14لیتر در هر کیلوگرم بذر) و گاچو (میلی 10و  7(

داري داشتند در هر کیلوگرم بذر) با شاهد اختالف معنی
ل دوم اختالف بین شاهد و تیمارهاي در سا). 7(جدول 

داري بین دار بود و اختالف معنیمعنی کشحشره
مشاهده نگردید و همگی در یک  کشحشرهتیمارهاي 

بنابراین کروزر و ). 8 ) قرار گرفتند (جدولbگروه (
اي حشرات کامل گاچو عالوه بر کاهش خسارت تغذیه

بافت موجب کاهش تعداد الروها در  ، تا حدوديهاکک
در صورتیکه پنج الرو به ازاي هر  گردند.گیاه نیز می

ها دمبرگ ٪50گیاه وجود داشته باشد و یا اینکه بیش از 
اي الروها صدمه دیده باشند، کنترل بر اثر فعالیت تغذیه

). در این 2003، 5شیمیایی قابل توصیه است (ژلیس
م در سال اول و دو زمایش میانگین الرو به ازاي هر بوتهآ

که این نرم در تیمار بود. در حالی 3/5و  7/1به ترتیب 
و در سال دوم در  6/0لیتر) در سال اول میلی 10کروزر (

البته یکی از الرو بود.  8/0متر) میلی 7تیمار کروزر (
ویژه در سال اول، در دالیل وجود تعداد کم الرو، به

-ممکن است به تنوع گونه ،تیمار شاهد و تیمارهاي دیگر

ها مرتبط اي الروهاي ککتغذیهمتفاوت اي و روش 
 ســجن هاي کک همدر مزرعه آزمایشی باشد. 

Psylliodes س و هم جن Phyllotreta  وجود
 داشتند. گرچه خسارت حشرات کامل هر دو جنس روي 

                                                             
5 - Jellis 
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  ) 1388-89زراعی اول ( ي واریانس تعداد الرو کک، وزن بذر در یک متر مربع و وزن هزاردانه  در سالتجزیه - 5جدول 
منابع 

  تغییرات
 درجه
  آزادي

  وزن هزاردانه  وزن بذر تعداد الرو
MS  F  MS  F  MS  F  

  ns 88/0  25/599  ns 88/1  13/0  ns 82/1  21/0  3  تکرار
  ns 52/2  55/8108  **45/25  37/0  **43/5  36/2  4  تیمار
    07/0    58/318    23/0  12  اشتباه
              19  کل

  62/7  42/6  29  ضریب تغییرات
ns1دار در سطح : تفاوت معنی**دار نیست                : تفاوت معنی                      %  

  
  )1390- 91زراعی دوم ( ي واریانس تعداد الرو کک، وزن بذر در یک متر مربع و وزن هزاردانه در سالتجزیه - 6جدول 

منابع 
  تغییرات

درجه 
  آزادي

  زن هزاردانهو  وزن بذر تعداد الرو
MS  F  MS  F  MS  F  

  ns 16/1  74/9185  ns 64/2  09/0  ns 03/3  83/0  3  تکرار
  21/3*  10/0  86/2*  16/9838  43/4*  14/3  4  تیمار
    03/0    53/3438    71/0  12  اشتباه
              19  کل

  26/4  29/17  96/32  ضریب تغییرات
ns                5دار در سطح : تفاوت معنی *: تفاوت معنی دار نیست%  

 
  )1388- 89زراعی اول( تعداد الرو کک، وزن بذر در یک متر مربع و وزن هزاردانه  در سال  ±SEي میانگین مقایسه - 7جدول 

  ±SEمیانگین   تیمارهاي آزمایشی
  وزن هزاردانه  وزن بذر تعداد الرو

 a*82/0±5  d90/11±00/213 b 47/1±94/2  شاهد (بذر ضدعفونی نشده)

 ab95/0±25/2 bc94/11±00/279 a 74/1±48/3  گرم در هر کیلوگرم بذر) 12(گاچو  

 b96/0±75/1 b 42/7±00/301 ab 68/1±35/3 گرم در هر کیلوگرم بذر) 14گاچو  (

 b82/0±2 c 35/8±263 a 85/1±70/3  میلی لیتر در هر کیلوگرم بذر) 7کروزر ( 

 b06/2±75/1 a71/7±00/334 a 84/1±68/3  میلی لیتر در هر کیلوگرم بذر) 10کروزر  (

  باشد.% می1دار بین تیمارها در سطح احتمال ي وجود اختالف معنیدهندهحروف متفاوت نشان *
 

  )1390- 91زراعی دوم ( تعداد الرو، وزن بذر در یک متر مربع و وزن هزاردانه  در سال  ±SEي میانگین مقایسه - 8جدول 
  ±SEمیانگین   تیمارهاي آزمایشی 

  وزن هزاردانه  وزن بذر تعداد الرو
 a*81/3±00/16 b29/52±73/286 b15/0±90/3  شاهد (بذر ضدعفونی نشده)

 b53/2±75/6 ab46/11±82/347 a14/0±20/4  گرم در هر کیلوگرم بذر) 12گاچو  (

 b25/1±75/6 b21/26±41/291 a02/0±18/4 گرم در هر کیلوگرم بذر) 14گاچو  (

 b58/0±50/2 ab65/43±55/366 a08/0±23/4  یتر در هر کیلوگرم بذر)میلی ل 7کروزر ( 

 b27/2±00/4 a64/16±28/402 a09/0±33/4  میلی لیتر در هر کیلوگرم بذر) 10کروزر  (

  باشد.% می1دار بین تیمارها در سطح احتمال ي وجود اختالف معنیدهندهحروف متفاوت نشان *
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 براري: بررسی کارآیی حشره کش هاي کروزر و گاچو...

 

شرات سان است ولی حهاي اولیه کلزا یکگیاهچه و برگ
گیري، در خاك پاي پس از تغذیه و جفتها کامل کک

 .sppي جنسریزي کرده و الروهاکلزا تخم يهابوته
Psylliodes طوقه، دمبرگ و  داخل بافت گیاه به)

روي  spp.  Phyllotretaو جنس نفوذ کرده  ساقه)
 کنندتغذیه می میزبان ي گیاهریشهقسمت بیرونی 

 ،؛ براري2003، 1؛ آلفورد و همکاران2007، س(ایوان
بنا براین نمونه برداري انجام شده تنها تراکم  .)2005

را نشان داده و امکان  Psylliodes الروهاي جنس
از روي  Phyllotretaنمونه برداري از الروهاي جنس 

خسارت اصلی به گیاه میزبان بر ریشه گیاه وجود نداشت. 
ممکن  که شدهایجاد ها ي حشرات کامل ککاثر تغذیه

ي رویشی گردد موجب نابودي گیاه در مراحل اولیهحتی 
اهمیت  ازي الروها ولی معموالً خسارت حاصله از تغذیه

که زمان آلودگی  از آنجائی. تري برخوردار استکم
گیاه به الروهاي کک دیرتر رخ داده و مصادف با 

شود، بنابراین در بافت گیاه می کشحشرهکاهش غلظت 
تري داشتند تا بیش کشحشرهتیمارهایی که غلظت 

ها اگر با حشرات کامل ککحدودي موثرتر بودند. 
کش ، کنترل شیمیایی الروها با یک حشرهودمبارزه  نش

تا  پیروتروئیدي قبل از ورود الروها به داخل بافت گیاه
   ). 2003(ژلیس،  پذیر استامکان حدودي

  دانه)ارمیزان عملکرد (وزن بذر و وزن هز
ها در سال اول نشان داد که اختالف نتایج آنالیز داده

بین تیمارها از نظر وزن بذر و وزن هزاردانه در سطح 
وزن  ). مقایسه میانگین5% معنی دار بود (جدول 1احتمال 

-اختالف معنی کشحشرهتیمارهاي نشان داد که بذر 

تر در لیمیلی 10داري با تیمار شاهد داشته و تیمار کروزر (
هر کیلوگرم بذر) داراي بیشترین وزن بذر بود. میانگین 

با شاهد  کشحشرهوزن هزاردانه در اکثر تیمارهاي 
-حشرهداري نشان داد ولی بین تیمارهاي اختالف معنی

 .)7(جدول  اختالف معنی داري مشاهده نگردید کش
ها در سال دوم  نشان داد که اختالف بین نتایج آنالیز داده

                                                             
1 - Alford et al. 

ها از نظر وزن بذر و وزن هزاردانه در سطح احتمال تیمار
-تیمار کروزر با داشتن بیش). 6% معنی دار بود (جدول 5

داري داشت. تیمار ترین وزن بذر با شاهد اختالف معنی
ترین مقدار وزن هزاردانه با تیمارهاي دیگر شاهد با کم

اختالف معنی داري داشت ولی اختالف بین میانگین 
 یک  معنی دار نبود و همگی در کشرهحشتیمارهاي 

  ). 8گروه قرار گرفتند (جدول 
از نظر عملکرد کلزا در هر دو سال زراعی، کروزر 

ترین وزن لیتر در هر کیلوگرم بذر) داراي بیشمیلی 10(
در سال اول ، وزن بذراز نظر بذر و وزن هزاردانه بود. 

ي کش با شاهد اختالف معنی دارتمامی تیمارهاي حشره
لیتر در هر میلی 10داشتند ولی در سال دوم تنها کروزر (

کیلوگرم بذر)  با شاهد اختالف معنی داري داشت. 
زراعت کلزا از زمان کاشت تا برداشت یک دوره 

گیرد و در این دوره فاکتورهاي طوالنی را در بر می
مختلفی رشد و نمو گیاه و احتماالً میزان عملکرد را 

تعیین موثرترین گاهی دهند. بنا براین تحت تاثیر قرار می
(کزدا و آسان نخواهد بود فاکتور روي عملکرد کلزا 

) 2005کزدا و همکاران (در آزمایشات ). 2005همکاران 
نیز تیمارهاي ضدعفونی شده کلزا نسبت به شاهد داراي 

کش )، اثر حشره1384کیهانیان ( تري بودند.عملکرد بیش
گرم و  14و  12، 8هاي به نسبت WS70%گاچو 

گرم  براي هر  12و  9، 4به میزان   WP80%الروین 
هاي کلزا را در منطقه کیلوگرم بذر کلزا روي کک

خوزستان  مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفت که 
ترین عملکرد، با گرم با  بیش 12تیمار گاچو به میزان 

گرم براي هرگیلوگرم  14جز گاچو (تیمارهاي دیگر به
  ) اختالف معنی داري داشت.بذر

اي کلزا می ي گیاهچهها از آفات مهم مرحلهکک
باشند که رطوبت ناکافی در خاك، بستر نامناسب کاشت 
و روزهاي گرم و آفتابی با وزش بادهاي خشک در اوایل 
مراحل رویشی کلزا موجب افزایش خسارت آنها در طی 

گردد. از چند روز و کاهش شدید سطح سبز می
-هي مزارع  و بئیکه هجوم این حشرات از حاشیهآنجا
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-کشپاشی با حشرهدهد، محلولصورت تدریجی رخ می

کارآیی  ،محافظتی کوتاه آنهاي هاي رایج، به دلیل دوره
پاشی با محلولعنوان مثال، مناسبی نخواهد داشت. به

روز  4تا  3مدت هاي پیرتروئیدي تنها بهکشحشره
کند ها حفظ میز حمله ککهاي کلزا را اگیاهچه

بذرهاي ضدعفونی شده با در حالیکه ). 2003(ژلیس، 
مدت چهار هفته پس از کشت، کروزر و گاچو گیاه را به

هفته اثر  6پس از تنها از حمله آفت حفظ نموده و 
یابد. اگر شدت کاهش میبه هاکشکنندگی حشرهکنترل

ار گیرد، بعد از این دوره گیاه مورد حمله شدید آفت قر
کش براي کنترل آفت پاشی با یک حشرهمحلول
). بنا بر این، 2005 ،ناپذیر است (کزدا و همکاراناجتناب

-بهترین نتیجه از ترکیب کاشت بذر ضدعفونی شده و به

-پاشی با یک حشرهدنبال آن (در صورت نیاز) محلول

).  نتایج این 2005 ،آید (کزدا و همکارانکش بدست می

کش گاچو و کروزر با ن داد که هر دو حشرهتحقیق نشا
دزهاي به کار رفته براي ضدعفونی بذر کلزا در مقایسه با 

ها کارآیی خوبی داشته و در بین شاهد در کنترل کک
تیمارهاي بذور ضدعفونی شده، تیمارهاي ضدعفونی بذر 

لیتر در هر کیلوگرم بذر و میلی 10با کروزر به میزان 
رم در هر کیلوگرم بذر موثرتر گ 14گاچو به میزان 

   بودند. 
  گزاريسپاس

-ي تحقیقاتی به شمارهاین مقاله بخشی از نتایج پروژه

سازمان تحقیقات، آموزش و  4-60-16-88118 ي
ي هاي موسسهباشد. از حمایتترویج کشاورزي می

، سازمان جهاد کشاورزي کشور پزشکیتحقیقات گیاه
کشاورزي و منابع  استان مازندران و مرکز تحقیقات

  گردد. طبیعی مازندران قدردانی می
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