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 30-01، صفحات: 1411 ابستانت، 1، شماره مپنجای، جلد مجله ترویجی سبزیجات گلخانه

 

  ®ها با استفاده از طعمه معدنی فریکولدر گلخانه 1کنترل ليسک چسبناک

 
 الهام احمدی

 پزشكی كشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج كشاورزی، تهرانكشاورزی، موسسه تحقيقات گياهبخش تحقيقات جانورشناسی 

 e1_ahmadi@yahoo.com*پست الكترونيكی نویسنده مسئول: 

 

  14/14/1411 تاریخ پذیرش:                                                   34/10/1411تاریخ دریافت: 

 

 چکيده

كه با تغذیه از برگ، ساقه، بذر و  روندی برگی به شمار میها یسبزها یكی از آفات مهم و اقتصادی ليسک       

آورند. به دليل خطرات سموم شيميایی در محيط زیست و همچنين ریشه خسارت قابل توجهی به محصول وارد می

های جایگزین كنترل این آفات كه قادر ایجاد مقاومت در این آفات، الزم است با توجه به شرایط مناسب گلخانه، راه

 ®طعمه معدنی فریكولگذاری تاثيرشود. در همين راستا،  وجو جستاست تا صد درصد محصول را از بين ببرد، 

روی مراحل نابالغ و بالغ ليسک در مقایسه با سموم شيميایی موجود، مورد بررسی قرار گرفت. طعمه به ميزان پنج 

در از بين بردن آفت ليسک نقش  ®رفته شد. نتایج نشان داد كه طعمه معدنی فریكولگرم در مترمربع در نظر گ

درصد بوده است. با  01مؤثر داشته است و ميانگين تلفات مراحل نابالغ و بالغ آن در مقایسه با تيمار شاهد بيش از 

گزینه قابل توصيه  ®لی طعمه معدنی فریكوريكارگ بهی مصرف سموم شيميایی، طيمح ستیزتوجه به اثرات مخرب 

 ای ایفا نماید.تواند نقش قابل مالحظههای توليد ارگانيک است كه میها در برنامهآلودگی و خسارت ليسک نترلدر ك

 

 های برگی، گلخانه، سبزی®كش معدنی، فریكولليسک، ليسک   واژگان کليدی: 

 

                                              
1  Deroceras agreste Linnaeus 
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 اول / شماره پنجم/ جلد 1411مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 متن مقاله

:بيان مساله  

كاهو یكی از محصوالتی است كه در تغذیه و 

و  ركشتیزسالمت انسان نقش مهمی دارد. سطح 

 16641ميزان توليد این محصول در ایران به ترتيب 

ها و باشد كه در گلخانهتن می 110141هكتار و 

شود و رتبه نهم در جهان را دارد مزارع كشت می

ليسک چسبناک اولين . (3112، 3)شاتيلو و همكاران

در یكی از مزارع كاهوی اطراف  1011بار در سال 

 (.1011آوری و شناسایی شد )ميرزایی، شهر جمعقائم

 این گونه یكی از آفات مهم و مخرب كاهو در

مزرعه و گلخانه است كه به دليل شرایط مناسب 

معتدل حرارتی و باال بودن رطوبت نسبی محيط 

تواند تا صد در باال می دمثليتولكشت و نيز قدرت 

(. 3113، 0صد به محصول خسارت وارد نماید )باركر

های سنين این آفت، عمدتاً از طریق تغذیه ليسک

 ژهیو بهمختلف از برگ، ریشه و بذور این محصول 

ها نشاهای كاهو موجب خسارت و از بين رفتن آن

 شوند.می

های غير شيميایی مؤثر كشترین آفتاز مهم 

های كارآمد در كنترل این آفات، استفاده از طعمه

                                              
2  Shatilov et al., 2019 

3  Barker, 2002 

4 Laznik et al., 2020 

 

 

معدنی است كه تاكنون در بسياری از كشورهای 

اروپایی و آمریكا مورد استفاده قرار گرفته است 

(. در ایران، برای اولين 3131، 4)الزینک و همكاران

با ماده موثره  ®بار طعمه معدنی با نام تجاری فریكول

فسفات آهن یک درصد به فرم فرموالسيون خشک 

ها با هدف كاهش مصرف )طعمه(، برای كنترل ليسک

سموم شيميایی و در نتيجه توليد محصول سالم مورد 

 استفاده قرار گرفت.

وزنی  كش فریكول حاوی یک درصدطعمه ليسک

انتخابی فقط  صورت بهاست كه  III فسفات آهن

و خاصيت خود  شودها میباعث از بين رفتن ليسک

كند. اهميت مصرف را در مناطق مرطوب حفظ می

محيطی سموم معدنی، آن است كه اثرات زیست

مخرب سموم شيميایی را نداشته و مصرف آن باعث 

 هدف ريغبه خطر افتادن سالمت و جان موجودات 

كش كامالً انتخابی عمل نموده و شود. این ليسکنمی

مورد مصرف  كه یدرصورتضمن از بين بردن ليسک، 

كود،  عنوان بهقرار نگيرد با تجزیه تدریجی در خاک، 

بخشی از نياز گياهان به فسفر و آهن را نيز تأمين 

 (.3113، 1نماید )اشپایزر و همكارانمی

 پراکنش و دامنه ميزبانی:

                                              
 

5  Speiser and Kistler, 2002 
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ها با استفاده از كنترل ليسک چسبناک در گلخانه، الهام احمدی

  طعمه معدنی فریكول

 
 

 

 

 

ليسک، بومی آسيا، شمال و مركز اروپا  این گونه

ها و مزارع (. در ایران، در گلخانه3113است )باركر، 

های شمالی كشور فعاليت و گسترش دارد. از استان

های توان به سبزیترین گياهان ميزبان آن میعمده

زمينی، یونجه و شبدر اشاره نمود برگی، كلم، سيب

 (.1011)ميرزایی، 

 شکل شناسی:

 بالغ:  ليسک

رنگ، خرمایی  ای كم های مختلف قهوهبدن به رنگ

تر است. هيچ عالمت  های تيره و كرم با سر و شاخک

مشخصی روی بدن وجود ندارد. كف پا سفيد بوده و 

كه ليسک  تحت مخاط شفاف است اما هنگامی

-استرس باشد، غدد كف پا، مخاط سفيد توليد می

رسد متر مییسانت 1نمایند. طول بدن این گونه به 

 (.1)شكل 

 ها:تخم

متر و به رنگ ميلی 3/3 - 1/3ها حدود اندازه تخم

تخم در هر دسته تخم  111تا  11سفيد است. تعداد 

متر طول و ميلی 1/0شود. نوزادان ( دیده می3)شكل 

 باشند. در هنگام تفریخ به رنگ سفيد می

های های جوان در سطح اندامافراد بالغ و ليسک

ها شوند. تخمها یافت میف گياه از جمله برگمختل

متری از سطح خاک و به صورت سانتی 0در عمق 

شوند. ای و معموالً به شكل كروی گذاشته میدسته

تخم در سال  011هر ليسک بطور متوسط حدود 

روز بعد از  11تا  1ریزی به فاصله گذارد. تخممی

 31ها در دمای شود و تخمگيری انجام میجفت

روز تفریخ  0درجه سلسيوس به باال معموالً بعد از 

ها بسته به دما و شوند. طول دوره تفریخ تخممی

رطوبت نسبی محيط متغير است و در دمای ميانگين 

روز به طول  10درجه سلسيوس، به طور متوسط  31

ماه به بلوغ  0انجامد. در شرایط گلخانه، پس از می

گونه حدود یک سال رسند. طول عمر این جنسی می

 است. 

 

 

 گونه ليسک چسبناک بر روی كاهو -1شكل 
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 اول / شماره پنجم/ جلد 1411مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 

های تخم گونه ليسک چسبناک در دسته -3شكل

 گلخانه

 خسارت:

نوع خسارت، عمدتاً به صورت تغذیه با ایجاد 

های جوان، روی برگ های نامنظم و بزرگسوراخ

ها همراه با های جوان، بذور، ریشهها، ساقهجوانه

های ها مریستمها است. این ليسکرشد آنكاهش 

برند، ریشه انتهایی و نقاط در حال رشد را از بين می

ها را زخمی نموده و منجر به توخالی شدن بذور و دانه

ها هنگامی شوند. آسيب به نشاهای جوان سبزیمی

ها یا به طور شود كه قسمتی از ردیفمشخص می

های اوليه پس از ها در طی هفتهكامل تمامی ردیف

های لطيف و ها و برگروند. جوانه كاشت از بين می

ترد، خرد شده و منجر به مرگ گياه و یا تأخير در 

های مختلف ها قسمترشد گياه خواهند شد. آن

های های دهانی و دندانها و نشاها را با قسمتسبزی

ها را در توان آنمتحرک خورده و به راحتی می

تغذیه و نابود كردن ، ال خردكردنشرایطی كه در ح

. در این حالت، (0)شكل  هستند، مشاهده كرد كاهو

خشک شده و از بين  و سریعاً شدهگياه عاری از برگ 

ت. این موجوداتِ پرخور، قادرند روزانه خواهد رف

چندین برابر وزن خود از مواد گياهی تغذیه نمایند 

ب و ترین خسارت در هنگام ش(. بيش1200، 6)گودان

هایی كه دارای حرارت معتدل و رطوبت در مكان

شود. برخالف حشرات كه نسبی باال است، ایجاد می

های برگی های برگ خورده شده ناهموار است، لبهلبه

شود، صاف است. ها خورده میكه توسط ليسک

-های مختلف گياهی بهها ناقل بيماریهمچنين آن

 هایقارچاسپورهای و  های ویروسیویژه بيماری

 (. 1200 باشند )گودان،زا میبيماری

 

 خسارت گونه ليسک چسبناک به بوته كاهو -0شكل

 معرفی یافته:

 نتایج كاربردی: 

های مختلف كش معدنی فسفات آهن با نامليسک

تجاری در ابتدا در اروپا مورد تایيد و مصرف قرار 

                                              
6  Godan, 1987 
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ها با استفاده از كنترل ليسک چسبناک در گلخانه، الهام احمدی

  طعمه معدنی فریكول

 
 

 

 

 

در ایاالت متحده  1220گرفت و پس از آن در سال 

كش معدنیِ بر پایه غالت، ثبت شد. این ليسکآمریكا 

، 0®، اسالگو0®های مختلف تجاری فرامولتحت نام

به شكل طعمه به فروش  11®فریو وری 2®گو-اسكار

آهن تركيبی از فسفر و رسد. در واقع، فسفاتمی

اكسيژن با آهن است كه وقتی توسط ليسک خورده 

سميت ها را از بين ببرد. تواند آنشود، میمی

تركيبات آهن، بستگی به مقدار آهن موجود در آن 

كش كارایی باالیی عليه گونه ليسک دارد. این ليسک

ها و مزارع كاهو دارد و به شكل چسبناک در گلخانه

طعمه بوده و روی زمين، اطراف گياهان یا محصوالت 

كشاورزی كه مورد تهدید این گونه باشند، استفاده 

در زمان قبل از كاشت كاهو  گذاریشود. با طعمهمی

كش، غذای یا انتقال نشاء در گلخانه، طعمه ليسک

اصلی سطح خاک خواهد بود و چون بر پایه غالت 

های های مایع، ليسکكشاست نسبت به ليسک

برد. بنابراین برای تری را جذب و از بين میبيش

پاشی قبل از كاشت،  در گلخانه عملكرد بهتر، طعمه

ها با د زیرا بعد از انتقال نشاء، ليسکشوانجام می

شوند. این روش در تغذیه از نشاها از طعمه دور می

-های جوان و كوچک بسيار مؤثر است، زیرا آن ليسک

های دور از گياهان  ها تمایلی به جستجوی طعمه

                                              
7 Ferramol 

8  sluggo 

9  Escar-Go 

10  worry free 

پاشی، خاکِ كشت، باید مرطوب ندارند. برای طعمه

ری انجام پاشی، آبياباشد و الزم است قبل از طعمه

تر به سطح خاک كه در ها بتوانند راحتشود تا ليسک

آن طعمه قرار داده شده است، بيایند. همچنين در 

روز بعد  11پاشی حداقل صورت نياز، الزم است طعمه

ها های جوان حاصل از تفریخ تخمتكرار شود تا ليسک

زدن قبل از كاشت شخم بعالوهنيز از بين بروند. 

راهی مؤثر برای كاهش جمعيت ليسک نشاهای كاهو 

ها و  ورزی مكانيكی، ليسک است. عمليات خاک

ها و  كند و شكاف ها را خرد میهای آن تخم

كنند، را  ها حركت میهایی را كه در آن ليسک سوراخ

نمایند. بر طبق گزارش آژانس حفاظت از  مختل می

-محيط زیست ایاالت متحده آمریكا، برخالف طعمه

 های فسفاتی متالدئيد و كارباریل، طعمههای شيميای

آهن برای كودكان و حيوانات خانگی غير سمی بوده و 

ها و موجودات دیگر و دشمنان این تركيب روی گونه

دهد )آژانس طبيعی اثر سویی از خود نشان نمی

. نحوه تاثير 11(1220حفاظت از محيط زیست آمریكا، 

كش سکاین تركيب از سایر تركيبات شيميایی لي

متفاوت است. این طعمه، سم گوارشی است كه با 

تغذیه آن توسط ليسک، با متابوليسم كلسيم در روده 

ميزبان هدف، تداخل داشته و باعث توقف فوری تغذیه 

ها پس از تغذیه و مسموميت به شود. آنليسک می

                                              
11 EPA 
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 اول / شماره پنجم/ جلد 1411مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

و پس از چند روز  شدهفعال ري، غزیر خاک پناه برده

(. از آنجا كه 3131ران، ميرند )الزینک و همكامی

انتخابی، سازگار با محيط زیست، از  ®تركيب فریكول

تر و ماده مؤثر آن نظر فيزیكی و شيميایی با ثبات

ها را توليد داخل است و در صورت مصرف تنها ليسک

نماید و آن ميزان از فسفات آهن كه مورد نابود می

مصرف ليسک واقع نشود به صورت كود، امالح مورد 

نماید، گزینه مناسب برای از خاک را تامين میني

 شود. كنترل ليسک محسوب می

دهد كه ميزان دز مصرف فسفات نتایج نشان می 

تر ولی به آهن به كار گرفته شده در این تركيب بيش

برای   13دليل امتيازات متعدد از جمله سميت ناچيز

های موجودات زنده غير هدف در مقایسه با طعمه

( برای موش 283 mg/kg) LD50سموم متالدئيد با 

 LD50 (302.6mg/kg) صحرایی و كارباریل با 

 LD50 (311.5mg/kg)برای موش صحرایی نر و 

، 10برای موش صحرایی ماده، در اولویت است )توملين

3111.) 

های مورد استفاده در جدول شماره یک كشآفت

ت، طعمه فسفات اند. از بين این تركيبانشان داده شده

به تنهایی نسبت به سموم  ®آهن با نام تجاری فریكول

شيميایی متالدئيد و كارباریل در كنترل مراحل نابالغ 

                                              
12

 LD50 5000mg/kg 
13

 Tomlin 

تری بوده است. و بالغ ليسک چسبناک دارای تاثير كم

اثرات سوء زیست محيطی  ®طعمه معدنی فریكول

های كشهای شيميایی را نداشته و آفتكشآفت

-داران و مزرعهرفته توسط گلخانه شيميایی به كار

های فراوان زیست محيطی، داران باعث آلودگی

ها، مقاومت و تاثير سوء بر كاهش امنيت غذایی انسان

(. 3113شود )باركر، عوامل بيولوژیک مفيد، می

 به كارگيری دزهای بيش ،مصرف غير اصولی و مكرر

 عدم رعایت تناوب كاربرد و ،از حد مجاز توصيه شده

های شيميایی خطر تهدید كشفواصل سمپاشی آفت

ترین دشمنان طبيعی و برهم خوردن نابودی مهم

زا را به های خسارتتعادل اكوسيستم به نفع ليسک

كارگيری طعمه معدنی مورد اشاره همراه دارند. به

همراه با كنترل درازمدت و پایدارتر و با اثرات سوء 

يعی و داشتن كمتر روی محيط زیست و دشمنان طب

های تحقيقاتی در این توجيه اقتصادی، از اولویت

 زمينه است. 

 توصيه های ترویجی

ها در ایجاد با توجه به نقش بسيار موثر ليسک

ویژه كاهو در های برگی بهخسارت كمی به سبزی

گلخانه و نيز اثرات جانبی دیگر نظير كاهش 

و های ویروسی بازارپسندی محصول و انتقال بيماری

داران همواره نسبت به پایش قارچی، الزم است گلخانه

ها و كنترل وضعيت حضور و ميزان جمعيت بوته

ها ليسک اقدام نمایند. نظر به این كه آلودگی ليسک
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ها با استفاده از كنترل ليسک چسبناک در گلخانه، الهام احمدی

  طعمه معدنی فریكول

 
 

 

 

 

شود با شود، توصيه میای آغاز میبه صورت لكه

بازدیدهای منظم روزانه و مشاهده یک ليسک در متر 

پاشی از طریق طعمهها مربع، نسبت به كنترل آن

گرم در متر  1ها به ميزان ای اقدام گردد. طعمهلكه

ای در اطراف طور یكنواخت و به صورت دایرهمربع به

گياهان آلوده بر روی زمين پخش شود. همچنين 

پاشی بعد از انجام شود عمليات طعمهتوصيه می

آبياری و هنگام غروب آفتاب یا صبح زود كه همراه با 

 داكثری آفت است، انجام شود.فعاليت ح

 

های مورد استفاده در بررسیكشنام تجاری، غلظت توصيه شده، فرم آفت كش و شركت سازنده ليسک -1جدول   

کشفرم آفت نام عمومی )تجاری(  شرکت سازنده مقدار توصیه شده 

®فریکول 1فسفات آهنطعمه   کیلوگرم در هکتار 05 % سبزآورکیمیا    

®لدئیدمتا %6طعمه   کیلوگرم در هکتار 05-00  ش بهاریجوانه رو   

%6طعمه   ®کارباریل کیلوگرم در هکتار 05    AoGrand 
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