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 چكيده

 كشور يهای شمال استان گياه كلزا درو مهم آفات كليدی  یكي از،  Meligethes aeneusكلزا سوسك گرده خوار 

 كارایي ،در این تحقيق گردد.ميو تشكيل غالف ناسالم  هاتن غنچهبين رفز باعث ااین آفت  مي باشد. (گلستان و مازندران)

روش به   كش دیگر روی سوسك گرده خوار كلزادر مقایسه با چند حشره )OD %24  ®تياكلوپراید )بيسكایا كشحشره

-استاندر تكرار تيمار و سه  7 با ،در قالب طرح بلوك های كامل تصادفيها مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش پاشيمحلول

و  3/1، 32/1تيمارها عبارت از تياكلوپراید با سه غلظت شد.  اجرا 4331)نكا( در سال  و مازندران )گنبد كاووس( های گلستان

ليتر در هكتار  و شاهد  3(EC 35%)  فوزالون ليتر،  SC 35% 4)) ليتر، ایميداكلوپراید 2/4 (EC 60%)ليتر، دیازینون  22/1

 سوسك به ازای هر گياه شمارش گردید. 7عمليات سمپاشي زماني به اجرا در آمد كه بطور متوسط تعداد د. بودنپاشي( )آب

روز بعد از سمپاشي انجام  41 و  7،  3، 4قبل و  ها روی گياه كلزا یك روزاز طریق شمارش تعداد سوسك بردارینمونه

هر دو استان مازندران و  در .ود داردجوسطح یك درصد  دردار اختالف معنيی آزمایشي بين تيمارها نتایج نشان داد .یدردگ

در رده نخست قرار درصد  33/71 ±72/4و  44/77 ±14/2ترتيب با ميانگين كارایيليتر به 32/1تياكلوپراید كش شرهحگلستان، 

ليتر در   3و زولون  2/4یازینون ليتر، د 22/1تياكلوپراید ليتر،  3/1تياكلوپراید  ،ليتر 4 ایميداكلوپرایدهای كشگرقت و حشره

  های بعدی جای گرفتند.ترتيب در ردههكتار به

   .گرده خوار كلزا ،كش، كنترل شيميایيبيسكایا، حشره های كليدی:واژه
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 مقدمه

یكي از فاكتورهاای محدودكنناده توساعه كشات داناه      

حشارات زیاان   وجود  ، در ایران كلزااً های روغني خصوص

 Meligethes aeneus، وسك گرده خاوار آور مي باشد. س

F. (Coleoptera: Nitidulidae)  دهي گيااه  مرحله غنچه در

-های مازندران و گلستان موجب خسارت ميكلزا در استان

دهاي كلازا مشااهده    زمان با غنچاه حشرات كامل هم گردد.

ها در اواخر اسفند و اوایال فاروردین باه    شده و جمعيت آن

-باه  و باوده  نسالي تاك  هاا سوساك  اینرسد. اوج خود مي

 بقایااای زیاار ماازار  از خااارج در كاماال حشاارات صااورت

 در اواخر و كرده گذرانيزمستان درختان پوستك گياهي و

كنناد.  ماي  پارواز  كلازا  مازار   سوی به بهار اوایل و زمستان

 خيلااي آفات  ایان  خسااارت باه  دهاي غنچااه مرحلاه  در كلازا 

 از گيااه  یلهاا گبااز شادن    باا  بتادریج  ولي باشدمي حساس

ضمن  ماده هایسوسكشود. مي كاسته آن حساسيت ميزان

هااا غنچااه یقاعااده درتغذیااه از گاارده گلهااای باااز شااده،  

و  نماوده  ریازی تخام  سوراخي ایجاد كرده و در داخال آن  

كارده و   تغذیاه هاا  ها در این مرحله از محتویات غنچاه الرو

 وجبم و جویده نيز را هاغنچه ،همچنين حشرات كامل هم

 كامال،  رشاد  از پا   گردند. الروهاميعدم تشكيل غالف 

 روی كرده، ترك را ميزبان گياه هایگل شدن، شفيره برای

 حادود  از پا   و شوندمي شفيره خاك درون و افتاده زمين

 آفات  این. شوندمي خارج خاك از كامل حشرات  هفته دو

گال  فاز دليل هر به كه مزارعي یا و دیركاشت كلزای روی

باا   هاا  سوساك  پارواز  پياك  و داده رخ تااخير  باا  آنهاي ده

 و شاود ماي  زا خسارت شود دهي كلزا مصادفمرحله غنچه

گلهای كلزا تماما باز شده باشاند و ایان سوساك وارد      اگر

شاود  مزرعه شود خسارتي در این مرحله به گيااه وارد نماي  

 شااودهااا تغذیااه ماايچااون در ایاان مرحلااه فقااط گاارده گاال

(Keyhanian and Barari, 2010) .  اقتصاادی  نآساتانه زیاا 

 Vietinghoff and) عااادد 7فااات در آلماااان  آایااان 

Daebeler, 1986،)  حاشايه   درعادد   1-2 یش تعدادتردر ا

 و (Berger, 1987)عادد در وساط مزرعاه     2-3یا  مزرعه و

-غنچاه  مرحلاه  درهرگيااه   عدد سوسك در 3-7در فرانسه 

 .(Lerin, 1995) باشدمي دهي

زنبور عسل ، حفظ شيميایي يشتر كردن كارایي مبارزهبرای ب

دهي و قبل از در زمان غنچه سمپاشي، سایر حشرات مفيد و

 دگيرانجام ميبا احتياط  بایدها باز شدن كامل گل

(Winfield, 1982.)  از گذشته برای كنترلM. aeneus 

  3متوكسي كلر،  2پيرنون، 4اندوسولفانهایي نظير كشحشره

كاربرد زنبور عسل دليل اثر سوء كمتر روی به 1وتيونفنيتر و

دسي  به دليل سميت شدید  (.Hansen, 1984) داشته است

 (.Winfield, 1982) باشدبرای زنبور عسل قابل توصيه نمي

به  %32آندوسولفان  سمومي از قبيلگذشته روسيه در در

 7/1به مقدار  %31دیازینون  هكتار و كيلوگرم در 2/2مقدار 

شده ميتوصيه  خوار جهت كنترل سوسك گرده يلوگرمك

اما پ  از  مشخص شدن سطح زیان اقتصادی  این  .است

 ای كه  مرحله در سوسك عدد 3 تعدادهنگامي كه آفت 

 در گلها %7-7 یا و غنچهگياه كلزا در مرحله   %31 از بيش

  %3به مقدار  %21 2فن والریت كاربرد ،بودند شدن باز حال

 ليتر در 72/1به مقدار  %11 3هكتار و یا متيل پارایتونليتر در 

در  .(Zaitsev, 1987)بهترین كارآیي را داشت هكتار 

 آكتيليك و هایكشحشره يسلواكو ا چكمزار  كلزای 

 .M)بر عليه سوسك گرده خوار  كارایي خوبيپيرمترین 

aeneus) اند داشته(Laska,1992)مایشي در لهستان،. در آز 

سوسك گرده  كنترل و كاهش جمعيت برای تيماربهترین 

-Lambda كشمخلوط حشره (M. aeneus) خوار

cyhalothrin10CS (+ كود مایع یپيرتروئيد ز سموم)ا

Wukal 10 بيان شده است (Gustaw and Czynski, 

2000.) 

                                                           
1 . Endosolfan 
2 . Pyrenone 
3 . Methoxychlor  
4 . Fenitrothion  
5  .Sumicidin 
6  .Metaphos 
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با دز های  4های ایندوكساربكشحشرهدر فنالند، اثر 

 422با دز های  2اكاربگرم در هكتار، ایندكس 411و  72/1

 3/1با دز  3گرم در هكتار و تياكلوپرایدميلي 211و  471، 

ليتر حجم آبي را برای كنترل سوسك  211ليتر در هكتار با 

كش خوار كلزا در مزار  بررسي شد كه حشرهگرده

كش دیگر و شاهد، عالوه بر نسبت به دو حشره تياكلوپراید

 . (Jarmo, 2010) داشتبيشتری نيز  محصولكارایي بهتر، 

 ,pyrethroids ,cypermethrin) كشكارایي چندین حشره

deltamethrin,  alpha-cypermethrin ,beta-cyfluthrin, 

lambda-cyhalotrin and a mixture of neonicotinoid) 

   M. aeneusروی )تياكلوپراید( كش بيسكایااز جمله حشره

و  نتاایج نشاان داد كاه     در مزار  كلزای ليتواني بررسي شد

تاا   73ها  یك روز بعاد از سمپاشاي باين    كشاثر این حشره

روز   7و  1بارداری  بعاد از   درصد بوده است. اما آماار  411

ها را به دنبال داشته و كاارایي ایان   افزایش جمعيت سوسك

تاا   3/3ها بين ها كاهش یافته و خسارت سوسككشحشره

  (.Egle et al., 2008) درصد برآورد شد 4/31

كشي عليه این با توجه به این كه در ایران تاكنون حشره

-حشره كارایي تحقيق، این آفت ثبت نگردیده است، در

  Thiaclopridبا نام عمومي  OD24%جدید بيسكایا كش

-خوار در مقایسه با چند حشرهعليه سوسك گردهدر سه دز 

ی برا )بر اساس توصيه سازمان حفظ نباتات( كش دیگر

بر اساس كاتولوگ  ثبت آن مورد بررسي قرار گرفت.

كش بيسكایا، اثر ضربه ای فوق العاده شرهح شركت بایر

باالیي دارد و در نتيجه سمپاشي با توجه به متحرك بودن 

تواند بسيار رضایت بخش باشد. خوار، ميسوسك گرده

است اما دارای كاليپسو  مشابهسم بيسكایا تركيب شيميایي 

در حقيقت  باشد.ی ميو كار آمدترينه شده يون بهفرموالس

سم  Q-teqشركت بایر با استفاده از روغن قابل پخش یا 

كاليپسو را به روزتر كرده و با نام بيسكایا به بازار عرضه 

                                                           
1 . Steward 
2 . Avaunt 
3 . Biscaya 

كرده است )فرموالسيون روغن قابل پخش یا قابل انتشار 

فرموالسيوني از سموم است كه در آن محلول سمي كه 

شود به صورت كامل روی برگ اشيده ميروی برگ پ

به شدت كاهش   driftیا سمهدر رفت  و شودپخش مي

 كند(. پيدا مي

 

 هامواد و روش

ایستگاه در دو منطقه، شامل  4331 سالاین آزمایش در 

قااات تحقيقااات كشاااورزی گنباادكاوس و ایسااتگاه تحقي   

كا( انجاام شاد. آزماایش در    زراعي  بایع كالی مازندران )ن

تكرار  3تيمار در  7ب طرح بلوك های كامل تصادفي با قال

 1های مورد مطالعاه شاامل تياكلوپرایاد   كشحشره اجرا شد.

ليتر در  31/1و  22/1، 23/1با سه دز   OD) %24 ®)بيسكایا

، ليتار در هكتاار   2/4به ميزان  (EC (%60 2هكتار، دیازینون

ر در ليتاا 4بااه مقاادار   SC35%) ®)كنفياادر 3ایميداكلوپرایااد

ليتار در   3باه نسابت    EC) %35 ®زولاون ) 7فوزالونهكتار، 

هار   بودناد. پاشاي(  )آبهكتار و تيمار شاهد بدون سمپاشي 

-(  و كرتm2×2متر مربع ) 22آزمایشي به مساحت  كرت

های آزمایشي به فاصله یك متر از یكادیگر قارار گرفتاه و    

كليه عمليات كاشات، وجين،كاود دهاي و آبيااری و ساایر      

ت داشت مطابق عرف محلاي انجاام گرفات و لاذا در     عمليا

مزرعه آزمایشي هيچ گونه سمپاشي به جز اعمال تيمارهاای  

مورد نظر بر عليه سوسك گرده خوار انجاام نشاد. عملياات    

انجاام   معمولي سمپاشي با استفاده از سمپاش پشتي موتوری

ن وو آب مورد استفاده در ایان سمپاشاي پا  از كاليبراساي    

شناساي آفات در   ر هكتار بود. با توجه به زیسات ليتر د  221

منطقااه، سمپاشااي زماااني انجااام شااد كااه ميااانگين تعااداد     

 (.Eglė, 2008) عاادد بااود  7هااا روی هاار گياااه  سوسااك

بوته  در هر كرت و از هر بوته یك گال   41آماربرداری از 

متر( به طور تصادفي  انجام  و سانتي 22آذین )بطول حدود 

                                                           
4 . Thiacloprid OD24% 
5.  Diazinon EC60% 
6.  Imidacloprid SC 35% 
7.  Zolone EC35% 
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روز   41و  7، 3، 4ده  یك روز قبل و های زنتعداد سوسك

هاا در سايني   بعد از سمپاشي به وسيله تكان دادن گل آذیان 

سفيدرنگ شمارش گردید. باا اساتفاده از فرماول هندرسان     

تيلتون درصد كاارایي تيمارهاا محاسابه شاد. ساپ  اعاداد       

ماورد   SASبدسات آماده باا اساتفاده از برناماه كاامپيوتری       

و مقایسه مياانگين تيماار هاا باا      تجزیه واریان  قرار گرفت

 ای دانكن انجام شد.استفاده از آزمون چند دامنه

 

 نتايج
 مازندران

ها در منطقه مازندران  نشان داد نتایج تجزیه واریان  داده

خوار در كه درصد تلفات حشرات كامل سوسك گرده

روز بعد از كاربرد  41و  7، 3، 4تيمارهای مختلف در 

داری در سطح احتمال اختالف معني ها دارایكشحشره

 3)برای  =P< 14/3 , F= 42،1 (df 1114/1روز= 4برای )بود  4%

 1114/1روز= 7)برای  =P< 33/41 , F= 42 ،1  (df 1114/1روز=

P< 73/7 , F= 42 ،1df= 1114/1روز= 41( )برای P< 73/21 , 

F= 42 ،1 (df=.  حشرههمچنين اثر بلوك بر درصد تاثير-

برداری پ  زمان یادداشت 1مورد بررسي در هر های كش

  دار نشد.از سمپاشي معني

-مقایسه ميانگين درصد تلفات حشرات كامل سوسك گرده

روز بعد از سمپاشي به روش دانكن نشان داد كه  4خوار در 

ليتار در هكتاار باا بيشاترین     ميلي 321تيمار بيسكایا به مقدار 

قارار گرفات.     a ( درگاروه %77/34) تلفات حشرات كامال 

و ایميداكلوپریاد   221، بيسكایا  311تيمارهای بيسكایا ولي 

ليتر در یك گروه قرار گرفته و تيمار زولاون باا   ميلي  4111

ای قارار گرفات   كمترین ميزان تلفاات، در گاروه جداگاناه   

هاا،  كاش پاشاي حشاره  روز بعاد از محلاول   3(. در 4)جدول

ليتاار بااا  ميلااي 4111و ایميداكلوپریااد  321تيمااار بيسااكایا  

 %17/34خوار )بيشترین تلفات حشرات كامل سوسك گرده

و  311( در رتبه اول قرار گرفتناد. تيماار بيساكایا   %37/34و 

بناادی ليتاار همچنااان در رده دوم گااروهميلااي  221بيسااكایا 

روز پاا  از سمپاشااي،  7دانكاان قاارار گرفتنااد.  در تاااریخ  

ليتار  كلوپرایاد ميلاي  و ایميدا 321جایگاه تيمارهای بيساكایا  

روز بعاااد از  41روز بعااد از سمپاشااي بااود. در     3هماننااد  

ليتار  ميلاي  321كش بيساكایا  سمپاشي مقایسه ميانگين حشره

قارار   aتلفات نسبت به سایر تيمار ها در گاروه   % 113/37با 

 .گرفت

 

 روزهای مختلف بعد از سمپاشي در مازندران ميانگين درصد كارایي حشره كش های مختلف عليه سوسك گرده خوار كلزا در -4جدول 

Table1. Mean efficacy percentage of the insecticides used against pollen beetle, M. aeneus on different days 

after application in Mazandaran province. 

Treatments (l/ha) 

Mean efficacy percentage ±SE 

days after application 

1st                                       3rd                       7th                      14th 

Thiacloprid (0.35) 91.87±0.76a 91.47±1.13a 92.16±1.05a 37.04 ±5.07a 

Thiacloprid (0.30) 80.41±1.12ab 84.98±4.05ab 71.72±3.37b 17.65±4.05bc 

Thiacloprid (0.25) 87.82±3.27ab 84.13±2.03ab 72.20±1.18b 31.18±5.07ab 

Diazinon (1.5) 69.72±4.03bc 71.17±4.07b 69.88±3.06a 13.30±6.27c 

Imidacloprid (1) 84.82±2.14ab 91.97±1.03a 91.38±0.32b 22.60±4.35bc 

Zolone (3) 51.84±3.32c 42.50 ±4.05c 10.68±5.75c 07.33±5.43c 

Means followed by the same letter are not significantly different based on Duncan test  
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 گلستان 

ها در منطقه گلستان همانند استان نتایج تجزیه واریان  داده

مازندران  بود. درصد تلفات حشرات كامل سوسك گارده  

روز بعااد از  41و  7، 3، 4خااوار در تيمارهااای مختلااف در  

ها دارای اخاتالف معناي داری در ساطح     كشد حشرهكاربر

 3)برای  =P< 23/42 , F= 42،1 (df 1114/1روز= 4)برای بود  4%

 1114/1روز= 7)بارای   =P< 13/1 , F= 42 ،1   (df 1114/1روز=

P< 73/7 , F= 42 ،1df=  1114/1روز= 41( و )بارای P< 23/1 , 

F= 42 ،1 (df= در ایاان . اثاار بلااوك و تيمارهااای آزمایشااي

ماورد بررساي در    هاای  كشحشرهمنطقه نيز بر درصد تاثير 

 دار نشد.برداری پ  از سمپاشي معنيزمان نمونه 1هر 

مقایسااه ميااانگين درصااد تلفااات حشاارات كاماال سوسااك  

روز بعاد از سمپاشاي نشاان     4خوار در بين تيمارها در گرده

 27/77ليتار در هكتاار باا مياانگين     ميلي 321داد كه بيسكایا 

درصاد باه ترتياب دارای     17/27درصد و زولون با ميانگين 

بيشترین و كمتارین درصاد كاارایي بودناد. بقياه تيمارهاای       

درصاد، دارای ميازان    21با مياانگين بااالتر از    هاكشحشره

قارار  « ab»هم بوده و در گروه آمااری  تاثير بسيار نزدیكي به

در ماورد آزماایش   هاای  كاش حشرهگرفتند. همه تيمارهای 

روز  4روز سوم پ  از سمپاشي دارای اثر تقریبا یكساني باا  

ليتار در هكتاار باا    ميلاي   321بعد از سمپاشي بودند. بيساكایا 

درصد به ترتياب   13/ 34با  درصد  و زولون 37/73ميانگين 

(.  2دارای بيشااترین و كمتاارین مياازان تاااثير بودنااد )جاادول 

 321اد كه بيسكایا روز هفتم نيز نشان د ها درمقایسه ميانگين

درصد دارای بااالترین   71/71ليتر در هكتار با ميانگين ميلي

گرفات و زولاون باا    « a»ميزان تاثير بوده و در گروه دانكان  

بود. ميانگين  كارایي نیكمتردرصد، دارای  33/11ميانگين 

مورد بررسي در روز چهااردهم  های كشحشرهدرصد تاثير 

-های قبلي بود باه بردارینمونهپ  از سمپاشي تقریباً مشابه 

ليتار در هكتاار باا بيساكایای     ميلي 321طوری كه بيسكایای 

قارار  « a»ليتر در هكتار در یك گروه دانكن مشابه ميلي 311

و زولون باا مياانگين    17/72با ميانگين  321گرفتند. بيسكایا 

بيشاترین و كمتارین درصاد     درصد به ترتياب دارای  22/32

 تاثير عليه سوسك گرده خوار كلزا بود.

 

 گلستانميانگين درصد كارایي حشره كش های مختلف عليه سوسك گرده خوار كلزا در روزهای مختلف بعد از سمپاشي در  -2جدول

 Table 2. Mean efficacy percentage of the insecticides used against pollen beetle M. aeneus on different days 

after application in Golestan province. 

Treatments (l/ha) 

Mean efficacy percentage ±SE 

days after application 

1st                                 3rd                             7th                              14th 

Thiacloprid (0.35) 87.57±0.56a 89.68±0.23a 84.74±1.05a 75.48 ±5.07a 

Thiacloprid (0.30) 67.039±3.12ab 74.16±1.05ab 78.64±3.37b 73.79±7.05a 

Thiacloprid (0.25) 52.52±2.27b 57.45±1.03b 46.11±3.18c 41.55±5.07c 

Diazinon (1.5) 53.25±3.03b 56.73±4.07bc 49.92±4.06c 56.73±7.27b 

Imidacloprid (1) 67.41±3.14ab 70.43±2.03ab 63.33±1.02bc 66.51±5.35ab 

Zolone (3) 27.47±5.32c 46.31 ±5.05c 40.99±7.75d 37.52±7.43c 

Means followed by the same letters are not significantly different based on Duncan test  
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 بحث

های است كه در استانكلزا مهمترین دانه روغني 

شود. چندین گونه حشره با مازندران و گلستان كشت مي

-های مختلف این گياه موجب خسارت ميتغذیه از قسمت

های مختلفي برای كنترل كشگردند. در دنيا حشره

اند خوار كلزا مورد آزمایش قرار گرفتهسوسك گرده

(Hansen, 2003;Walczak and Mrówczyński, 2006; 

Wegorek and Zamojska, 2006 حشره(. ولي برخي از-

توصيه شده قبلي نظير اندوسولفان به دليل  هایكش

باشند. گرچه مشكالت زیست محيطي قابل توصيه نمي

پيروتروئيدها كارایي خوبي در كنترل آفات كلزا بویژه 

خوار كلزا دارند ولي عالوه بر اثرات منفي سوسك گرده

روی حشرات مفيد و آبزیان،  هاكشاین گروه از حشره

خوار كلزا به برخي ی مقاومت سوسك گردهبروز پدیده

پيروتروئيدی نيز گزارش شده است  حشره كش های 

(Hansen, 2003; Wegorek and Zamojska, 2006) .

های گلستان و بنابراین با توجه به جایگاه كلزا در استان

های كشهمازندران و تنو  آفات این محصول، تعيين حشر

جدید موثر برای كنترل آفات كلزا بویژه سوسك گرده 

خوار حائز اهميت مي باشد.  این پروژه اولين آزمایش 

های مختلف در منطقه بود كه كشبررسي كارآیي حشره

ترین زمان كنترل )مرحله در مناطق آلوده و در مناسب

 دهي كلزا( به اجرا در آمد.غنچه

-كليه حشره دهدينشان م يقحقت ینا یجنتا كه طوریهمان

های مصرفي در كنترل سوسك گرده خوار كلزا كم و كش

 32/1كش بيسكایا با دز بيش موثر بودند. ولي تيمار حشره

ليتر در هكتار و همچنين تيمار ایميداكلوپرید با غلظت یك 

-ليتر در هكتار بهترین كارایي را در كنترل سوسك گرده

ليتر  32/1 غلظتبيسكایا با  كشخوار كلزا داشتند. حشره

در هكتار بيشترین درصد تلفات روی سوسك ها ایجاد 

كش سيستميك از یك حشره OD 24%نمود. بيسكایا 

 Bayerباشد. بر اساس دستوالعمل گروه نئونيكوتينوئيدها مي

crop scienceكش برای كنترل سوسك گرده ، این حشره

ر مزار  سيب خوار كلزا و حشرات مكنده بویژه شته ها د

در طي یك  زميني، گندم، نخود و هویج مناسب مي باشد.

 تحقيق در سوریه در اوایل فصل سموم تفلوبنزورون

(teflubenzuron) و تياكلوپراید (thiacloprid)  برای مبارزه

مورد استفاده قرار گرفتند و این  )شيره خشك( با پسيل پسته

و كارایي  حشره كش ها تا یك ماه در باغات پسته داوم

مقایسه تاثير دو حشره  .(Lababid, 2002) خوبي  داشتند

كش تياكلوپراید و نووالرون با حشره كش متداول 

آزینفوس متيل  بر عليه كرم سيب نشان داد كه تاثير هر 

ها  مشابه آزینفوس متيل بوده و به طور كشدوی این حشره

 Alston and) معني داری بهتر از شاهد عمل مي كنند

Lindstorm. 2003.)  

كش بيسكایا برای ، كارآیي موثر حشره2117در سال 

 Egle)كنترل سوسك گرده خوار در مزار  كلزای ليتواني 

et al., 2008 ليتر در هكتار گزارش  3/1( و فنالند با غلظت

. در ایران بيسكایا برای كنترل پسيل (Jarmo, 2010)گردید 

ه شده پسته با غلظت سه دهم در هزار توصي

همچنين كليایي در سال . (Norbakhsh, et al., 2011)است

 2/1كش  بيسكایا با غلظت گزارش نمود كه  حشره 4331

در هزار كرم سيب را به مراتب بهتر از تركيبات فسفره 

 .(Kolyaee, 2011) كندكنترل مي

ی قابل توجه در اجرای این پروژه در اساتان مازنادران   نقطه

مين روز پ  از عملياات سمپاشاي و نياز    این بود كه در شش

هاا،  كاش برخي اوقات در هفته دوم پا  از كااربرد حشاره   

سرما و بارندگي پراكنده )حتي مختصاری باارش بارف( در    

منطقااه اجاارای پااروژه رخ داد. ولااي حتااي در آن شاارایط    

ناپایدار و تا حدودی نامساعد جاوی، اثار تيمارهاای حشاره    
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ليتااار در هكتاااار و   32/1كاااش )باااویژه بيساااكایا باااا دز   

ایميداكلوپرید( روی آفت در نمونه برداری ها مشهود و در 

ها بطور معناي داری نمایاان باود. بناابراین حشاره      آناليز داده

بااه خااوبي  ليتاار در هكتااار   32/1كااش بيسااكایا بااا غلظاات 

همچناين   شود. موجب كنترل سوسك گرده خوار  كلزا مي

كنتارل سوساك گارده     برایليتر در هكتار  4كنفيدور با دز 

حشاره كاش    با مقایسه در  بخشي نتيجه رضایت خوار كلزا 

  .است داشته منطقه در متداول های 

از آنجائيكه در مرحله گلدهي كلزا حشرات مفياد مختلفاي   

به ویژه زنبور عسل در مازار  كلازا یافات ماي شاوند، الزم      

است برای حفظ فاون حشارات مفياد، در كنتارل شايميایي      

خوار كلزا محتاطانه اقدام گردیده و از سموم  سوسك گرده

سوسك به ازای هر   7-41كم خطر در زمان مناسب )وجود

گياه، در مرحله غنچه دهي كلزا(  استفاده گردد و از كاربرد 

 هاای شايميایي   حشاره كاش  رویه و نسانحيده  غيرضرور، بي

 پرهيز گردد.
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Abstract 

 Canola Pollen beetle Meligethes aeneus F. (Coleoptera: Nitudilidae) is an important pest of 

productive phase of oilseed rape Brassica napus in north of Iran (Mazandaran and Golestan 

provinces). Adults and their larvae feed on pollens and buds and hence causing damage. In order to 

introduce new insecticides for chemical control of this pest, this project was carried out in a RCBD 

with seven treatments and three replications in Mazandaran (Neka) and Golestan (Gonbad-e 

Kavous) in 2011. The treatments were Biscaya (Thiacloprid OD 24%), as a new insecticide with 

three doses (0.25, 0.3, 0.35 L/ha), diazinon EC60% (1.5 l/ha), Confidor (Imidacloprid SC 35%) (1 

l/ha), phosalon (Zolone EC35%) (3 l/ha) and control (water spraying). Insecticide application was 

carried out when in average 7 beetles per plants were counted during green to yellow bud stage of 

the crop. Sampling and counting of the beetles were done 1 day before and 1, 3, 7, and 14 days 

after treatment by random selection of the main raceme of 10 plants from each plot. Data were 

analyzed with SAS software, the means were compared using Duncan and the pest mortality was 

calculated by Henderson-Tilton formula. The results show that the efficacy of the treatments level 

is significant differences between the treatments on the 1%.  

Mean comparison of efficacy percentage of the insecticides in Mazandaran and Golestan showed 

that Biscaya 0.350 l/ha with 78.11±2.01 and 84.36±1.72% efficacy, respectively, ranked as first 

group. Imidacloprid 1 l/ha, thiacloprid 0.300 l/ha, thiacloprid 0.250 l/ha, Diazinon 1.5 l/ha and 

Zolone 3 l/ha were grouped afterward, respectively.  

Key words: Canola pollen beetle, Insecticide, Chemical control, Meligethes aeneus. 
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