پژوهشهای کاربردی در گیاهپزشکی /جلد  7شماره  /1سال 1397
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چکیده
كنهی شكارگر ) ،Neoseiulus californicus (McGregorاز شكارگرهای مهم بسياری از آفات از جمله كنهها و حشرات
كوچک است .به منظور بررسی روشهای پرورش انبوه كنهی شكارگر ،از بسترهای گياهی مختلف (برگ لوبيا ،توتفرنگی،
توت و خيار) ،بسترهای مصنوعی (طلق پالستيكی) ،برخی رژیمهای غذایی تخم  ،Tetranychus urticae Kochپوره و بالغ
كنهی انباری ) Tyrophagus putrescentiae (Schrankو تخم پروانه ) Anagasta kuehniella (Zellerو گردههای
گياهی مختلف (گردههای گردو ،آفتابگردان ،ذرت ،خرما و گرده جمعاوری شده توسط زنبورعسل) در ظروف پرورش روی
اسفنج مرطوب حاوی  15كنهی مادهی شكارگر استفاده شد .تعداد كنههای شكارگر پس از  10 ،5و  14روز شمارش شد .در
آزمونهای دیگری با حذف تخم ،درصد زندهمانی كنهها ،طول عمر و ميزان تخمگذاری مورد مقایسه قرار گرفت .بهترین
گزینه برای پرورش انبوه كنهی شكارگر ،بسترهای حاوی آگار است كه با تغذیهی كنهی شكارگر از كنهی Tyrophagus
روی این بستر ،طول عمر ( 18/50روز) و ميزان تخمریزی ( 34/10تخم) كنهی شكارگر نسبت به سایر تيمارها بيشتر است
( .)P<0/05بستر مصنوعی (طلق) نيز تا حدودی شرایط مناسبی برای كنهی شكارگر فراهم میكند .دربين گردههای مورد
آزمون ،گردهی گردو و خرما به دليل وجود تركيبات مغذیتر برای كنهی شكارگر ،بهترین گزینه است .پوره و بالغ كنهی
انباری  Tyrophagusبه عنوان شكار ،مناسبتر است و به دليل اقتصادیتر بودن و به صرفه بودن كنهی انباری ،استفاده از
آن توصيه میشود .مواد مصنوعی نظير آگار جهت بستر پرورش و مواد غذایی نظير گردهی گياهی جهت پرورش انبوه كنه-
ی شكارگر ،استفاده از این كنهی شكارگر را در كنترل آفات مهم و كليدی هموار میكند.
واژههای کلیدی ، Tyrophagus putrescentiae،Anagasta kuehniella :گرده و كنترل زیستی.
مقدمه
ساالنه درصد باالیی از محصووالت كشواورزی در ا ور
حملهی آفات خسارت زیاد میبيننود .بوا توجوه بوه افوزای

های خانواده  Phytoseiidaeدارای اهميت زیادی هسوتند.
كنههای فيتوزئيد برای كنترل آفات گلخانهها به ویهه كنههوا
و تریپسها قابل اسوتفاده هسوتند (موکموورتری و كرافوت،

روز افزون جمعيت جهان ،استفاده از حوداكرر منوابع جهوت

 .)1997پرورش انبوه و رهاسازی بي

تأمين غذا الزم و ضوروری بوه نظور مویرسود ،روشهوای

شكارگر از این خانواده به صورت تجاری درآموده اسوت و

متنوووعی بوورای كنتوورل آفووات وجووود دارنوود كووه اموونتوورین،

نزدیووک بووه  50كارخانووه در س و

گسووتردهای آنهووا را بووه

اقتصادیترین و بهترین آنهوا ،روش بيولوژیوک اسوت .در

فروش میرسانند (گرسون و همكاران.)2003 ،

ميان عوامل كنترل زیستی ،كنههای شكارگر و بهویوهه كنوه

از  20گونوه كنوهی
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Neoseiulus

پرورش کنهی تاارت دو ککاهای Tetranychus urticae

) (McGregorاز گونههای شكارگر مهم این خانواده است.

) Koch (Acari: Tetranychidaeو کناااه انبااااری

این كنه از شكارگرهای مو ر در كنترل بسياری از آفوات در

(Tyrophagus putrescentiae (Schrank) (Acari: Acaridae

كنووهی شووكارگر

californicus

گلخانهها است كه با رهاسازی این شكارگر و حمایت از آن،

گياهان لوبيا به عنوان ميزبان انتخاب شد .كنوهی توارتن

بوه كنتورل كنوههوای آفوت خوانوادههوای ,Tetranychidae

در روی لوبيای  4-6برگی رهاسازی شده و به مدت چنود

Tarsonemidaeو توریپسهوا كموک موو ری خواهود شود

نسل در شرایط كنترل شده اتاقک پرورش (شورایط دموایی

(مکمورتری و كرافت 1997 ،و كرافت و همكواران.)1998 ،

 27±1درجهی سلسيوس و رطوبوت نسوبی  45 ±5درصود،

از آنجایی كه این شكارگر وارداتی است ،بورای اسوتفاده از

 16سوواعت روشوونایی و هشووت سوواعت توواریكی) نگهووداری

آن سوواليانه ارز قابوول توووجهی از كشووور خووار موویشووود،

شدند .برای پرورش كنهی انباری  Tyrophagusاز ظروف

بنابراین با بومیسازی پرورش انبوه این شكارگر در كشور

دربدار با طول  40سانتیمتور و عور

 20سوانتیمتور و

میتوان قدمهای مهمی را در جهت توليد محصول سوالم در

ارتفاع  17سانتیمتر استفاده شد .كف ظرف برگ لوبيا قرار

شرایط گلخانهای برداشت .این كنهی شكارگر را میتوان بوا

گرفوووت ،كنوووههوووای انبووواری هوووم در داخووول ظووورف روی

روشهای اقتصادی مانند استفاده از كنههای انباری و گرده

برگهای لوبيا قرار داده شده و از گوردهی ذرت و سوبوس

گياهان مختلف به صورت انبوه پورورش داد (كاسوتگونی و

گندم به صورت روزانه جهت تغذیهی كنهها استفاده شد .از

سيمونی .)1991 ،استفاده از گردههای گياهی مختلوف بورای

این رژیم غذایی به دليول در دسوترس بوودن موواد تشوكيل

پرورش كنههای شكارگر ،هزینههای پرورش را كاه

موی

دهنده آن استفاده شد .برگها هر دو روز یک بوار تعووی

دهد و امكان پورورش انبووه را بورای بسوياری از كنوههوای

میشدند .برگ لوبيا به دليل فراهم كوردن شورایط رطووبتی

فيتوزئيد فراهم مویآورد (تانيگوشوی .)1982 ،هودف از ایون

جهت پورورش قوار جهوت تغذیوهی كنوهی Tyrophagus

پهوه

تعيين بهترین روش جهت پرورش و توليد است.

مورد استفاده قرار گرفت.
پرورش کنهی شکارگر

مواد و روشها

كنهی شكارگر ( N. californicusاسوپيكال) از شوركت

کاشت گیاه میزبان
برای پرورش انبوه كنهی تارتن دولكوهای از گيواه لوبيوا

كوپرت هلند تهيه و به ژرميناتور آزمایشوگاه كنوهشناسوی،

( )Phaseolus vulgaris L.رقم سانری استفاده شود .در

تحقيقووات جووانورشناسووی كشوواورزی موسسووهی

ابتوودا دو روز پووي

از كاشووت ،بووذرهای لوبيووا در دسووتمال

مرطوبی خيسانده و برای جوانهزنوی آمواده شودند .كاشوت

بخوو

تحقيقات گياهپزشكی با دمای  27 ±1درجوهی سلسويوس و

رطوبت نسبی  60±5درصد و  16ساعت روشنایی و هشت

بذور در مخلوطی از پرليت و پيتماس به نسبت دو بوه یوک

ساعت تاریكی منتقل شد .برای پرورش این كنهی شوكارگر

در گلدان پالستيكی به ارتفاع  12و ق ور هشوت سوانتیمتور

از محيطهای مصنوعی شامل یوک صوفحه طلوق پالسوتيكی

صورت گرفت .كاشت گياهان در اتاقک پرورش در شورایط

روی یک اسفنج اشباع از آب درون ظرف پالسوتيكی پور از

دمایی  27±1درجوهی سلسويوس و رطوبوت نسوبی 45 ±5

آب استفاده شد .برای جلوگيری از فرار كنهها نوارهوایی از

درصد و با شورایط نووری  16سواعت روشونایی و هشوت

دسووتمال كاغووذی مرطوووب در حاشوويهی ایوون صووفحههووای

ساعت تاریكی و بوا آبيواری روزانوه (هموراه بوا كوود )C20

پالستيكی (طلق) قرار گرفتند ،به نحوی كه یک طورف آن در

انجام شد .به منظور حفظ كلنی كنهی تارتن ،كاشت گلدانها

رطوبت ،آب موورد

در تمام طول دورهی آزمای

به صورت هفتگی انجام شد.

آب ظرف پالستيكی فرو رفته و با مك

نياز كنهها را فراهم و هموين طوور از فورار آنهوا جلووگيری
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تاثیر عوامل مختلف بر توکید انبوه کنه...
میكرد .برای پرورش این كنهی شكارگر از مراحل مختلوف

بررسی زندهماانی و واول عمار افاراد روی بساترهای

زیسووتی كنووهی  T. urticaeو گووردهی ذرت اسووتفاده شوود

مختلف
برای انجام این آزمون در ظوروف پورورش (ظوروف بوا

(هاترلی و همكاران.)2005 ،

دربهووای مشووبک بووه طووول  32سووانتیمتوور ،عوور

22

سانتیمتر و ارتفاع 10سانتیمتر) روی اسفنج مرطووب كوه

جمعآوری و نگهداری گردهها
گووردههووای گياهووان مختلووف (ذرت ،خرمووا ،گووردو،

به حالت جزیره در داخل آب قرار گرفته بود ،تعداد  15عدد

آفتابگردان و گردهی جمعآوری شده توسط زنبوور عسول)

كنهی شكارگر (ماده بالغ  2-3روزه) قورار داده شود .بورای

انتخاب شد .دليل استفاده از این گردههوا،

همسن سازی ،مادههای بوالغ را از ظوروف پورورش انبووه

دسترسی آسان و ارزان بودن آنهوا بوود .ایون گوردههوا از

جدا كرده و در داخل ظروف پرورش جداگانوه قورار داده و

اصالح

بعد از چند ساعت تخمریزی ،كنههوا حوذف شودند ،تخومهوا

بووذر كوور  ،گووردهی گووردو از آذربایجووان شوورقی ،گووردهی

حداقل یک نسل در این ظروف نگهوداری شوده و موادههوای

آفتابگردان از محوطوهی بوا گيواهپزشوكی تهوران ،گوردهی

حاصل از آن برای آزمونها استفاده شد .پس از  10، 5و

خرما از استان كرمان (شوهر بوم) و نوان زنبوور عسول كوه

 14روز تعداد افراد (مراحل متحرک و تخم) كنهی شوكارگر

همان گرده جموعآوری شوده توسوط زنبورعسول اسوت ،از

در هوور ظوورف شوومارش شوود .در آزمووونهووای مختلووف از

زنبورداریها خریداری و بوه یخچوال بوا دموای  5درجوهی

بسترهای مصنوعی (طلق پالستيكی سبز رنگ) و در تيموار

جوانورشناسوی

بعدی از بورگ گياهوان مختلوف (بوه تعوداد  20توا  30عودد)

كشاورزی موسسهی تحقيقوات گيواهپزشوكی منتقول شود و

استفاده شد .در هر ظرف روزانه  50تا  60عدد تخوم كنوهی

برای آزمونهای مختلف مورد استفاده قرار گرفوت .زموان

تارتن دولكهای با قلم مو قرار داده و یا از برگهوای حواوی

برداشت گرده این گياهان اوائل بهار بوود .گوردههوا بعود از

تخم كنهی تارتن برای انتقال استفاده شد .همزمان با انجوام

برای این پهوه

مناطق مختلف از جمله :گردهی ذرت از مزارع بخ

سلسيوس در آزمایشگاه كنهشناسی بخ

جمعآوری كامال خشک و سپس به یخچال منتقل شد.

آزمونها در ظروف پرورش ،آزمون در پتریدی

با همان

بسترهای پالستيكی و گياهی صورت گرفت ،در این آزمون
بررساای روشهااای پاارورش انبااوه کنااهی شااکارگر

تخم كنهی شوكارگر در بسوتر موورد نظور گذاشوته شوده و

Neoseiulus californicus

درصوود زنوودهمووانی مراحوول مختلووف بووت گردی ود و نتووایج

آزمون  - 1تاثیر بسترهای متفاوت

آزمونها بر اساس دو سری آزمون مورد بررسی ،تجزیوه

در این آزمون تا ير بسترهای مصنوعی (طلق پالستيكی
سبز رنگ) و بسترهای گياهی روی پورورش انبووه كنوهی

و تحليل آماری قرار گرفت .آزمونها در پتریدی

بوا یوک

مادهی بالغ صورت گرفت كه تخمهای آن هر روز از پتوری

 N. californicusمورد بررسی قرار گرفت .از بسترهای

حذف میشد .طول عمر این مادهها نيز مورد بررسوی قورار

گياهی شامل برگ لوبيا ،توتفرنگی ،توت و خيوار اسوتفاده

گرفت .در آزمون دیگری ظروف حاوی آگار دو درصود بوا

شد .برگهای تووت از درختوان محوطوه بوا كشواورزی و

بسووترهای مصوونوعی (طلووقهووای پالسووتيكی) و بسووترهای

سایر برگها از گياهان كاشوته شوده در گلخانوهی محوطوه

گياهی (برگ توتفرنگی) مورد مقایسه قرار گرفوت .در ایون

تامين گردید .در آزمون دیگری بوه مقایسوهی بسوتر آگوار،

آزمون از پوره و بالغ كنه  Tyrophagusبه تعوداد  20عودد

طلق پالستيكی و برگ گياهی با شوكار پووره و بوالغ كنوهی

برای شكار روزانه استفاده شد .این آزمون برای هور كودام

انباری  Tyrophagusپرداخته شد.

از بسترها حداقل  10بار تكرار شود و نتوایج بوا اسوتفاده از

رضایی و جواننژاد
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نورمافزارهوای ) SAS (ver: 9.2و )SPSS (ver:13.0

كنووهی شووكارگر (مووادهی بووالغ  2-3روزه) قوورار داده شوود.

مورد بررسی و تجزیه آماری قرار گرفت.

مادههوا جهوت آزموون هومسون شوده بودنود و در ظوروف
پرورش برگهای توتفرنگی آلوده به كنهی تارتن دولكهای

بررسی میزان تخمریزی افراد روی بسترهای مختلف

(هر برگ به طور متوسط حاوی  50تا  60عودد تخوم كنوهی

در این آزمون افراد ماده شمارش شوده بعود از دوهفتوه

تارتن دو لكهای) قرار داده شد .به هر ظرف پرورش هر دو

روی بسترهای گياهی از نظر طول عمر ،ميزان تخومگوذاری

روز یكبار مقداری (حدود  10گرم) از گوردهی موورد نظور

روی بسووترهای مختلووف بووه صووورت جداگانووه و انفوورادی

(گووردهی ذرت ،آفتووابگردان ،گووردو ،خرمووا و گووردهی جمووع

مقایسه شدند .بسترها جداگانه زیر بينوكلر بررسی و تعداد

آوری شده توسط زنبورعسل) به صورت جداگانوه اضوافه

كل تخمهای مشاهده شده ،شمارش و بت شد.

شد .بعد از  10 ، 5و  14روز از زمان شروع آزمای  ،تعداد
افراد (مراحل متحرک) كنهی شكارگر درظرف شمارش شد.

آزمون -2تاثیر رژیمهای غذایی متفاوت

این آزمون  8بار تكرار گردیود و آزموونهوا در قالوب طورح

بوورای انجووام ایوون آزمووون در هوور ظوورف پوورورش از

كامال تصادفی انجوام گرفوت .بورای مقایسوه ميوانگينهوا از

شووكارهای متفوواوت روی بوورگ توووتفرنگووی اسووتفاده شوود.

آزمون توكی با س

احتمال  5درصد استفاده شود .نتوایج

دراین آزمون رژیمهای غذایی مختلف شامل تخم و پورهی

بوا نورمافوزار ) SAS (ver: 9.2و )SPSS (ver:13.0

كنووهی تووارتن دو لكووهای ،پوووره و بووالغين كنووهی انبوواری

تجزیه شد.

 Tyrophagusو تخووم  Anagastaآزمووون شووده اسووت،
همانند آزمون قبلی تعداد افراد در ظروف پرورش انبوه این

بررسی زندهماانی و واول عمار افاراد روی گاردههاای

كنهی شكارگر مورد بررسی قرار گرفوت .ایون آزموون هوم

گیاهی مختلف

همانند آزمون قبلی برای هور شوكار در  10ظورف جداگانوه

همانند آزمون قبلی با گردههای گياهی مختلف انجام شود

مورد بررسی قرار گرفت.

و تعداد افراد متحرک و تخم در سه نوبت شمارش شد.

بررسی زندهماانی و واول عمار افاراد روی رژیامهاای

نتایج

غذایی مختلف
همانند آزمون قبلی با رژیمهای غذایی مختلف انجام شود
و تعداد افراد متحرک و تخم در سه نوبت ( 10 ،5و  14روز
بعد از رهاسازی) شمارش شد.
بررسی میزان تخمریزی افراد روی رژیمهای مختلف
در این آزمون افراد ماده شمارش شوده بعود از دو هفتوه
روی رژیمهای مختلف از نظر طول عمر ،ميزان تخمگوذاری
به صورت جداگانه و انفرادی مقایسه شدند.
آزمون  -3تاثیر گردههای گیاهی
در این آزموون نيوز هماننود آزموون قبلوی از ظوروف بوا
دربهای مشبک استفاده شد .در هر ظرف پرورش  15عدد

آزمون تاثیر بستر
نتایج نشان داد كه تعداد افراد موجوود در كلنوی (مراحول
متحرک و تخم) روی بسترهای گيواهی (بورگ خيوار ،تووت،
لوبيا و توت فرنگی) و بستر مصونوعی حواوی تخوم كنوهی
تووارتن دو لكووهای بووا یكوودیگر اخووتالف معنوویداری دارد
(( )P≥0/0001جدول .)1
ميانگين تعداد كنوههوای شوكارگر در كلنویهوای حواوی
بسترهای گياهی شمارش شدند كوه تعوداد آنهوا روی بورگ
توتفرنگوی بوه طوور معنویداری بيشوتر از ميوانگين تعوداد
شكارگرها در سایر تيمارها اسوت .در شومارش دوم یعنوی
ده روز پس از انجام آزمون هم اختالف بيشوتری مشواهده
شد .تعداد افراد متحرک در بسترهای گياهی بيشتر از تعداد
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تاثیر عوامل مختلف بر توکید انبوه کنه...
افراد در كلنیهای با بسترهای مصنوعی است .تعوداد تخوم

در مورد مراحل متحرک ،باز هم كلنی با بسوتر بورگ تووت

در بسترهای مصنوعی دو هفتوه بعود از انجوام آزموون بوه

فرنگی تعداد افراد متحرک بيشتری مشاهده شد .تعداد تخوم

صفر رسيد .در شمارش اول تعداد افوراد متحورک و تعوداد

در بسترهای گياهی (برگ توتفرنگی ،لوبيا ،تووت و خيوار)

تخم در بستر برگ توتفرنگی بوه ترتيوب  32/80و 14/40

با تعداد تخم در بستر مصنوعی (طلق) اخوتالف معنویداری

عدد و تعداد تخم در برگ لوبيا  14/20عدد بيشوتر از سوایر

را نشان داد (.)P≥0/0001

تيمارها بود و اختالف معنیدار بوود .در شومارش دوم هوم
جدول  -1ميانگين تعداد افراد (متحرك و تخم) كنهی شكارگر  Neoseiulus californicusدر كلنيهاي حاوي بسترهاي گياهي (برگ خيار ،توت ،لوبيا و
توتفرنگي) و بستر مصنوعي.
تعداد افراد

بستر مصنوعي

F

بسترهاي گياهي
برگ خيار

برگ لوبيا

برگ توت

Df

P

برگ توتفرنگي

دفعات شمارش و فرم افراد

شمارش اول

متحرك

17/40 b

26/60 b

22/25 b

22/40 b

32/80 a

7/66

19

0/0007

(پنج روز بعد)

تخم

7/60 b

11/20 ab

11/50 ab

14/20 a

14/40 a

2/46

19

0/080

شمارش دوم

متحرك

8/00 c

23/33 b

28/00 b

22/00 b

38/33 a

24/87

10

0/0001

(  10روز بعد)

تخم

7/67 b

11/33 a

13/00 a

12/00 a

12/67 a

3/64

10

0/04

شمارش سوم

متحرك

8/80 c

20/60 bc

31/50 b

22/20 bc

55/20a

15/62

19

0/0001

(دو هفته بعد)

تخم

b

a

a

a

a

12/18

*

00/0

14/60

13/40

13/00

12/00

19

0/0001

مقایسه ميانگينها با روش  Tukeyانجام شده است.
* وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معنيدار است.

طول عمر مادههای پرورش یافته روی بسترهای برگ توت

بسترهای مصونوعی بوه طوور معنویداری كمتور از سوایر

( 17/21±1/25روز) و توووتفرنگووی (16 /93±0/57روز) بووه

بسترهای مورد آزمون بود .بيشترین درصد زنودهموانی در

طور معنویداری بيشوتر از سوایر افوراد بوود (.)P≥0/0001

برگهای توت و توتفرنگی مشاهده شده است (جدول .)3

ميزان تخمگذاری مادههای پورورش یافتوه روی بسوترهای

برگهوای تووت ( 18/28±1/62تخوم) ،خيوار (16/11±1/41

در آزمون دیگری كه بسترهای آگار ،بستر مصونوعی و
بستر گيواهی حواوی پووره و بوالغ كنوه ( Tyrophagusدر

تخم) و توتفرنگی ( 15/85±1/14تخم) به طور معنویداری

آزمون قبلی از تخوم كنوهی توارتن دو لكوه ای بورای شوكار

بيشتر از سایر افراد بودنود ( ،)P≥0/0001در صوورتی كوه

استفاده شده بود) مورد بررسی قرار گرفوت ،نتوایج نشوان

ميزان تخمگوذاری افوراد روی بسوترهای گيواهی بوا بسوتر

داد كوه تعووداد افووراد متحوورک و تخووم كنووهی شووكارگر روی

مصنوعی اختالف نشان داد (( )P≥0/0001جدول .)2

بسترهای حاوی آگار ،بستر مصنوعی و بستر گياهی (برگ

درصد زندهمانی در پنج روز بعد از شوروع آزموون بوا
یكدیگر اختالف معنیداری نشان نداد .در صورتی كوه  10و
 14روز بعوود از شووروع آزمووون ،درصوود زنوودهمووانی در

توتفرنگی) با یكدیگر تفاوت معنیداری دارنود()P≥0/0001
(جدول .)4

رضایی و جواننژاد
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جدول  –2طول عمر و ميزان تخمگذاري كنهي شكارگر  Neoseiulus californicusپرورش یافته در كلنيهاي حاوي بسترهاي گياهي (برگ خيار ،توت،
لوبيا و توتفرنگي) و بستر مصنوعي حاوي تخم كنهي تارتن دولكهاي.
بستر مصنوعي

F

بستر گياهي
برگ خيار

برگ توت

طول عمر

*6/70 c

14/11 b

a

17/21

ميزان تخمگذاري كل

c

3/70

a

a

18/28

ميزان تخمگذاري روزانه

c

0/44

a

16/11
1/19

a

برگ لوبيا

1/15

c

8/70

b

7/60

b

0/86

P

df

برگ توتفرنگي
a

16/93

a

18/28

a

25/31

52

19/94

0/96

0/0001

52

5/64

0/0001
0/0001

52

مقایسه ميانگينها با روش  Tukeyانجام شده است.
* وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معنيدار است.

جدول -3درصد زندهماني كنهي شكارگر  Neoseiulus californicusدر كلنيهاي حاوي بسترهاي گياهي (برگ خيار ،توت ،لوبيا و توتفرنگي) و بستر
مصنوعي حاوي تخم كنهي تارتن دولكهاي.
بستر مصنوعي

F

بسترهاي گياهي

(طلق پالستيكي)

برگ خيار

برگ توت

برگ لوبيا

شمارش اول (پنج روز بعد)

*86/67 a

a

a

a

95/56

95/56

95/56

P

df

برگ توتفرنگي
a

97/78

2/71

10

0/09

شمارش دوم (  10روز بعد)

42/22 b

73/33 a

77/78 a

73/33 a

77/78 a

4/26

10

0/02

شمارش سوم (دو هفته بعد)

8/89 d

40/0 c

53/30 b

53/30 b

73/32 a

44/15

10

0/0001

مقایسه ميانگينها با روش  Tukeyانجام شده است.
* وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معنيدار است.

جدول -4ميانگين تعداد افراد (متحرك و تخم) كنهي شكارگر  Neoseiulus californicusدر كلنيهاي حاوي بسترهاي گياهي ،مصنوعي و آگار حاوي

كنه .Tyrophagus
بستر مصنوعي

بستر گياهي

متحرك

* 59/00

b

44/62

c

تعداد افراد

19/60

(پنج روز بعد)

تخم

a

a

29/75

b

15/00

شمارش اول

بستر حاوي آگار
a

36/40

F
445/61

df
25

P
0/0001

11/76

25

0/0001

شمارش دوم

متحرك

52/50a

43/00 b

22/50 c

162/75

25

0/0001

(10روز بعد)

تخم

a

a

b

15/00

86/14

25

0/0001

32/25

شمارش سوم

متحرك

66/80 a

48/37 b

26/80 c

37/36

25

0/0001

(دو هفته بعد)

تخم

a

b

c

356/60

32/80

30/00

27/75

10/40

25

0/0001

مقایسه ميانگينها با روش  Tukeyانجام شده است.
* وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معنيدار است.

طول عمر افراد مادهی پرورش یافتوه روی بسوتر حواوی

 Tyrophagusبا یكدیگر اخوتالف معنویداری را نشوان داد

آگوووار ،بسوووترهای مصووونوعی و بسوووتر گيووواهی حووواوی

(( )P≥0/0004جوودول .)5طوووالنیتوورین طووول عموور افووراد
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تاثیر عوامل مختلف بر توکید انبوه کنه...
پرورش یافتوه روی بسوتر آگوار بوود ( 18/50±2/22روز).

تخم گذاشته شده توسوط كنوههوای موادهی پورورش یافتوه

طول عمر كنوههوای شوكارگر انفورادی در بسوترهای آگوار

روی بسترهای گيواهی حواوی كنوهی  Tyrophagusاسوت

بيشتر از دو بستر دیگر آزمایشی بود .تخمگذاری كل افوراد

( .)P≥0/0001تخوومگووذاری روزانووه افووراد هووم اخووتالف

پرورش یافته روی بستر آگار حاوی كنوهی Tyrophagus

معنیداری نشان داد (.)P≥0/0003

( 34/10±2/03عدد) و بستر حواوی طلوقهوای پالسوتيكی و

كنهی  33/75±0/49( Tyrophagusعودد) بيشوتر از تعوداد
جدول –5طول عمر و ميزان تخمگذاري كنهي شكارگر  Neoseiulus californicusپرورش یافته در كلنيهاي حاوي بسترهاي گياهي (برگ توتفرنگي)،

مصنوعي و آگار حاوي كنه .Tyrophagus
بستر حاوي آگار

بستر مصنوعي

*18/50a

11/87 b

بستر گياهي

F

P

Df

(برگ توتفرنگي)
طول عمر
ميزان تخمگذاري كل

a

ميزان تخمگذاري روزانه

a

34/10
2/08

a
b

8/30 b
b

33/75

11/00

c

3/13

1/27

11/05

25

45/28

0/0004

25

11/70

0/0001
0/0003

25

مقایسه ميانگينها با روش  Tukeyانجام شده است.
* وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معنيدار است.

درصد زندهمانی مادهها در روزهوای متووالی آزموون در
صورت حذف تخمهوای گذاشوته شوده توسوط موادههوا در

است ،بيشترین درصد زندهمانی در بستر آگار مشاهده شد
(جدول .)6

بسووترهای مختلووف حوواوی كنووهی  Tyrophagusمتفوواوت
جدول -6درصد زندهماني كنهي شكارگر  Neoseiulus californicusدر كلنيهاي حاوي بسترهاي گياهي (برگ توتفرنگي) ،مصنوعي و آگار حاوي

كنهي .Tyrophagus
بستر حاوي آگار

بستر مصنوعي

F

بستر گياهي

df

P

(برگ توتفرنگي)
شمارش اول (  5روز بعد)

*95/56 a

82/22 a

91/11 a

0/92

19

0/46

شمارش دوم (  10روز بعد)

91/11 a

77/78 b

77/78 b

0/37

19

0/001

شمارش سوم (دو هفته بعد)

77/78 a

48/89 c

64/44 b

0/97

19

0/01

مقایسه ميانگينها با روش  Tukeyانجام شده است.
* وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معنيدار است.

شود كوه در شومارش

(( )P≥0/0001جدول  .)7تعداد كنوههوای شوكارگر در كلنوی

اول ،اختالف معنیداری بين تعداد كنههای شكارگر متحرک

حاوی گردهی گردو بيشتر از سایر تيمارهای مورد آزمون

در كلنیهای حاوی گردههوای گيواهی مختلوف وجوود دارد

بود و كمتورین تعوداد كنوههوای شوكارگر در كلنوی گوردهی

در آزمون تا ير گرده نتایج مشوخ

رضایی و جواننژاد
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( 16/37فرد) گزارش شده است.

آفتووابگردان ( 19/00فوورد) و كلنووی گووردهی زنبووور عسوول

جدول -7ميانگين تعداد افراد متحرك كنهي شكارگر  Neoseiulus californicusدر كلنيهاي حاوي گردههاي گياهي (گردهي ذرت ،گردو ،خرما ،آفتابگردان و گردهي
زنبور عسل) در بستر برگ توتفرنگي.
تعداد افراد متحرك

گردهي گردو

شمارش اول (پنج روز بعد)

*a

شمارش دوم (ده روز بعد)

a

شمارش سوم (دو هفته روز بعد)

a

گردهي ذرت

گردهي خرما

گردهي آفتابگردان

گردهي زنبور عسل

F

df

p

27/37 b

25/25 bc

19/00cd

16/37 d

19/65

35

0/0001

a

40/75

a

37/00

b

b

17/00

13/16

b

46/00

c

35/50

d

15/37

41/37

45/00
54/37

18/87

d

17/50

35/28

35
35

0/0001
0/0001

مقایسه ميانگينها با روش  Tukeyانجام شده است.

* وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معنيدار است.

در شمارش دوم یعنوی  10روز بعود هوم تعوداد كنوههوای

درصد زندهمانی كنهی شكارگر در شمارش اول اخوتالف

شكارگر در كلنیهوای مختلوف متفواوت بوود (.)P>0/0001

معنیداری را نشان نداد و در شمارشهای بعدی بيشوترین

تعداد كنههای شكارگر در كلنیهای گوردهی گوردو (45/00

درصد زندهمانی در كلنیهای حاوی گردهی خرموا ،ذرت و

فرد) ،گوردهی ذرت ( 40/75فورد) و گوردهی خرموا (37/00

گردو مشاهده شد (جدول  .)8طول عمر افوراد هوم در كلنوی

فرد) بيشوتر از تعوداد كنوههوای شوكارگر در كلنوی گوردهی

گردهی گردو با سایر كلنیهوا تفواوت معنویداری را نشوان

آفتابگردان ( 19/00فرد) و گردهی زنبور عسل ( 16/37فرد)

داد ( .)P≥0/0001بيشووترین ميووزان تخوومگووذاری هووم در

اسووت .در شوومارش سوووم هووم اخووتالف معنوویدار بووود

كلنیهای گردهی گردو و خرما گزارش شده اسوت (جودول

( .)P≥0/0001بيشترین تعوداد كنوههوای شوكارگر در كلنوی

.)9

گردهی گردو مشاهده شد .بنابراین گردهی گردو به عنووان

نتایج آزمون تا ير رژیمهای غذایی متفاوت نشان داد كه

بهتوورین گزینووه بوورای پوورورش انبوووه كنووهی شووكارگر N.

تعداد افراد موجوود در كلنوی (مراحول متحورک و تخوم) بوا

مویشوود و در مقابول گوردههوای

تغذیوووه از تخوووم  ،Anagastaكنوووهی توووارتن دولكوووهای و

داده نشد.

كنووهی Tyrophagusبووا یكوودیگر اخووتالف معنوویداری دارد

 californicusمشخ

آفتابگردان و گرده زنبور عسل مناسب تشخي

(جدول )10و بيشترین تعداد كنهی شمارش شوده ،در كلنوی
حاوی كنهی تارتن شمارش شد.
جدول -8درصد زندهماني كنهي شكارگر  Neoseiulus californicusدر كلنيهاي حاوي گردههاي گياهي (گردهي ذرت ،گردو ،خرما ،آفتابگردان و گردهي زنبور عسل) در
بستر برگ توتفرنگي.
گردهي گردو

گردهي ذرت

گردهي خرما

گردهي آفتابگردان

گردهي زنبور عسل

a

a

a

a

شمارش اول (پنج روز بعد)

*a

شمارش دوم (ده روز بعد)

52/00b

71/00 a

شمارش سوم (دو هفته روز بعد)

b

a

84/00

52/07

79/33
71/00

86/67

3/76

20

0/4

73/33 a

48/33b

20/00 c

30/75

20

0/0001

a

b

c

32/26

73/33

مقایسه ميانگينها با روش  Tukeyانجام شده است.
* وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معنيدار است.

73/33
48/33

70/33

F

df

p

20/00

20

0/0001
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جدول –9طول عمر و ميزان تخمگذاري كنهي شكارگر  Neoseiulus californicusپرورش یافته در كلنيهاي حاوي گردههاي گياهي (گردهي ذرت،
گردو ،خرما ،آفتابگردان و گردهي زنبور عسل) در بستر برگ توتفرنگي.
طول عمر (روز)
ميزان تخمگذاري كل
ميزان تخمگذاري روزانه

گردهي گردو

گردهي ذرت

گردهي خرما

گردهي آفتابگردان

گردهي زنبور عسل

F

df

P

*22/67 a

20/00 b

16/67 b

15/33 b

14/00 b

11/10

15

0/001

a

a

b

a

24/00

3/00 a

26/00

3/13 a

21/67

3/13 a

b

14/00

1/13 b

9/00

25/48

15

0/0001

1/27 b

21/70

15

0/0003

مقایسه ميانگينها با روش  Tukeyانجام شده است.
* وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معنيدار است.
جدول-10ميانگين تعداد افراد (متحرك و تخم) كنهي شكارگر  Neoseiulus californicusدر كلنيهاي حاوي رژیمهاي غذایي متفاوت روي برگ توتفرنگي.
تخمAnagasta

تعداد افراد
شمارش اول (  5روز بعد)

شمارش دوم (ده روز بعد)

متحرك

*c

تخم

a

متحرك
تخم

شمارش دوم (دو هفته بعد)

8/00

4/50

7/12 a
b

كنه Tyrophagus

تخم كنه تارتن دولكهاي
a

11/87

b

15/40

3/13 b
a

4/87

F

b

19/60

a

25

0/0001

15/00

31/93

25

0/0001

1/27 c

63/09

25

0/0001

a

24/30

93/47

df

P

19/20

15/94

25

0/0001

متحرك

4/00c

41/30 a

19/20 b

52/09

25

0/0001

تخم

2/75 c

3/13 a

1/27 b

62/86

25

0/0001

مقایسه ميانگينها با روش  Tukeyانجام شده است.
* وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معنيدار است.

درصد زندهمانی در شمارش اول اختالفوی نداشوت ،اموا
در شمارش های بعدی درصد زنودهموانی در كلنوی حواوی

معنیداری بيشتر از طول عمور در صوورت تغذیوه از تخوم

 8/25±0/25( Anagastaروز) و كنوووووووهی Tyrophagus

تخم كنهی تارتن دولكهای و مراحل مختلوف زیسوتی كنوهی

( 8/30±0/21روز) اسووت .ميووزان تخوومگووذاری افووراد در

 Tyrophagusبا یكدیگر اختالف معنیداری داشت (جودول

صورت تغذیه از كنهی تارتن دولكهای به طوور معنویداری

 .)11طول عمور موادههوای پورورش یافتوه روی بسوترهای

بيشتر است (جدول.)12

مختلف نشان داد كه طول عمر مادهها در صورت تغذیوه از

كنوووهی توووارتن دولكوووهای ( 21/60±2/70روز) بوووه طوووور
جدول -11درصد زندهماني كنهي شكارگر  Neoseiulus californicusدر كلنيهاي حاوي رژیمهاي غذایي متفاوت روي برگ توتفرنگي.
تخم Anagasta

تخم كنه تارتن دولكهاي

شمارش اول (  5روز بعد)

*80/56 a

a

a

91/11

1/02

21

0/46

شمارش دوم (  10روز بعد)

71/11 b

85/78 a

88/78 a

0/87

21

0/001

شمارش سوم (دو هفته بعد)

b

a

a

0/89

24/78

90/22

تخم كنه Tyrophagus

F

df

P

80/89

مقایسه ميانگينها با روش  Tukeyانجام شده است.
* وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معنيدار است.

80/44

21

0/001
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جدول –12طول عمر و ميزان تخمگذاري كنهي شكارگر  Neoseiulus californicusپرورش یافته در كلنيهاي حاوي رژیمهاي غذایي متفاوت روي بستر
برگ توتفرنگي.
تخم Anagasta

تخم كنه تارتن دولكهاي

طول عمر

*8/25b

a

ميزان تخمگذاري كل

9/37b

36/60 a

ميزان تخمگذاري روزانه

b

1/05

a

21/60
2/02

تخم كنه Tyrophagus
b

F

df

P

8/30

21/41

25

0/0001

11/00 b

32/79

25

0/0001

b

1/28

2/75

25

0/0001

مقایسه ميانگينها با روش  Tukeyانجام شده است.
* وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معنيدار است.

بحث

در بين بسترهای گياهی هوم بورگهوای گياهوان بوادوام

بورای پورورش كنوهی شوكارگر از روشهوای مختلووف

مانند توت و توتفرنگی قابليوت كواربرد بيشوتری را نشوان

شامل پرورش در بسترهای پالستيكی ،دیسوکهوای برگوی،

داد .اضافه نمودن گردهی گياهوانی ماننود گوردهی گوردو و

استفاده از قفس ،ميزبانهای مكمل و همچنوين بكوار گيوری

خرما ،بسترهای پورورش را بورای زیسوت كنوهی شوكارگر

رژیم غذایی مصنوعی استفاده میشوود .در ایون پوهوه ،

مناسوبتور كورد .اضوافه كوردن گورده (گوردهی خرموا) بوه

پوورورش انبوووه در بسووترهای گيوواهی بهتوور از بسووترهای

بسترهای آگار حاوی كنهی انباری شورایط مناسوبی بورای

مصنوعی بوود .در بوين بسوترهای گيواهی هوم گياهوانی بوا

پرورش انبوه كنهی شكارگر  N. californicusفراهم موی-

ماندگاری برگ بيشتر نظير برگ توتفرنگی و توت ،قابليوت

كند .استفاده از رژیمهای غذایی مانند تخم  Anagastaو یا

بهتری را نشان دادند .در آزمون دیگری ،بسوترهای حواوی

تخم كنهی تارتن دو لكهای بدون بستر مناسب و یا گوردهی

آگار بهتورین نتيجوه را نشوان داد كوه اسوتفاده از آگوار در

برای تغذیهی كنهی شكارگر مناسب نيست.

پورورش انبووه كنوهی  N. californicusتوجيوه اقتصوادی

ارتوويو و همكوواران ( )2010بوورای پوورورش انبوووه كنووهی

دارد .تخمگذاری كنهی شكارگر در بستر آگار حاوی كنوهی

شووكارگر  Neoseiulus barkeri Hughesاز بسووترهای

 Tyrophagusبهترین نتيجه را نشوان داد .كنوهی شوكارگر

سينی شكلی به صورت صفحههای پالستيكی سوياهرنوگ و

 N. californicusرا میتووان در آزمایشوگاه بوه صوورت

بوا اسوتفاده از كنوهی انبواری  T. puterscentiaاسوتفاده

انبوه و جمعی با استفاده از بسترهای گياهی بوا مانودگاری

كردند ،در روی این بسترها ،كنهی شكارگر بوه مودت شو
حاضر هم كنوهی شوكارگر N.

زیاد مانند برگ توت ،تووتفرنگوی و گوردههوای گيواهی در

هفته زنده ماند .در پهوه

دسترس و البته كنهی تارتن دو لكهای پرورش داد .استفاده

 californicusتا  22روز در بسترهای آگار زنده ماند.

از ظروف پرورش و نووع بسوتر در پورورش موفقيوتآميوز
كنهی شكارگر بسيار مو ر است.

در پوورورش انبوووه كنووهی شووكارگر ،تعووداد كنووههووای
شووكارگر در كلنووی حوواوی گووردهی گووردو و گووردهی خرمووا

در نتيجهگيری كلی شمارش افراد متحورک در زموانهوای

بيشتر از سایر تيمارهای مورد آزمون اسوت و اسوتفاده از

متوالی ،بهترین بسوتر ،بسوتر آگوار و بسوترهای مصونوعی

گووردهی گووردو و گووردهی خرمووا در پوورورش انبوووه كنووهی

حاوی كنهی  Tyrophagusشناسایی شد .بسترهای گياهی

شكارگر توجيه اقتصادی دارد .در بررسی رژیمهای غذایی

حوواوی  Tyrophagusشوواید بووه دليوول رشوود زیوواد قووار و

هووم اسووتفاده از تخووم پروانووه  Anaguastaو یووا كنووهی

آلودگی بعدی ،شرایط تا حدودی نامناسبتری را نسبت بوه

 Tyrophagusبه عنوان گزینههای مكمل در پرورش انبووه

آگار و یا طلق پالستيكی برای كنهی شكارگر فراهم میكند.

در اجرای كشاورزی پایدار بسيار حائز اهميت است.
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باربوزا و دموورائس ( )2015نيوز كنوههوای گونوههوای
)Austroglycyphagus lukoschusi (Fain

و

معنوویداری را نشووان نووداد .امووا در شوومارشهووای بعوودی
اختالفات معنیداری مشاهده شد .در بين بسوترهای برگوی،

 Blomia tropicatis Bronwijkاز  Astigmatinaرا به

بوورگ توووتفرنگووی و در بووين بسووترهای حوواوی كنووهی

عنوان ميزبان مناسب برای پرورش انبووه كنوهی شوكارگر

 ،Tyrophagusبستر آگار بيشترین درصد زندهمانی كنهی

 N. californicusمعرفوی كردنود .كاسوتگونی و سويمونی

شكارگر را نشان دادند .در بين گردهها هم ،گردهی خرما و

( )1999گووزارش كردنوود كووه ميووزان تخوومگووذاری كنووهی

گردهی گردو بهترین گزینه به شمار میروند .به طوور كلوی

 N. californicusدر صوووورت تغذیوووه از كنوووههوووای

بيشترین درصد زندهمانی كنه های شكارگر ،در بسوترهای

Dermatophagoides
farina
 Glycyphagusو
domesticus

آگووار حوواوی كنووهی  Tyrophagusو بسووترهای حوواوی

(Hughes),
DeGeer
,

گردههایی مانند گردهی خرما است.

 Lepidoglyphus destructor Schrankمشوابه كنوهی

در پهوهشی كه گونههای Dermatophagoides farina

 A.lukoschusiاز گونههای مناسب به عنوان شوكار بورای

Tyrophagus longior (Gerrais), Acarus siro (L.),
و Lepidoglyphus destructorبووه عنوووان شووكار مووورد

تارتن دولكهای است .كنوههوای انبواری  B. tropicalisو
پورورش انبووه كنوهی  N. californicusاسوت ( كولووف،

استفاده قرار گرفته بودند ،بهترین شكار مكمل در بين كنوه-

های انباری و طوالنیترین زندهمانی برای كنوهی شوكارگر

.)2009
ميزان تخمگذاری كنوهی شوكارگر  N. californicusدر

 N. californicusدر صوورت تغذیوه از L. destructor

صوورت تغذیوه از  0/4 ،T. puterscentiaتخوم در روز و

مشاهده شده است و طوالنیترین طول دورهی زیسوتی در

بقووا افووراد  90درصوود گووزارش شووده اسووت (بوواربوزا و

صورت تغذیه از  A. siroمشاهده شده اسوت .كنوه انبواری

ميزان تخومگوذاری افوراد

 D. farinaبه عنوان یک شكار مكمل مناسب بورای كنوهی

در صووورت تغذیووه از كنووهی  Tyrophagusبيشووتر بووود

شكارگر است .كنهی شكارگر در صورت تغذیه از كنههوای

دمورائس .)2015،در این پهوه

 T.longiorقوووادر بوووه زیسوووت و تخووومگوووذاری نيسوووت

( 1/15تخم در روز).
در م العووهی كاسووتگونی و همكوواران ( )1999گووزارش

(كاستگلونی و همكاران.)2006 ،
در تحقيق حاضور بررسوی بسوترهای مختلوف موورد

شده است كه در صورت تغذیه طوالنیمدت كنهی شوكارگر

بوه مودت  20روز بوا كنوه ،Dermatophagoides farina
جمعيت كنهی شكارگر  N. californicusاز سه جفوت بوه

آزمای

نشان داد كه بهتورین گزینوه بورای پورورش انبووه

كنهی شكارگر ،بسترهای حاوی آگار است كه با تغذیه كنه-

یافته است و در

ی شكارگر از كنوهی انبواری  T. putrescentiaeروی ایون

صورت تغذیه افراد از گرده كا  ،سه جفت كنوهی شوكارگر

بستر ،طول عمر ،زنودهموانی و تخومریوزی كنوهی شوكارگر

در این مدت به  49/5فرد متحرک رسيده است (كاستگلونی

نسبت به سایر تيمارها بيشوتر مویشوود .بسوتر مصونوعی

جمعيت كنهی شوكارگر

(طلق) نيز تا حدودی شرایط مناسبی برای كنوهی شوكارگر

 N. californicusبا تغذیه طوالنیمدت به مودت دو هفتوه

فووراهم كوورد .دوام بسووترهای مصوونوعی نسووبت بووه سووایر

بووا كنووهی  Tyrophagusدر روی بسووترهای حوواوی آگووار،

بسترها از جمله بستر حاوی آگار و یا بستر گياهی بيشوتر

 205فرد متحرک در ظرف پرورش افزای

و همكاران .)1999 ،در این پهوه

بستر مصنوعی و بسترهای گياهی از  15عدد به ترتيب بوه
 26/80 ،66/80و  48/37عدد رسيد.
در این پهوه

درصد زندهمانی مادههای مورد آزمون

در شوومارش اول در همووه آزمووونهووا بووا یكوودیگر اخووتالف

است و در ضومن از نظور اقتصوادی هوم ارزانتور اسوت و
استفاده از آن صرفه اقتصادی دارد .دربين گردههای مورد
آزمون ،گوردهی گوردو و خرموا بوه دليول وجوود تركيبوات
مغذیتر برای كنهی شكارگر ،بهترین گزینه بورای پورورش

رضایی و جواننژاد
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اقتصادیتر بودن و به صرفه بودن كنوهی انبواری اسوتفاده

 استفاده از گردههای خرما و گردو هر.كنهی شكارگر است

 در نهایوت بورای پورورش انبووه و.از آنها توصيه میشود

 ولی گوردهی،دو برای پرورش كنهی شكارگر مناسب است

 بهترین بسوترN. californicus اقتصادی كنهی شكارگر

خرما به دليل ارزانتر بودن و جمع آوری آسوان در مقودار

آگار دو درصد و یا طلقهای پالستيكی و برای تغذیه كنهی

. برای پرورش این كنهی شكارگر اقتصادیتر اسوت،بيشتر

. به همراه گردهی خرما استTyrophagusانباری

 بورای پورورش انبووه ایون كنوهAnagasta تخوم پروانوهی
شكارگر مناسب نبوده در حالی كه استفاده از پوره و بوالغ
 مناسووبتوور اسووت و بووه دليوولTyrophagus كنووه انبوواری
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Abstract
The predatory mite, Neoseiulus californicus preys on phytophagous mites and small insect pests. Different
methods were investigated for studying of mass rearing methods of this predatory mite. We used different
host plants (lima bean leaves, strawberry leaves, mulberry leaves, cucumber leaves) and artificial plates as
arena and different diets (Tetranychus urticae Koch eggs, Tyrophagus putrescentiae (Schrank) nymphs
and adults, and Anagasta kuehniella (Zeller) eggs), plant pollens (walnut pollen, sun flower pollen, bee
pollen, corn pollen and date pollen). In each rearing container, 15 female predatory on exciseted sponge
used. The number of predatory mites were counted after 5, 10 and 14 days. In another test, we investigated
the survival and fecundity rate with removeing the eggs of predatory mite in each container. The best
choice for mass rearing of this predatory mite is agar beds with feeding on Tyrophagus mite. The
longevity (18.50 days) and fecundity (34.10 eggs per female) of the predatory mite on agar were more
than other treatments (P<0.05). The plastic arena prepared appropriate condition for this predatory mite.
The best choice for mass rearing between the tested pollens were walnut and date pollen because of their
more nutritious compounds. The date pollen is the most economic. The nymphs and adults of Tyrophagus
mite were suitable. Using of artificial materials such as agar and plant pollens for mass rearing of this
predatory mite could facilitate the way for control of key pests.
Keywords: Anagasta kuehniella, Tyrophagus putrescentiae, Pollen, Biological control.

