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چکیده
بيدگوجه فرنگي یکي از آفات جدید و مهم گوجهفرنگي در ایران است .کنترل شيميایي از جمله اجزای اص لي م دیریت ای
آفت در شرایط طغياني است .در ای تحقيق ،تاثير پنج حشرهکش جدید عليه ای آفت مورد آزمایش ق رار گرف ت .زیس ت-
سنجي حشرهکشها روی الرو س سوم بيد گوجهفرنگي در آزمایشگاه انجام گرفت .آزمایشها در شرایط گلخانه نيز با
شش تيمار و سه تکرار در قالب طرح کامالً تصادفي انجام شد .تيمارهای گلخانهای شامل اسپينوساد با غلظ ت  0/25در
هزار ،تيوسيکالم یک در هزار ،امامکتي بنزوات  0/3در هزار ،مخلوط کلرانترانيلي پرول +آبامکتي  0/5 ،درهزار و فل وب
دیاميد0/2در هزار ،از فرموالسيون تجارتي حشره کشها ،و ش اهد (آبپاش ي ب ود .نت ایج زیس تس نجي نش ان داد ک ه
حشرهکشهای آبامکتي +کلرانترانيلي پرول ) (LC50=0.01 mg ai/Lو تيوسيکالم ) (LC50=29.9 mg ai/Lبه ترتيب بيش تری و
کمتری تاثير را روی الرو س سوم بيد گوجه فرنگي دارند .همچني  ،ارزیابي تاثير حشرکشها در سطح گلخانه آلوده ب ه
بيد گوجهفرنگي نشان داد همه حشرهکشهای مورد آزمایش در غلظتهای فوقالذکر درصد کارایي قاب ل قو ولي دارن د و
تيمارهای وليوم تارگو و فلوب دیاميد در  10و  13روز بع د از سمپاش ي از بيش تری ک ارایي برخ وردار هس تند .نت ایج
همچني حاکي از آنند که حشرهکشهای مورد آزمایش دارای توانایي باالیي برای کنترل بيدگوجهفرنگي

هستند.

واژههای کلیدی :اسپينوساد ،امامکتي بنزوات ،تيوسيکالم ،فلوب دیاميد ،وليومتارگو®.
که  %4/7از کل توليد جهاني را شامل م يش ود (ب ين ام،

مقدمه
گوجهفرنگي ب ا ن ام علم ي

Lycopersicon esculentum

. 1391

 Mill.از تيرهی بادمجانيان ) ،(Solanaceaeاز گياهان بومي

عوامل محيطي و آفات مختلف س وب ک اهش عملک رد

گي اه

مي ان بي د

آمریک ای جن وبي و مرک زی اس ت .از مي وهی ای

عالوه بر مصرف به صورت تازهخوری در تهي هی ان وا
ساالد ،آب گوجه فرنگي ،س

ه ای متن و و رب گوج ه

محصول گوجه فرنگ ي م يباش ند ک ه از ای

گوجهفرنگي یکي از خطرناك تری آنها محسوب ميشود.
بي د گوج هفرنگ ي ب ا ن ام علم ي

Tuta absoluta

فرنگي استفاده ميشود و بدی لح ا یک ي از س وزیجات

) (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidaeاز جمله آفات غي ر

ميوهای پر مصرف ميباشد .ای ران ب ا تولي د س االنه 5/8

بومي گوجهفرنگي است که برای اولي بار توسط جوادی

در

امام زاده در تيرماه  1389در یکي از مزار گوجه فرنگ ي

هکتار ،رتوهی هفتم توليد ای محصول را در دنيا داراست

از شهرستان برازجان اس تان

ميليون ت

گوج هفرنگ ي و مي انگي عملک رد  38ت

در اطراف اروميه و سپ

شیخی و همکاران

100

بوشهر گزارش شد (بني عامری و چراغي ان . 2011،ای

مدیریت بيد گوجه فرنگي در گلخانه و مزرع ه را تس هيل

آفت دیاپوز اجواری نداشته و ميتواند در شرایط مس اعد

نماید .حشرهک ش تيوس يکالم از جمل ه حش رهک شه ای

آف ت از

تماسي و نفوذی جدید با منشاء بيولوژیک است ک ه روی

برگ ،ميوه و ساقه های انتهایي گوجهفرنگي تغذی ه ک رده

مگ های مينوز جاليز کارایي قاب ل قو ولي دارد (ش يخي

و سوب کاهش کمي و کيفي محصول ميشود ،ب هط وری

گرجان و همکاران  ، 1394همچني حشرهک ش نف وذی-

که در شرایط طغياني ميتواند  80تا %100خس ارت وارد

تماسي فل وب دیامي د ک ه روی آف ات س وزیجات ب ویهه

در طول سال چندی نس ل ایج اد کن د .الرو ای

کند (دسنوک

و همک اران  . 2010ض م اینک ه تغذی هی

راسته بالپولکداران موثر است (تمراك  2011و آبامکتي

الروهای بيد گوجهفرنگي از بافت ميوه احتمال آلودگي به

و امامکتي بنزوات از گروه اورمکت ي ک ه از تخمي ر ی ک

عوامل ساپروفيتي را نيز افزایش ميدهد.

نو اکتينوميس ت خ اکزی بدس ت م ي آی د و روی اغل ب

کنترل شيميایي عليه بيد گوجهفرنگي رایجت ری روش

حشرات برگخوار موثر است .اسپينوساد ازجمل ه حش ره

کنترل در جه ان م يباش د و در ح ال حاض ر  15گ روه

کشه ای ب ا منش ا طويع ي بيورش نال اس ت (قاس مي و

حشرهکش در جهان برای کنترل بيد گوجهفرنگي توص يه

گونائو  2012و در ایران روی سوس ک برگخ وار س يب

ميشود که از گروههای قدیمي حشرهکشها ميتوان ب ه

زميني ،کرم ميوه خوار گوجه فرنگ ي و آف ات انو اری ب ه

مهارکنندههای آنزیم کولي استراز مانند کلرپ ایریفوس و

ثوت رسيده است (شيخي و همکاران . 1394

از گ روه ه ای جدی د م يت وان ب ه مخت ل کنن دهه ای

ه دف از ای

تحقي ق بررس ي اث ر الروکش ي برخ ي

گيرنده های ریانوردی مانن د فل وب دیامي د اش اره ک رد

حش رهک شه ای جدی د روی الرو بي د گوج هفرنگ ي در

(تروژکا و همکاران  . 2012بدليل فعاليت الروها در داخل

ش رایط آزمایش گاهي و گلخان های و تعي ي م وثرتری

بافتهای برگ و ميوه و عدم اس تفاده از تکنول وژیه ای

حشرهکش عليه الرو بيد گوجهفرنگي بود .در ای بررسي

مدرن در سمپاشي ،روش کنترل شيميایي اغلب از کارایي

همچني سميت ای حشرهکشها و کارایي و طول دورهی

الزم برخ

وردار نيس

وم و

ت ( EPPOا 2005؛ بل

تاثير آنها در گلخانه مورد ارزیابي قرار گرفت.

اسپالتنستي  . 2011همچني باال بودن توانایي توليد مثل
در بيد گوجه فرنگي موجب شده اس ت ک ه ای

آف ت ب ه

تعدادی از حشره ک ش ه ای پایریترویي د ،فس فره آل ي و

مواد و روشها
پرورش بید گوجه فرنگی

آب امکتي مق اوم ش ود (س يکوایرا و همک اران  2000و

ب ه منظ ور ایج اد جمعي ت اولي ه در ات اق پ رورش،

برانکو و همکاران  . 2001ب رای م دیریت مقاوم ت آف ت

بوت ه ه ای آل وده ب ه بي د گوج ه فرنگ ي از گلخان ه ه ای

مذکور و ثوت و توصيهی حشره کشهای موثر ،ضروری

ورامي جمعآوری و به آزمایشگاه منتق ل ش د .همچن ي

است آفت کشهایي از گروههای جدی د ب ا نح وهی ت اثير

افراد بالغ بيد از روی بوت هه ا توس ط آس پيراتور جم ع-

متفاوت عليه ای آفت بررسي و ثوت شود تا ب ه ص ورت

آوری و روی گل دانه ای ح اوی گوج هفرنگ ي در ات اق

متناوب با س ایر گ روهه ای حش رهک ش اس تفاده ش ود

پرورش رهاسازی شدند .شرایط محيط ي ات اق پ رورش

( . 2009 IRACتلفي

ق ان

وا روشه

ای کنت

رل

دمای  25±1درجهی سلسيوس ،رطوبت نس وي  %65±5و

زراعي،زیس تي و ش يميایي م يتوان د در ایج اد تع ادل

دورهی ن وری  16س اعت روش نایي و هش ت س اعت

اکولوژیکي و پایي نگ هداش ت ت راکم بي د گوج هفرنگ ي

تاریکي بود.

(کمتر از آستانه زیان اقتصادی در مزار و گلخانهها در

حشرهکشها

طوالني مدت موثر باشد.
ثوت حشرهکشهای جدید ب ا نح وهی ت اثير متف اوت

حشره کش های م ورد آزم ایش عو ارت بودن د از -1
®

اوکس االت هي دروژن تيوس يکالم ( 1اویس کت

SP 50%

ميتواند تنو حشرهکشه ای توص يه ش ده را علي ه بي د
گوجه فرنگي در کشور افزایش دهد که ای امر م يتوان د

1

Thiocyclam hydrogen oxalate
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اثر حشرهکشهای نسل جدید روی بید گوجه فرنگی...

س اخت ش رکت آریس تا الی ف ،فرانس ه از گ روه
®

نریستوکس ي  -2فل وب دیامي د( 1ت اکومي
ساخت شرکت نيهون نومي یاکو،ژاپ

WG 20%

از گروه دیاميد ها

 -3کلرانترانيليپرول (از گروه دیاميد ها  +آب امکتي ( 2از
گ روه آورمکت ي

( ولي وم ت ارگو®  SC 6.3%س اخت

ش رکت س ينجنتا ،س وی

 -4ام امکتي بن زوات

(پروکليم®  SG 50%ساخت شرکت س ينجنتا ،س وی
گ روه اورمکت ي

®

 -5اسپينوس اد ( 4تریس ر

3

از

SC 24%

س اخت ش رکت داو اگ رو س این  ،امریک ا از گ روه
اسپينوزی

که برای انجام آزمایشهای زیستس نجي و

گلخانهای مورد استفاده قرار گرفت.

تيمار شاهد از آب مقطر همراه با تویي استفاده شد.
آزمایش گلخانهای
ای آزمایش در قالب طرح ک امالً تص ادفي ب ا ش ش
تيمار و سه تکرار در منطقهی اصفهان و در گلخانهای ب ه
مساحت 1300مترمربع انجام شد .ه ر ک رت آزمایش ي
ش امل هش ت ردی ف کش ت ب ه ط ول 10مت ر ب ود .ن ام
حشرهکش های مورد آزمایش و غلظت مص رفي آنه ا در
جدول  1آمده است .در زم ان آزم ایش ،درص د آل ودگي
بوتهها در حدود  %50برآورد شد .از یک دستگاه سمپاش
هيدروليک با مخزن 100ليتری الن دار با نازل مخروطي

آزمایشهای زیست سنجی حشرهکشها روی الرو سن
سوم بید گوجه فرنگی
برای انجام آزم ایش زیس تس نجي از روش آغش ته
کردن برگها به محلول های مختلف حشرهک ش اس تفاده
شد .در ای روش چندی غلظت مقدماتي تهيه و در نهایت
غلظتهایي ک ه ب ي  20درص د ت ا  80درص د در جمعي ت
حشره تلفات ایجاد ميکنن د ،تعي ي گردی د .س پ

طو ق

روش رابرتسون و همکاران ( 2007هشت غلظ ت در آن
محدوده انتخاب و آزمایش زیست سنجي حداقل سه ب ار
در طول زمان تکرار شد .طوق ای

حشره کشه ا ،از م ادهی ت ویي

5

ب ا غلظ ت %0/02و در

روش ،ب رگه ای 30

سانتيمتری انتهای ساقه را بریده و به مدت  30ثانيه در
غلظت های مختلف هر حشرهکش غوطهور نموده و سپ
در شرایط آزمایشگاه به مدت سه ساعت نگهداری ش دند
تا سطح برگها خشک شوند .همچن ي ب همنظ ور حف
شادابي برگچهها ،ی ک قطع ه پنو هی مرط وب ب ه قس مت
دمورگ پيچانده و داخل ظروف پت ری ق رار داده ش د .در
داخل هر ظرف پتری  3-4برگچ ه ق رار داده ش د ،س پ
تعداد پنج الرو س سه (هم س دو روزه در داخ ل ه ر
پتری دیش رهاسازی گردی د .ب ه ط ورکلي در ه ر نوب ت
برای هرغلظت  30الرو اس تفاده م ي ش د .ب رای ک اهش
کشش سطحي آب و افزایش قدرت خي

کنندگي محل ول
1

Flubendiamide
Chlorantraniliprole+Abamectin
3
Emamectin benzoate
4
Spinosad

(ساخت طوس فدك،ایران  ،ب رای محل ول پاش ي ش ا و
ب رگ اس تفاده ش د .ب رای جل وگيری از انتق ال آل ودگي
بيدگوج ه فرنگ ي از کرته ای ش اهد ب ه س ایر کرته ای
ازمایشي به ای ترتيب عمل شد که همه کرتهای ش اهد از
همه کرتهای سمپاشي شده به طور کامل به فاصله هشت
متر جدا شدند و در دو قسمت کناری گلخانه قرارگرفتن د.
همچني فاص لهی ب ي ک رته ای ش اهد و تيماره ا ب ا
حشرهکش کلرپيریفوس  EC40.8%با غلظت ی ک در ه زار
سمپاشي گردید.
نمونهبرداریها یک روز قو ل از سمپاش ي و 10 ،7 ،2
و  13روز بعد از سمپاشي انجام گرف ت .ب دی منظ ور از
هر کرت  10بوته به صورت تصادفي انتخ اب ش ده و از
هر بوته دو برگچه از برگهای نيمه انتهایي گياه برداشت
گردید که با ذکر نام تيمار و تکرار به کيسهه ای ن ایلوني
جداگانه منتقل و در آزمایش گاه تع داد الروه ای زن ده و
داالنهای فعال شمارش شد.
تجزیه دادهها
برای تعيي

کارایي تيماره ا از فرم ول هندرس ون-

تيلت ون اس تفاده ش د( آب وت  ،1925ش يخي و همک اران
 . 1388در آزمایش زیس ت س نجي حش رهک شه ا روی
الروهای بيد گوجهفرنگي از برنامه رگرس يوني پروبي ت،
نرم افزار  SASاستفاده گردی د و ب رای تجزی ه واری ان

2
5

Tween

شیخی و همکاران

102

داده های مرب وط ب ه آزم ایشه ای گلخان های از برنام ه

 . 2008ميانگي درصد کارایي تيماره ا در بررس يه ای

 ANOVAن رم اف زار  SASاس تفاده گردی د (آنونيم وس

گلخانهای بر اساس آزمون توکي رتوه-بندی شدند.

جدول  -1حشرهكشهای مورد آزمايش و غلظتهای مصرف شده آنها در بررسيهای گلخانهای.
نوع فرموالسيون

مقدار غلظت مصرفي

(%ماده موثره)

(گرم و يا ميليليتر در ليتر)
0/25

حشرهكش

نام تجاری

اسپينوساد

تريسر®

)SC (24

فلوبن دياميد

تاكومي®

)WG(20

0/ 2

كلرانترانيليپرول +آبامكتين

وليوم تارگو®

)SC(6.3

0/ 8

تيوسيكالم

اويسكت®

)SP(50

1

امامكتين بنزوات

پروكليم®

)SG (5

0/ 3

شاهد

نتایج

حاليکه در حشره ک ش ه ای ام امکتي بن زوات و ولي وم

نت ایج حاص ل از آزم ایشه ای زیس تس نجي روی

تارگو شيب کمتر اس ت ( . >1ب ا توج ه ب ه پ ایي ب ودن

الروهای س سوم در فاصلهی زماني  48س اعت بع د از

ميانگي غلظت  %50تلفات ،ميت وان گف ت تم امي س موم

تماس با برگهای تيمار شده با سموم مختلف نش ان داد

مورد آزمایش سميت باالیي برای الروه ا دارن د .مق ادیر

که ميتوان آنها را براساس مق ادیر  LC50ب ه چه ار گ روه

 LC50به هم راه ح دود اطمين ان  %95و دیگ ر آم ارهه ای

تقسيم بندی کرد .حش رهک ش ولي وم ت ارگو ب ا کمت ری

زیست سنجي در جدول  2ارائه شده است.

مق دار  /01( LC50ميل ي گ رم م ادهی م وثره ب ر ليت ر و
نداشت همپوشاني با سایر حشره کش مورد آزمایش در

نتایج آزمایش گلخانهای

گروه سمي تری حشره کش (اول قرار گرف ت .حش ره-

ارزیابي کارایي حشرهکشه ا در گلخان هی آل وده ب ه

کشهای امامکتي بنزوات ( LC50=0/5ميل ي گ رم م ادهی

بيد گوجه فرنگ ي نش ان داد ک ه حش رهک ش آب امکتي +

موثره ب ر ليت ر و اسپينوس اد (7/06ميل ي گ رم م ادهی

کلرانترانيلي پرول (وليوم تارگو در تم ام مراح ل نمون ه

موثره برليتر به ترتيب در گ روه دوم و س وم از لح ا

برداری بيش تری ت اثير را درمقایس ه ب ا س ایر تيماره ا

خاصيت سمي طوقهبندی شدند و حشرهکشه ای فل وب

دارد ،بطوریکه در  13روز بع د از سمپاش ي حش رهک ش

دیاميد (18/25ميليگرم مادهی موثره بر ليتر تيوس يکالم

مذکور با  %80کاهش در جمعيت الروهای آفت ،بيش تری

( 29/9 LC50ميليگرم م ادهی م وثره ب ر ليت ر ب ه دلي ل

کارایي را در ميان حشرهکشهای مورد آزم ایش داش ت

داشت همپوشاني با هم در گ روه چه ارم ج ای گرفتن د.

(جدول . 3

دو حشرهکش اخير در مقایسه با س ایر ترکيو ات م ورد

بررسي کارایي تيماره ا در روزه ای مختل ف بع د از

آزمایش اثر الروکشي کمتری روی الرو بيد گوجه فرنگي

سمپاشي نشان داد که همهی تيماره ا در دو روز بع د از

داشتند.

سمپاشي کارایي کمتر از %50دارند و در هفت روز بعد از

همچني مقایسه شيب خطوط زیس ت س نجي حش ره

سمپاشي تمام حشرهکشهای مورد آزمایش کارایي ب ي

کش ها نشان ميدهد که ش يب خ ط در حش رهک شه ای

 %70-80دارند و از لحا آماری اخ تالف معن يداری ب ا

اسپينوساد ،فلوب دیاميد و تيوس يکالم تن دتر از حش ره

یکدیگر ندارند.

کش های امامکتي بنزوات و وليوم تارگو است ،بطوریکه
مقدار شيب در اسپينوساد بزرگتر از بقيه است (  ، <2در
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جدول  -2آمارههای غلظت -تلفات حشرهكشهای مورد آزمايش روی الروهای سن سوم بيد گوجه فرنگي در  48ساعت بعد از تيمار.
دامنهی غلظت-
حشرهكش

تعداد

تعداد

ها (ميليگرم

غلظت

حشره

مادهی موثره بر

شيب
خط()±SE

χ2

ميلي گرم مادهی موثره

احتمال
انطباق()P

بر ليتر

ليتر)
تيوسيكالم هيدروژن

LC50
(حدوداطمينان)%95

ميزان

6

240

2/5-175

1/2± 0/26

(29/9 )14/9-46/34

0/11

0/99

فلوبن دياميد

8

260

0/5-50

1/44±0/25

(18/25)12-24/9

0/65

0/88

آبامكتين+كلرانترانيلي پرول

6

270

0/0006-0/3

0/55± 0/08

(0/01 )0/005-0/02

2/16

0/53

امامكتين بنزوات

8

250

0/005-2/5

0/65±0/08

(0/5 )0/2-0/9

1/ 5

0/99

اسپينوساد

6

220

0/36-220

2/1± 0/36

(7/06 )5/18-10/66

0/65

0/98

اكساالت

جدول - 3ميانگين درصد كارايي حشرهكشهای مورد آزمايش روی بيد گوجه فرنگي در روزهای مختلف بعد از سمپاشي در گلخانهی گوجه فرنگي.
حشرهكش ها

درصد كارايي در روزهای مختلف بعد از سمپاشي

(غلظت برحسب ميلي گرم برليتر)
2روز

7روز

10روز

13روز

تريسر® (0/25در هزار)

*38/66a

70/9 a

77/8bc

68/41 bc

تاكومي®(0/25در هزار)

33/17 a

72/36a

82 a

72/9 b

وليوم تارگو® (0/8در هزار)

46/19a

80/9a

84/04 a

80 a

اويسكت® (  1در هزار)

37/89a

70/3a

68/6c

65/13c

پروكليم® ( 0/3در هزار)

33/21a

70/6 a

73/03 bc

65/4c

Df

10و4

10و4

10و4

10و4

F

6/42

2/18

31/2

32/3

P

0/16

0/1

0/0013

0/0001

CV

15/4

6/31

2/14

2/24

*حروف مشابه در يک ستون نشانگر عدم وجود اختالف معنيدار بين تيمارها در آزمون توكي در سطح احتمال  %5است.

اما در نمونهبرداری  10و  13روز بع د از سمپاش ي ب ي

مورد بررسي در فواص ل زم اني  7 ،2و  10روز بع د از

حشرهکشها اختالف معنيداری دیده ميشود ،ب هط وری

سمپاشي یک روند افزایش ي دارن د ول ي بع د از  13روز،

که در  10روز بعد از سمپاش ي حش رهک شه ای ولي وم

روند کاهشي پيدا ميکنند (جدول . 3

کارایي را داشته و درگروهبندی ميانگي ها در گ روه اول

بحث

تارگو® و فلوب دیاميد به ترتيب  84/04و  % 82بيشتری

و بدنوال آن حشره کش اسپينوساد با  % 77/8ک ارایي در

حشرهکشهای مورد آزمایش عليه بي د گوج هفرنگ ي

گروه دوم قرار مي گي رد و حش رهک شه ای تيوس يکالم

در طوقهبندی  IRACدر چهار گروه مختلف قرار ميگيرند

( %68/6و امامکتي بنزوات ( ، %73/30کمتری کارایي را

به جزء حشرهکش تيوسيکالم ،س ابقهی مص رف جه اني

داش ته و در گ روه س وم ق رار م يگيرن د .طو ق نت ایج

سایر حشره کش های مورد آزم ایش کمت ر از  15س ال

آزمایش گلخانه ای ،درصد کارایي هم ه حش رهک شه ای

ند (IRAC

بوده واغلب ش امل گ روهه ای جدی د م يباش

شیخی و همکاران
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 . 2015مقادیر  LC50حشرهک شه ا روی الروه ای آف ت

سمپاشي یک روند صعودی داش ته و بع د از آن درص د

نشان داد که همهی حشرهکشهای مورد بررس ي ب رای

کارایي همه حشرهکشها کاهش تدریجي نشان م يدهن د.

بيد گوجهفرنگي اثر کشندگي قابل قوولي دارن د .همچن ي

بيشتری کارایي در چهار نوبت نمونهبرداری مرب وط ب ه

ارزیابي آنها در سطح گلخانه در 13روز بعد از سمپاش ي

 10روز بع د از سمپاش ي م يباش د و کمت ری ک ارایي

نشان داد که حشرهکشهای وليوم تارگو با  %80و فلوب

مربوط به دو روز بعد از سمپاشي است .در توجيه پایي

دیامي د ب ا  %72/9ک اهش در جمعي ت الروه ا بيش تری

بودن درصد کارایي در روزهای ابتدایي بعد از سمپاش ي

کارایي را داشتند و حشرهکشهای تيوسيکالم (%65/13

م يت وان ب ه نت ایج آزم ایش دیگ ر محقق ي روی ک رم

و ام امکتي بن زوات (  %65کمت ری ک ارایي را نش ان

برگخ وار  Spodoptera exoguaاش اره نم ود .طو ق ای

دادند .در ضم  ،بررسي روند کارایي حش ره ک ش ه ا در

گزارش حشره کش فلوب دیاميد روی گيرن دهی ماهيچ ه

روزه ای مختل ف بع د از سمپاش ي ني ز ثاب ت ک رد ک ه

(ری انودای

ش دید

ح داکثر ک ارایي حش رهک شه ا ی ک هفت ه ت ا  10روز

ماهيچهای و فلج شدن و در نهایت مرگ حشره م يگ ردد

بعدازسمپاش ي دی ده ميش ود .در ع ي ح ال ،اغل ب

که عالئم مسموميت آن با عالئم مسموميت س موم رای ج

حشرهکشها در روزهای اوليه بعد از سمپاش ي درص د

عص وي متف اوت اس ت (تونيش ي و همک اران . 2005

کارایي کمتر از  %50داشتند (جدول . 3

همچن ي نت ایج آزم ایش مزرع های ( براه ام و ح اجي

ت اثير گذاش ته و موج ب انقو ا

مقادیر  LC50حشرهکشهای امامکتي بن زوات ،ولي وم

 2009روی بيد گوجهفرنگي ،پایي بودن درص د ک ارایي

تارگو ،فلوب دیاميد و اسپينوساد براساس مادهی موثره

حشرهکشهای غير عصوي مانند فلوب دیامي د را در روز

کمتر از  20 mg/Lاست که نتایج با مقادیر محاس وه ش ده

های ابت دایي بع د از سمپاش ي تایي د م يکن د .در نت ایج

رول (µg/L

بررسيهای ما نيز حشرهکش فلوب دیاميد در فاصله دو

 ، 3/17-29/64فل وی دیامي د (  94-230 µg/Lمطابق ت

روز پ

از محلولپاشي با  %33ک ارایي کمت ری ک ارایي

دارد و مشخص ميکند که در بي س موم م ورد مطالع ه

را داشته است .پایي ب ودن درص د ک ارایي حش رهک ش

حشرهکش کلرانترانيليپرول سميتری حشرهک ش ب رای

امامکتي بنزوات در فاصله دو روز پ

از محل ولپاش ي

الروه ا م يباش د (ک امپوز و همک اران  . 2015در ی ک

ناش ي از مح ل و نح وهی ت اثير آن در سيس تم عص وي

در مطالعات سایر محققي برای کلرانترانيلي پ

حش رهک ش از طری ق جل وگيری از انقو ا

بررس ي دیگ ر مق دار  LC50حش رهک شه ای ام امکتي

اس ت .ای

بنزوات و کلرانترانيلي پرول برای جمعيت های بيد گوج ه-

ماهيچهای موجب فلج ش دن حش ره مس موم ش ده و در

فرنگي کمتر از  1/5ميليگرم بر ليتر تعيي گردید (ع امي-

نهایت سوب م رگ آن م يش ود .ع الوه ب ر نح وه ت اثير

زاده و همکاران  . 2015در حشرهک شه ای نس ل جدی د

حشرهکشه ا ،ویهگ يه ای رفت اری و تغذی هایالرو بي د

مانند ولي وم ت ارگو ،فل وب دیامي د و ام امکتي بن زوات،

گوجه فرنگي نيز مي تواند پایي بودن کارایي حشره کش

مق دار  LC50تخم ي زده ش ده  10-100براب ر بيش تر از

ها را در روزهای ابت دایي بع د از سمپاش ي توجي ه کن د،

مقادیر مربوطه در حشره ک شه ای فس فره و کاربام ات

زیرا بيشتر الروها تمایل دارند از باف ت پارانش يمي ب رگ

رایج ميباشد( تونيشي و همکاران  . 2005بطورکلي م ي-

گوج ه فرنگ ي تغذی ه کنن د (بل وم و اسپالتنس تي 2011

توان اظهار داشت که بر اساس مق دار غلظ ت تلف ات %50

بنابرای امکان تماس آنها با سطوح الوده به حشره ک ش

حشره کش ها روی الروها ،سميتری ترکيب حشرهکش

ها کاهش پيدا ميکند ضم اینکه برای نفوذ مقدار مناس ب

ولي وم ت ارگو ب ود و ترکيو ات ام امکتي بن زوات،

حشرهکشها به داخل بافت ب رگ م دت زم ان الزم اس ت

اسپينوس اد ،فل وم دیامي د و تيوس يکالم در رتو هه ای

وای زم ان بس ته ب ه ن و فرموالس يون و ن و م ادهی

بعدی قرار گرفتند.

موثره ميتواند متفاوت باش د .ب ه عو ارت دیگ ر ،ج ذب و

نتایج حاصل از آزمایشهای گلخانهای نش ان داد ک ه

نف وذ حش رهک ش از ب رگ م دل س ادهای نيس ت بلک ه

درص د ک ارایي هم ه حش رهک شه ا ت ا  10روز بع د از

بهعوامل مختلف از نو رقم گياه تا خصوص يات فيزیک ي
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و شيميایي م ادهی م وثره و ن و فرموالس يون بس تگي

ترانسفراز و افزایش فعاليت سيس تم اکس يداز درحش ره

دارد (وانگ و ليو . 2007

مس موم م يش ود (راوان و طاه ا  2012تيوس يکالم در

نتایج زیست سنجي آزمایش گاهي وارزی ابي تيماره ا

ميان حشرهکشهای م ورد آزم ایش کمت ری ک ارایي را

در آزمایش گلخانهای نشان داد که کلرانترانيلي پ رول+

داشت .حشرهکشهای اسپينوساد وتيوسيکالم از حشره-

آبامکتي (وليوم تارگو و تيوسيکالم به ترتيب موثرتری

کشه ای مج از در ای ران هس تند ک ه ب ه خ اطر داش ت

و ضعيف تری حشره کش برای الرو بي د گوج ه فرنگ ي

توانایي باالی سميت و تلفات روی الرو بيد گوجه فرنگي

در ميان حشرهکشهای مورد آزمایش مي باشند .ولي وم

ميتوانند مورد استفاده قرار گيرن د .همچن ي دو حش ره

تارگو فرموالسيوني از مخلوط حشره ک ش کلرانترانيل ي

کش اخير و ام امکتي بن زوات ب ه خ اطر داش ت منش اء

پرول ( 45گرم و آب امکتي ( 18گ رم ک ه ب ه گروه ای

بيولوژیک ميتوانند در توليد گوجه فرنگي ارگانيک کاربرد

دیاميد ( 28و اورمکتي (  6از طوقه بندی حشره کش ها

داشته باشد.

حش ره ک ش ب رای الرو ب ال

در تحقيق حاضر در صد ک ارایي تيم ار ه ایي مانن د

در ای راك تعل ق دارد .ای

پولکداران به ویهه بيد گوجه فرنگ ي توص يه ش ده اس ت

اسپينوساد ،تيوسيکالم و ام امکتي بن زوات در دو هفت ه

(بيرگوج و و همک اران . 2014در ی ک بررس ي مش ابه،

بعد از تيمار کمتر از  70درصد بود با توجه به اینک ه ای

حشرهکش کلرانترانيلي پرول ( 1کوراژی  %20ب ه عن وان

حشرهکشها جدی د ب وده و  LC50محاس وه ش ده آنه ا

م وثرتری حش رهک ش در مي ان حش رهک شه ای

کمتر از سموم رایج است و س ابقه مص رف ط والني در

ایندوکساکارب ،امامکتي بنزوات و المودا سای ه الوتری

کشور ندارند احتمال وجود مقاومت به حشره ک ش ه ای

معرف ي ش د و ترکي ب ایندوکس اکارب ض عيفت ری

فوق خيلي ضعيف است .همچني وجود مس تندات ک افي

حشره کش برای الرو بيد گوجهفرنگي گزارش شد (برکت

موني بر اینک ه مي انگي درص د ک ارایي کنت رل ش يميایي

و همکاران  . 2015بررسي های ميداني نش ان داده اس ت

آفات ایران در مقایسه ب ا کش ورهای پيش رفته پ ایي ت ر

که باقيمان ده کلرانترانيل ي پ رول و ام امکتي بن زوات در

اس ت (ش يخي و همک اران  . 1388ش اید یک ي از نق اط

ميوه گوجهفرنگ ي ب ه ترتي ب  11/4و  9/6ميل يگ رم ب ر

ض عف آش کار در سيس تم کنت رل ش يميایي کش ور ،

کيلوگرم است .الوته شستشو ميتواند ميزان باقيمان ده را

اس تفاده از دس تگاه س مپاش هي دروليک الن

دار علي ه

تا %50کاهش دهد .همچني برای برداشت محصول س الم

آفات مختلف با قدمت  50ساله است .در ای نو سمپاش

ضروری است دوره کارن

ميزان حجم محلول مص رفي نس وتا ب اال ب وده و مي زان

سه هفتهای در کاربرد با ای

حش رهک ش ه ا رعای ت ش ود .بن ابرای  ،در ک اربرد

هدرروی محلول بيش از  %90است .همچني با توج ه ب ه

م ورد

-

حشرهکشه ای جدی د بای د ط ول دورهی ک ارن
توجه قرار گيرد (الزاهر و همکاران . 2011

حرکت زیگزاگي الن

در سمپاشهای هي دروليک الن

دار توسط فرد کاربر ،عمالً سمپاشي یکن واختي ص ورت

حشرهکش تيوسيکالم از دهه  1980به عنوان حش ره

نميگيرد .موارد فوقالذکر ميتوانند س وب ک اهش  10ت ا

ک ش ج ایگزی حش ره ک ش ه ای فس فره آل ي و

 40درصدی در کارایي کنترل شيميایي شوند در حاليک ه

پایرترویيدی در کنترل شيميایي بي د گوج ه فرنگ ي ش د.

مناسبتری دستگاه سمپاش برای محلول پاش ي گلخان ه

ای حشره کش به خاطر تاثير روی مرحلهی ب الغ و الرو

مه پاشهای سرد وی ا گ رم اس ت (م اتيوس  2000ک ه

بيدگوجه فرنگي بيشتر مورد توجه قرار گرفت و ک ارایي

ميتواند عالوه بر افزایش ک ارایي حش رهک شه ا ،امک ان

حش ره

کاربرد آنها را در غلظتهای کمتر از غلظت توصيه ش ده

قابل قوولي از خود نشان داد (پوالك  . 1999ای

کش عالوه بر تاثير روی سيستم عصوي حش رات ،س وب
کاهش فعاليت آنزیم های' کلتي استراز و گلوت اتيون اس
Chlorantraniliprole

1

افزایش دهد.
نتایج حاصل نشان داد ک ه حش ره ک شه ای ولي وم
ت ارگو ،ام امکتي بن زوات ،اسپينوس اد ،فل وب دیامي د و
تيوسيکالم م يتوانن د در کنت رل بيدگوج ه فرنگ ي م وثر
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سپاسگزاری

 روز حف10 باشند و اثر سمي خودشان را برای م دت

 از مس نولي موسس ه تحقيق ات،نویس ندگان

حش رهک شه ا در

گياهپزشکي کش ور ب ه خ اطر تهي ه امکان ات الزم ب رای

حش رهک شه ا روی

تحقيق و از س رکار خ انم مهن دس ص فرالهي ب ه خ اطر

مي وه در ش رایط گلخان ه و مزرع ه گوج هفرنگ ي م ورد

همکاری در تدوی ای مقال ه نهای ت تش کر وق درداني را

 همچني نظر به پایي بودن مي زان دز.بررسي قرار گيرد

.دارند

 ولي با توجه به جدید ب ودن ای،کنند
 ضروری است باقيمانده ای،ایران

ن و حش رهک شه ا الزم اس ت ک ه در

مص رفي ای

تکنول وژی سمپاش ي ني ز اص الحاتي در جه ت اف زایش
.کارایي کنترل شيميایي صورت گيرد
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Abstract
Tomato leafminer moth (TLM), Tuta absoluta (Meyrick), is a serious new pest in field and
greenhouse grown tomatoes in Iran. Chemical control is an important component of this insect pest
management in outbreak conditions. This study investigates the effectiveness of five new
insecticides against TLM. Bioassays were conducted on 3rd instar larvae of TLM in laboratory
conditions. Also, efficacy of insecticides was evaluated in a Completely Randomized Design (CRD)
with six treatments and three replications in the greenhouse. The treatments included thiocyclam
(Evisect® SP 50%) with concentration of 1gl-1, flubendiamide (Takumi® WG 20%, 0.2 gl-1),
chlorantraniliprole + abamectin (Voliam Targo® SC 6.3%, 0.8 g l-1), emamectin benzoate
(Proclaim® SG 5% 0.3 g l-1), Spinosad (Tracer® SC 24%, 0.25 g l-1) and control (water spray).
The bioassay results showed that chlorantraniliprole + abamectin (LC50=0.01 mg ai l-1) and
thiocyclam (LC50=29.9 mg ai l-1) had the highest and the lowest toxicity on the TLM larvae,
respectively. Also, the greenhouse results showed that all of the insecticides had acceptable efficacy
at the tested concentrations on the TLM larvae. Voliam Targo® and Takumi® had the best
efficacies against TLM on 10 and 13 days after treatment and followed by the rest insecticides. All
tested insecticides had a high potential toxicity against TLM.
Keywords: Emamectin benzoate, Flubendiamide, Thiocyclam®, Spinosad, Voliam Targo.

