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بيش از صد هزار هکتار از اراضي استان خوزستان به کشت نيشکر اختصاص دارد .پروانه ساقهخوار نيشکر  Sesamia spp.از آفات مهم و
خسارتزاي اين گياه در استان خوزستان است .بهترين روش مبارزه با اين آفت استفاده از عوامل کنترل بيولوژيکي مي باشد .به اين منظور
پروانه آفت سزاميا در آزمايشگاه پرورش داده شده و تخمهاي حاصل از پروانه آفت براي پرورش انبوه زنبور پارازيتوئيد آن Telenomus
) busseolae Gahan (Hym: Scelionidaeبه کار گرفته مي شود .سپس زنبور پارازيتوئيد با تراکم باال در مزرعه رهاسازي ميگردد.
اين آزمايش با هدف تعيين مناسبترين رقم نيشکر براي بيشترين استحصال تخم از پروانه سزاميا )  (S. creticaدر شرايط آزمايشگاهي
طراحي و اجرا گرديد .سه رقم تجاري  CP57 ، CP48و  CP69که در حال حاضر در کشتوصنعتهاي خوزستان کشت ميشوند در
آزمايشات استفاده شدند .الروهاي پروانه ساقهخوار سزاميا از مزارع نيشکر کشت و صنعت حکيم فارابي واقع در جنوب استان خوزستان جمع
آوري گرديد .سپس در آزمايشگاه بر روي ساقههاي نيشکر برش داده شده به طول تقريبي  15سانتيمتر تا ظهور حشرات کامل پرورش داده
شدند .ميانگين کل تعداد تخم ريزي پروانه ماده سزاميا بر روي ساقههاي جوان سه واريته نيشکر در دماي  ، 30±1°Cدوره نوري 16 : 8
(روشنايي  :تاريکي) و رطوبت نسبي  %70±5بررسي و شمارش شد .آزمايشات شامل  5تکرار بود و در هر تکرار يک جفت پروانه نر و ماده
بههمراه ساقه هاي جوان هر سه نوع واريته نيشکر در ظروف استوانهاي پالستيکي شفاف نگهداري شدند .از هر واريته نيشکر سه ساقه (در
کل تعداد  9ساقه) در داخل هر ظرف قرار داده شد .تعداد تخمهاي گذاشته شده پروانه ماده ،بر روي ساقههاي جوان سه نوع واريته نيشکر
روزانه به صورت جداگانه شمارش شد و اين شمارش تا پايان عمر پروانه ماده سزاميا ادامه يافت .براساس نتايج بدست آمده ،ميانگين کل
تخمهاي پروانه ماده سزاميا بر روي هر سه واريته  249/6عدد تخم بود ،که از اين تعداد  71عدد تخم معادل  28/44درصد از کل تخمها
بر روي ساقه هاي واريته  ، CP48تعداد  71/4عدد تخم معادل  28/6درصد از کل تخمها بر روي ساقه هاي واريته  CP57و روي
ساقههاي واريته  CP69ميانگين تعداد  107/2عدد تخم معادل  42/96درصد از کل تخمها گذاشته شد که تفاوت تخم ريزي بر روي
واريته  CP69معني دار بود .بنابراين به طور ميانگين بيشترين ميزان تخمريزي در روي بوتههاي واريته  CP69نيشکر بدست آمد .براساس
اين نتايج واريته  CP69به عنوان واريته مرجح نيشکر براي پرورش آزمايشگاهي پروانه هاي ساقه خوار سزاميا پيشنهاد ميگردد.
واژه های کلیدی :ترجيح تخم ريزي ،ساقه خوار ،نيشکر ،سزاميا.
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