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 :.Phthorimaea operculella (Lepزمینی های فرومونی بر میزان شکار بید سیببررسی کارایی تله

Gelechiidae) در انبار 

 1علیو جهانگیر خواجه2اللهی، محمدرضا نعمت1معصومه محمدی

 پزشکی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه صنعتی اصفهانگروه گیاه -1
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اي در تغذيه برخوردار است. که در ايران از جايگاه ويژه است فرنگيساله از خانواده گوجهيک گياهيSolanum tuberosum زميني سيب
 است. بيدPhhtorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae) با نام علمي  زمينيزميني، بيد سيبترين آفات سيبيکي از مهم

شود. جهت مي هاي خوراکي و بذريها، باعث پوسيدگي و کاهش کيفيت غدهبا تغذيه از غده عنوان يک آفت انباري مهمبه زمينيسيب
اول بررسي تأثير  هاي فروموني دو آزمايش در انبار انجام گرفت. هدف آزمايشزميني توسط تلهبررسي عوامل مؤثر بر ميزان شکار بيد سيب

هاي توليدي هاي توليدي شرکت انگليسي راسل و تلههاي فروموني بود. در اين پژوهش از فرومونتله ، شکل تله و رنگنوع انبار، رقم
آ و سبالن(، انبار )سرد و معمولي(، شکل تله )قيفي و فاکتور رقم )آگريا، مارفونا، جلي، آريندا، سانته 4شرکت شوگا دشت ايران استفاده شد و 

صورت اسپليت فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفي با سه تکرار انجام شد، بدين بز و سفيد( بررسي شد. آزمايش بهدلتا( و رنگ تله )س
صورت فاکتوريل در پالت فرعي صورت فاکتوريل در پالت اصلي و فاکتورهاي شکل و رنگ تله بهترتيب که فاکتورهاي رقم و انبار به
زميني در همه موارد از آبان ماه به سمت اواخر زمستان رو به کاهش و در دي و بهمن شکار بيد سيبمنظور شد. نتايج نشان داد که ميزان 

دار براي ماه به صفر رسيد و از اسفند به سمت اواخر دوره انبارداري با افزايش دما و گرم شدن محيط انبارها رو به افزايش بود. اختالف معني
( بود. 7/6( بيش از هشت برابر انبارهاي سرد )3/52هاي فروموني در انبارهاي معمولي )زان شکار تلهفاکتورهاي انبار و رقم وجود داشت. مي

وجود  داريبين دو شکل تله و دو رنگ تله اختالف معني ارقام آگريا و مارفونا حداکثر و ارقام آريندا و سبالن حداقل ميزان شکار را داشتند.
برداري در انبار سرد که در مدت شش ماه نمونهطوريل ارقام تحت تأثير نوع انبار قرار دارد بهالعمدرمجموع مشخص شد که عکسنداشت. 
پره شب 3/42و  9/59بود، اما در انبار معمولي حداکثر و حداقل شکار به ترتيب  پره در هر تلهشب 5/5و  7شکار به ترتيب و حداقل  حداکثر

هاي فروموني بود. در اين زميني توسط تلهر کاربرد مالچ سلولزي بر ميزان شکار بيد سيبهدف آزمايش دوم بررسي تأثي بود. در هر تله
هاي رقم آگريا قرار داده شد و سه انبار بدون پوشش مالچ عنوان مالچ سلولزي در سه انبار معمولي حاوي غدهآزمايش يونجه سبز خشک به

که فاکتور مالچ در پالت اصلي و فاکتورهاي طورييل با سه تکرار انجام شد بهصورت اسپليت فاکتورعنوان شاهد لحاظ شد. آزمايش بهبه
داري در ميزان شکار صورت فاکتوريل در پالت فرعي منظور شد. نتايج نشان داد که کاربرد مالچ سلولزي تأثير معنيشکل تله و رنگ تله به

( 7/15( بيش از سه برابر تيمارهاي داراي مالچ )59مارهاي بدون مالچ )هاي فروموني داشته و ميزان شکار در تيزميني توسط تلهبيد سيب
 بود. 

 زميني، رقم، نوع انبار، شکل تله، رنگ تله، مالچ.سيب های کلیدی:واژه
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