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 قرمز سیب رقم در ، Cydia pomonellaسیب، کرم کنترل در سپیدان پودروتابل تاثیر

 2راداحمدیه سینا و 1پورمحمدی علی ،1کلیائی رئوف ،1فرازمندد حسین

  ایران، تهران، کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، پزشکیگیاه تحقیقات موسسه -1
 .ایران تهران، کیمیاسبزآور، شرکت -2 
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 قادرهاي سيب در ايران است. اين آفت مهمترين آفت باغ ، Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)سيب، کرم
 هايکشحشره از موارد اغلب در سيب، کرم کنترل براي حاضر، حال در. ببرد بين از مختلف مناطق در را محصول درصد 100 تا 50 است

 کائولين. است حشرات تغذيه و تخمريزي از کننده ممانعت معدني ترکيبات از استفاده ديگر، هايروش از يکي. شودمي استفاده شيميايي
با هدف . باشدمي آفات تلفيقي مديريت امهبرن جهت مطمئن و مناسب و بوده پستانداران براي غيرسمي و معدني ماده يک شده، فرآوري

 درصد، 5 و 4 ،3 غلظت سه با (WP ®)سپيدان شدهفرآوري کائولين پودر يکاهش مصرف سموم شيميايي و توسعه محصول ارگانيک، کاراي
 کرم آفت روي ،(پاشيآب) شاهد تيمار و امپيپي 1500 و 1000 هايغلظت با ترتيب به فوزالون، و ديازينون هايکشحشره با مقايسه در

 کامل هايبلوک طرح قالب در آزمايش. گرفت قرار بررسي مورد (Red)در استان تهران )منطقه جابان دماوند( روي رقم سيب قرمز  سيب
 پرواز جاو از بعد بالفاصله درختان پاشيمحلول .شد انجام ،1393 سال در درخت، 3 با آزمايشي واحد هر و تکرار 4 و تيمار 6 با تصادفي
 در. بود( بار يک نسل هر) بار 3 ها،تله شکار براساس پاشيمحلول دفعات تعداد .شد انجام( فروموني هايتله کمک با) آفت کامل حشرات

 درصد درخت، روي آلوده و سالم هايميوه شمارش با برداشت زمان در و آلوده، و سالم کردهريزش هايميوه آوريجمع با فصل، طي
فاکتورهاي کمي و کيفي، در زمان برداشت، ميانگين وزن ميوه و ميانگين قطر ميوه  روي کائولين تاثير بررسي جهت. گرديد اسبهمح آلودگي

 کارايي بهترين داراي %5 کائولين و فوزالون تيمارهاي که داد، نشان سيب کرم آفت به آلودگي درصد ميانگين نتايج گيري شد.سيب، اندازه
 %5 کائولين و( 9/23% ±59/0) فوزالون تيمارهاي در ترتيب، به سيب، کرم آفت به آلودگي درصد نگينميا کمترين. هستند

( 73/56% ±30/0) شاهد و( 25/54% ±09/1) %3 کائولين ،(85/41% ±72/0) %4 کائولين ،(77/34%±5/0) ديازينون ،(73/0±%33/28)
 به گرديد، شاهد به نسبت (درصد 5) ميوه قطر و (درصد 20) ميوه وزن گينميان افزايش موجب شدهفرآوري کائولين کاربرد. شد مشاهده
 به شاهد، با مقايسه در ،%5 کائولين تيمار در( مترميلي 6/78±81/0) ميوه قطر و( گرم 5/247±75/10) وزن ميانگين بيشترين که طوري
 با سيب درختان پاشيمحلول لذا. رسيد ثبت به متر،ميلي 03/75±45/1 ميوه قطر و گرم 0/195±60/19 ميوه وزن ميانگين با ترتيب،
 آميزيموفقيت بطور تواند مي آنها، ريزيتخم و کامل حشرات پرواز اوج از قبل درصد، 5 غلظت با ،(WP ®)سپيدان شدهفرآوري کائولين
 .دهد کاهش را سيب کرم خسارت

  کنترل. کائولين، سيب، کرم سيب،: کلیدی ژهوا
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