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 پرول+ابامکتین و پروفنوفوس بر روی مراحل مختلف زنبورایندوکساکارب، کلرانترانیلیهای کشاثرات جانبی حشره

Trichogramma brassicae  (Hymenoptera: Trichogrammatidae)  در شرایط آزمایشگاهی 

 3غالمحسین قره خانی و2، موسی صابر1اکرم احمدی
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امروزه، زنبور باشد. ترين پارازيتوئيدهاي تخم آفات متعدد بالپولکي مياز مهمTrichogramma brassicae ، زنبور تريکوگراما
تريکوگراما براي کنترل آفات متعددي از قبيل کرم قوزه پنبه، کرم سيب، کرم گلوگاه انار بصورت انبوه در ايران پرورش داده شده و در 

تحت تاثير ها کشتواند به وسيله کاربرد حشرهاثر پارازيتوئيدها ميگردد. مزارع پنبه، نخود، گوجه فرنگي و باغات سيب و انار رهاسازي مي
ها بر روي کشها در مديريت آفات نياز به شناخت اثرات و انتخابيت آفتکشجهت استفاده توام عوامل کنترل بيولوژيکي و آفت قرار گيرد.

ها با اين پارازيتوئيد، اثرات جانبي کشسازگاري برخي حشرهبررسي احتمال در اين مطالعه، جهت  عوامل کنترل بيولوژيکي وجود دارد.
تحت شرايط آزمايشگاهي مورد  T. brassicaeو پروفنوفوس بر روي مراحل مختلف زنبور پرول+ابامکتين کلرانترانيليايندوکساکارب، 

سنجي به هاي زيست. آزمايشگرديد انجام پرورش اين زنبور در انسکتاريوم با استفاده از ميزبان واسط تخم بيد غالتارزيابي قرار گرفت. 

ي نوري و دوره 570%، رطوبت نسبي C 126با شرايط دمايي قيمانده سمي بر روي حشرات کامل زنبور تريکوگراما روش تماس با با
و پروفنوفوس به پرول+ابامکتين ليکلرانترانيايندوکساکارب، ها براي ساعت تاريکي انجام گرفت. دامنه اصلي غلظت 8ساعت روشنايي و  16

هاي مورد آزمايش بر روي مراحل نابالغ به کشاي حشرههاي مزرعه. تاثير غلظتبودند ميلي گرم بر ليتر 10-1و  50-10، 700-50ترتيب 
و پرول+ابامکتين يليکلرانترانهاي ايندوکساکارب، کشحشره 50LCهاي ميزبان پارازيته ارزيابي گرديد. مقادير ورسازي تخمروش غوطه

سنجي بر روي حشرات کامل نشان داد که پروفنوفوس بودند. نتايج زيست ميلي گرم بر ليتر 54/0و  1/22، 6/193 پروفنوفوس به ترتيب
دارد. همچنين، نتايج نشان داد که پرول+ابامکتين کلرانترانيليسميت بااليي بر روي حشرات کامل در مقايسه با ايندوکساکارب و 

اي سميت ناچيزي بر روي مراحل الروي، پيش شفيرگي و هاي توصيه شده مزرعهپرول+ابامکتين در غلظتکلرانترانيلييندوکساکارب و ا
داري در تيمار پروفنوفوس در مقايسه با شاهد تحت تاثير قرار طور معنيشفيرگي زنبور پارازيتوئيد دارند. ميزان ظهور زنبور تريکو گراما به

درصد،  2/7و  6/7، 9/8گراما در تيمار مراحل الروي، پيش شفيرگي و شفيرگي براي ايندوکسارب به ترتيب، ان ظهور زنبور تريکوگرفت. ميز
درصد در مقايسه با شاهد کاهش يافت.  6/66و  1/68، 0/68درصد و براي پروفنوفوس  9/8و  3/9، 4/10پرول+ابامکتين براي کلرانترانيلي

ضرر و هاي بيکشپرول+ابامکتين در گروه حشرهزمان بين المللي کنترل بيولوژيک، ايندوکساکارب و کلرانترانيليبندي سابراساس طبقه
سازگار ايندوکساکارب و هاي زيستکشهاي کم ضرر قرار گرفتند. نتايج مطالعه حاضر نشان داد که حشرهکشپروفنوفوس در گروه حشره

سازگار هاي زيستکشرسد حشرهزيان آور کمتري بر روي زنبور تريکوگراما دارند. به نظر مي پرول+ابامکتين ، اثراتکلرانترانيلي
عنوان عامل کنترل بيولوژيکي در برنامه  پرول+ابامکتين پتانسيل بااليي جهت تلفيق با زنبور تريکوگراما بهايندوکساکارب و کلرانترانيلي

 تواند سودمند باشد.اي براي تائيد نتايج مطالعه حاضر ميههاي مديريت تلفيقي آفات دارند. آزمايشات مزرع

 زنبور پارازيتوئيد، اثرات کشندگي. آفات،  تلفيقي مديريتهاي زيست سازگار، کشحشره های کلیدی:واژه
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