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زدايي در كاهش خسارت كرم گلوگاه انار، مطالعه تاثير كاربرد كائولين و پرچم

Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae)  
  

 4 و محمدسعيد امامي3، رضا وفايي شوشتري*2حسين فرازمند، 1ساره مذهب

  

  دانش آموخته كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي اراك-1

  پزشكي كشور بخش حشره شناسي كشاورزي، موسسه تحقيقات گياه،دانشيار -2

   استاديار، گروه حشره شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي اراك-3

   مربي، بخش تحقيقات گياه پزشكي، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اصفهان-4

  

  :چكيده

 Ectomyelois  كرم گلوگاه انار،پره  وجود آفت مهم و خطرناك شب،هاي كشور انارستانلترين مشكعمده

ceratoniae، هاي انار پره ماده روي ميوهريزي شبهاي كاهش خسارت اين آفت، ممانعت از تخميكي از روش .است

هاي كامل تصادفي شامل دو آزمايشي در قالب فاكتوريل بر پايه طرح بلوك و در منطقه كاشان، 1390در سال . باشدمي

 درصد كائولين فرآوري شده 5 و 3و كاربرد دو غلظت ) زداييشامل يك و دو مرحله پرچم(ي روش پرچم زدايفاكتور 

هاي آلوده و جهت مقايسه تيمارها، تمام ميوه. مورد بررسي قرار گرفت هاي مختلف در چهار تكرار،در زمان) ®سپيدان(

 گلوگاه انار و ميانگين درصد تركيدگي تركيده در طي فصل و نيز در زمان برداشت شمارش و ميانگين درصد خسارت كرم

هاي حذف ترين ميزان آلودگي به آفت كرم گلوگاه انار در تيمار براساس نتايج بدست آمده، كم.محاسبه گرديدها ميوه

پاشي با غلظت  هاي انار، و در تيمارهاي كائولين پاشي، در تيمار چهار مرحله كائولينزدايي ميوهپرچم، در دو مرحله پرچم

 5زدايي و چهار مرحله كائولين پاشي با غلظت  درصد و در كاربرد توام دو روش، مربوط به تيمار دو مرحله پرچم5

 . درصد نسبت به شاهد شد85گير خسارت آفت به  در نتيجه كاربرد اين دو روش، موجب كاهش چشم.درصد بود

 نسبت به ساير تيمارها كمتر و در تيمارهاي پرچم زدايي ها در تيمار هاي كائولين پاشي شدهچنين ميزان تركيدگي ميوههم

 درصد موجب كاهش 5پاشي با كائولين هاي انار و محلوللذا تلفيق دو روش پرچم زدايي ميوه. دار بودفاقد اختالف معني

  .گرددگير خسارت كرم گلوگاه انار ميچشم

 يي، كنترلپرچم زدا، كائولين كرم گلوگاه انار،، انار : كليديگانواژه 
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