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 Arboridia kermanshahروي زنجرك مو، )WP 95%(تاثير كائولين فرآوري شده 

Dlabola (Hem.: Cicadellidae) در شرايط صحرايي 

 

 3محمد سيرجانيو  1عيسي جبله، *2، حسين فرازمند1رضا عابديني

پزشكي كشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، موسسه تحقيقات گياه  -2پزشكي، دانشگاه علم و فرهنگ، كاشمر، ايران، گروه گياه -1

يقات، آموزش و ترويج پزشكي، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي، سازمان تحقبخش تحقيقات گياه  -3تهران، ايران، 

 كشاورزي، كاشمر، ايران

 

 )23/5/96: پذيرش تاريخ 5/1/96: دريافت تاريخ(

 

 چكيده

 در گذاريتخم با كه است ايران در انگور مهم آفات از ،Arboridia kermanshah Dlabola (Hemiptera: Cicadellidae) مو، زنجرك

 تاثير. شودمي انگور محصول كيفي و كمي كاهش و درختان ضعف باعث ويروسي، زايبيماري عوامل انتقال و برگ نباتي شيره از تغذيه برگ، نسوج

. شد بررسي شيميايي سموم مصرف كاهش هدف با ،1394 سال در رضوي، خراسان استان آبادخليل منطقه در انگور باغ در مختلف معدني تركيبات

 و شدهفرآوري كائولين مخلوط گوگرد، گل ام،پيپي 3000 غلظت با وتابل گوگرد درصد، 5 غلظت با شدهفرآوري كائولين شامل آزمايشي تيمارهاي

 و خرداد اوايل فروردين، اواخر شامل پاشيمحلول هايزمان. بودند) پاشيآب( شاهد و امپيپي 1500 غلظت با فوزالون كشحشره وتابل، گوگرد

 و كامل حشرات كل تعداد برداري،نمونه بار هر در. شد انجام پاشيمحلول هر از بعد روز 21 و 14 ،7 ،3 قبل، روز يك هابردارينمونه. بود تيرماه اواسط

 اساس بر. شد محاسبه درخت هر ازاي به حشرات كل ميانگين و شده شمارش درخت مختلف جهات از برگ 5 پشتي و رويي سطح در زنجرك پوره

 زنجرك جمعيت كاهش درصد ميانگين. شد مو زنجرك كامل حشرات و هاپوره در تلفات ايجاد موجب معدني تركيبات كاربرد آمده، دست به نتايج

 ،89 ترتيببه پاشي،محلول از بعد روز 3 در شاهد و گوگردگل وتابل، گوگرد فوزالون، كشحشره گوگرد، و كائولين مخلوط كائولين، تيمارهاي در

 فوق، تيمارهاي در پاشيمحلول از بعد روز 21 زمان در مو زنجرك جمعيت كاهش درصد ميانگين همچنين. آمد دست به درصد 3 و 25 ،25 ،57 ،86

 لذا. باشدمي فوزالون شيميايي كشحشره با مقايسه در كائولين معدني تركيب تاثير ماندگاري دهندهنشان كه بود، درصد 2 و 12 ،7 ،17 ،47 ،48 ترتيببه

 كائولين با انگور هاي باغ پاشيمحلول زنجرك، كامل حشره و پوره جمعيت كاهش در وتابل، گوگرد با آن تركيب نيز و كائولين باالي تاثير به توجه با

 را مو هايزنجرك جمعيت آميزيموفقيت طوربه تواندمي وتابل گوگرد با آن تركيب كاربرد يا درصد 5 غلظت با ،),WP 95% ®(سپيدانشده فرآوري
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