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 چکيده

 در گذاريتخم با که است ایران در انگور مهم آفات از ،Arboridia kermanshah Dlabola (Hemiptera: Cicadellidae) مو، زنجرک

 تاثير. شودمي انگور محصول کيفي و کمي کاهش و درختان ضعف باعث ویروسي، زايبيماري عوامل انتقال و برگ نباتي شيره از تغذیه برگ، نسوج

. شد بررسي شيميایي سموم مصرف کاهش هدف با ،1331 سال در رضوي، خراسان استان آبادخليل منطقه در انگور باغ در مختلف معدني ترکيبات

 و شدهفرآوري کائولين مخلوط گوگرد، گل ام،پيپي 3333 غلظت با وتابل گوگرد درصد، 5 غلظت با شدهفرآوري کائولين شامل آزمایشي تيمارهاي

 و خرداد اوایل فروردین، اواخر شامل پاشيمحلول هايزمان. بودند( پاشيآب) شاهد و امپيپي 1533 غلظت با فوزالون کشحشره وتابل، گوگرد

 و کامل حشرات کل تعداد برداري،نمونه بار هر در. شد انجام پاشيمحلول هر از بعد روز 21 و 11 ،7 ،3 قبل، روز یک هابردارينمونه. بود تيرماه اواسط

 اساس بر. شد محاسبه درخت هر ازاي به حشرات کل ميانگين و شده شمارش درخت مختلف جهات از برگ 5 پشتي و رویي سطح در زنجرک پوره

 زنجرک جمعيت کاهش درصد ميانگين. شد مو زنجرک کامل حشرات و هاپوره در تلفات ایجاد موجب معدني ترکيبات کاربرد آمده، دست به نتایج

 ،83 ترتيببه پاشي،محلول از بعد روز 3 در شاهد و گوگردگل وتابل، گوگرد فوزالون، کشحشره گوگرد، و کائولين مخلوط کائولين، تيمارهاي در

 فوق، تيمارهاي در پاشيمحلول از بعد روز 21 زمان در مو زنجرک جمعيت کاهش درصد ميانگين همچنين. آمد دست به درصد 3 و 25 ،25 ،57 ،81

 لذا. باشدمي فوزالون شيميایي کشحشره با مقایسه در کائولين معدني ترکيب تاثير ماندگاري دهندهنشان که بود، درصد 2 و 12 ،7 ،17 ،17 ،18 ترتيببه

 کائولين با انگور هاي باغ پاشيمحلول زنجرک، کامل حشره و پوره جمعيت کاهش در وتابل، گوگرد با آن ترکيب نيز و کائولين باالي تاثير به توجه با

 را مو هايزنجرک جمعيت آميزيموفقيت طوربه تواندمي وتابل گوگرد با آن ترکيب کاربرد یا درصد 5 غلظت با ،(,WP 95% ®)سپيدانشده فرآوري
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 مقدمه
هایي است که کشت و توليد ترین ميوهانگور یکي از مهم

آن در کشور ما از سابقه بسيار طوالني برخوردار است. 

هاي از قبيله (Cicadellidaeهاي مو )خانواده زنجرک

Erythroneurini  وEmpoascini از جمله باشند که مي

. گونه فعال زنجرک در هستنددر جهان آفات مهم انگور 

 Arboridia Kermanshahهاي ایران، گونه تاکستان

Dlabola باشد. این گونه در شرایط ایران داراي سه نسل مي

و زمستان را به صورت حشره کامل سپري مي کند و از بوده 

زنجرک  کند.اوایل اردیبهشت ماه تا اواخر آبان ماه فعاليت مي

ها را مکيده ها، محتوي داخل سلول انگور در سطح زیري برگ

هاي گذارد، در نتيجه لکهها را پالسيده و خالي باقي ميو سلول

 ;Jenssen, 1969) شودها ظاهر ميدرنگي در سطح برگسفي

Latifian et al., 2005.) 

هاي ها، حاشيه برگ و اطراف رگبرگبراساس بررسي

ریزي این گونه ثانویه به عنوان محل ترجيحي و اختصاصي تخم

هاي مياني و زنجرک تعيين شده و نواحي اطراف رگبرگ

هاي ترجيحي بعدي ها در اولویتاصلي و ناحيه داخل رگبرگ

مو نيز بيشتر در قرار گرفتند. مراحل مختلف رشدي زنجرک 

هاي پایيني و هاي وسطي بوته مو دیده شده و قسمتقسمت

بعدي قرار گرفتند  هايترتيب در اولویتباالیي بوته مو به
.(Latifian et al., 2005) 

هاي هاي مناطق شمال آمریکا که گونهدر بعضي از تاکستان

Erythroneura ها آلودگي شدید دارند، در اثر تغذیه آن

هاي مو به طورکامل به رنگ زرد مایل به سفيد در آمده و برگ

شوند. در منطقه یوگسالوي و در نهایت دچار ریزش مي

 .Aستان آسيب مشابهي در اثر فعاليت زنجرک مو به نام بلغار

dalmatina Novak and Wagner آیدبه وجود مي 

(Jenssen, 1969.) 

ترین روش کنترل این آفت استفاده لمتداو ،در حال حاضر

-رویه از حشرههاي شيميایي است. استفاده بيکشاز حشره

به دليل ها، باعث افزایش بروز مقاومت در آفت شده و کش

سایر مشکالت مهم ناشي از کنترل شيميایي، نظير انهدام 

محيطي، استفاده از روشدشمنان طبيعي و تاثيرات منفي زیست

شيميایي براي کنترل این آفت به ویژه تدوین یک هاي غير

 ناپذیر است.برنامه مدیریت تلفيقي براي کنترل امري اجتناب

ي سيليکات کائولين یک ماده معدني سفيد رنگ حاو

فرمول شيميایي  آلومينيوم و قابل حل در آب با

(oH)10o4si4Al 2000 ,باشد مي)et al. (Knight.  این

ترکيب براي پستانداران غير سمي بوده و فاقد اثرات مخرب 

مناسب و مطمئن جهت  يزیست محيطي است. بنابراین ترکيب

 ,Glenn and Puterkaد )نامه مدیریت تلفيقي آفات مي باشبر

. کائولين براي محافظت گياهان در برابر آفات، (2005

 Glenn) ودرهاي حرارتي به کار ميها و همچنين تنشبيماري

et al., 1999; Puterka, 1999; Wand et al., 2006; 

Farazmand, 2013; Farazmand et al., 2015) . 

ذرات کائولين به دليل چسبيدن به پنجه پاي حشرات، 

ها را دچار گذاري آنامکان جابجایي، روند تغذیه و تخم

اختالل نموده و این وضعيت در نهایت به نابودي حشرات منجر 

پاشي مزارع محلول. (Glenn and Puterka, 2005)شود مي

ها و پوره شده، کاهش جمعيتپنبه با کائولين فرآوري

 Bemisia tabaciریزي سفيدبالک پنبه،بازدارندگي تخم

Gennadius ت )برداشته اس ، را درIzadmehr et al., 

هاي پسته، موجب . همچنين کاربرد کائولين در باغ(2016

 Agonoscena pistaciaeکاهش جمعيت پوره پسيل پسته، 

(Burckharat & Lauterer) شد (Farazmand et al., 

  باغ هايشده سپيدان در استفاده از کائولين فرآوري. (2015

گذاري و آلودگي ر مناسبي در کاهش ميزان تخميانگور، تاث

 Psalmochariasهاي درختان مو به آفت زنجره مو،شاخه

alhageos Kol.  داشت(Valizadeh et al., 2013).  

 هاي گياهي مختلف از قبيلاستفاده از کائولين در ميزبان

-سيب، پسته، گالبي، مرکبات، بلوط، صنوبر، پنيه و پياز، به

 Cydiaترتيب موجب کاهش تخمریزي آفات کرم سيب 

pomonella L.پسيل پسته ،A. pistaciae  پسيل گالبي ،

Cacopsylla pyri L. سرخرطومي ریشه ،Diaprepes 

abbreviatus L.باف ناجور ، پروانه ابریشمLymantria 

dispar L. م جوانه صنوبر ، کرChoristoneura 

fumiferana Clem کرم سرخ پنبه ،Pectinophora 

gossypiella Saunders  و تریپسThrips tabaci 
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Lindeman ت )شده اسStephen, 2000; Unruh et al., 

2000; Sisterson et al., 2003; Cadogan and 

Scharbach, 2005a; Larentzaki et al., 2008; 

Hassanzadeh et al., 2014).  

با توجه به جایگاه کائولين در کنترل غيرشيميایي آفات، در 

شده روي تلفات پوره و حشره این تحقيق تاثير کائولين فرآوري

کامل زنجرک مو در شرایط صحرایي مورد بررسي قرار 

 گرفت.

 

 هامواد و روش
ک باغ انگور ، ی1331به منظور انجام این تحقيق، در سال 

همگن آلوده به آفت )رقم پيکامي( در روستاي مزده شهرستان 

 طرح قالب در آزمایش رضوي انتخاب شد.آباد خراسانخليل

 انگور درخت 3 و تکرار 1 تيمار، 1 با تصادفي کامل هايبلوک

 کائولين شامل آزمایشي تيمارهاي. شد انجام تکرار، هر ازاي به

 درصد، 5 غلظت با(  WP,%95 ®)سپيدان شدهفرآوري

 مخلوط گوگرد،گل ام،پيپي 3333 غلظت با وتابل گوگرد

 وتابل گوگرد و( درصد 1 غلظت) شدهفرآوري کائولين

 EC ،®زولون) فوزالون کشحشره ،(امپيپي 3333 غلظت)

. بودند( پاشيآب) شاهد و ام،پيپي 1533 غلظت با( 35%

 پاش فرغوني مجهز به همزن انجام شد. پاشي با سممحلول

 خرداد اوایل فروردین، اواخر شامل پاشيمحلول هايزمان

-جوانه تورم از قبل با مصادف ترتيببه که بود تيرماه اواسط و

 با مصادف و ميوه تشکيل و هاگلبرگ ریختن از بعد ها،

برداري از جمعيت براي نمونه .است ترش هايغوره ظاهرشدن

برگ به صورت اتفاقي انتخاب و  5گياه، تعداد آفت روي 

تعداد پوره و حشره بالغ آفت در دو سطح رویي و پشتي برگ 

برداري از آفت یک روز قبل از شمارش شد. شمارش و نمونه

 انجام پاشيمحلول هر از بعد روز 21 و 11 ،7 ،3 و پاشيمحلول

 . شد

براي مقایسه تيمارها، درصد تاثير هر تيمار بر اساس درصد 

 کلي مقایسه براي همچنينکاهش جمعيت مشخص شد. 

 به Schneider-Orelli's فرمول طریق از تاثير درصد تيمارها،

 :(Püntener, 1981) شد محاسبه زیر شرح

Efficacy % = [(Mortality % in treated plot - Mortality 

% in control plot)/( 100 - Mortality % in control plot)] 

* 100 

انجام  SASافزار آماري با استفاده از نرمتجزیه واریانس نتایج  

ن اي دانکبندي تيمارها با استفاده از آزمون چند دامنهو گروه

 درصد انجام شد. 5در سطح احتمال 

 

 نتایج 

درصد کاهش تعداد پوره و حشره کامل در مرحله 

ي واریانس نشان داد که بين نتایج تجزیهپاشی: اول محلول

 P=21.6; 5, 23(F ،7(0.0001=روز  3هاي تيمارها، در زمان

F)23 ,5 ;26.4=روز  P=35.2; 5, 23(F ،11(0.0001=روز 

=0.0001)P  0.0020=روز  21و)P=6.54; 5, 23(F از ، پس

دار وجود پاشي، در سطح یک درصد اختالف معنيمحلول

دارد. همچنين بين تيمارهاي مورد بررسي، بيشترین درصد تاثير 

پاشي مربوط به تيمارهاي روز پس از محلول 3تيمارها، در 

-شده+گوگردوتابل و سپس تيمار کائولين، بهکائولين فرآوري

لي بود که درصد بوده است. این در حا 83و  31ترتيب با 

روز پس از  21گوگرد و گوگردوتابل در تيمارهاي گل

پاشي و تيمار شاهد در تمام روزهاي آماربرداري داراي محلول

 (.1بيشترین درصد آلودگي بود )جدول 

درصد کاهش تعداد پوره و حشره کامل در مرحله 

ي واریانس نشان داد که بين نتایج تجزیهپاشی: دوم محلول

 P=22.6; 5, 23(F ،7(0.0001=روز  3هاي مانتيمارها، در ز

F)23 ,5 ;16.8=روز  P=22.4; 5, 23(F ،11(0.0001=روز 

=0.0001)P  0.0025=روز  21و)P=6.26; 5, 23(F پس از ،

دار وجود پاشي در سطح یک درصد اختالف معنيمحلول

-روز بعد از محلول 7و  3دارد. بين تيمارهاي مورد بررسي در 

-روز پس از محلول 7شده و در کائولين فرآوريپاشي، تيمار 

پاشي، تيمار فوزالن داراي بيشترین ميزان تاثير بود و تيمار شاهد 

پاشي، داراي بيشترین ميزان هاي پس از محلولدر تمام زمان

 (.1باشد )جدول آلودگي مي

درصد کاهش تعداد پوره و حشره کامل در مرحله 

واریانس نشان داد که بين ي نتایج تجزیهپاشی: سوم محلول

 P=78.2; 5, 23(F ،7(0.0001=روز  3هاي تيمارها، در زمان

23F ,5 ;11.3=) روز P=13.9; 5, 23(F ،11(0.0001=روز 
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=0.0001P ) 0.0001=روز  21و)P=32.9; 5, 23(F پس از ،

دار وجود پاشي، در سطح یک درصد اختالف معنيمحلول

 تيمار به مربوط تاثير بيشترینآمده، دارد. براساس نتایج بدست

-محلول از پس روز 7 و 3 هايزمان در شدهفرآوري کائولين

. بود پاشيمحلول از پس روز 11 زمان در فوزالن تيمار و پاشي

 ميزان کمترین داراي گوگردوتابل و گوگردگل تيمار ضمن در

 (.1)جدول  بودند تاثير

 

 ميانگين درصد کاهش تعداد پوره و حشره بالغ زنجرک مو در تيمارهاي مختلف. -1جدول 

Table 1. Mean reduction percentage in grape leafhoppers nymph and imago numbers in different treatments 

Control 

(Water) 
Phosalone 

(Zolone®, EC35%) 
Sulfur 

(dust) 
Kaolin+Sulfur 

(WP) 
Sulfur 

(WP) 
Kaolin 

(Sepidan®, WP) 
Treatment 

3.33c±2.36 7.47a±62.22 29.12±8.47b 1.49a±91.31 18.90±9.00b 3.38a±89.22 3 d 
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0.0d±0.0 5.53a±76.15 12.24b±25.80 2.49a±81.85 3.53c±7.64 0.66a±74.92 7 d 

0.0c±0.0 9.00a±58.00 10.71b±17.75 6.11a±63.48 1.81cb±4.48 6.98a±41.95 14 d 

0.0c±0.0 11.27ab±18.82 5.96bc±5.96 10.93a±40.96 3.00bc±3.00 10.47a±26.13 21 d 

2.15d±3.16 3.82b±43.08 7.25c±16.18 4.45ab±76.59 5.41c±22.93 1.62a±86.11 3 d 

2
n

d
 

sp
ra

y
in

g
 1.19c±3.12 4.01a±73.02 6.84b±38.90 2.90a±63.10 2.73b±28.66 2.90a±77.10 7 d 

1.82d±2.87 4.11a±61.70 7.09cb±30.76 8.06ab±48.40 2.88c±24.47 2.90a±60.01 14 d 

0.0c±0.0 5.85ab±23.38 5.53ab±24.31 2.29a±30.98 4.51bc±11.85 3.13a±48.29 21 d 

1.93d±3.33 8.30b±66.14 4.00c±29.16 3.21a±90.54 4.66c±33.87 3.25a±90.07 3 d 

3
rd

 

sp
ra

y
in

g
 1.23c±2.58 8.90a±88.55 8.63b±28.73 1.92a±87.55 8.89cb±20.54 2.14a±88.90 7 d 

0.0c±0.0 5.83a±60.15 9.57b±21.41 4.26a±76.95 7.14b±17.32 2.62a±76.64 14 d 
0.0c±0.0 3.52b±19.20 2.62b±5.80 5.24a±67.52 2.62b±5.20 3.05a±67.95 21 d 

Means within row followed by the same letter are not found significant (P<0.05, DMRT). 
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ميانگين درصد تاثير ترکيبات مختلف روي پوره و حشره بالغ زنجرک مو. -1شکل   

Figure 1. Mean efficacy percentage of different treatments on grape leafhoppers nymph and imago 
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 تيمار و کائولين تيمارهاي که داد نشان هابررسي 

 گذشت با پاشيمحلول مرحله سه هر در گوگردوتابل،+کائولين

 بقيه از و  نداده دست از را خود اثر روز، 21 تا روز 3 از زمان

 تاثير بيشترین این، بر عالوه. داشتند بهتري کارایي تيمارها

 با پاشي،محلول از پس روز 7 زمان تا فوزالون کشحشره

روز پس  11طورکلي تا زمان . بهبود درصد 3/78 تاثير درصد

پاشي، درصد کارایي سه تيمار کائولين، از محلول

کش فوزالون تقریبا برابر بوده، و حشره کائولين+گوگردوتابل

پاشي، درصد کارایي دو روز پس از محلول 21ولي در زمان 

تيمار کائولين و کائولين+گوگردوتابل، نسبت به سایر تيمارها 

 (.1بهتربود )شکل 

 

  بحث

پاشي، دست آمده، در مرحله اول محلولبر اساس نتایج به

پاشي، ميزان کارایي تيمار هاي بعد از محلولدر تمام زمان

-کش فوزالون نيز باالتر بود، بهکائولين+گوگردوتابل از حشره

طوري که ميانگين ميزان کاهش جمعيت پوره در تيمار 

روز پس از  3درصد در زمان  31کائولين+گوگردوتابل از 

پاشي روز پس از محلول 21درصد در زمان  13پاشي به محلول

است که ميزان کاهش جمعيت  کاهش یافت و این در حالي

 درصد بود.  18پوره در تيمار فوزالون در همين زمان، حدود 

پاشي، بيشترین کاهش جمعيت در مرحله دوم محلول

-پاشي بود، بهروز بعد از محلول 3مشاهده شده مربوط به زمان 

 81) %5که ميانگين کاهش تعداد پوره در تيمار کائولين طوري

درصد(  3درصد( و شاهد ) 13زالون )کش فودرصد( با حشره

دار بود. همچنين ميزان کارایي به تدریج داراي اختالف معني

پاشي تغيير یافت و درصد کاهش روز پس از محلول 11تا 

درصد در  11و  5درصد در تيمار کائولين % 13تعداد پوره به 

روز پس از  21کش فوزالون رسيد. ولي در زمان تيمار حشره

درصد  18به حدود  5، ميزان کارایي کائولين %پاشيمحلول

کاهش یافت و این در حالي است که ميزان کارایي تيمار 

 درصد افزایش یافت.  23فوزالون به 

-پاشي نيز مشاهده شد، بههمين روند در مرحله سوم محلول

که، ميانگين ميزان کاهش جمعيت پوره در تيمار طوري

 17پاشي به ز پس از محلولرو 3درصد در زمان  33کائولين از 

پاشي کاهش یافت و این روز پس از محلول 21درصد در زمان 

در حالي است که ميزان کاهش جمعيت پوره در تيمار فوزالون 

درصد بود. علت کاهش کارایي  13در همين زمان، حدود 

تواند به دليل رشد رویشي درخت کائولين با گذشت زمان، مي

جدید بدون پوشش کائولين باشد. هاي انگور و توليد برگ

مقایسه ميزان کاهش تعداد پوره در تيمارهاي مختلف در سه 

کش درصد از حشره 5مرحله نشان داد که کارایي کائولين 

داري موجب کاهش جمعيت طور معنيفوزالون بهتر بوده و به

 شود.ها و حشرات بالغ آفت زنجره مو ميپوره

 Izadmehrدمهر و همکاران )تحقيق با نتایج ایزنتایج این 

et al., 2016( و فرازمند و همکاران )Farazmand et al., 

هاي انجام شده روي ( مطابقت داشت. بر اساس تحقيق2015

درصد، در مقایسه  5غلظت  پاشي با کائولينپنبه و پسته، محلول

هاي شيميایي از کارایي بهتري برخوردار بوده و کشبا حشره

آميزي موجب کاهش جمعيت آفات در این طور موفقيتبه

محصوالت و نيز نگهداري جمعيت در حد پایين شده، در 

کش شيميایي جمعيت آفت به طور که در تيمارهاي حشرهحالي

 مجدد افزایش یافته است. 

زاده و همکاران دست آمده توسط حسنبههمچنين نتایج 

(Hassanzadeh et al., 2014در ار )يل ـپسفت آ باط تبا

 5پاشي درختان با کائولين سپيدان محلول کهنشان داد ته ـپس

به  نتایجس ساابردهد. درصد، خسارت آفت را کاهش مي

از  دبعروز  7ن اماز ز ،يپاشلمحلوه در مرحله اول مددست آ

 با کائولينر تيمادر  پسيلي تخمریز کاهشان ميز، پاشيلمحلو

ري بهطود. بو دارمعنيف ختالداراي اید استاميپراکش هرـحش

 21ن مابازدارندگي تخمریزي در تيمار کائولين در زصد در که

درصد بوده، در  83و  32ترتيب پاشي، بهروز پس از محلول

 53ترتيب پراید، بهاستامي کشحالي که این مقادیر براي حشره

 درصد بود. 18و 

 تحقيق با مو، زنجرک روي تحقيق این نتایج این، بر عالوه

 روي کائولين آن، اساس بر که( Puterka, 1999) پوترکا

 .دارد مطابقت بود، موثر هازنجرک و خوارهابرگ از بسياري

درصد روي  3سوراند با غلظت  همچنين کاربرد کائولين

درختان گالبي در آمریکا، موجب کاهش جمعيت پوره پسيل 
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(. Puterka et al., 2005د )ش .Cacopsylla pyri Lگالبي 

زميني، در شرایط هاي سيبکائولين سوراند روي بوتهکاربرد 

آزمایشگاهي و صحرایي، موجب دورکردن پسيل سيب زميني، 

Bactericera cockerelli (Sulc)  و در نتيجه کاهش ميزان

. با (Peng et al., 2010)ریزي و تغذیه آن شده است تخم

کاربرد کائولين سپيدان در باغات انار، ميزان خسارت آفت 

درصد(  3/3درصد در مقایسه با شاهد ) 5/1رم گلوگاه انار به ک

  .(Moshiri et al., 2011)افت یکاهش 

سازوکار تاثير کائولين روي زنجرک مو بدین صورت است 

که ذرات کائولين اسپري شده روي پنجه پاي حشرات چسبيده 

ها کم و روند تغذیه و جایي را در آنو امکان حرکت و جابه

نماید. این حالت تا نابودي ها را دچار اختالل ميآنریزي تخم

، (Glenn and Puterka, 2005)کند حشرات ادامه پيدا مي

 وضعيت مشابهي در کاربرد کائولين روي پسيل نيز مشاهده شد

(Farazmand et al., 2015).  

دست آمده از این پژوهش نشان داد که کائولين نتایج به

و ترکيب آن با گوگردوتابل  (WP ®فرآوري شده )سپيدان

جمعيت پوره و حشره بالغ زنجرک را کاهش داده و نسبت به 

شيميایي فوزالون ماندگاري بهتري دارد. لذا استفاده  کشحشره

درصد و یا  5( با غلظت WP ®شده )سپيداناز کائولين فرآوري

 براي( امپيپي 3333وتابل )با غلظت  ترکيب آن با گوگرد

به این آفت،  هازنجرک مو و کاهش آلودگي باغکنترل آفت 

 در قالب برنامه مدیریت تلفيقي آفات انگور قابل توصيه است. 
 

  سپاسگزاري

 کشور، پزشکيگياه تحقيقات موسسه از نگارندگان

 شرکت و کاشمر طبيعي منابع و کشاورزي تحقيقات ایستگاه

 و تشکر ارزشمند هايکمک و همکاري دليل به کيمياسبزآور

 .کنندمي قدرداني
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Abstract 

Grape leafhopper, Arboridia kermanshah Dlabola (Hemiptera: Cicadellidae), is the most 

important pest of vineyards in Iran, that by laying eggs in the leaf tissue, feeding on leaves and 

transmission of viral pathogens, weaken the trees and reduce the quality and quantity of grape 

production. To reduce the use of chemical insecticides, application of mineral compounds was tested in 

a vineyard in Khalilabad region (Khorasan Razavi Province), in 2015. Treatments included kaolin (5% 

concentration), sulfur WP (3000 ppm), sulfur dust, a mixture of kaolin and sulfur WP, phosalone 

insecticide (1500 ppm), and control (water spray), respectively. Spraying times including late April, 

early May and mid-July, Samplings were carried out one day before and 3, 7, 14 and 21 days after 

spraying. At each sampling time, the total number of leafhopper adults and nymphs on 5 leaves per tree 

were counted. Based on the field studies, mineral compounds application reduced the leafhopper 

population at all spraying intervals. The mean percentage of leafhopper population reduction was 

observed in  treatments including kaolin, kaolin and sulfur mixture, phosalone insecticide, sulfur WP, 

sulfur dust and control in 3 days after spraying, 89, 86, 57, 25, 25 and 3 percent, respectively, and also 

in 21 days after spraying, 48 , 47 , 17 , 7 , 12 and 2 percent, respectively. Therefore, kaolin (Sepidan® 

WP), with 5% concentration, or kaolin and sulfur mixture spray over the whole canopy of trees could 

be used successfully to reduce leafhoppers population on grape.   
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