تأثیر کاربرد ترکیبات مختلف روی اگروتیس بر عملکرد چغندرقند
4

 عبداالمیر محسنی،3  مریم فروزان،2  رسول مرزبان،*1 حسین نوری

drhn55@gmail.com  ایران، تهران، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، دانشیار-1

ramarzban@yahoo.com  ایران، تهران، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، دانشیار-2
 ایران، ارومیه، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، استادیار-3

maryam_fourouzan@yahoo.com
mohiseni@yahoo.com ، بروجرد، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، استادیار-4

Effect of different compounds on sugar beet yield damaged by Turnip moth

Hossein Noori1*, Rasoul Marzban2, Maryam Forozan3, Abdolamir Mohseni4
1- Associated professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization,
Tehran, Iran
drhn55@gmail.com
2- Associated professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization,
Tehran, Iran
ramarzban@yahoo.com
3- Assistant professor, West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research,
Education and Extension Organization, Orumieh, Iran
maryam_fourouzan@yahoo.com
4- Assistant professor, Lorestan Agriculture and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and
Extension Organization, Borujerd, Iran
mohiseni@yahoo.com

Abstract
Agrotis spp. are destructive factors on sugar beet
seedling stage. Due to the low rate of sugar beet seedling
establishment at the beginning of growth, feeding
activity of the insects can happen quickly and sharply
reduce the number of plants. In Iran, the dominant
species is Agrotis segetum that shows 95% percent of the
population. The larvae feed on the leaf, crown and stem
of the host. At the beginning of growth, the damage is
more important. The plant density decrease by turnip
moth occurs in early of the season before the six-leaf
stage. The effect of different compounds to control pests
on sugar beet yield was studied in Lorestan and West
Azarbaijan provinces. At the beginning of the growing
season treatments: Dursban (EC 40.8% 2lit /ha), Bt bait
(5 lit Bt (Biolop)+ 50 lit water+100 kg wheat bran/ha),
Bt (Biolop) Spray (3ml/1000ml), Semisolid Bt bait (100
Kg/ha) and check, were carried out in a randomized
complete block design with 4 replications, seven days
after emergence and then 10 days on the turnip (winter)
moth, A. segetum in sugar beet fields. In West
Azerbaijan province, analysis of variance showed that
the increase of yield of sugar beets, related to Bt
Semisolid bait treatment and significantly better than
other treatments.
Keywords: Bt, Dursban,, Sugar beet, Yield

چکیده
 با.طوقه برها عواملی مخرب برای گیاهچههای چغندرقند محسوب میشوند
 فعالیت تغذیهای،توجه به کندی استقرار گیاهچه های چغندرقند در ابتدای رشد
 در.یتواند سریع اتفاق افتاده و از تعداد بوتهها به شدت بکاهد
 این حشرات م

 درصد جمعیت را تشکیل% 95  است کهAgrotis segetum گونه غالب،ایران
 الرو تازه تفریخ.یکنند
  طوقه و ساقه گیاه میزبان تغذیه م، الروها از برگ.یدهد
م
 ابتدا تغذیه کمی داشته و پس از پوست اندازی به خاک می افتد و پای بوته،شده
 یکند که طوقه قطع و بوته خشک م
 از طوقه تغذیه م
، در ابتدای رشد.یشود
 این آفت باعث کاهش تراکم بوته در.صتر و مهمتر است
 خسارت بسیار مشخ
 مزرعه م
 این کاهش تراکم در ابتدای فصل و قبل از شش برگی اتفاق می.یشود

 بر،در این تحقیق تأثیر کاربرد ترکیبات مختلف به منظور کنترل آفت. افتد
عملکرد چغندر قند در استانهای آذربایجان غربی و لرستان مورد بررسی قرار
 لیتر در2  به میزان% 40 /8 EC)  دورسبان: در ابتدای فصل رشد تیمارهای.گرفت
100  لیتر آب و05 ،) تجاری (بایلوپBt  لیتر5  با ترکیبBt  طعمه،)هکتار

 تجاری (بایلوپ) به میزان سه درBt  محلول پاشی،)کیلوگرم سبوس در هکتار
 کیلوگرم در100  به میزانSemisolid  تهیه شده به روشBt  طعمه،هزار

، در دو مرحله، تکرار4  در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با،هکتار و شاهد
 در. روز بعد در مزرعه اجرا گردید10 هفت روز پس از ظهور گیاهچه و سپس
 نتایج آنالیز واریانس داده نشان داد که از نظر میزان،استان آذربایجان غربی
 بین تیمارها تفاوت معنی داری در سطح احتمال،عملکرد محصول چغندر قند
 وجود داشته و مقایسه میانگین تیمارها به روش دانکن نشانگر بیشترین%1

 نتایج آنالیز. بودBt Semisolid عملکرد محصول چغندر قند در تیمار طعمه
واریانس دادههای در استان لرستان نشان داد که از نظر میزان عملکرد محصول
 وجود داشته و%5  بین تیمارها تفاوت معنی داری در سطح احتمال،چغندر قند

Bt مقایسه میانگین تیمارها به روش دانکن نشانگر آن بود که تیمارهای

 از نظر میزانBt  دورسبان و طعمه پاشی،Bt  محلول پاشی،Semisolid
. در یک گروه آماری قرار گرفتند،عملکرد
Bt ، عملکرد، دورسبان، چغندرقند:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات

یتواند در یافتن روشی مؤثر و ایمن
اجرای این پروژه م 

در سال زراعی  ،3931- 94سطح چغندرقند در کشور

برای مبارزه با آگروتیس و کاستن از خسارت ناشی از

حدود  105هزار هکتار برآورد شده است که معادل

این آفت روی محصول چغندرقند ،مؤثر باشد .الرو

 0/ 92درصد از کل سطح محصوالت زراعی و 24 /3

یکند و از
 A.segetumبطور معمول در خاک زندگی م 

یباشد
درصد از کل سطح برداشت محصوالت صنعتی م 

گیاهان جوان محصوالت زراعی و کشاورزی بویژه

یباشد .استان
و اراضی با کشت آبی صددرصد م 

ذرت ،سیب زمینی ،لوبیا ،فلفل ،بادمجان ،توتون،

آذربایجان غربی با  29 / 15درصد بیشترین سطح برداشت

یکند). (Anonymous, 2008
چغندرقند و کلم تغذیه م 

را به خود اختصاص داده است .استانهای خراسان

در ایران بر اساس توصیه سازمان حفظ نباتات جهت

رضوی با  ، 17 / 43فارس با  21/ 63و کرمانشاه با 11 /9

کنترل کرم طوقه بر (اگروتیس) از کارباریل WP 85%

درصد به ترتیب رتبههای دوم تا چهارم را به خود

به میزان  05- 80طعمه مسموم  %3-5در هکتار در اوایل

اختصاص دادهاند .میزان تولید چغندرقند کل کشور 5/6

رویش گیاه و همزمان با تفریخ تخمهای اگروتیس و

میلیون تن برآورد شده است که معادل  7/ 26درصد از

دیازینون  EC 60%به میزان دو لیتر در هکتار استفاده

کل میزان تولید محصوالت زراعی و  41 / 56درصد از

یشود (نوربخش و همکاران .)0931 ،مطالعات
م

یباشد .استان
کل میزان تولید محصوالت صنعتی م 

گلخانهای ،آزمایشگاهی و مزرعهای که به منظور کنترل

آذربایجان غربی با  33 / 14درصد از تولید کشور در

کرم طوقهبر Agrotis ypsilon Huf.در کنتاکی مرکزی

جایگاه نخست تولید این محصول قرار گرفته است و

انجام گرفت نشان داد که محلولپاشی سوسپانسیون
روی الرو سن یک تأثیر

استانهای خراسان رضوی با  ، 16 / 45فارس با  11 / 78و

ویروسAgipMNPV

کرمانشاه با  11 / 17درصد در تولید محصول چغندرقند به

کشندهتری داشت .الرو سن اول پس از دریافت دز

ترتیب رتبههای دوم تا چهارم را به خود اختصاص

کافی از این ویروس ،تغذیهاش متوقف شده و به مدت

یها و علفهای هرز همواره در طول
دادهاند .آفات ،بیمار 

یمیرد .در حالیکه
 6-3روز و در اوایل سن دوم م 

تاریخ به عنوان رقیبی سرسخت در عرصه کشاورزی

مرحله مرگ در الرو سن چهارم 9-4 ،روز پس از

محصوالت تولیدی انسانها را مورد هجوم خود قرار داده

دریافت ویروس بود .تأثیر دز زیرکشندگی ویروس

و کوچکترین غفلت بشر از حضور آنها به ویژه

روی الرو سن سوم و پنجم خیلی پایین بود و روی

زمانهایی که انسان قصد بهره برداری بیشتر از منابع را

یتأثیر بود .محلولپاشی سوسپانسیون
شفیره ب 

بدون در نظرگرفتن واقعیت حضور آنها داشتند ،در

 AgipMNPVروی سنین  3و  4الروی در شرایط

مقاطعی تا صد درصد محصول را از بین بردهاند .لذا

مزرعه به میزان  75تا  39درصد مرگ و میر ایجاد نمود

کنترل این عوامل خسارتزا اجتناب ناپذیر است .سطح

) .(Prater et al., 2006در مطالعه مزرعهای که طی

مبارزه با آفات چغندر قند در کشور  41500هکتار بوده

سالهای  2008 - 2007در پاکستان به منظور بررسی

است (آمار نامه کشاورزی 06-07 .)4931 ،درصد

تأثیر چهار حشرهکش الروین ،هوستاتیون ،آسفات و

مزارع چغندرقند استانهای مذکور به آفت آگروتیس

پراویدو (ایمیداکلوپرید) در کنترل کرم طوقهبر Agrotis

یباشند و علی رغم کنترل شیمیایی آن با استفاده
آلوده م 

 ypsilon Huf.انجام گرفت ،نتایج نشان داد که همه

از سموم شیمیایی یا طعمه مسموم ،سالیانه درصدی از

سموم تأثیر معنیداری بر کنترل آفت داشته ،هرچند

یرود.
محصول چغندرقند توسط این آفت از بین م 
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کارآیی سم پراویدو و الروین بیشتر بود Ali et al.,

سوسپانسیون و محصول شرکت طبیعت گرا) 05 ،لیتر

).)2011

آب و  100کیلوگرم سبوس در هکتار ،محلول پاشی Bt

فعالیت بیماریزایی تمام ایزولههای جدا شده از

تجاری (بایولپ ،فرموالسیون سوسپانسیون و محصول

 A.segetumروی الروهای حشره مذکور مورد بررسی

شرکت طبیعت گرا) به میزان  1/2لیتر در هکتار (سه در

Entrococcus

هزار) ،طعمه  Btتهیه شده به روش Semisolid

) 8 ،gallinarum(Ags8روز پس از مصرف ،بیشترین

(فرموالسیون اختصاصی بخش تحقیقات کنترل

مرگ ومیر ( )%06را را روی آفت نشان داد .

بیولوژیک) (مرزبان 3931 ،و  )Marzban, 2012به

) (Sevim,A. et al., 2010هدف از اجرای این تحقیق،

میزان معادل تیمار طعمه  Btو شاهد (هیچگونه عملیاتی

شهای مختلف کنترل آفت طوقه
بررسی تأثیر کاربرد رو 

انجام نشد).

بر Agrotis segetumروی عملکرد محصول چغندر

تیمارها به صورت محلول پاشی و طعمه پاشی نواری،

قند بود.

در  4تکرار و در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل

فرایند پژوهش

تصادفی بطور همزمان ،هفت روز پس از ظهور گیاهچه

این تحقیق طی سالهای  2931تا  4931در استانهای

(جوانه زنی) و سپس  10روز بعد (طی دو مرحله) در

آذربایجان غربی و لرستان انجام گردید .زمینی به

مزرعه اجرا گردیدند .بین واحدهای آزمایشی  2متر به

مساحت  0052مترمربع انتخاب و عملیات زراعی

عنوان فاصله درنظر گرفته شد .در پایان فصل ،میزان

کاشت ،داشت و برداشت چغندر قند طبق عرف منطقه

عملکرد محصول نیز در هر کرت ثبت شد .تجزیه و

انجام شد .ابعاد هر کرت  10 × 10متر ،فاصله خطوط

تحلیل واریانس دادهها با روش  GLMدر طرح

کشت  05سانتیمتر ،فاصله دو بوته روی ردیف پس از

بلوکهای کامل تصادفی با استفاده از نرم افزار SAS

تنک کردن  10 - 20سانتیمتر ،عمق کشت  1-2سانتیمتر،

انجام گردید.

قرار

گرفت.

باکتری

میزان بذر مصرفی  5-8کیلوگرم در هکتار و رقم چغندر

نتایج و بحث:

دورتی در لرستان و آنتیک در آذربایجان غربی بود.

نتایج آنالیز واریانس دادههای سال  2931در استان

تیمارهای مورد بررسی روی طوقه بر چغندرقند

آذربایجان غربی نشان داد که از نظر میزان عملکرد

 Agrotis segetumشامل موارد ذیل بودند :دورسبان

محصول چغندر قند در سال اول آزمایش ،بین تیمارها

 % 40 /8 ECبه میزان  2لیتر در هکتار ،طعمه  Btبا

تفاوت معنی داری در سطح احتمال  %1وجود دارد

ترکیب  5لیتر  Btتجاری (بایولپ ،فرموالسیون

(جدول .)1

جدول  -1تجزیه واریانس میزان عملکرد محصول چغندر قند در تیمارهای مختلف دراستان آذربایجان غربی در سال 1392
Table 1. Analysis of variance sugar beet yield damaged by turnip moth at different treatments
in the West Azerbaijan province in 2013.
F
0.18 ns
**13.21

Mean square
59.52
4402.7
333.3

Sum square
178.55
17610.8
3999.2

DF
3
4
12

Sources of variation
)Block (Rep.
Treatment
Error
)CV (%

3.73

**significant at P < 0.01 and ns: not significant

میانگین عملکرد محصول چغندر قند در سال  2931در تیمارهای مختلف بر حسب کیلوگرم در هر کرت  21× 11متر
مربع در شکل  1نشان داده شده است.
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شکل  -1میانگین میزان عملکرد محصول چغندر قند (کیلوگرم در هر کرت  12 ×11متر مربع) در تیمارهای مختلف در استان آذربایجان غربی در سال 1392

Figure 1. The mean percentage of sugar beet yield damaged by turnip moth (Kg/12*11 m2 Plots) at different treatments in the West
Azerbaijan province in 2013

مقایسه میانگین تیمارها به روش دانکن (  ) 1955در سال  2931نشان داد که بیشترین عملکرد محصول چغندر قند مربوط
به تیمار طعمه  Bt Semisolidبود و از این نظر با تیمارهای طعمه پاشی با  Btو محلول پاشی با  Btدر یک گروه آماری
قرار داشت .کمترین عملکرد محصول در تیمارهای شاهد و دورسبان مشاهده شد و با یکدیگر تفاوت معنی دار داشتند
(جدول .)2
جدول  -2مقایسه میانگین میزان عملکرد محصول چغندر قند (کیلوگرم در هر کرت  12 ×11متر مربع) در تیمارهای مختلف
به روش دانکن (  ) 1955در استان آذربایجان غربی در سال 1392

Table 2. Mean Comparison of sugar beet yield damaged by turnip moth at different treatments by Duncan method (1955) in the
West Azerbaijan province in 2013.
Treatment
Bt Semisolid
Bt Spray
Bt Bait
Dursban
Control

Number
4
4
4
4
4

Mean ±SE
527.25±8.98
505.25±8.58
499.75±8.37
477.25±8.71
439.75±7.55

Group
A
AB
AB
B
C

نتایج آنالیز واریانس دادههای سال  3931نشان داد که از نظر میزان عملکرد محصول چغندر قند در سال دوم آزمایش،
بین تیمارها تفاوت معنیداری در سطح احتمال  %1وجود دارد (جدول .)3
جدول  -3تجزیه واریانس میزان عملکرد محصول چغندر قند در تیمارهای مختلف دراستان آذربایجان غربی در سال 1393
Table 3. Analysis of variance sugar beet yield damaged by turnip moth at different treatments
in the West Azerbaijan province in 2014.
F
0.18 ns
**13.48

Mean square
54.58
4146.8
307.66

Sum square
163.75
16587.2
3692

DF
3
4
12

9.69

Sources of variation
)Block (Rep.
Treatment
Error

)CV (%

**significant at P < 0.01 and ns: not significant

میانگین عملکرد محصول چغندر قند در سال  3931در تیمارهای مختلف بر حسب کیلوگرم در هر کرت  10 × 10متر
مربع در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  -2میانگین میزان عملکرد محصول چغندر قند (کیلوگرم در هر کرت  01×01متر مربع) در تیمارهای مختلف در استان آذربایجان غربی در سال 1393

Figure 2. The mean percentage of sugar beet yield damaged by turnip moth (Kg/10*10 m2 Plots) at different treatments in the West
Azerbaijan province in 2014
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مقایسه میانگین تیمارها به روش دانکن (  ) 1955در سال  3931نشان داد که بیشترین عملکرد محصول چغندر قند مربوط
به تیمار طعمه  Bt Semisolidبود و از این نظر با تیمارهای طعمه پاشی با  Btو محلول پاشی با  Btتفاوت معنی دار
نداشت .عملکرد محصول در تیمارهای دورسبان و شاهد بطور معنی دار کمتر از تیمار طعمه  Bt Semisolidبود.
همچنین تیمار شاهد بطور معنی دار عملکرد کمتری نسبت به تیمارهای طعمه  ،Bt Semisolidطعمه پاشی با  Btو
محلول پاشی با  Btداشت .تیمارهای دورسبان و شاهد نیز در یک گروه آماری قرار گرفتند (جدول .)4
جدول  -4مقایسه میانگین میزان عملکرد محصول چغندر قند (کیلوگرم در هر کرت  01×01متر مربع) در تیمارهای مختلف
به روش دانکن (  ) 1955دراستان آذربایجان غربی در سال 1393

Table 4. Mean Comparison of sugar beet yield damage by turnip moth (Kg/10*10 m2 Plot) at different treatments by Duncan
method (1955) in the West Azerbaijan province in 2014
Treatment
Bt Semisolid
Bt Spray
Bt Bait
Dursban
Control

Number
4
4
4
4
4

Mean ±SE
510.25±8.58
489.25±8.17
483.25±8.17
462.25±7.76
425.25±7.35

Group
A
AB
AB
BC
C

نتایج آنالیز واریانس دادههای سال  3931نشان داد که از نظر میزان عملکرد محصول چغندر قند در سال دوم آزمایش،
بین تیمارها تفاوت معنی داری در سطح احتمال  %5وجود دارد (جدول .)5
جدول  -5تجزیه واریانس میزان عملکرد محصول چغندر قند در تیمارهای مختلف در استان لرستان در سال 3931

Table 5. Analysis of variance sugar beet yield damaged by turnip moth at different treatments in the Lorestan province in 2014.
F
2.77 ns
**3.69

Mean square
6976.73
9297.18
2518.44

Sum square
20930.2
37188.7
30221.3

DF
3
4
12

Sources of variation
)Block (Rep.
Treatment
Error
)CV (%

10.02

*significant at P < 0.05 and ns: not significant

میانگین عملکرد محصول چغندر قند در سال  3931در تیمارهای مختلف بر حسب کیلوگرم در هر کرت در شکل 3
نشان داده شده است.

شکل  -3میانگین میزان عملکرد محصول چغندر قند (کیلوگرم در هر کرت  01×01متر مربع) در تیمارهای مختلف در استان لرستان در سال 1393

Figure 3. The mean percentage of sugar beet yield damaged by turnip moth (Kg/10*10 m2 Plots) at different treatments in the
Lorestan province in 2014

مقایسه میانگین تیمارها به روش دانکن (  ) 1955در سال  3931نشان داد که تیمارهای  ،Bt Semisolidمحلول پاشی ،BT
دورسبان و طعمه پاشی  BTاز نظر میزان عملکرد ،در یک گروه آماری قرار گرفتند و با تیمارها شاهد اختالف معنیدار
در سطح  %5داشتند (جدول .)6
جدول  -6مقایسه میانگین میزان عملکرد محصول چغندر قند (کیلوگرم در هر کرت  01×01متر مربع) در تیمارهای مختلف
به روش دانکن (  ) 1955در استان لرستان در سال 1393

Table 6. Mean Comparison of sugar beet yield damage by turnip moth (Kg/10*10 m2 Plot) at different treatments by Duncan
method (1955) in the Lorestan province in 2014
Treatment
Bt Semisolid
Bt Spray
Dursban
Bt Bait
Control

Number
4
4
4
4
4

Mean ±SE
530.5±12.36
530±23.89
525.75±27.8
499.75±34.79
417.5±39.45

Group
A
A
A
A
B
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 Ben Hamadou-Charfiو همکاران در سالهای

و سم دیفلوبنزورون به ترتیب  51 / 63 ، 48 / 97 ، 87 / 74و

 5 201کارآیی سویههای مختلف باکتری

یکنند که کارآیی
 65 /1درصد گزارش نموده و بیان م 

2013

و

 Bacillus thuringiensisرا رویAgrotis segetum

سم کارباریل در مقایسه با سایر سموم بیولوژیک و

بررسی نموده و به سطح کنترل  % 100 -06در شرایط

شیمیایی بهتر بود .ماده بیولوژیک  Semisolidتولیدی

آزمایشگاهی دست یافتند .سطح کنترل  % 95 /5- 64 /5در

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور نتیجه نسبت ًاًا قابل

یتواند موید
شرایط مزرعه در پژوهش حاضر ،م 

قبولی را به دنبال داشته است در عین حال استفاده از

تحقیقات مذکور باشد Salama .در سال  1984و

سموم میکروبی علیرغم تأثیر مثبت در کنترل آفت ،در

 Salamaو همکاران در سال  1985عالوه بر تأیید

مقایسه با سموم شیمیایی اثرات مخرب زیست محیطی

کارآیی طعمه  ،Btنشان دادند که کاربرد آن روی

ندارند .به نظر میرسد که نزدیکی عملکرد تیمارها

 % 96 /1- 96 /4 Agrotis ypsilonکارآیی داشته است.

احتماًالًال به خاطر افزایش اندازه و در نتیجه وزن ریشهها

تحقیق حاضر نیز در دو استان لرستان و آذربایجان

به دلیل وجود فضای مناسب در اثر حذف ریشههای

غربی با کاربرد طعمه  Bt semisolidعلیه Agrotis

مجاور بوده است.

 segetumکنترل  %95/5- 64 /5را نشان داد .گرچه گونه

نتیجهگیری کلی

آفات ،سویه  Btمورد استفاده و نوع فرموالسیون طعمه

تأثیر کاربرد روشهای مختلف کنترل علیه کرم طوقه بر

متفاوت بوده ،در عین حال نتایج نزدیک و قابل توصیه

 Agrotis segetumبر عملکرد چغندر قند در دو استان

است.

آذربایجان غربی و لرستان در سالهای  2931و 3931

 Elwell and Massدر سال  1995کاربرد طعمه  Btرا

بررسی شد .در استان آذربایجان غربی ،مقایسه میانگین

Agrotis

تیمارها به روش دانکن (  ) 1955در سال  2931نشان داد

 segetumمؤثر دانستند .تحقیق حاضر نتایج بدست

که بیشترین عملکرد محصول چغندر قند مربوط به

آمده توسط این دانشمندان را تأیید مینماید .در آزمایش

تیمار طعمه  Bt Semisolidبود و از این نظر با

استان لرستان ،سم دورسبان اگرچه در یک گروه آماری

تیمارهای طعمه پاشی با  Btو محلول پاشی با  Btدر

با طعمه  Bt Semisolidقرار گرفت ،با این حال در

یک گروه آماری قرار داشت .کمترین عملکرد محصول

شتری داشت .نتایج
مقایسه با تیمار بیولوژیک کارآیی بی 

در تیمارهای شاهد و دورسبان مشاهده شد و با یکدیگر

این تحقیق با نتایج تحقیقات Khanizad and Karimi

تفاوت معنی دار داشتند .مقایسه میانگین تیمارها به

) (2013نیز تطابق داشت به طوریکه این محققین در

روش دانکن (  ) 1955در سال  3931نشان داد که

شهای میکروبی و
تک 
آزمایشی که به منظور مقایسه آف 

بیشترین عملکرد محصول چغندر قند مربوط به تیمار

درصد پودر وتابل،

طعمه  Bt Semisolidبود و از این نظر با تیمارهای

دیفلوبنزورون  52درصد پودر وتابلVirus agrotis ،

طعمه پاشی با  Btو محلول پاشی با  Btتفاوت معنی

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

دار نداشت .عملکرد محصول در تیمارهای دورسبان و

برای کنترل کرم طوقه بر چغندر قند

شیمیایی (سموم کارباریل
،virid
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بپره زمستانه نخود در
) (Btkو شاهد) در کنترل ش 

شاهد بطور معنی دار کمتر از تیمار طعمه

مزارع نخود دیم انجام دادهاند ،میزان تلفات الرو

 Semisolidبود .همچنین تیمار شاهد بطور معنی دار

آگروتیس را توسط سم کارباریل ،باکتری  ،Bt kویروس

عملکرد کمتری نسبت به تیمارهای طعمه

Bt
Bt
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