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مقایسه کارایی چند نوع پروتیین هیدرولیزات برای شکار انبوه مگس میوه
مدیترانهای) Ceratitis capitata (Weidmen) (Dip.: Tephritidaeدر یک
باغ انار در منطقه شیراز
1
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چکیده
این آزمایش طي سالهای  6937و  6936در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با چهار نوع فرموالسيون تجاری پروتئين هيدروليزات (تيمار)
شامل  -6اگریسنس ) -2 ،(Agrisenceبيوسبو ) -9 ،(Bio-ceboسراتراپ ) )Cera-trapو  -4اسمل فول ) (Esmelfolدر سه تکرار در یک
باغ انار آلوده به مگس ميوه مدیترانهای در شهر شيراز اجرا شد .هر هفته تلهها بررسي و تعداد مگس ميوه مدیترانهای و حشرات غير هدف
شکار شده شمارش شدند .در تمام جمعيت های مورد مطالعه ،بين تيمارها اختالف معنيدار در سطح یک درصد مشاهده شد .ميانگين شکار
هفتگي مگس مدیترانهای در تيمارها بهترتيب  3/00 ،9/17 ،9/01و  2/41مگس در هر تله بود و ميانگين شکار هفتگي حشرات غير هدف در
تيمارها بهترتيب  11/29 ،49/91 ،61/17و  11/39حشره در هر تله بود .فرموالسيون اگریسنس با جلب بيشترین تعداد بالتوری سبز (47/11
بالتوری سبز) اختالف معنيداری با سایر تيمارها نشان داد .بيشترین تعداد شکار هفتگي شب پرهها در فرموالسيونهای بيوسبو ( 1/70شب
پره) و اگریسنس ( 1/46شبپره) مشاهده شد .در مجموع ،فرموالسيون مایع سراتراپ برتر از بقيهی فرموالسيونهای پروتئين هيدروليزات برای
برنامههای شکار انبوه مگس ميوه مدیترانهای پيشنهاد ميشود.
واژههای کلیدی :اسمل فول ،اگریسنس ،بيوسبو ،حشرات غير هدف ،مایع سراتراپ
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مقدمه

به کارایي تلهها و مواد جلب کننده دارد ( Epsky et al.,

مگس ميوه مدیترانهای با نام انگليسي Mediterranean

 .)1999; Vargas et al., 1997نفت سفيد ،روغن بذر

 fruit flyیا  med flyو نام علمي Ceratitis capitata

گياه آنجيليکا و تریمدلور بهترتيب در سالهای،6369

) ،(Wiedemann) (Diptera: Tephritidaeمخرب-

 6310و  6316به عنوان مواد جلبکننده مگس ميوه

ترین گونه مگس ميوه در جهان است ( White and

مدیترانهای مورد استفاده قرار گرفتند ( Beroza et al.,

 .)Elson-Harris, 1992مگس ميوه مدیترانهای برای

 .)1961; Steiner et al., 1957تلههای مک فيل،6

اولين بار در ایران در سال  6914در یک باغ هلو در شهر

اشتينر 2و جکسون 9بهترتيب در سالهای  6310، 6323و

مشهد دیده شد و به تدریج به استانهای شمالي کشور،

 6306در مبارزه با مگسهای ميوه مورد استفاده قرار گرفتند

اصفهان ،یزد ،تهران و کرمانشاه انتشار یافت و در نهایت در

( McPhail, 1939; Steiner et al., 1957; Harris et

شرق استان مازندران استقرار یافت .بروز سرمای شدید در

 .)al., 1971تفریتراپ نوع تغيير یافته و جدید تله مک-

سال  6916همراه با مجموعه اقدامهای کنترل تلفيقي منجر

فيل است که دارای چهار منفذ برای ورود مگسهای ميوه

به ناپدید شدن آفت در سال  6919به بعد شد ( Sabzavari

است (.)Miranda et al., 2001

 .)and Jafari, 1991این مگس برای دومين بار در سال

پروتئين هيدروليزات یکي از مواد ضروری برای تغذیه

 6911در باغهای ميوه استان مازندران ( Valipour et al.,

و توليدمثل مگسهای ميوه ميباشد .اختالط این ماده با

 )2007و در سال  6911در باغهای ميوه شيراز در استان

حشرهکشهای مجاز به ابزاری موثر برای مدیریت مگس-

فارس مشاهده شد (گزارش منتشر نشده حفظ نباتات

های ميوه تبدیل شده است .فرموالسيون تجاری پروتئين

فارس) .زیستشناسي این مگس در استان فارس مورد

هيدروليزات با نام نو-لور 4و قرصهای مخمر توروال 1از

مطالعه قرار گرفته است ( .)Pezhman, 2010انار ميزبان

قدیميترین طعمههای غذایي مورد استفاده در ردیابي و

مناسبي برای مگس مدیترانهای به شمار نميرود اما به دليل

شکار انبوه مگسهای ميوه از جمله مگس ميوه مدیترانهای

کشت عمده آن در باغهای ميوه شيراز و همينطور نقشي

به شمار ميروند ( .)Messing, 1999جلب هر دو جنس

که در بقاء و حفظ ذخيره زمستانه مگس به عنوان ميزبان

نر و ماده مگسهای ميوه ،از مهمترین ویژگيهای

آخر فصل ایفاء ميکند در چرخه زندگي مگس بسيار حائز

فرموالسيونهای تجاری پروتئين هيدروليزات ميباشد

اهميت است (.)Pezhman, 2010

( .)Heath et al., 1997در دههی  ،6337بيولور 1به عنوان

شکار انبوه یکي از متداولترین روشهای کنترل

اولين طعمهی غذایي مصنوعي با کارایي باال برای شکار

مگسهای ميوه است .از این روش به طور گسترده در

مگس ميوه مدیترانهای ساخته شد (.)Heath et al., 1997

کشورهای حوزه مدیترانه برای کنترل مگس ميوه مدیترانه-

در حال حاضر از بيولور همراه با تله تفریتراپ در

ای و مگس ميوه زیتون استفاده ميشود ( ;Delrio, 1989

کشورهای مختلف در برنامههای ردیابي ،کنترل و ریشه-

 .)Broumas et al., 2002در کشور اسپانيا حدود 97

کني مگسهای ميوه استفاده ميشود ( IAEA 2003,

هزار هکتار از باغهای مرکبات به روش شکار انبوه عليه

 .)2007طعمهی پروتييني  GF-120در سال  2772برای

مگس مدیترانهای تيمار ميشوند (Navarro-Liopis et

طعمهپاشي عليه مگسهای ميوه در کشورهای مختلف

).al., 2008در فلسطين اشغالي تلهگذاری به صورت
دایرهای در اطراف باغهای ميوه دارای نتایج موفقيتآميزی
در کنترل مگس ميوه مدیترانهای بوده است ( Cohen and

 .)Yuval, 2000کارایي روش شکار انبوه بستگي زیادی
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معرفي شد .از این ترکيب به صورت موضعي جهت کنترل

شرکت اگریسنس انگليس بود .نوع تله مورد استفاده در

مگس ميوه مدیترانهای ( )Vargas et al., 2003و به

تمام تيمارها تفریتراپ بود .تلههای مورد استفاده از نوع

صورت طعمهپاشي روی گياهان تله (سورگوم) کاشته شده

استاندارد ،ساخت کشور اسپانيا و مانند تلهی مک فيل

در اطراف مزارع جاليز عليه مگس جاليز استفاده شده است

متشکل از دو بخش باالیي (در پوش شفاف) و پایيني (زرد

) .(Prokopy et al., 2003با توجه به تعدد و تنوع

رنگ) بود .عالوه بر وجود منفذی در قسمت پایيني تله

فرموالسيونهای جدید پروتيين هيدروليزات موجود در

(مانند تله مک فيل) ،در قسمت باالی آن سه منفذ ورودی

کشور برای کنترل مگسهای ميوه ،هدف این پژوهش

به قطر دو و طول  2/1سانتيمتر برای ورود مگسهای جلب

تعيين بهترین نوع فرموالسيون پروتئين هيدروليزات از ميان

شده تعبيه شده است ( .)Miranda et al., 2001مقدار

انواع متداول و قابل دسترس در کشور (فرموالسيونهای

مصرف طعمه در هر تله حدود  217ميليليتر بود .مایع درون

بيوسبو ،6اسمل فول ، 2سراتراپ 9و اگریسنس 4برای کنترل

تلهها هر هفته تعویض و مواد جدید جایگزین شد .تلهها در

مگس ميوه مدیترانهای در باغهای ميوه شيراز به روش شکار

ابتدای مرحله تغيير رنگ ميوههای انار در سمت آفتابگير

انبوه (کاربرد درون تله) بود.

درختان ميزبان و در ارتفاع  6/1 - 2متری و با فواصل -61
 62متر از یکدیگر نصب شدند .فواصل بين بلوکها نيز 21

مواد و روشها
مشخصات جغرافيایي محل اجرای پژوهش بدین
صورت بود :شهر شيراز با ارتفاع  6414متر ازسطح دریا و
مختصات جغرافيایي  23درجه و  91دقيقه شمالي و 12
درجه و  92دقيقه شرقي ،ميانگين بارندگي ساليانه 977
ميليمتر ،متوسط رطوبت نسبي ساليانه  % 46و متوسط دمای
ساليانه  60/0درجه سلسيوس در جنوب ایران واقع شده
است .این پژوهش در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با
چهار تيمار و سه تکرار در فصول تابستان و پایيز سالهای
 6937و  6936در یک باغ انار با ساختار سنتي و به مساحت
دو هکتار در منطقه قصرالدشت در شهر شيراز انجام شد.
فرموالسيونهای پروتئين هيدروليزات مصرفي در تيمارهای
آزمایشي عبارت بودند از -6 :اگریسنس -2 ،بيوسبو-9 ،
اسمل فول و -4مایع سراتراپ .غلظت پروتيين هيدروليزات
و حشرهکش ماالتيون مصرفي در تيمارهای یک تا سه به-
ترتيب هفت درصد و دو در هزار و در تيمار چهار از محلول
آماده مصرف بدون سم (طبق توصيه شرکت سازنده)
استفاده شد .فرموالسيونهای مایع سراتراپ ،اسمل فول و
بيوسبو توليدی کشور اسپانيا و فرموالسيون اگریسنس توليد
1

. Bio-Cebo
. Esmelfol
3
. seratrap
4
. Agrisense
2

متر منظور شد ( .)Pezhman, 2010تلهها هفتهای یک بار
بازدید شدند .مایع درون تلهها همراه با محتوبات آن از
صافي پالستيکي دارای منافذ ریز عبور داده شد و با استفاده
از پنس و قلم مو ،حشرات شکار شده ،تفکيک (تعداد
حشرات نر و ماده مگس ميوه مدیترانهای ،کل حشرات غير
هدف شکار شده ،تعداد بالتوری ،تعداد زنبورهای زرد و
تعدادکل شبپرههای شکار شده) و سپس شمارش شده و
تعداد آنها در جداول مربوط یاداشت شد .در پایان داده-
های دو ساله با نرم افزار  SASتجزیه شد و ميانگين تيمارها
با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح یک درصد مقایسه
شد .روند تغييرات شکار هفتگي مگس مدیترانهای در
تيمارهای مختلف و در تاریخهای مختلف نمونهبرداری با
استفاده از نرمافزار  Excelرسم شد .در تعيين فرموالسيون
برتر ،شاخصهایي مانند ميزان شکار مگس ميوه مدیترانهای،
بالپولکداران (شبپرهها) و بالتوری و ميزان هزینه هر
تيمار مورد توجه قرار گرفت.

نتایج
الف -میانگین شکار هفتگی مگس میوه مدیترانهای
تجزیه واریانس مرکب دو ساله دادهها نشان داد که بين
تيمارها اختالف معنيدار در سطح یک درصد وجود دارد
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) .(DF=3 MS=64.11 F=115.57** CV=15.3%در

).(DF=3 MS=1903.73 F=115.32** CV=9.27%

مقایسه ميانگينها ،بيشترین و کمترین تعداد شکار هفتگي

در مقایسه ميانگينها ،تيمارهای اسملفول و سراتراپ با

مگس بهترتيب در تيمارهای مایع سراتراپ ( 3/00مگس) و

ميانگين شکار هفتگي  11/39و  11/29حشره در هر تله در

اسمل فول( 2/41مگس) مشاهده شد .بين تيمارهای بيوسبو

یک سطح آماری ) (aقرار گرفتند و تيمارهای بيوسبو و

و اگریسنس اختالف معنيدار مشاهده نشد ( جدول . )6

اگریسنس با ميانگين شکار هفتگي  49/91و  61/17حشره

ب -میانگین شکار هفتگی حشرات غیر هدف

در هر تله در در سطوح آماری  bو  cقرار گرفتند (جدول

تجزیه واریانس مرکب دو ساله دادهها نشان داد که بين

.)6

تيمارها اختالف معنيدار در سطح یک درصد وجود دارد
جدول  -6مقایسه ميانگين ) (Mean ± SEشکار هفتگي مگس ميوه مدیترانهای و حشرات غير هدف در تيمارهای آزمایشي در
سالهای  2766و 2762
)Table 1. Comparison of mean weekly captured of med fly and Non-target insects (Mean± SE
inexperimental treatments in 2011 and 2012
Treatments
Med fly
Non – target insects
18.80±0.69c

3.75±0.91b

Agrisence

43.38±6.16b

3.80±0.57b

Bio-Cebo

56.23±10.62a

9.77±1.13a

Cera-Trap

56.93±3.75a

2.48±0.13c

Esmelfol

Means with same letters in each column are not significantly different at one percent probability level according
to D.M.R.T

ج -میانگین شکار هفتگی بالتوری سبز

تجزیه واریانس مرکب دو ساله دادهها نشان داد که بين
تيمارها اختالف معنيدار در سطح یک درصد وجود دارد

فرموالسيون اگریسنس ( 6/11زنبور) مشاهده شد (جدول
.)2
ه -میانگین شکار هفتگی بالپولکداران

(.)DF=3 MS=1645.35 F=199.58** CV=17.8%

تجزیه واریانس مرکب دو ساله دادهها نشان داد که بين

در مقایسه ميانگينها ،تيمار اگریسنس با بيشترین ميزان

تيمارها اختالف معنيدار در سطح یک درصد وجود دارد

شکار هفتگي بالتوری ( 47/11عدد) اختالف معنيدار با

( .)DF=3 MS=14.57 F=51.53** CV=11.8%در

سایر تيمارها نشان داد ( جدول .)2

مقایسه ميانگينها ،بيشترین ميزان شکار هفتگي بالپولکدران

د -میانگین شکار هفتگی زنبورهای Vespidae

در تيمار بيوسبو ( 1/70حشره) و کمترین آن در فرموالسيون

تجزیه واریانس مرکب دو ساله دادهها نشان داد که بين
تيمارها اختالف معنيدار در سطح یک درصد وجود دارد
(.)DF=3 MS=101.29 F=175.39** CV=13.87%
در مقایسه ميانگينها ،بيشترین ميزان شکار زنبورهای زرد در
تيمار مایع سراتراپ ( 66/91زنبور) و کمترین آن در

مایع سراتراپ ( 2/13حشره) مشاهده شد (جدول .)2
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جدول  -2مقایسه ميانگين ) (Mean ± SEشکار هفتگي  ،Chrysopaشبپرهها و زنبورهای  Vespidaeدر تيمارهای
آزمایشي در سالهای  2766و 2762
Table 1. Comparison of mean weekly captured of Chrysopa sp, moths and Vespid wasps (Mean±
SE) in experimental treatments in 2011 and 2012
Treatments
Chrysopa sp
Moths
Vespid wasps
1.86±0.35c

5.41±0.35a

40.86±11.87a

Agrisence

4.03±0.43b

6.07±0.04a

6.88±2.71b

Bio-Cebo

11.38±0.25a

2.59±0.22c

6.71±1.94b

Cera-Trap

4.66±0.35b

3.93±0.27b

10.04±3.66b

Esmelfol

Means with same letters in each column are not significantly different at one percent probability level
according to D.M.R.T

و -درصد شکار مگسهای ماده

ز -نوسانهای جمعیت مگس میوه مدیترانهای در

در دو سال آزمایش 06/1 ،درصد از کل شکار مگس

تیمارهای آزمایشی

ميوه مدیترانهای را مگسهای ماده تشکيل دادند .درصد

نوسانهای جمعيت مگس ميوه مدیترانهای در تيمارها و

شکار مگسهای ماده در فرموالسيونهای مایع سراتراپ،

تاریخهای مختلف نمونهبرداری از الگوی یکسان پيروی

اگریسنس ،بيوسبو و اسملفول بهترتيب 37/2 ،01/3 ،11/1

نکرد .با این حال ،در هر دو سال آزمایش ،باالترین ميزان

و  01/3درصد تعيين شد.

شکار مگس در ماه مهر اتفاق افتاد (شکلهای  6و )2

شکل  -6روند تغييرات شکار هفتگي مگس ميوه مدیترانهای در تاریخهای مختلف نمونهبرداری در تيمارهای آزمایشي در سال
2766
Figure 1- Population flacutations of weekly captured med fly in different sampling dates at
experimental treatments in 2011
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شکل  -2روند تغييرات شکار هفتگي مگس ميوه مدیترانهای در تاریخهای مختلف نمونهبرداری در تيمارهای آزمایشي در سال
2762
Figure 2. Population flacutations of weekly captured med fly in different sampling dates at
experimental treatments in 2012

بحث

تحقيقات زیادی در ارتباط با کاربرد طعمههای

در هر دو سال آزمایش ،مایع سراتراپ باالترین ميزان

پروتييني در جلب ،پایش و کنترل مگسهای ميوه در دنيا

شکار مگس ميوه مدیترانهای را به خود اختصاص داد و

صورت گرفته است .در اغلب این پژوهشها ،اختالف

کارایي این ماده حداقل دو برابر سایر ترکيبات پروتيين

معنيدار در ميزان جلب گونههای مختلف مگسهای ميوه

هيدروليزات مصرفي بود (جدول  .)6کارایي روش به دام

توسط طعمههای پروتئيني مشاهده شده است ( IAEA,

اندازی تحت تاثير عوامل مختلف از جمله نوع تله (رنگ و

 .)2003السا و همکاران ( )Lasa et al., 2013گزارش

شکل) ،نوع ماده جلبکننده ،غلظت مواد مصرفي ،تراکم

کردند که مایع سراتراپ کارایي باالیي در جلب مگس ميوه

تعداد تله در هکتار ،نوع گياه ميزبان ،تراکم جمعيت آفت،

مکزیکي6در باغهای گریپفروت در مکزیک داشته است.

نوع گونه مگس و شرایط آب و هوایي قرار دارد

مصطفي ) (Mostafa, 2009نشان داد که اختالف معنيدار

( Papadopoulos et al., 2000; IAEA, 2003,

در ميزان شکار مگس ميوه مدیترانهای و مگس ميوه هلو

 .)2007با توجه به ثابت بودن تمام عوامل در این آزمایش،

توسط انواع فرموالسيونهای پروتئين هيدروليزات شامل

تفاوت ميزان جلب در تيمارها را ميتوان مربوط به تفاوت

پرو -لور دو درصد ،2گالن ،9اگریسنس ،بيوپروکس ،4پرو-

ماده جلبکننده دانست .مواد جلبکننده استفاده شده از

لور پنج درصد ،آمادن ،1بومينال ،1نورالن 0و اگرینال 1وجود

نظر منشاء ،نوع ترکيبات تشکيلدهنده و ميزان پروتيين

وجود دارد .نتایج پژوهش ما با نتایج یاد شده مطابقت دارد.

هيدروليزات با هم تفاوت داشتند .مایع سراتراپ حاصل

بررسيها نشان داده نوع ماده جلبکننده مهمترین

فرایند هيدروليز آنزیمي پروتئينها است و درصد پروتيين

عامل تاثيرگذار روی نسبت شکار مگسهای نر به ماده است

هيدروليزات آن  31درصد ذکر شده است ( El-Gendy,

( .)Papadopoulos et al., 2001در این پژوهش درصد

 .)2012فرموالسيون اسملفول منشاء گياهي ( ذرت) دارد و
درصد پروتئين هيدروليزات آن  27درصد ميباشد .بيوسبو
منشاء حيواني دارد و درصد پروتيين هيدروليزات آن توسط
شرکت سازنده آن (بيو ایبریکای اسپانيا)  97درصد گزارش
شده است.

1
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3
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6
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7
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8
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شکار مگسهای ماده در فرموالسيونهای مایع سراتراپ،

ترکيبات پروتيين هيدروليزات جلب ميشوند ( Thomas,

اگریسنس ،بيوسبو و اسمل فول بهترتيب 37/2 ،01/3 ، 11/1

 .)2003; Pezhman, 2012در این پژوهش ،فرموالسيون

و  01/3درصد تعيين شد .الجندی )(El-Gendy, 2012

اگریسنس با جلب  16/1درصد از کل شکار بالتوری سبز

ميانگين درصد شکار مگسهای ماده مگس ميوه مدیترانهای

در تيمارهای آزمایشي ،باالترین ميزان شکار و مایع

و مگس ميوه هلو را توسط سه فرموالسيون سراتراپ،

سراتراپ با جلب  3/2درصد از کل شکار بالتوری سبز،

بومينال و بيونال  11/3درصد گزارش کرد .السا و

کمترین درصد جلب را به خود اختصاص داد.

کروز ) (Lasa and Cruz, 2014درصد جلب حشرات

در هر دو سال آزمایش ،اوج شکار جمعيت مگس

ماده مگس ميوه هلو در تلهی مک فيل حاوی پروتئين

ميوه مدیترانهای در ماه مهر اتفاق افتاد (شکلهای  6و .)2

هيدروليزات کاپتور ،سراتراپ و بيولور را بهترتيب ،10/3

این الگوی شکار جمعيت مگس ميوه مدیترانهای در اغلب

 02/1و  11/0درصد گزارش کردند .همچنين درصد جلب

مناطق معتدل دنيا از جمله منطقه لومباردی ایتاليا

حشرات ماده مگس ميوه هند غربي در باغ انبه در ترکيب

(2004

تله مک فيل +کاپتور  11درصد ،ترکيب تله ماکسيتراپ +

( )Papadopoulos et al., 2001و مونتونگرو

سراتراپ  11/1درصد و در ترکيب تله تفریتراپ +

( )Radonjic. et al., 2013نيز مشاهده شده است .در این

سراتراپ  11/4درصد گزارش کردند .این نتایج با نتایج

مناطق نيز اوج شکار جمعيت در ماههای مهر و آبان اتفاق

پژوهش ما مطابقت دارد و تایيد ميکند که فرموالسيونهای

افتاده است و از اواسط آذر ماه به بعد با کاهش دما به زیر ده

مختلف پروتيين هيدروليزات بيشتر جنس ماده گونههای

درجه سلسيوس ميزان شکار تلهها صفر بوده است.

مختلف مگسهای ميوه را جلب ميکنند.

،)Rigamonti,

تسالونيکي

یونان

به طور کلي نتایج این پژوهش نشان داد که مایع

پروتئين هيدروليزات عالوه بر جلب مگسهای ميوه،

سراتراپ از نظر ميزان جلب مگس ميوه مدیترانهای به عنوان

حشرات غير هدف زیادی را جلب ميکند ( Thomas,

آفت هدف ،کارایي باالتری (حدافل دو برابر) نسبت به سایر

 .)2003در این پژوهش حدود  17درصد از کل حشرات

فرموالسيونها دارد .از دیگر نقاط قوت این ترکيب جلب

شکار شده توسط انواع فرموالسيونهای پروتئين

کم کربزوپا به عنوان مهمترین و پرجمعيتترین شکارگر

هيدروليزات را حشرات غير هدف تشکيل داد .توماس

در باغهای انار شيراز است .تنها عيب مایع سراتراپ جلب

) (Thomas, 2003در بررسيهای خود ميزان شکار

حشرات غير هدف ميباشد که چنين ویژگي در سایر

حشرات غير هدف را توسط فرموالسيونهای مختلف

فرموالسيونهای پروتيين هيدروليزات نيز گزارش شده

پروتيين هيدروليزات  37درصد گزارش کرد .راستههای

است .فرموالسيونهای بيوسبو ،اسمل فول و اگریسنس با

دوباالن ،بالتوریها ،1بالغشائيان و بالپولکدران بهترتيب با

غلظتهای آزمایش شده فاقد کارایي مناسب برای شکار

اختصاص  3/9 ،96/1 ،90/1و  1/1درصد از کل شکار

انبوه مگس ميوه مدیترانهای است .لذا کاربرد این ترکيبات

حشرات غير هدف ،راستههای غالب جلب شده توسط کل

درون تله برای برنامه شکار انبوه مگس ميوه مدیترانهای

فرموالسيونهای آزمایشي بودند .در بررسيهای توماس

توصيه نميشود.

) (Thomas, 2003نيز راستههای دوباالن ،بالپولکداران،
بالغشائيان ،سختبالپوشان ،ناجورباالن و بالتوریها به-
ترتيب بيشترین ميزان حشرات شکار شده را تشکيل دادند.
پژوهشها نشان داده که حشرات کامل بالتوری سبز به
. Neuroptera

1
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Abstract
This research was carried out during 2011 and 2012 in a randomized complete block design
(RCBD) with 4 trade formulations of protein hydrolyzates (1-Agriscence, 2- Bio-Cebo, 3- Cera-Trap
liquid, 4- Esmelfol) in 3 replicates in a pomegranate orchard in Shiraz city. Traps were checked
weekly and the numbers of captured Mediterranean fruit fly (med fly) and non-target insects were
recorded. Data were analyzed and treatments means compared with Duncan multiple range test.
Results revealed significantly differences among treatments at probability level of one percent in all
evaluated factors. Averages weekly captured of med fly in treatments were 3.75, 3.80, 9.77, and 2.48
flies, respectively. Average weekly captured of non - target insects in treatments were 18.80, 43.38,
56.23, and 56.93 insects, respectively. Traps baited with Agrisence had the maximum captured of
Chrysopa sp. (40.86 numbers) and showed significant differences with other treatments. The
maximum captured moths were observed in traps baited with Bio- Cebo (6.07 numbers) and
Agrisence (5.41 numbers). In conclusion, Cera-trap is recommended as the best treatment for mass
trapping of med fly in pomegranate orchards in Shiraz region.
Key words: Agriscence, Bio-Cebo, Cera-Trap, Esmelfol, Non-target insets.
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