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چکیده
تاثير کائولين بر الروهای سن دوم شبپرهی مينوز گوجهفرنگي ( Tuta absoluta )Meyrickبررسي و اثر غلظتهای مختلف کائولين
(صفر 9/5 ،درصد 5 ،درصد و  7/5درصد) بر الروهای سن دوم شبپرهی مينوز گوجهفرنگي آزمایش شد.کائولينپاشي بهصورت طرح کامال
تصادفي با پنج تکرار در هر تيمار ،روی بوتههای گوجهفرنگي با ارتفاع هر بوته حدود  83سانتيمتر انجام گرفت .سپس ده عدد الرو سن دوم
شبپرهی مينوز گوجهفرنگي به صورت تصادفي روی برگهای گياه گوجهفرنگي رها شدند .پس از  79ساعت ،تعداد مرگ و مير الروها،
تعداد الروهای فرار کرده و ميزان تغذیهی الروها (براساس سانتيمترمربع و درصد برگ خورده شده) ثبت شد .ميزان تغذیه با دستگاه سطح
برگسنج اندازهگيری شد .دادهها در نرمافزار  SASتجزیه و تحليل شدند .براساس نتایج بهدست آمده ،غلظتهای مختلف کائولين ،در
پارامترهای دورکنندگي و مرگ و مير الروها ،تفاوت معنيدار نشان دادند .ميانگين الروهای فرار کرده در تيمارهای  7/5 ،5 ،9/5درصد
کائولين و شاهد بهترتيب )8/33±3/82( ،)8/93±3/82( ،)8/33±3/82( ،و ( )9/63±3/82بود .بهطور ميانگين کمتر از  93درصد مرگ و مير
برای تيمارهای دارای کائولين مشاهده شد .در مقابل هيچ یک از غلظتهای کائولين بر ميزان تغذیهی الروها اثر نداشتند.
واژههای کلیدی :کائولين ،دورکنندگي ،الرو سن دوم ،شبپرهی مينوز گوجهفرنگي
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کشهای مختلف در برخي مناطق گزارش شده است

گوجهفرنگي با نام علمي Solanum esculentum

( .)Lietti et al., 2005به این ترتيب ،استفاده از یک نوع

گياهي از خانوادهی بادمجانسانان 9است که بومي آمریکای-

حشرهکش فقط برای یک فصل زراعي موثر است و در

جنوبي بوده و پس از سيبزميني و سيبزميني شيرین،

فصلهای بعد اثر خود را از دست ميدهد و فقط هزینهی

بيشترین حجم توليد سبزیهای جهان را به خود اختصاص

اضافي برای کشاورزان به همراه دارد ( Haddi et al.,

داده است .این محصول از مصرف سرانهی باالیي در رژیم

 .)2012با جایگزین کردن آفتکشهای کمخطر ،ميتوان

غذایي مردم جهان برخوردار است (.)Edrisi et al., 2013

تا حدودی خسارت این آفت را کاهش داد .کائولينپاشي

گونههای مختلفي از ردهی حشرات و زیر ردهی کنهها (کنه-

یکي از روشهای سالم برای کنترل آفات ميباشد که بيش

های گياهي ،)9این گياه را بهعنوان ميزبان خود انتخاب و به-

از یک دهه است از آن استفاده ميشود ( Knight et al.,

عنوان آفت گوجهفرنگي شناخته شدهاند ( Khanjani,

.)2000

 .)2009یکي از آفات مهم گياه گوجهفرنگي که به راستهی

کائولين مادهای سفيد رنگ ،دارای سيليکات

بالپولکداران و خانوادهی  Gelechiidaeتعلق دارد ،شب-

آلومينيوم ) Al4Si4O10(OHاست که در آب حل ميشود و

پرهی مينوز گوجهفرنگي است .شبپرهی مينوز گوجهفرنگي

هيچگونه آلودگي برای محيط زیست ایجاد نميکند .این

(کرم معدنچي) با نام علمي (Tuta absoluta )Meyrick

ماده با ایجاد پوششي سفيد مایل به خاکستری رنگ روی

برای نخستين بار در سال  9297ميالدی در کشور پرو

اندامهای هوایي ،خاصيت دورکنندگي 8برای حشرات به-

توصيف و گزارش شد ( .)EPPO, 2005این حشره بومي

وجود ميآورد ( .)Knight et al., 2000کائولين ترکيبي

آمریکای جنوبي بوده و بهعنوان آفت مهم و کليدی گوجه-

است که هيچگونه مسموميتي برای انسان ندارد و از آن برای

فرنگي در کشورهای قارهی آمریکای جنوبي شناخته مي-

کنترل آفات استفاده ميشود .این ترکيب شرایط مناسب را

شود .این شبپره در سالهای اخير از طریق نقل و انتقال

برای حضورآفت روی اندامهای هوایي گياه از بين ميبرد و

محصوالت کشاورزی ،بهویژه ميوهیگوجهفرنگي و سيب-

به گونهای باعث دور شدن آفت از سطح گياه ميشود .به

زميني به کشورهای اروپایي وارد شد و برای اولين بار در

واسطهی این دور شدن ،ميزان تغذیه ،تخمگذاری و نشو و

سال  9336ميالدی از کشور اسپانيا گزارش شد ( Tropea et

نمای آفت روی گياه کاهش ميیابد ( Glenn and

 .)al., 2012شبپرهی مينوز گوجهفرنگي تا سال  9832به-

.)Puterka, 2005

عنوان آفت قرنطينهای ایران محسوب ميشد اما برای اولين

با وجود پژوهشهای گسترده در زمينهی استفاده از

بار در آبانماه همان سال از شهرستان اروميه گزارش شد

کائولين در کنترل آفات مختلف ( Saour and Makee,

( .)Cheraghian and Javadi-Emamzadeh, 2013این

2004; Marko et al., 2006; Reich, 2006; Reitz et
 ،) al., 2008پژوهشهای اندکي روی شبپرهی مينوز

آفت به تمام مراحل رشدی گياه ميزبان ،از مرحلهی نشا تا
ميوهدهي حمله ميکند و به برگ ،ساقه ،گل و ميوه صدمه
ميزند که عالیم آن بهصورت تونل و بدشکلي در برگها و
سوراخ های کوچک روی ميوههای نارس قابل دیدن است
( .)Tropea et al., 2012با توجه به تعداد نسل باالی این
آفت (بيش از  99نسل در سال) و استفادهی مداوم از انواع

گوجهفرنگي انجام شده است .براهام و حاجي ( Braham

 )and Hajji, 2012اثر کائولين و چندین حشرهکش را
روی الروهای شبپرهی مينوز گوجهفرنگي بررسي کردند و
نشان دادند که کائولين اثر چشمگيری بر مرگ و مير الروها
ندارد.

حشرهکشهای شيميایي ،مقاومت این حشره در برابر حشره-
1. Solanaceae
2. Mites

3. Repellent
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آفت کليدی شبپرهی مينوز گوجهفرنگي در شرایط گلخانه
انجام شد.

حشرات ماده در تيمارهای دارای کائولين نشان داده شده
است ( .)Unruh et al., 2000همچنين مشخص شده است

مواد و روشها

که کائولين ميتواند در مدت سه روز حدود  93درصد

پرورش گیاه گوجهفرنگی

مرگ و مير در الروهای سن دوم شبپرهی Trichoplusia

برای انجام این پژوهش از رقم گوجهفرنگي (هيبرید 08

 niایجاد کند ( .)Hernandez et al., 2002سيسترسون و

 F1توليدی شرکت  Canyon Seedsایتاليا) استفاده شد.

همکاران ( )Sisterson et al., 2003اثر کائولين پنج

بذرهای گوجهفرنگي ابتدا نشا شدند ،سپس به گلدانهای پنج

درصد را روی کرم سرخ پنبه بررسي کردند .شولر

کيلویي انتقال یافتند .این بوتهها در شرایط دمایي 95±5

( )Showler, 2003نشان داد که کائولين بر تخمریزی

درجهی سلسيوس ،رطوبت نسبي 63±93درصد و دورهی

حشرات و ميزان تغذیهی الروهای سن سوم کرم برگخوار

نوری و تاریکي ( 99:99ساعت) در مخلوطي از خاک و

چغندرقند تاثير دارد .در پژوهشي که کادوگان و شارباخ

ماسه استریل به همراه پيتماس رشد کردند .گياهان هر دو

( )Cadogan and Scharbach, 2005در شرایط

روز یک بار آبياری ميشدند تا به ارتفاع حدود  83سانتيمتر

آزمایشگاهي روی پروانهی ابریشمبافناجور Lymantria

رسيدند.

 disparاز خانوادهی  Lymantriidaeو پروانهی برگ-

پرورش شبپرهی مینوز گوجهفرنگی

خوار جنگلي  Malacosoma disstriaاز خانوادهی

جهت تشکيل کلني شبپرهی مينوز گوجهفرنگي،

 Lasiocampidaeانجام دادند ،مشخص شد که کائولين

برگهای آلوده که در آنها الروهای سنين مختلف وجود

تخمگذاری حشرات را کاهش داده ولي بر ميزان تغذیهی

داشتند از گلخانهها و مزارع گوجهفرنگي آلوده به این آفت

الروها اثر ندارد .اثر کائولين بر شبپرهی پشت الماسي

گردآوری شدند .سپس برگها به آزمایشگاه منتقل شده و

 Plutella xylostellaتوسط بارکر و همکاران ( Barker et

درون ظرفهای دارای توری قرار داده شدند .ظرفهای

 )al., 2006بررسي و نشان داده شد که در تيمارهای دارای

دارای توری در اتاقکرشد با دمای  98±8درجه سلسيوس،

کائولين ،تخمریزی حشرات ماده بيشتر شده است .اما ميزان

رطوبت  63±93درصد و دورهی روشنایي و تاریکي ()3 :96

زندهماني و تغذیهی الروهای سن دوم و سوم و تعداد

قرار گرفتند تا دورهی الروی آنها سپری و وارد مرحلهی

الروهای سن اول مشاهده شده روی برگها در تيمارهای

شفيرگي شوند ( .)Bompard et al., 2013بهمحض خروج

دارای کائولين نسبت به شاهد بهصورت معنيداری کاهش

حشرات کامل از پوستهی شفيرگي ،ظروف به گلخانه منتقل

یافته است.

شدند .پس از انتقال به گلخانه ،حشرات کامل روی بوتههای

در ایران ،بررسيهای معدودی در زمينه اثر کائولين بر

گوجهفرنگي که حدود  83سانتيمتر ارتفاع داشتند و زیر

برخي آفات انجام شده است .از جمله ميتوان به بررسي اثر

توری به ابعاد  9 × 9 × 8متر (طول ،عرض و ارتفاع) محصور

کائولين بر کرم گلوگاه انار (،)Moshiri et al., 2011

شده بودند رهاسازی شدند .حشرات کامل پس از جفت-

شتهی معمولي گندم ( ،)Nateghi et al., 2013پسيل

گيری روی برگهای گياه گوجهفرنگي تخمگذاری کردند.

Farazmand

پس از تفریخ تخمها ،الروهای سنين اول ظاهر شده و پس از

 )Hassanzadeh et al., 2013اشاره کرد .با توجه به

کمي تغذیه وارد سن دوم شدند .با استفاده از اندازهی کپسول

اهميت و تاثير قابل توجه کائولين در کنترل آفات ،این

سر و طول بدن ،همسنسازی الروها انجام شد ( Vargas,

مطالعه با هدف بررسي اثر کائولين روی الروهای سن دوم

.)1970

معمولي پسته

(

;2013

al.,

et
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زیستسنجی الروهای سن دوم شبپرهی مینوز

معنيداری  5درصد با هم مقایسه شدند .نمودار با استفاده از

گوجهفرنگی

نرم افزار  Excelرسم شد.

آزمایش در قالب طرح کامال تصادفي با چهار تيمار
(سطح صفر 5 ،9/5 ،و  7/5درصد کائولين) و پنج تکرار در

نتایج و بحث

هر تيمار انجام شد .ترکيب مورد استفاده ،پودرکائولين بسته-

مرگ و میر الروهای سن دوم شبپرهی مینوز

بندیشده توسط گروه توليدی پردیس ( )WP 95%بود.

گوجهفرنگی در اثر کائولین

محلولپاشي با سمپاش دو ليتری انجام شد .برای تيمار شاهد

اثر غلظتهای مختلف کائولين ( 5 ،9/5و  7/5درصد)

از آب استفاده شد .پس از محلولپاشي روی گياهان گوجه-

بر مرگ و مير الروهای سن دوم شبپرهی مينوزگوجه-

فرنگي با ارتفاع حدود  83سانتيمتر ،تعداد ده عدد الرو سن

فرنگي در جدول  9نشان داده شده است .تيمارهای آزمایشي

دوم همسنسازی شدهی آفت بهصورت تصادفي با استفاده از

بر ميزان مرگ و مير ایجاد شده تاثير داشتند (.)P < 0.05

قلممو روی برگهای هر بوتهی گوجهفرنگي رها شدند.

مقایسهی ميانگين تيمارها نشان داد که ميزان مرگ و مير

گياهان گوجهفرنگي تيمار شده با چهار تيمار کائولين به-

الروها در تيمار شاهد با سه تيمار دارای کائولين تفاوت

صورت جداگانه درون قفسهای توری با مش ریز به ابعاد

داشتند ،اما بين سه تيمار تفاوت معنيدار وجود نداشت .به-

 73 × 23 × 23سانتيمتر (طول ،عرض و ارتفاع) قرار گرفتند.

طور ميانگين مرگ و مير ایجاد شده پس از  79ساعت کمتر

دمای گلخانه  95± 8درجهی سلسيوس ،رطوبت نسبي63± 93

از 93درصد بود که با گزارش هرناندز و همکاران

درصد و دوره نوری طبيعي بود .پس از  79ساعت درب

( )Hernandez et al., 2002در بررسي اثر کائولين بر

قفسها باز شدند و ميزان مرگ و مير ،تعداد الروهای فرار

مرگ و مير الروهای سن دوم برگخوار کلم

کرده و تعداد الروهای وارد شده به برگهای گوجهفرنگي

 ،Trichoplusia niتطابق دارد.

ثبت شدند .برای اندازهگيری ميزان دورکنندگي کائولين بر

آرتور و پوترکا ( )Arthur and Puterka, 2002اثر

الروهای سن دوم شبپرهی مينوز گوجهفرنگي ،پس از

کائولين را بر دو گونه آفت انباری بررسي کردند و نشان

شمارش تعداد الروهای مرده و زنده (موجود در بين اپيدرم

دادند که کائولين ميزان زندهماني این آفات را کاهش داده

برگهای گوجهفرنگي) در هر تکرار ،با تفریق تعداد

است .بارکر و همکاران ( )Barker et al., 2006نشان

الروهای مشاهده شده (مرده و زنده) از تعدادکل الروهای

دادند که کائولين باعث کاهش زندهماني الروهای شبپرهی

رهاسازی شده ( 93عدد الرو) ،تعداد الروهای دور شده

پشت الماسي ميشود .نتایج این پژوهش همچنين با نتایج

محاسبه شد .در تيمارهایي که الروها به درون برگها نفوذ

براهام و حاجي ( )Braham and Hajji, 2012که اثر

کرده بودند ،نمونهی آلوده از گياه جدا شد و درون ظرف

کائولين را بر ميزان مرگ و مير الروهای شبپرهی مينوز

پتری قرار گرفت؛ سپس به آزمایشگاه منتقل شده و با استفاده

گوجهفرنگي بررسي کردند ،تطابق دارد.

از پنس ،الروها از داالنهای ایجاد شده خارج شدند.

اثر دورکنندگی کائولین بر الروهای سن دوم شب-

تجزیه و تحلیل دادهها

پرهی مینوز گوجهفرنگی

ميزان تغذیهی الروها با استفاده از دستگاه سطح برگ-

اثر غلظتهای مختلف کائولين بر دورکنندگي الروهای

سنج (مدل  Delta-Tساخت  Burwellکمبریج ،انگلستان)

سن دوم شبپرهی مينوز گوجهفرنگي در شکل  9نشان داده

اندازهگيری شد .در صورت وجود مرگ و مير در شاهد،

شده است .نتایج نشان داد که غلظتهای مختلف کائولين بر

درصد مرگ و مير تيمارها با فرمول ابوت تصحيح شدند

دورکنندگي الروها اثر متفاوت دارند ( .)P < 0.05ساوور

( .)Abbot, 1925برای تجزیه و تحليل دادهها از نرم افزار

( )Saour, 2005نشان دادکه کائولينپاشي پنج درصد باعث

 SASاستفاده شد و ميانگين حداقل مربعات تيمارها در سطح

دورکنندگي پورههای پسيل پسته ميشود .پوترکا و همکاران
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جدول  -9ميانگين درصد مرگ و مير ناشي از کائولين روی الروهای سن دوم شب پرهی مينوز گوجهفرنگي ( Tuta

)absoluta
Table 1. Mean percentage mortality caused by Kaolin on second instar larvae of Tomato leaf miner
)(Tuta absoluta
)Kaolin (7.5%

)Kaolin (5%

)Kaolin (2.5%

Control

Second instar larvae

14.78±1.06b

17.64±1.06b

19.13±1.06b

0±1.06a

Mortality %

)* The means with different letter, significantly different at (P≤0.05

( )Puterka et al., 2005از کائولين برای دورکنندگي

نتایج بررسي اثر غلظتهای مختلف کائولين روی ميزان

پسيلگالبي  Cacopsylla pyricolaاستفاده کردند و نشان

تغذیهی الروهای سن دوم شبپرهی مينوز گوجهفرنگي نشان

دادند که ذرات کائولين باعث بهوجود آمدن احساس

داد که ميزان تغذیهی الروهای سن دوم در غلظتهای

ناخوشایندی برای پسيل شده و در نتيجه حشره از آن ميزبان

مختلف کائولين تفاوت ندارند و کائولين تغذیهی الروها را

دور ميشود .هال و همکاران ( )Hall et al., 2007اثر

کاهش نداده است (( )P ˃0.05جدول  .)9الپوینت

کائولين را بر دورکنندگي پسيل مرکبات Diaphorina

( )Lapointe, 2000از کائولين برای کاهش تغذیهی

 citriبررسي کردند و نشان دادند که کائولين سه درصد

سرخرطومي  Diaprepes abbreviatesاستفاده کرد و

باعث دورکنندگي پسيلها از برگهای درختان ليمو ميشود.

نشان داد که کائولين ميزان تغذیهی این آفت را کاهش مي-

سيسترسون و همکاران ( )Sisterson et al., 2003اثر

دهد .شولر ( )Showler, 2003با مطالعهی تاثير کائولين بر

کائولين پنج درصد را بر دورکنندگي الروهای کرم سرخ پنبه

ميزان تغذیهی الروهای سن سوم کرم برگخوار چغندرقند

در ورود به غوزههای پنبه بررسي کردند و نتایج مشابهي با

روی گياه پنبه گزارش کرد که ميزان تغذیهی این الروها

این مطالعه گزارش کردند.

کاهش یافته است .ریچ ( )Reich, 2006اثر کائولين را بر دو

مارکو و همکاران ( )Marko et al., 2008اثر کائولين

جنس  Acalymmaو  Diabroticaاز سوسکهای

را بر آفات درختان دانهدار مانند مينوز لکه گرد

خانوادهی  Chrysomelidaeکه آفت خيار هستند ،نشان داد

 Leucoptera scitellaاز خانوادهی  Lyontiidaeو مينوز

که کائولين ميزان تغذیه و خسارت این سختبالپوشان را

لکه تاولي زیر برگ  Phyllonorycter blancardellaاز

کاهش ميدهد .ناطقي و همکاران ( Nateghi et al.,

خانوادهی  Gracillaridaeبررسي کردند .همچنين فرازمند و

 )2013با بررسي اثر کائولين بر شتهی معمولي گندم نشان

همکاران ( )Farazmand et al., 2013تاثير کائولين را بر

دادند که کائولين ميزان تغذیهی شته را کاهش و عملکرد را

دورکنندگي پورهی پسيل معمولي پسته بررسي کردند و نتایج

در واحد هکتار افزایش داده است .بارکر و همکاران

مشابهي ارائه دادند.

( )Barker et al., 2006نشان دادند که کائولين ميزان

اثر کائولین بر میزان تغذیهی الروهای سن دوم

تغذیهی الروهای شبپرهی پشت الماسي را کاهش داده

شبپرهی مینوز گوجهفرنگی

است.
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* Different letters showed significant differences (P≤0.05)
)Tuta absoluta(  ميانگين دورکنندگي ناشي از کائولين روی الروهای سن دوم شب پرهی مينوز گوجهفرنگي-9 شکل
Figure 1. Mean of the repellencies caused by Kaolin on second instar larvae of Tomato leaf miner
(Tuta absoluta)

) در تيمارهای مختلف کائولين پسTuta absoluta(  ميانگين تغذیهی الروهای سن دوم شبپرهی مينوز گوجهفرنگي-9 جدول
 ساعت79 از
Table 2. Mean feeding of second instar larvae of Tomato leaf miner (Tuta absoluta) on different
concentrations of Kaolin after 72 hours
Treated

Leaf area consumed (Cm2)

% Leaf area consumed

Control

7.18±0.53a

31.30±2.43a

Kaolin 2.5%

6.01±0.53a

26.25±2.43a

Kaolin 5%

6.53±0.53a

28.93±2.43a

Kaolin 7.5%

6.54±0.53a

29.31±2.43a

* Similar letter show no significant at (P≤0.05)
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در مقابل ،نتایج کادوگان و شارباخ ( Cadogan and

شبپرهی مينوز گوجهفرنگي اثر ندارد و مصرف کائولين به

 )Scharbach, 2005نشان داد که کائولين بر ميزان تغذیه-

تنهایي جهت کنترل این آفت موثر نخواهد بود.

ی الروهای پروانهی ابریشمباف ناجور و پروانهی جنگلي

غلظتهای صفر 5 ،9/5 ،و  7/5درصد کائولين بر

در شرایط آزمایشگاهي تاثير ندارد .برخي پژوهشگران بر

پارامترهای مرگ و مير ،تعداد الروهای دور شده از برگ و

این باور هستند که کائولين بر ميزان تغذیهی آفات موثر

ميزان تغذیهی الروهای سن دوم شب پرهی مينوز گوجه-

است اما بعضي به این نتيجه رسيدهاند که مصرف کائولين بر

فرنگي نشان داد که کائولين در دورکنندگي الروها موثر

ميزان تغذیهی آفات تاثير ندارد .این نتيجهگيری احتماال به

است .از طرف دیگر بين غلظتهای سهگانهی کائولين در

رفتار گونهی مورد نظر و شرایط محيطي موثر بر آن بستگي

این پارامتر ،تفاوت معنيداری مشاهده نميشود .در پارامتر

دارد .براساس نتایج بهدست آمده از این پژوهش ،کائولين

مرگ و مير ،در سه تيمار  5 ،9/5و  7/5درصد ،به طور

تاثير معنيدار بر تغذیهی الروهای سن دوم شبپرهی مينوز

ميانگين کمتر از  93درصد مرگ ومير ایجاد شده است .هر

گوجهفرنگي ندارد و این شاید به دليل رفتار مينوزی

چند که غلظتهای مختلف کائولين توانستهاند مرگ و مير

الروهای این آفت باشد که در صورت فرار نکردن از سطح

نسبي ایجاد کنند ،اما این ميزان مرگ و مير برای کنترل این

برگ گياه ميزبان ،ابتدا شرایط بحراني ناشي از وجود

آفت مهم و کليدی احتماالً کافي نيست .بررسي اثر غلظت-

پوشش کائولين روی برگها را تحمل ميکنند ،سپس با

های مختلف کائولين بر پارامتر ميزان تغذیه نشان داد که

اندکي تغذیه از اپيدرم وارد الیهی مياني (مزوفيل) ميشوند

کائولين بر این پارامتر اثر ندارد و نميتواند ميزان تغذیهی

و در شرایط ایمنتری به تغذیه ادامه ميدهند .با توجه به

الروها از مزوفيل برگ را کاهش دهد .با توجه به نتایج به-

بررسي منابع و نتایج حاصل از این مطالعه ،ميتوان نتيجه

دست آمده از این مطالعه ،از بين سه غلظت کائولين یاد

گرفت که کائولين بر بازدارندگي تغذیهی الروهای آفت

شده ،غلظت  9/5درصد برای ایجاد دورکنندگي الروهای
این آفت توصيه ميشود.
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Abstract
Effect of Kaolin on second instar larvae of Tomato leaf miner moth, Tuta absoluta (Meyrick) was
investigated. Effect of various concentrations (0, 2.5%, 5% and 7.5%) of Kaolin was tested on second
instar larvae of tomato leaf miner. Kaolin was sprayed in a completely randomized design with five
repetitions on each tomato plant with height of about 30 cm. Then, ten second instar larvae of tomato
leaf miner were released randomly on tomato leaves. After 72 hours, data in the mortality of larvae,
escaped larvae and feeding amount (in cm2 and % of eaten ( were taken. The feeding amount was
measured by leaf level device. Data were analyzed with SAS software. Based on the results, different
concentrations of Kaolin, had significant repellency properties and mortality on larvae. The mean of
larval repellency calculated for concentrations of Kaolin %2.5, %5, %7.5 and control were
(3.00±0.39), (3.40±0.39), (3.00±0.39) and (1.60±0.39), respectively. In average less than 20%
mortality was observed for various concentrations of Kaolin. In contrast, none of the concentrations of
Kaolin had significant effect on feeding amount of the second instar larvae of pest.
Key words: Kaolin, Repellent, Second instar larvae, Tomato leaf miner
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