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 چكيده

اي ارزیابي در شرایط آزمایشگاهي و گلخانه A. agrestis  ليسک برمتالدئيد و  ®نيمارین ،جدید چریشهاي فرموالسيونتاثير 

مختلف  يهاتظدر غل (Spathiphyllum wallisii Regel) اسپاتيفيلومگياه زینتي  يهابرگ ،يسنجستیز يهاشیدر آزما. شد

 14تا ها آن هیو تغذ مرگ و مير زانيو مشده  يها رهاسازبرگ يبالغ روناسن هم يهاسکيو سپس ل ورغوطه ®نيمارین چریش و

برابر چریش  59/1 ®نيماریننسبي سميت  ودر هزار  5/22و  1/34به ترتيب  ®و نيمارین چریشبراي  50LCمقادیر . شد نييروز تع

مربوط به روز  15بعد از تيمارها  ترین تاثيربيشو انجام  ماريت 4در  يتصادف در قالب طرح كامالً ياگلخانههاي آزمایش. برآورد شد

-هدرصد ب 63/51و  85/47هاي ميانگينبه ترتيب با  ®نيمارینو  چریشدر مقایسه با درصد  75/95 مرگ و مير ميانگينمتالدئيد با 

 خیتفر درصدبود و  (گرم 9) با شاهد سهیگرم در مقا 9/1 و 72/1 بيبه ترت هیبر تغذ ®نیماريو ن شیچر ريتاث. همچنين، دست آمد

هاي به ترتيب در غلظت ®و نيمارینچریش نتایج، تركيبات بر اساس . كاهش یافتداري صورت معنيبه با شاهد سهیمقا در تخم

كاهش خسارت  سبباثر منفي داشته و  A. agrestisهاي اسپاتيفيلوم، در تغذیه در هزار و تا ده برابر آن روي برگ 5/22و  1/34

تركيبات مذكور  . با این حالحفظ شدو در پي آن افزایش غلظت، ليسک با افزایش سن و جثه اثر . این اي شدگلخانه شرایط درآن 
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 مقدمه

ها و هاي برگي در گلخانهترین آفات سبزيها مهمليسک

-هاي شمالي كشور به شمار ميفضاي باز به خصوص در استان

از طریق تغذیه از  كميضمن ایجاد خسارت آیند. این آفات 

برگ، گل، ساقه، ریشه و بذور گياهان زینتي، سبب كاهش 

در . (Ahmadi, 2009)شوند كيفيت محصول هم مي

اقليمي )حرارت علت شرایط مناسب  بههاي كشور گلخانه

شدت خسارت ها و معتدل و رطوبت نسبي باال(، فعاليت ليسک

م استفاده ها بسيار زیاد است و این موضوع از عوامل مهآن

توان به ها ميترین آنباشد كه از مهممي هاكشوسيع از ليسک

سابقه  . (Noorbakhsh et al., 2011)متالدئيد اشاره كرد

تنان در كشور در حدود چهل سال استمرار داشته مبارزه با نرم

 ،هاو در این مدت افزایش سطح زیر كشت و توسعه گلخانه

ه دنبال داشته است. به ها را بكشافزایش مصرف ليسک

ها ها در گلخانهكشاي از ليسکكه درصد قابل مالحظهطوري

-هاي شمالي كشور براي كنترل این گونهبه خصوص در استان

. كاهش مصرف (Ahmadi, 2010) ها اختصاص یافته است

مانده سموم سموم شيميایي به منظور به حداقل رساندن باقي

ملزومات اساسي امنيت  روي محصوالت كشاورزي، یكي از

 ،بنابراین. (Namvar et al., 2011)آید غذایي به حساب مي

روي این دسته از با تاثير كافي غير شيميایي انتخاب سموم 

هاي مهم سوء زیست محيطي از اولویت كمترین اثرو با آفات 

و فریكول،  ديباشد. متاسفانه در حال حاضر به جز متالدئمي

 هاسکيل كنترلي در كشور برا يگریثبت شده د بيترك

از شده ج استخرااستفاده از تركيبات  ،وجود ندارد. در این ميان

در كنترل  يتواند جایگاه خاصكش ميگياهان به عنوان آفت

هاي با كشآفت. (Barker, 2002) آفات داشته باشد

منشاءگياهي، عموماً براي انسان و سایر پستانداران و همچنين 

خطر هستند و در طبيعت نيز به سرعت كم دشمنان طبيعي

دهد كه ها نشان ميبررسي (.Isman, 2000)شوند تجزیه مي

هاي زیادي در خصوص كارایي تركيبات با تاكنون بررسي

هاي گياهي روي آفات ها و اسانسمنشا گياهي، عصاره

 ;Rastegari et al., 2016مختلف انجام شده است )

Bolandnazar et al., 2017; HeidaryAlizadeh et 

al., 2017; Taghizadeh Saroukolai et al., 2017). 

 .Azadirachta indica Aبا نام علمي درخت چریش 

Juss  از خانوادهMeliaceae یكي از گياهان  داراي خواص ،

هاي سال گذشته، پژوهش 25باشد كه طي كشي ميآفت

كش، كش، كنهوسيعي درباره تاثير آن به عنوان حشره

كش و دوركننده حشرات و كش، قارچنماتدكش، ليسک

 ,.Tirgari et alها انجام شده است )كننده رشد آنتنظيم

2006; Ploomi et al., 2009; Modarres Najafabadi, 

2010; Salahi Ardakani and Hoseininejad Seied, 

2012; Shakarami et al., 2014;  HeidaryAlizadeh 

2019., et alAnoop  ; 2017 .,et al.) 

بومي كشورهاي هندوستان، برمه، پاكستان، این گياه 

سریالنكا، بنگالدش و مالزي بوده و در آنجا در مناطق كم 

 احتمالبهكند. این گونه آب و جنگلي به طور خودرو رشد مي

از هندوستان وارد ایران شده و در نواحي گرم جنوبي كشور 

 شده استمانند بندرعباس، چابهار و ميناب پراكنده 

(Sadeghi, 1996ماده .)ي كشآفتترین فعاليت اي كه بيش

 National) شوداز مغز دانه چریش استخراج مي ،داردرا 

Research Councile, 1992.)  ماده آزادیراختين

هاي مخلوطي از جزء ایزومریک به نامیستروئيدي و اكد

 A نكه آزادیراختيبوده  Gتا آزادیراختين  Aآزادیراختين 

تركيب متفاوت در  24بيشتر مورد توجه است. حدود 

 هاآنآزادیراختين قطبي و غير قطبي وجود دارد كه مخلوط 

هاي در گونهافزایش تحمل یا مقاومت نرخ  يمشخص طوربه

 ,Verkerk and Wright)داده است كاهش را  سيمورد برر

ترین ميزان سميت را براي تركيبات فعال چریش، كم (.1993

پستانداران دارند و داراي ماندگاري كم روي گياهان و 

همچنين داراي اثرات انتخابي روي دشمنان طبيعي آفات 

این ماده روي  .(Isman, 2006; Khater, 2012)هستند 

ها داراي خواص ضد ها و ليسکحلزون هاي مختلفگونه

اي و دوركنندگي در اختالط با جيره غذایي و به صورت تغذیه

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=1652
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=1652
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=1652
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قدرت داراي و نيز بوده هاي گياهي پاشيدن روي اندام

هاي تاثير عصاره يبررس .(Ebenso, 2009) كشندگي است

 Limicolaria يهاحلزون يمختلف برگ چریش رو

aurora Jay   وArchachatina marginata Swainson 

بعد را  يادیتلفات ز شیها نشان داد كه عصاره چردر گلخانه

ساعت در  72و پس از  L. auroraساعت در گونه  48از 

قدرت كنترل  يو دارا وجود آوردهبه A. marginata گونه

حلزون  يرو شیعصاره چر .(Ebenso, 2009) است يموثر

Zonitoides arboreus Say قدرت  يدارا هادر گلخانه

و عملكرد آن قابل  بودههفته  کیباال و بالغ بر  يدوركنندگ

 استشده گزارش  یيايميبا سموم ش سهیمقا

(Hollingsworth and Armstrong, 2008)ي. اثر كشندگ 

به همراه تركيبات سينرژیتي و پيپرونيل  شیروغن چر

روي گونه  MGK- 264 (ENt 8184)و  (PB)كساید توبو

Limnaea acuminate Lamarck و مشخص  شد مطالعه

صورت ه و چه ب خالصصورت ه چه بروغن مذكور  كهشد 

هاي عصبي يستماثرات متفاوتي روي س PBو ENtتركيب با 

 ندداشتآن  كنترلموثري در  گونه مذكور گذاشته و نقش

(Singh and Singh, 2000). در دز كمتر از  شیروغن چر

باعث ساعت  24بعد از متر مربع در سانتيگرم يليم 05/0

 .Deroceras reticulatum O سکيل يهاتمام تخمتلفات 

F. Muller شد (Iglesias et al., 2009).  چریش روي اثر

در آزمایشگاه  Muller Monacha obstructa حلزون گونه

هاي نابالغ و بالغ با افزایش نشان داد كه ميزان تغذیه حلزون

ليتر بر ليتر، و در غلظت ده ميلي یافتهغلظت چریش كاهش 

 50LC. كردندها به طور كامل از تماس با غذا دوري حلزون

ها ميلي ليتر بر ليتر بود و تخم 18/2هاي تيمار شده براي تخم

 ,.Shoaib et al) بر ليتر تفریخ نشدند ليتردر غلظت ده ميلي

2010). 

منظور هاي گذشته به به كارگيري سموم شيميایي در دهه

به  ،هارسان ليسکهاي آسيبحفظ محصول در مقابل گونه

هاي دليل جلب اعتماد كشاورزان به عنوان یكي از اولویت

گرفته  صورتزا به طور مكرر هاي خسارتليسک مدیریت

در است. استفاده مداوم از این سموم موجب ایجاد مقاومت 

ام و دو ،ها روي دشمنان طبيعيتاثيرات سوء آن ،هاليسک

برهم خوردن در نهایت ها در محيط زیست و پایداري آن

شده است آور هاي زیانتعادل اكوسيستم به نفع ليسک

(Barker, 2002).  هاي استفاده از روشضرورت با توجه به

تركيب چریش در كنترل  نظر به پتانسيل مختلف غيرشيميایي و

 Shakarami et al., 2014; HeidariAlizadeh et) آفات

al., 2017) راستاي كاهش مصرف  به عنوان روشي جدید در

 امولسيونتاثير فرموالسيون در تحقيق حاضر  ،شيميایي سموم

-تهيه شده در بخش تحقيقات آفت( EC %28/1) چریش

با  سهیدر مقا ،كشورپزشكي موسسه تحقيقات گياه يهاكش

به ثبت  كش مجاز وسم ليسکو نيز  ®نوع تجاري آن، نيمارین

مورد  A. agrestis  سکيروي لها در گلخانهمتالدئيد رسيده 

  گرفت. بررسي قرار 

 

 هامواد و روش

 روش آزمایشگاهي

 A. agrestis ليسکو پرورش آوری جمع

ها، سکيل تيفصل فعال يها، در ابتداشیانجام آزما براي

 A. agrestisليسک  يهاآلوده نمونه يهااز گلخانه

درجه سلسيوس،  18 ± 2 يو در اتاقک رشد با دما يآورجمع

 12ساعت تاریكي و  12 درصد و دوره نوري 75 ± 5 رطوبت

از  ،منظور نی. بدتكثير شدند شگاهیدر آزما ساعت روشنایي

 مترسانتي 60×  40× 70دار به ابعاد شهواك ياشهيظروف ش

و  زیرینمتر خاك پوكه در سطح سانتي 10و حاوي  مكعب

بر روي آن استفاده شد.  لیاستر يمتر خاك گلدانسانتي 30

براي جلوگيري از آلودگي محيط پرورش به عوامل مختلف 

خاك ظروف ، قارچي، باكتریایي، نماتد، حشرات و غيره

استریل شد. براي ایجاد محيط مناسب پرورش از نظر تامين 

ها، در ظروف مذكور سکيغذا و ایجاد پناهگاه براي ل

دو  ،. بدین جهتشدكشت  لوميفياسپاتگل زینتي هاي بوته
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متر از یكدیگر ایجاد و سانتي 20پشته به فاصله عرضي 

 متريدر عمق سه سانتي يبرگ 4تا  3حداقل ي هاپاجوش

 15به  اهانيارتفاع گ ،روز 20. پس از گذشت ندشد هشتاك

ها قرار داده بالغ روي آن سکيمتر رسيد و تعداد ده لسانتي

ممانعت از به منظور براي تأمين رطوبت محيط  ،همچنين شد.

پاش دستي با یک آبایجاد اختالل در فعاليت حياتي جانور، 

ها سکيبراي جلوگيري از فرار لشد. ها مرطوب ميروي برگ

متر تهيه قطر یک ميلي بهاز داخل ظروف، سرپوش توري مانند 

روف چسبانده هاي ظلبهبه دار، و با استفاده از نوارهاي چسب

محيط خشک باشد و یا  ،. اگر در طول مدت پرورشندشد

آب اضافي در ظروف وجود داشته باشد، فعاليت حياتي حيوان 

از موارد دیگر حفظ بهداشت  بنابراین، .شوددچار اختالل مي

از فضوالت  لوميفياسپاتهاي گل محيط، نظافت سطح برگ

پرورش براي ها و شستشو و تميز كردن روزانه ظروف سکيل

 جلوگيري از ایجاد آلودگي و بروز بيماري در گونه مزبور بود.

، تخممرحله  چهار ها كه شاملبا توجه به مراحل رشدي ليسک

هاي سنجيدر زیست ،نئونات، ليسک جوان و بالغ است

از  ايگاهي از مرحله جوان و در آزمایش گلخانهشآزمای

، از این مراحل تمایزبراي . شدها استفاده مرحله بالغ ليسک

 به كمک گرفته شد هاارتباط بين مرحله رشدي و وزن ليسک

گرم و  2/0تا  1/0جوان هاي وزن ليسکبيشترین كه طوري

   (. Zotin, 2007گرم است ) 1تا  5/0بالغ هاي ليسک

 يسنجستیز هایشیآزما

 يمقدمات يسنجستیز

  ونيشامل فرموالس يسنجستیدر ز شیمورد آزما باتيترك    

EC براي انجام این . ندبود (1%) ®نیمارين و (%28/1) شیچر

استفاده اسپاتيفيلوم  ينتیز اهيگ يگرمده هايبرگاز  ،آزمایش

 يهادر محلول ،ها پس از چيدن از گياه و توزینبرگشد. 

شدند ور غوطه هيمشخص به مدت پنج ثان يهابا غلظت يسم

(Shoaib et al., 2010) .كاغذ  يروهاي تيمار شده برگ

خشک ها آنكش روي قطرات آفتتا شدند قرار داده  يصاف

 دمبرگ، آزمایشمدت براي حفظ رطوبت برگ در . ندوش

متر و سانتي 3درون استوانه پالستيكي پر از آب به قطر دهانه 

متر قرار داده شد. براي جلوگيري از تبخير سانتي 11 ارتفاع

و شده آب، دور تا دور دهانه لوله با پنبه مرطوب پوشانيده 

براي ثابت نگهداشتن، هر لوله در داخل خاك گلدان تعبيه 

روزانه مقدار آب داخل لوله بازدید و آب از دست رفته با  شد.

ي محصور و شد. هر گلدان با پارچه تورفشان افزوده ميآب

. تعداد ده عدد ليسک در زیر پوشش توري رهاسازي شد

 هیو تغذ و تلفات ياتاقک رشد نگهدار طیرادر شها گلدان

 .ندشد ادداشتیساعت  24و هر  روز 14ها به مدت سکيل

مرگ و مير درصد  75 - 25هایي كه بدین ترتيب، غلظت

با استفاده از  نينابيب يهاتظغل ،سپس وایجاد كردند، تعيين 

 ,Roberdson and Priesler) محاسبه شدندفاصله لگاریتمي 

-ستیز شیها قبل از آزماسکيلقابل ذكر است كه . (1992

پرورش گرسنه نگه  يهاساعت در قفس 24به مدت  يسنج

ها در دو به اینكه خسارت ليسک نظر ،همچنين .ندداشته شد

مرحله نابالغ و بالغ با توجه به جثه جانور و ميزان تغذیه متفاوت 

مدنظر قرار داده شد  ،ها، جثه ليسکاست، بنابراین در آزمایش

 و براي حصول نتایج دقيق، همه جانوران در شروع آزمایش

 گرم 2/0تا  1/0نابالغ به وزن جوان هاي وزن شدند. از ليسک

 .(Zotin, 2007) استفاده شدسنجي ستیزدر آزمایش 

 یينها يسنجستیز

در محدوده با پنج غلظت  يسنجستیز ياصل شیآزما 

 ®نيماریندر هزار به ترتيب براي  45-10و  35-5هاي غلظت

(1% EC)  و چریش(28/1% EC) چهار تكرار به همراه ، در

بالغ نا سکيعدد ل دهاز  ،انجام شد. در هر تكرارشاهد )آب( 

 يسنجستی. زشد استفادهگرم  2/0تا  1/0و با وزن سن هم

هر  تلفات مشابه روش ارائه شده در آزمون مقدماتي اجرا و

و  تلفات زاني. مشدو ثبت  يابیارز روز 14روز و به مدت 

 ي. براندالعمل در نظر گرفته شدبه عنوان عكس هیتغذ

 حیابتدا توسط سوزن تشر ،مرده از زنده يهاسکيل صيتشخ

تحرك و فقدان  هدهصورت عدم مشا ضربه زده شد و در

 يبرا آمد.ميمرده به حساب  سکيحركت سطح پوست، ل
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 ،ي، درجه آزادsquare -chiخط،  بي، ش50LCبرآورد 

بودن و  يمواز هيمورد نظر و فرض يهاغلظت نانيحدود اطم

 Hypothesis of) ونيمعادل بودن خطوط رگرس

parallelism and equality) افزار از نرمPOLO-PC 

 .(LeOra software, 1987) شداستفاده 

  يشكتخم زانيم يابیارزآزمایش 

توسط  A. agrestis سکيتخم گذاشته شده ل يهاتوده

داخل  یيتاده هايهها در دست. تخمندشد يآوربرس جمع

. داده شدندقرار   لیخاك مرطوب استر حاوي يپترظروف 

 10با غلظت  (EC %28/1) و چریش (EC 1%) ®نيمارین سموم

شاهد )آب( به  ودر هزار  341و  225ترتيب به  50LC  برابر

. ندشد يپاشمحلول ،تخم يهاتوده يرو تريليليدو م زانيم

 يهاشیكه آزما ي، رطوبت و دوره نوردمادر همان  شیآزما

 خیتفر يهاصورت گرفت. تعداد تخم ،شدانجام  يسنجستیز

 ها محاسبه شد.تخم خیدو هفته ثبت و درصد تفر يشده برا

  ایروش گلخانه

-غلظت نييو تع يسنجستیز يهاشیپس از انجام آزما

تردر قيدق جهيبه نت يابیدست يها براسکيل يموثر رو يها

 و (EC 1%) ®نيمارینگياهي غلظت مؤثر سموم كنترل آفت، 

 در ديمتالدئ شيميایيسم  در مقایسه با (EC %28/1)چریش 

، (EC %28/1) چریش، (EC 1%) ®نيمارین شامل چهار تيمار

( و شاهد )آب( در شركت سميرانتهيه شده از ) ديسم متالدئ

 يقاتيمراكز تحق يهادر گلخانه يقالب طرح كامالً تصادف

. قرار گرفت يمورد بررسو تهران مازندران  ،النيگ يهااستان

وزن  A. agrestisليسک  جانوران كاملبا توجه به اینكه 

، بر اساس (Zotin, 2007)گرم دارند  1تا  5/0تقریبي 

العمل هاي متعدد انجام شده و مشاهده عكسآزمایش

 50LCبرابر  دهگرم به غلظت  6/0 ± 1/0هاي با وزن ليسک
، از این (EC %28/1)چریش  و (EC 1%) ®نيمارینتركيبات 

ميزان  ،همچنين استفاده شد.غلظت در آزمایش گلخانه 

 زانياساس م بر كيلوگرم در هكتار 25 ديمتالدئمصرف سم 

  كشور بود. شده در فهرست سموم مجاز هيتوص

مترمربعي به  10در قطعات آزمایش در شرایط گلخانه 

. شدمترمربعي انجام  5/2تكرار  4فواصل سه متر از یكدیگر با 

متر مربع  5/2قسمتي از گلخانه به مساحت  ،هر تكرار آزمایش

ها )به دليل حركت بود كه براي جلوگيري از تداخل ليسک

بوته در هر  9ده شد. تعداد هاي سيمي استفاها( از توريآن

ها با هر بوته بوته در نظر گرفته شد. 180 در مجموعو  تكرار

كه سطوح به طوريشده  برهيكال يسمپاش پشتتركيب توسط 

آغشته  به تركيب سميبه طور كامل ها یي و پایيني آنباال

ها پاشي شدند. بعد از خشک شدن سطوح برگشود، محلول

عدد  60 تعداد رهر تيمادقيقه، در  30حدود  در مدت زمان

گياهان زینتي روي  (عدد ليسک 360 در كل) سنليسک هم

به منظور جلوگيري از خروج  .شدرهاسازي  لوميفياسپات

هر قطعه به طور  ،با قطعات دیگرها نو یا تداخل آها سکيل

ه شد ركامل )از تمام سطوح( با تور پالستيكي محكم محصو

، 6، 4، 2هاي زنده یک روز قبل و سکي. شمارش تعداد لبود

روز پس از زمان اعمال تيمارها انجام گرفت.  15و  10، 8

-تيلتون محاسبه شد. دادهدرصد تلفات از فرمول هندرسون 

تجزیه  SPSS آماريافزار نرمدست آمده با استفاده از ه اي به

مورد دانكن با استفاده از آزمون تيمارها  هایتو تحليل و در ن

-براي اندازه بندي شدند.قرار گرفته و گروهمقایسه آماري 

گيري سطح خسارت برگ در هر تيمار با استفاده از دستگاه 

، (Delta-T Devices LTD, UKمدل )سنج برگ سطح

ابتدا ميانگين درصد سطح سالم و خسارت دیده براي یک 

گاه با در نظر گرفتن سطح برگ در هر تيمار محاسبه شد. آن

كل برگ )سطح سالم+ سطح خسارت دیده(، درصد خسارت 

 برگ تعيين شد.

 

 نتایج

 سنجيزیست هایآزمایش

 50LCسنجي، مقادیر هاي زیستبر اساس نتایج آزمایش

 (1%) ®و نيمارین (1%/28چریش ) EC هايونيفرموالسبراي 

 (.1در هزار برآورد شد )جدول  5/22و  1/34برابر با  به ترتيب
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 ®چریش در مقایسه با نيماریندر  50LC ،اگر چه از نظر مقدار

نشان داد كه  مربوطههاي اطمينانبررسي حدود  تر است،بيش

فرضيه موازي  ندارد.ي وجود داربين دو تركيب اختالف معني

 POLO-PCخطوط رگرسيون پس از بررسي با نرم افزار بودن 

، و محاسبه سميت نسبي با توجه به تایيد این نظریهتایيد شد. 

درصد  95برابر )محدوده اطمينان  59/1 ®نيمارین سميت

 .برآورد شد(( چریش 41/2-07/1)

 

 Agriolimax agrestisروي ليسک  (EC 1%) ®و نيمارین (EC %28/1) وابسته چریشو پارامترهاي  50LCبرآورد  -1جدول 

Table 1. Estimation of LC50 and related parameters of Neem (EC 1.28%) and Neemarin (EC 1%) on 

Agriolimax agrestis 

Chi-square Slope ± SE (ml/L) (Confidence  50LC

limits 95%) 
Df N* Treatments 

1.36 1.75 ± 0.44 34.1 (25.7 ± 56.9) 3 240 Neem 
2.61 1.54 ± 0.35 22.5 (16.3 ± 37.1) 3 240 ®Neemarin 

*N= Total number of tested slugs  

The numbers in the columns with different letters indicate significant difference (Duncan, p ≤ 0.05) 

 

هاي تيمار شده در ها روي برگميانگين تغذیه ليسک

و  (EC %28/1)در هزار چریش  5/22و  1/34هاي غلظت

داري در از نظر آماري اختالف معني (EC 1%) ®نيمارین

 .)P; 88.5 = 2,9F > 0.0001( مقایسه با شاهد نشان داد

هاي تيمار شده با تركيبات ها از برگميانگين تغذیه ليسک

گرم در  2كمتر از  (EC 1%) ®نيمارین و  (EC %28/1) چریش

 (. 1شكل بود ) (گرم 9) مقایسه با شاهد

 

 
Different letters indicate significant difference (Duncan, p ≤ 0.05) 

 50LCهاي گياه زینتي اسپاتيفيلوم با مقادیر روز پس از تيمار برگ 14)گرم( تا  Agriolimax agrestis ميانگين تغذیه ليسک -1شكل 

آزمایش شده در هر هاي در مقایسه با شاهد در شرایط آزمایشگاهي )تعداد ليسک (EC 1%) ®و نيمارین  (EC %28/1)تركيبات چریش 

 عدد( 40تيمار= 
Figure 1. The mean feeding of Agriolimax agrestis (g) 14 days after treatment of the leaves of the 

ornamental plant Spathiphyllum with LC50 values of Neem (EC 1.28%) and Neemarin® (EC 1%) 

compounds compared with control in laboratory conditions (number of tested slugs per treatment= 40) 
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   A. agrestisليسک تخم ارایي تركيبات رویك

نشان  A. agrestisهاي ليسک نتایج درصد تفریخ تخم

دو تركيب  50LCهاي ليسک با مقادیر تخم دهد كه وقتيمي

، هاي ليسکتيمار شد، ميانگين تفریخ تخم ®چریش و نيمارین

-ولي غلظت ،داري در مقایسه با شاهد نشان داداختالف معني

نشان ندادند  ®داري با نيمارینمشابه چریش اختالف معنيهاي 

(F = 12.29, df = 2,9, p= 0.0027) (در 2 شكل .)

ها با به مجموع، نتایج بيانگر آن است كه درصد تفریخ تخم

-در مقایسه با شاهد كاهش مي ®كارگيري چریش و نيمارین

اثر مشابهي روي ميزان درصد  تقریباً  ®یابد و چریش و نيمارین

 اند.داشته A. agrestisهاي ليسک گونه تفریخ تخم

 
Different letters indicate significant difference (Duncan, p ≤ 0.05) 

در مقایسه  (EC 1%) ®و نيمارین (EC %28/1)در تيمار با تركيبات چریش  Agriolimax agrestisليسک  تخمميانگين تفریخ –2شكل 

 عدد( 40آزمایش شده در هر تيمار= هاي )تعداد ليسکدر شرایط آزمایشگاهي با شاهد 
Figure 2. Mean hatching of Agriolimax agrestis egg in treatment with Neem (EC 1.28%) and Neemarin® 
(EC 1%) compounds in comparison in laboratory conditions (number of tested slugs per treatment=40) 

 

 ایگلخانه شیآزمانتایج 

تجزیه واریانس مركب در سه منطقه مورد آزمایش شامل 

-گيالن، مازندران و تهران  نشان داد كه اثر تيمار و مكان معني

دار نيست. این دار است ولي اثر متقابل مكان در تيمار معني

رود اختالف بين مناطق، بيشتر تحت تاثير تغييرات احتمال مي

هاي آزمایش شده باشد. با توجه به نحوه اثر وزن ليسک

در توقف  (EC 1%) ®و نيمارین  (EC %28/1)تركيبات چریش 

تغذیه و یا كاهش آن و در ادامه تلفات، متفاوت بودن جثه 

العمل تواند عكسجانوران آزمایش شده در مناطق مختلف مي

متفاوت آن را نسبت به تركيبات مذكور موجب شود. با توجه 

ها بر پایه ها، دادهدار بودن اختالف بين تيمارها و مكانبه معني

ستان به طور جداگانه مورد بررسي تصادفي در هر ا طرح كامالً

 قرار گرفت. 

ها ميانگين درصد تلفات ليسک در استان مازندران،

روزهاي پس از تيمار نشان داد تمام داري را در اختالف معني

ها در همه با افزایش زمان، بر تعداد تلفات ليسک (.2)جدول 

 (. دو روز پس از اعمال تيمارها،3تيمارها افزوده شد )جدول 

و  (2/37 ± 6/1)بيشترین كيلوگرم در هكتار(  25متالدئيد )

ها را روي ليسکدرصد كارایي ( 3/3 ± 3/1)ترین كمچریش 

در یک گروه و  ®نشان دادند. تيمارهاي چریش و نيمارین
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متالدئيد در گروه جداگانه قرار گرفتند. كاربرد مقادیر دو 

نسبت به كاربرد متالدئيد در دز  ®نيمارین و تركيب چریش

ها در تمام تري در كنترل ليسکتوصيه شده، كارایي كم

روز پس از  15كه روزهاي پس از تيمار نشان دادند، به طوري

درصد  4/91 ± 3/1 اعمال تيمارها، متالدئيد با ميانگين كارایي

و چریش  ،نسبت به دو تركيب دیگر مؤثرتر واقع شد. همچنين

در مقادیر به كار برده شده در تمام روزهاي پس از  ®نيمارین

ها داري در كنترل ليسکتيمار، از لحاظ آماري اختالف معني

ها با تغذیه از ليسک مرگ و مير، پس از تيمار روز 15نداشتند. 

درصد  50تر از هاي تيمار شده با دو تركيب مذكوركمبرگ

 بود.

پس از  Agriolimax agrestis ( و متالدئيد روي ليسکEC 1%) ®، نيمارین(EC %28/1)كارایي چریش تجزیه واریانس  -2جدول 

 تيمار در گلخانه مازندران
Table 2. Analysis of variance of the efficacy of Neem (EC 1.28%), Neemarin® (EC 1%) and Metaldehyde 

on Agriolimax agrestis after treatment in Mazandaran greenhouse 

MS df Variation 

Resources 
15 10 8 6 4 2   

2959.3 2962.7 3007.2 1571.1 1451.6 1463.1 2 Treatment 
55.1 24.8 52.2 26.9 18.96 10.01 9 Error 
12.3 10.8 19.34 18.08 20.3 20.8 -  CV* 
53.7 119.42 57.54 58.28 76.53 146.06 - F 

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 - P 
*Coefficient of Variation 

The numbers in the columns with different letters indicate significant difference (Duncan, p ≤ 0.05) 

 

و متالدئيد روي  (EC 1%) ®، نيمارین(EC %28/1)( تركيبات چریش معيارخطاي  ±)مقایسه ميانگين كارایي  -3جدول 

 پس از تيمار در گلخانه مازندران  Agriolimax agrestisليسک
Table 3. Comparison of mean efficiency (Percentage ± Standard error) of Neem (EC 1.28%), Neemarin® 

(EC 1%) and Metaldehyde compounds on Agriolimax agrestis after treatment in Mazandaran greenhouse 

Mean efficacy (%) days after application ± SE  Treatments 
15 10 8 6 4 2 

b47.9±2.0 b38.7±1.8 b26.2±3.3 b23.4±3.2 b16.3±1.9 b5.0±1.6 

 
®Neemarin 

(225ml/L) 
b41.4±1.6 b23.3±2.7 b17.2±2.4 b.012±2 b5.3±1.7 b3.3±1.3 Neem 

(341ml/L) 
a91.4±1.3 a76.2±2.7 a68.5±3.3 a50.6±2.4 a42.4±2.7 a37.2±1.6 Metaldehyde 

)2g/m2.5) 
The numbers in the columns with different letters indicate significant difference (Duncan, p ≤ 0.05) 

دیده توسط هاي آسيبدر شرایط گلخانه، ميانگين تعداد برگ

در بين تيمارهاي  داريها از لحاظ آماري تفاوت معنيليسک

 داشت ( و متالدئيدEC 1%) ®، نيمارین(EC %28/1)چریش 

)0.0001<  ; p53.7=  2,9F(هاي خسارت . درصد برگ

از لحاظ آماري  چریش دیده توسط ليسک در تيمار متالدئيد و

با اختالف از این دو  ®در یک گروه قرار داشته و تيمار نيمارین

مشاهدات، تغذیه بر اساس (. 3شكل بندي شد )تيمار طبقه

ها در هر سه تيمار مذكور ناچيز بوده و به خسارت قابل ليسک

در حالي كه در تيمار شاهد، ميزان  ؛توجهي منجر نشده است

 تغذیه و خسارت در حدود پنج برابر افزایش داشته است. 
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Different letters indicate significant difference (Duncan, p ≤ 0.05) 

( و متالدئيد EC 1%) ®، نيمارین(EC %28/1)هاي آسيب دیده گياه اسپاتيفيلوم تيمار شده با چریش ميانگين درصد برگ -3شكل

 روز پس از تيمار در شرایط گلخانه 15تا   Agriolimax agrestisتوسط ليسک
Figure 3. Mean percentage of damaged leaves of Neem (EC 1.28%), Neemarin® (EC 1%) and 

Metaldehyde treated Spathiphyllum by Agriolimax agrestis up to 15 days after treatment in greenhouse 

conditions

ها در فواصل در استان گيالن، ميانگين درصد تلفات ليسک

پس از تيمار نشان داد كه به جز ششمين روز در بقيه زماني 

دار روزهاي آماربرداري، در سطح یک درصد اختالف معني

(. بر اساس نتایج، با افزایش زمان، بر 4وجود دارد )جدول 

(. 5ها در همه تيمارها افزوده شد )جدول تعداد تلفات ليسک

و  (EC %28/1)دو تركيب چریش  50LCكاربرد مقادیر 

نسبت به كاربرد متالدئيد در دز توصيه شده  (EC 1%) ®نيمارین

ها در تمام روزهاي پس از تري در كنترل ليسکكارایي كم

تيمار نشان دادند. مقایسه ميانگين تيمارها به روش آزمون چند 

روز پس  15دهد كه در نشان مي 8اي دانكن در جدول دامنه

 5/96 ± 5/2نگين كارایي از اعمال تيمارها، متالدئيد با ميا

تر واقع شد. همچنين، درصد نسبت به دو تركيب دیگر مؤثر

در مقادیر به كار ( EC 1%) ®و نيمارین (EC %28/1)چریش 

روز پس از تيمار از لحاظ آماري  15و  8، 6، 4برده شده 

ها نداشتند. تركيبات داري در كنترل ليسکاختالف معني

عالوه بر داشتن  (EC 1%) ®و نيمارین (EC %28/1)چریش 

روز در یک گروه آماري  15ترین درصد تلفات، بعد از بيش

 قرار گرفتند و تيمار متالدئيد در گروه متفاوتي قرار گرفت.

در استان تهران، تجزیه و تحليل آماري نشان داد كه كارایي 

برداري بعد از تيمار داراي هاي نمونهتركيبات در نوبت

روز بعد  15و  10،  8، 6، 4(. 6بود )جدول دار اختالف معني

در یک گروه آماري ®از تيمار، تركيبات چریش و نيمارین

-ها ميدار بين آندهنده عدم تفاوت معنيقرار گرفتند كه نشان

ها در همه تيمارها باشد. با افزایش زمان، بر تعداد تلفات ليسک

و (. كاربرد مقادیر دو تركيب چریش 7افزوده شد )جدول 

نسبت به كاربرد متالدئيد در دز توصيه شده كارایي  ®نيمارین

ها در تمام روزهاي پس از تيمار نشان كمتري در كنترل ليسک

پاشي، باالترین تاثير بر روي روز پس از سم 15دادند. در 

 ± 37/2ها براي تيمار متالدئيد با ميانگين كارایيجمعيت ليسک

تمامي تيمارها، نسبت به  ثبت شد. در این زمان تاثير 62/97

ها پاشي افزایش یافت و تلفات ليسکزمان ده روز پس از سم

هاي تيمار شده با دو تركيب چریش و با تغذیه از برگ

 درصد ثبت شد.   50در حدود  ®نيمارین
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 Agriolimax agrestis و متالدئيد روي ليسک (EC 1%) ®، نيمارین(EC %28/1)تجزیه واریانس كارایي تركيبات چریش  -4جدول 

 پس از تيمار در گلخانه گيالن

Table 4. Analysis of variance of the efficacy of Neem (EC 1.28%), Neemarin® (EC 1%) and Metaldehyde 

compounds on Agriolimax agrestis after treatment in Guilan greenhouse 

MS Df Variation Resources 

15 th 10 th 8 th 6 th 4 th 2 th 

2497.14 2407.56 1547.77 553.52 674.13 668.81 2 Treatment 
17.32 45.32 57.35 111.44 16.43 15.80 9 Error 
6.15 11.29 14.69 24.70 11.96 19.66 - CV* 

144.14 53.12 26.99 4.97 41.03 42.31  F 

<0.0001 <0.0001 0.0002 0.035 <0.0001 <0.0001  P 
*Coefficient of Variation 

The numbers in the columns with different letters indicate significant difference (Duncan, p ≤ 0.05) 

 

و متالدئيد روي  (EC 1%) ®، نيمارین(EC %28/1)( تركيبات چریش معيارخطاي  ±)مقایسه ميانگين كارایي  -5جدول 

 هاي پس از تيمار در گلخانه گيالندر روز  Agriolimax agrestisليسک
Table 5. Comparison of mean efficiency ( ±Standard error) of Neem (EC 1.28%), Neemarin® (EC 1%) 

and Metaldehyde compounds on Agriolimax agrestis in the days after treatment in Guilan greenhouse 
Mean efficacy (%) days after application ± SE Treatments 

15 10 8 6 4 2 
b2.8 ± 54.1 b2.6±  42.6 b0.6 ± 40.6 a4.1 ± 35.9 b2.1 ± 25.5 b2.1±  18.0 ®Neemarin 

(225 ml/L) 
b2.6 ± 52.3 b4.2 ± 48.5 b2.2 ± 39.7 a4.0± 35.0 b2.0 ± 27.2 c2.1 ± 8.5 Neem 

(341ml/L) 
a2.5±  96.5 a4.6± 87.7 a6.2±  74.2 a6.9±56.3 a1.8± 48.8 a1.6±  34.1 Metaldehyde2.5 

)2g/m) 
The numbers in the columns with different letters indicate significant difference (Duncan, p ≤ 0.05) 

  

 Agriolimax agrestis و متالدئيد روي ليسک (EC 1%) ®، نيمارین(EC %28/1)تجزیه واریانس كارایي تركيبات چریش  -6جدول 

 پس از تيمار در گلخانه تهران
Table 6. Analysis of variance of the efficacy of neem (EC 1.28%), Neemarin® (EC 1%) and Metaldehyde 

compounds on Agriolimax agrestis after treatment in Tehran greenhouse 

MS Df Variation 

Resources 15 th 10 th 8 th 6 th 4 th 2 th 

2864.99 2724.35 1895.54 766.56 818.30 620.59 2 Treatment 
9.52 33.66 34.14 80.19 17.69 13.44 9 Error 

4.62 9.52 11.01 20.33 12.19 18.40 - CV* 
300.71 80.92 55.52 9.56 46.25 46.17 - F 

<0.0001 <0.0001 <0.0001 0.005 <0.0001 <0.0001 - P 
*Coefficient of Variation 

The numbers in the columns with different letters indicate significant difference (Duncan, p ≤ 0.05) 
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و متالدئيد روي  (EC 1%) ®، نيمارین(EC %28/1)( تركيبات چریش معيارخطاي  ±)مقایسه ميانگين كارایي  -7جدول 

 تهران پس از تيمار در گلخانه در  Agriolimax agrestisليسک
Table 7. Comparison of mean efficiency ( ±Standard error) of Neem (EC 1.28%), Neemarin® (EC 1%) 

and Metaldehyde compounds on Agriolimax agrestis after treatment in Tehran greenhouse 
Mean efficacy (%) days after application ± SE Treatments 

15 10 8 6 4 2  
b2.7 ± 52.8 b2.4 ± 43.2 b0.4 ± 41.8 b4.3 ± 36.8 b3.0±  22.1 b2.6±  16.1 ®Neemarin 

(225 ml/L) 
b2.7 ± 49.8 b4.3±  48.6 b2.0 ± 39.1 b4.1 ± 36.0 b1.7 ± 25.3 c1.6 ± 9.7 Neem 

(341ml/L) 
a2.3±  97.6 a4.7±  90.9 a5.9±  78.1 a6.4±  60.0 a1.1±  50.9 a1.4±  33.8 Metaldehyde 

)2g/m 2.5( 
The numbers in the columns with different letters indicate significant difference (Duncan, p ≤ 0.05) 

 

 بحث

با توجه به نتایج تحقيق حاضر، مقایسه خطوط رگرسيون 

پاسخ نظریه موازي بودن خطوط را تأیيد كرد كه بر –غلظت 

توان مقایسه بهتري از این اساس با محاسبه سميت نسبي مي

دست آورد سميت دو تركيب روي جانور آزمایش شده به

(Shakarami et al., 2014 .) ،سميت بر این اساس

در شرایط آزمایشگاهي نسبت به تركيب ®فرموالسيون نيمارین

 دیگر بيشتر بود. 

هاي تيمار شده با ها روي برگبررسي ميزان تغذیه ليسک

-در شرایط آزمایشگاهي نشان ®هاي  چریش و نيمارینتركيب

 دهنده كاهش تغذیه در مقایسه با شاهد بود. این نتيجه نشان داد

روي تغذیه ليسک اثر گذاشته و ميزان كه تركيبات مذكور 

 كاهش دادند. هاي تيمار شدهتغذیه آن را از برگ

اي، با براي تعيين غلظت جهت انجام آزمایش گلخانه

العمل نسبت به تركيبات چریش و توجه به اینكه عكس

ماني، در به صورت اثر منفي روي تغذیه و زنده ®نيمارین

گرم مشاهده شد و این  6/0 ± 1/0ها با محدوده وزني ليسک

 7و یا  5هاي نسبت به غلظت 50LCواكنش در غلظت ده برابر 

برابر آن مشهودتر بود، بنابراین از این غلظت در شرایط گلخانه 

هاي اسپاتيفيلوم با غلظت یاد شده استفاده شد. تيمار برگ

كاهش تغذیه چشمگيري ایجاد كرد، اما تلفات چندان قابل 

روز، به طور تقریبي نيمي از  15مدت توجه نبوده و در 

دهد كه در تيمارهاي ها از بين رفتند. این نشان ميليسک

تر از كشندگي خاصيت ضدتغذیه، بيش ®چریش و نيمارین

 Shoaib) مطرح است. نتيجه مشابهي توسط شعيب و همكاران

2010., et al در بررسي تركيب چریش )(®Nembicidine) 

گزارش شد. این محققين   M. obstructaروي حلزون

اي بوده دریافتند كه تركيب مذكور داراي خاصيت ضدتغذیه

درصد از تغذیه  100گرم بر ليتر به ميزان ميلي 10و در غلظت 

جلوگيري كرد. این پژوهشگران   M. obstructaحلزون

قابليت  (Nembicidine®)اعالم كردند كه تركيب چریش 

شود. همچنين، ا موجب ميسميت حاد نداشته و توقف تغذیه ر

بررسي با سموم متداول شيميایي نشان داد مقایسه نتایج این 

درصد عليه  75كاهش خسارت به ميزان توان چریش داراي 

بود. از این رو، تاثير   Oxyloma pfeifferi Rissoحلزون

تنان درختان مركبات در مناسب چریش در كنترل تلفيقي نرم

. چریش با ایجاد (Schuder et al., 2003)اسپانيا معرفي شد 

هاي نارسایي در حركات لوله گوارش، بلوكه كردن گيرنده

هاي بازدارنده و یا هر دوي تحریک غذا و یا تحریک گيرنده

 ;Casy, 1994)باشد اي ميها داراي خاصيت ضد تغذیهاین

Massaguni and Latip, 2012) . 

 .Aهاي ليسک خمدر تحقيق حاضر، نتایج درصد تفریخ ت

agrestis ها با دو تركيب چریش و تخم نشان داد كه وقتي

تيمار شدند، ميانگين تفریخ بعد از تيمار با تركيبات  ®نيمارین
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داري نشان نداد، اما در مقایسه با شاهد مذكور اختالف معني

ها روي ميزان دار بود. بررسيكاهش یافته و اختالف معني

-ها و ليسکهاي مختلف حلزونگونه ها دردرصد تفریخ تخم

ها نتایج مختلفي را نشان داده است. شعيب و همكاران 

(Shoaib et al., 2010 نشان دادند كه غلظت ده ميلي ليتر )

در شرایط  (Nembicidine®)بر ليتر تركيب چریش 

 .Mهاي گونه آزمایشگاهي، موجب عدم تفریخ تمامي تخم

obstructa  ها در این آزمایش نشان دادهشد. مقایسه ميانگين

هاي مختلف ها در غلظتداد كه بين درصد تفریخ تخم

داري وجود دارد، چریش، در سطح پنج درصد اختالف معني

ها كاهش به طوري كه با افزایش غلظت، درصد تفریخ تخم

 یافت. 

هاي با وزن یک گرم و بعضاً قابل ذكر است كه در ليسک

مشاهده شدند، به منظور بروز كمي بيشتر كه در كلوني 

العمل در جانور، باال بردن غلظت تركيبات چریش و عكس

هاي گياه اسپاتيفيلوم به عنوان یک گياه ، روي برگ®نيمارین

هایي در هاي به عمل آمده لكهزینتي اثر گذاشته و طي بررسي

شد كه احتمال شدت گرفتن این عالئم با پهنک برگ ایجاد 

ر گلخانه نيز امكان دارد. پژوهشگران بيان باال رفتن دما د

هاي چریش در دماي كردند كه در صورت استفاده از غلظت

درجه سلسيوس، بهتر است ابتدا قسمت كوچكي از  30باالي 

گلخانه آزمایش شده و بعد از اطمينان از عدم وجود اثر سوء 

 ,.Hosseininia et al) روي گياه، از این تركيب استفاده شود

2008) . 

در  A. agrestisهاي آزمایش حاضر روي ليسک

گرم كه به تركيبات چریش و  7/0تا  1/0محدوده وزني 

دست واكنش نشان دادند، اجرا شد. بر اساس نتایج به ®نيمارین

تري داشتند، ر و وزن كمهاي جوان كه جثه ریزتآمده ليسک

العمل بيشتري به گياهان تيمار شده نشان دادند. كاهش عكس

و یا عدم تغذیه به تدریج با از دست رفتن آب بدن جانور 

كه سياه و خشک شدن بدن طوري شد، بهباعث مرگ و مير 

ها در پایان آزمایش مشاهده شد. اما هر چه وزن ليسک

شد. تركيبات یاد شده كاسته  ها بيشتر شد، از كارایيليسک

ها بنابراین، زمان كاربرد این تركيبات در ميزان تاثيرگذاري آن

 اهميت دارد.

هاي انجام شده و نتایج به با توجه به آزمایش ،در مجموع

توان از تركيبات چریش و دست آمده از تحقيق حاضر، مي

در  5/22و  1/34هاي به ترتيب در محدوده غلظت ®نيمارین

هزار تا ده برابر آن روي گياه اسپاتيفيلوم استفاده كرد. 

هاي با وزن تقریبي زیر یک گرم تركيبات مذكور روي ليسک

)بر اساس محدوده وزني آزمایش شده( به طور چشمگيري 

روز از كاربرد نيز  15تغذیه را كاهش دادند. این وضعيت تا 

ار بوده و به طور تقریبي نابودي نيمي از این جانوران را پاید

موجب شد. همچنين بر اساس نتایج، كاربرد متالدئيد نسبت به 

تركيبات مذكور نقش مؤثرتري در كنترل آفت داشت و در 

درصد( ایجاد  90اي )باالي پایان آزمایش، تلفات قابل مالحظه

روي  A. agrestisهاي مدیریت كنترل ليسک كرد. در برنامه

شود كه از تركيبات چریش گياه زینتي اسپاتيفيلوم پيشنهاد مي

در راستاي كاهش مصرف سم شيميایي متالدئيد  ®و نيمارین

استفاده شود. كاربرد تركيبات مذكور در گلخانه به خصوص 

كه بيشتر جمعيت فعال در آن محيط را جانوراني تشكيل زماني

-ي قرار داشته و تغذیه پایيندهند كه در اوایل مرحله رشدمي

هاي صورت، تيمار برگشود. در اینتري دارند، توصيه مي

تواند هاي مناسب از تركيبات مذكور ميغلظتاسپاتيفيلوم با 

ها روي گياه جلوگيري نموده و خسارت از تغذیه جدي ليسک

شود در را به حداقل رساند. اما براي افزایش تلفات، پيشنهاد مي

ان با استفاده از تركيبات یا مواد افزودني به صورت امك

)با توجه به اینكه این تركيب غيرتجاري  چریش فرموالسيون

نداشتن اثر  است( بتوان خاصيت كشندگي آن را تقویت نمود.

تركيب كشندگي سریع از جمله ایراداتي است كه در مورد 

و نياز به  (Heravi et al., 2009 ) شده است زارشگ چریش

 شود.احساس ميزمينه بيشتر در این  هايبررسي

 

 

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=208749
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=208749
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Heravi
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Heravi
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Abstract 

The effect of new formulations of Neem, Neemarin® and metaldehyde on slug, A. agrestis was 

evaluated in laboratory and greenhouse conditions. In bioassay experiments, the leaves of the ornamental 

plant (Spathiphyllum wallisii Regel) were dipped in different concentrations of neem and Neemarin®, and 

then same-age immature slugs were released on the leaves and their mortality and feeding were 

determined up to 14 days. The LC50 values for Neem and Neemarin® were estimated 34.1 and 22.5 ml/lit, 

respectively, and relative toxicity of Neemarin® was 1.59 times of /more than Neem. The greenhouse 

experiments were conducted in RCD with 4 treatments, and the maximum effect of the treatments was 

obtained for metaldehyde with a mean of 95.75% after 15 days compared to the Neem and Neemarin® 

with 47.85% and 51.63% mean mortality, respectively. Also, the effect of Neem and Neemarin® on the 

nutrition was 1.72 g and 1.9 g, respectively, in comparison with control (9 g) and the percentage of egg 

hatching significantly decreased compared to the control. According to the results, Neem and Neemarin® 

compounds in the concentrations 34.1 and 22.5 per thousand, respectively, and up to ten times on leaves 

of S. wallisii had a negative effect on the nutrition of A. agrestis and reduced the damage in greenhouse 

conditions. This effect with increasing age and body size of the slug and subsequent increase in 

concentration was maintained. However, they were less lethal than methaldehyde. 
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