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ارزیابی کنهکش آبامکتین (اگریمک گلد® )SC 8.4%در کنترل کنه تارتن دولکهای
 Tetranychus urticae Kochو بررسی دوره کارنس آن در خیار گلخانهایی
Evaluation of Abamectin (Agrimec Gold® SC 8.4%) in control of two-spotted
spider mite Tetranychus urticae Koch and its preharvest interval in greenhouse
cucumber
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چکیده
 )SC, %8/4برای کنترل کنههای تارتن دولکهای Tetranychus urticae Koch
اثر کنهکش آبامکتین (اگریمک
در گلخانههای خیار دو شهر یزد و جیرفت بررسی شد .کنهکش آبامکتین (اگریمک گلد®) با غلظتهای  0/185و 0/200
در هزار ،با کنهکشهای تترادیفون (تدیون®  )EC,%7/5و اسپیرومسیفن (ابرون®  )SC, %24مقایسه شد .نمونهبرداری و
شمارش کنههای زنده از سطح زیرین برگها در فواصل یک روز قبل از سمپاشی و سپس  14 ،7 ،3روز بعد از سمپاشی
انجام شد .تجزیه آماری توسط نرم افزار  SASدر قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد .در هر دو شهر ،آبامکتین
در روزهای  7 ،3و  14روز پس از سمپاشی تأثیر باالیی روی مرگ و میر کنه داشت و تأثیر اسپیرومسیفن بیشتر از
تترادیفون بود .در استان یزد تیمار آبامکتین با غلظتهای  0/185و  0/200در هزار در روزهای  7 ،3و  14بعد از سمپاشی
با تأثیر  100درصد و در جیرفت  92/79تا  99/48درصد کنهها را کنترل کرد .اسپیرومسیفن در یزد  66/1تا  99/5درصد
مرگ و میر داشت ولی در جیرفت در روز سوم  100درصد و سپس در روز  14تأثیر کاهشی ( )%98/78داشت .بررسی
باقیمانده کنهکش آبامکتین با دوزهای  0/185و  0/200در هزار در نمونههای خیار تا یک هفته پس از سمپاشی نشان
داد که باقیماندهای در خیار وجود نداشت .لذا دوره کارنس پیشنهادی شرکت سینجنتا قابل قبول بوده و با توجه به نتایج
کارائی سنجی ،توصیه میشود از دوز  0/185در هزار این کنهکش برای کنترل کنه دولکهای در خیار گلخانهای استفاده
شود.
گلد®

واژگان کلیدی :آبامکتین ،دوره کارنس ،خیار گلخانهای ،کنه تارتن ،کنترل شیمیایی

 -1استادیار ،مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور ،بخش تحقیقات جانورشناسی ،تهران ،ایران
 -2استادیار ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ،بخش تحقیقات حشرهشناسی ،جیرفت ،کرمان ،ایران
 -3استادیار ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ،بخش تحقیقات حشرهشناسی ،یزد ،ایران
 4و  -5به ترتیب دانشیار و استادیار ،مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور ،بخش تحقیقات آفتکشها ،تهران ،ایران
نویسنده مسئول مکاتباتfariba.ardeshir@gmail.com :
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مقدمه
کنه تارتن دو لکهای  Tetranychus urticae Kochیکی از آفتهای مهم در بسیاری از سیستمهای کشاورزی جهان
مانند محصوالت گلخانهای است و شیوع آن اغلب نتیجه استفاده مکرر و غیر انتخابی بودن آفتکشها است که باعث
افزایش مقاومت به آنها میشود ( .)Helle and Overmeer, 1985طبق نظر محققین ،بین گیاه میزبان سازگار و میزان
باروری کنه دو لکهای رابطه مستقیم وجود دارد ( )Yano et al., 1998و این امر باعث افزایش تهدید بیشتر آنها به عنوان
آفت میشود ( .)Van den Boom et al., 2003کنه دو لکهای با تغذیه از برگها باعث آسیب رساندن به کلروفیل شده و
لکههای سفید ایجاد میکند که ممکن است با گذشت زمان این لکهها کم و بیش انسجام پیدا کرده ،بزرگتر شوند
( )Nachman and Zemek, 2002و اگر تراکم جمعیت کنه بین  10تا  15عدد در هر برگ باشد ،باعث کاهش به ترتیب
 17و  26درصد ساقه گل نسبت به گیاهان عاری از کنه میشود ( .)Landeros et al., 2004کنترل کنه دو لکهای عمدتاً
بر اساس استفاده از کنهکشها انجام میشود ولی ،به علت باروری باال که منجر به تولید چندین نسل در سال میشود،
قادر به ایجاد مقاومت و زنده ماندن در برابر کنهکشها خواهد شد که باعث افزایش هزینههای تولید و کاهش سودآوری
میشود ( .)Cranham and Helle, 1985; van Leeuwen et al., 2010مقاومت کنههای گیاهخوار در برابر کنهکشها یک
پدیده مهم و در حال افزایش است ،بخصوص کنههای دو لکهای که دارای پتانسیل ذاتی قابل توجهی برای فرگشت مجدد
مقاومت هستند (.)Knowles, 1977; van Leeuwen et al., 2009
کنهکش آبامکتین با نام تجاری اگریمک گلد®  ،SC, %8/4بهوسیله شرکت سینجنتا  Syngenta Co.معرفی شده
است .فرموالسیون جدید آبامکتین شامل ترکیب بیشتر از  80درصد  Avermectin B1aو کمتر از  20درصد Avermectin
 BIbاست ( .)Pitterna et al., 2009آورمکتینها گروهی از مشتقات  macrocyclic lactonesو مجموعهای از داروها و
آفتکشها هستند که دارای خواص ضد انگلی و ضد التهابی بوده و حشرهکشهای قوی هستند که بهوسیله یک
اکتینومایسیت خاک به نام  Sterptomyces avermitilisتولید میشود ( Satoshi and Kazuro, 2007; Pitterna et al.,
 .)2009آورمکتین از انتقال پتانـسیل الکتریـکی در سـلولهای عصبی و ماهیچهای بیمهرهگان جلوگیـری میکند
(.)Cully et al., 1994
فرموالسیون کنسانتره سوسپانسیون ( )SCمبتنی بر آب ،مزایای زیادی از جمله غلظت زیاد ،عناصر فعال نامحلول،
سهولت کاربرد ،ایمنی برای کاربر و محیط زیست و هزینه نسبتاً کم را فراهم میکند و همچنین امکان ساخت مواد
افزودنی محلول در آب را فراهم میکند ( .)Mohamed et al., 2018میزان سمیت ( )LD50کنهکش آبامکتین با نام تجاری
ورتیمک® ( )EC, 1.8%در مقابل کنههای دولکهای برابر  )Kumari et al., 2014( PPM 0/39و باالتر از سمیت آبامکتین
با نام تجاری اگریمک گلد® ( PPM0/0102 (SC, 8.4%گزارش شده است ( .)Mohamed et al., 2018قرار گرفتن مداوم
کنه  T. urticaeدر معرض آفتکشهای مختلف برای مهار آن در زیر آستانه اقتصادی ،منجر به ایجاد جمعیت مقاوم در
بیش از  40کشور جهان در مقابل حداقل  85ترکیب مختلف ،چه در محصوالت گلخانهای و چه در فضای باز شده
است ) .(Georghiou and Lagunes-Tejed, 1991; Stumpf and Nauen, 2001بنابراین ،با توجه به دامنه مقاومت آفت،
بهکارگیری کنهکشهای جدید با نحوه عمل جدید و با هدف به تأخیر انداختن تکامل مقاومت و طوالنی شدن طول عمر
آنها به عنوان یک راهکار همیشه نیاز میباشد ) .(Dekeyser, 2005; Marcic, 2012به همین منظور تأثیر کنهکش جدید
آبامکتین با نام تجاری اگریمک گلد®  SC, % 8/4برای کنترل کنههای دو لکهای در گلخانههای خیار و احتمال وجود
باقیمانده آن روی خیار بررسی شد.
مواد و روشها
بررسی کارایی کنه کش :آزمایش در دو گلخانه خیار واقع در شهرهای یزد (استان یزد) و جیرفت (جنوب استان
کرمان) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار انجام شد .تیمارها شامل :آبامکتین (اگریمک
گلد®  0/185 )SC, %8/4در هزار ،آبامکتین (اگریمک گلد®  0/2 )SC, %8/4در هزار ،تترادیفون (تدیون® )EC, %7/5
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 2در هزار و اسپیرومسیفن (ابرون®  0/5 )SC %24در هزار و تیمار شاهد بدون استفاده از سم بود .هر کرت (پالت) شامل
دو ردیف کشت  10متری شامل حداقل  80بوته خیار بود .قبل از بکارگیری ،سمپاش کالیبره و سپس مورد استفاده قرار
گرفت .بعد از اعمال هر تیمار ،سمپاش بخوبی با آب و صابون مایع شسته شد .در هنگام سمپاشی ،پالتها توسط
پالستیکهای نایلونی عمودی از هم تفکیک شدند تا تیمارها روی یکدیگر تأثیر نداشته باشند .اعمال تیمارها زمانی انجام
شد که حداقل  30درصد برگها آلوده به  3تا  5کنه متحرک (الرو ،پوره و بالغ) بودند ( .)Sabir et al., 2011نمونهبرداری
از کـنـههای زنـده در فـواصل یک روز قبل از سـمپاشی و بـه ترتیـب  ،7 ،3و  14روز بعد از سمـپاشی انجام شـد
) .(Abou El-Ela, 2014نمونهبرداری از هر کرت با برداشت  20برگ خیار از سه بخش باال ،میانی و پائینی بوته انجام و
سپس نمونهها به آزمایشگاه منتقل و تعداد کنههای زنده در مراحل الرو ،پوره و بالغ در زیر استریومیکروسکوپ شمارش
گردید .برای آزمایش زنده بودن کنهها از روش تحریک با قلممو استفاده شد .کنههای تحریک شده با قلم مو به عنوان
کنههای زنده شمارش شدند.
درجه تأثیر هر تیمار با استفاده از فرمول هندرسون -تیلتون تعیین گردید (.)Henderson and Tilton, 1955
𝑏𝐶
𝑎𝑇  =(1 −درصد کارآیی
× ) × 100
𝑏𝑇
𝑎𝐶

 =Taمیانگیـن تعداد کنـه در قطـعه تیمار بعد از سمپاشی =Tb ،میانگین تعـداد کنه در قطـعه تیـمار قبـل از
سمپاشی = Ca ،میانگین تعداد کنه در قطعات شاهد بعد از سمپاشی و  =Cbمیانگین تعداد کنه در قطعات شاهد قبل از
سمپاشی است .بر اساس انجام تجزیه مرکب و با توجه به اثر متقابل تیمار و مکان ،هر یک از مکانهای آزمایش بطور
جداگانه آنالیز آماری شد .تجزیه آماری توسط نرم افزار ) SAS (9.1در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد.
بررسی وضعیت باقیمانده آبامکتین (اگریمک گلد®) در خیار
نمونهبرداری :نمونهبرداری بعد از سمپاشی آبامکتین (اگریمک گلد®  0/185 (SC, %8/4در هزار و  0/2در هزار در
فواصل زمانی مختلف و هر بار حدود یک کیلوگرم خیار به صورت کامالً تصادفی از کرتهای مختلف و با تیمارهای
متفاوت انجام شد .نمونههای جمعآوری شده فوراً در داخل نایلونهای تیره رنگ به آزمایشگاه اندازهگیری باقیمانده سموم
منتقل شدند.
استخراج :برای استخراج آبامکتین (اگریمک گلد®) از بافت خیار ،طبق استاندارد ملی ایران به شماره  17026از
روش کچرز ( )QuEChERSاستفاده شد ) .(British Standard, 2008این روش ،نوعی استخراج پخشی جامد -مایع
میباشد که مواد و واکنشگرهای مورد نیاز در این روش شامل :استونیتریل ،استیک اسید بیآب ،سولفات منیزیم بدون
آب ،کلرید سدیم ،پلی آمین ثانویه ( ،)PSA= primary Secondary Amineکربن گرافیت (GCB = Graphitized Carbon
) ،Blackفیلتر سر سرنگی از جنس پلی تترافلورواتیلن ) (PTFEو فالکن بودند.
در مرحله آمادهسازی کل نمونه خیار یک کیلوگرمی آسیاب و یکنواخت شدند .سپس  10گرم از نمونه هموژن شده
را در یک فالکن  50میلیلیتری ریخته و به آن  10میلیلیتر استونیتریل اسیدی شده ( 1%استیک اسید) اضافه شد.
سپس به آن  4گرم سولفات منیزیم بیآب و یک گرم کلرید سدیم افزوده شد و ورتکس گردید .این مواد به مدت  5دقیقه
با دور  3450 rpmسانتریفیوژ شدند 5 .میلی لیتر از فاز آلی فوقانی برداشته شد و برای انجام مرحله پاکسازی به فالکن
 15میلی لیتری منتقل شد .به این محلول 150 ،میلی گرم سولفات منیزیم خشک و  25میلی گرم آمین اولیه و ثانویه
( )PSA =primary secondary amineو  80میلی گرم کربن گرافیت اضافه شد .این کار باعث حذف بسیاری از ترکیبات
قطبی ،تمام اسیدهای آلی ،رنگدانههای قطبی ،تمام قندها و بعضی از ناخالصیهای موجود در نمونه شد .پس از افزودن
جاذبهای پاکسازی ،مجدداً مواد ورتکس شد و در سانتریفـوژ با دور  3450rpmبه مدت  3دقیقه سانتریفوژ شـد2 .
میلی لیتر از مایع فوقانی برداشته و فیلتر گردید 1 .میلی لیتر از آن تا نزدیک به خشک شدن کامالً تبخیر گردید .در
انتها  1میلی لیتر باقیمانده به ظرف نمونه افزوده و در این مرحله جهت تزریق به دستگاه آماده شد .قابلیت بازیابی این
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روش برای این کنهکش در نمونههای خیار  86درصد با  RSDکمتر از  %13بود .برای آنالیز میزان باقیمانده کنهکش
آبامکتـین (اگریمـک گـلد®) از دسـتگاه ) Liquid Chromatography (LC/MS/MSاستفاده شد .ابتدا با تـزریق
مـستقیم  1ppmاز استاندارد تهیه شده از آبامکتین به دستگاه  ،MSبهترین شرایط ولتاژ قطعه قطعه شدن
( )Fragmentation Voltageدر  MSاول و انرژی برخورد ( )Collision Energyدر  MSدوم برای دریافت بیشترین
حساسیت از آبامکتین بهینه شد .نتایج حاصل از این بهینه سازی در جدول شماره  1آمده است:
جدول  -1شرایط بهینه برای پایش آبامکتین
Table 1. Optimal conditions for abamectin monitoring
qualification
Ion (Collision
)energy

Quantification
Ion (Collision
)energy

یون کیفی (ولتاژ
برخورد)

یون کمی (ولتاژ
برخورد)

)567 (15

)305 (24

Fragmentation
voltage

Precursore
Ion

Molecular
weight

ولتاژ قطعه قطعه
شدن

یون والد

جرم مولکولی

150

891

890

Pesticides

آفت کش

Abamectin

*واحد ولتاژ الکترون ولت است.
نتایج
تجزیه واریانس دادههای مربوط به میانگین تلفات کنه در استان یزد در  7 ،3و  14روز پس از سمپاشی نشان داد که
تیمارهای آبامکتین (اگریمک گلد®)  0/185در هزار و آبامکتین (اگریمک گلد®)  0/2در هزار با اختالف معنیداری هر
دو معادل  100درصد و بیشترین مقدار تأثیر را نسبت به سایر تیمارها داشته است (جدول  .)2تیمارها در سه روز پس
از سمپاشی ( )P<0.01; F(3,9)= 9.84در سطح  %1اختالف معنیداری داشتند .اختالف آماری تیمارها در هفت روز
) )P<0.05; F(3,9)= 2.96و در  14روز بعد از سمپاشی ( )P<0.05; F(3,9)= 4.15در سطح  %5بود .درصد تلفات کنه با
استفاده از کنهکش اسپیرومسیفن  0/5در هزار در  7 ،3و  14روز پس از سم پاشی بیشتر از تترادیفون  2در هزار و تأثیر
هر دو کنهکش تدریجی بود .در روز  14میانگین تلفات کنه با اسپیرومسیفن معادل  99/55 ±0/33درصد و میانگین
تلفات کنه برای تترادیفون معادل  97/32 ±1/22درصد بوده است (جدول .)2
جدول -2میانگین درصد تلفات ( ±خطای معیار) مراحل فعال کنه تارتن خیار گلخانهای( )Tetranychus urticaeدر تیمارهای
مختلف و نوبتهای نمونهبرداری در استان یزد.
Table 2. Mean mortality (±SE) of active stages of Tetranychus urticae in cucumber greenhouses in
different treatments and interval times in Yazd province.
14 days

7 days

3 days

)Treatment (ml/l

 14روز

 7روز

 3روز

تیمار (میلی لیتر /لیتر)

)Abamectin ( 0.185
**100±0.00 a
*100±0.00 a
*100±0.00 a
*
) Abamectin (0.200
**100± 0.00 a
100±0.00 a
*100±0.00 a
)Tetradifon (2.0
33.57±15.27 b
93.90±3.34 b
97.32±1.22
b
)Spiromesifen (0.5
66.13±17.41 a
99.47±0.52 a
99.55±0.33
میانگینهای با حروف مشابه در a
هر ستون اختالف معنیداری با هم ندارند (آزمون دانکن :** ،در سطح  :* ،%1در سطح )%5

Means followed by the same letter within column are not significantly different (Dancan's test, **: α=1%,
)α=5%,

*:

در استان کرمان درصد تلفات کنه با تیمار آبامکتین (اگریمک گلد®)  0/2در هزار در  7 ،3و  14روز پس از سمپاشی
بین  94/24تا  100درصد و تأثیر آبامکتین (اگریمک گلد®)  0/185در هزار بین  92/79و  99/48درصد بود (جدول
 .)3در سه روز پس از سمپاشی تأثیر اسپیرومسیفن  0/5در هزار ،آبامکتین (اگریمک گلد®)  0/185در هزار ،آبامکتین
(اگریمک گلد®)  0/2در هزار و تترادیفون  2در هزار به ترتیب معادل  100± 0درصد 94/24± 2/83 ،درصد92/79± 3 ،
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درصد و  85/3±5/7درصد و اختالف میانگین تیمارها در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود ()P<0.05; F(3,11)=5.04
(جدول  )3بود .در روز هفتم سمپاشی اگر چه اختالف معنیداری بین تیمارها دیده نشد ولی ،سم آبامکتین (اگریمک
گلد®) با غلظتهای  0/2و  0/185در هزار با تأثیرات به ترتیب  99/13 ± 0/86درصد و  98/81 ± 0/65درصد بیشترین
تلفات را روی کنه داشتند .در روز چهاردهم پس از سمپاشی کنهکشهای آبامکتین (اگریمک گلد®) با غلظت  0/2در
هزار و  0/185در هزار ،اسپیرومسیفن و تترادیفون به ترتیب  %100درصد 99/48 ±0/51 ،درصد 98/78 ±1/20 ،درصد
و  94/57 2±/83درصد تأثیر داشتند (جدول .)3
جدول  -3میانگین درصد تلفات ( ±خطای معیار) مراحل فعال کنه تارتن خیار گلخانهای ( )Tetranychus urticaeدر
تیمارهای مختلف و نوبتهای نمونهبرداری در استان کرمان (جیرفت).
Table 3. Mean mortality (±SE) of active stages of Tetranychus urticae in cucumber greenhouses in
different treatments and interval times in Kerman province (Jiroft).

 14روز
14 days
99.48±0.51 ab
100±.0.00 a
94.57± 2.83 b
98.78±1.20 ab

 3روز

 7روز

3 days
92.79±3.00 ab
94.24±2.83 ab
85.30±5.70 b
*100±0.00 a

7 days
98.81±0.65 a
99.13±0.86 a
98.11±1.89 a
98.97±1.02 a

تیمار (میلی لیتر /لیتر)
)Treatment (ml/l
)Abamectin ( 0.185
) Abamectin (0.200
)Tetradifon (2.0
)Spiromesifen (0.5

میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون اختالف معنی داری با هم ندارند (آزمون دانکن :* ،در سطح )%5
)Means followed by the same letter within column are not significantly different (Dancan's test, *: α=5%

راستی آزمایی دوره کارنس
بر اساس ادعای شرکت سینجنتا دوره کارنس پیشنـهادی برای آبامکتـین در خیار  7روز گزارش شده
است ) .(Syngenta, Agrimec Gold, 2013لذا به منظور بررسی صحت این ادعا در محصول خیار نمونهبرداری11 ،روز
پس از سمپاشی انجام گرفت .نتایج حاصل از آنالیز باقیمانده آبامکتین (اگریمک گلد®) با غلظتهای  0/185در هزار و
 0/2در هزار نشان داد که در هیچ یک از نمونهها باقیمانده آبامکتین مشاهده نشد .لذا دوره کارنس  7روز آبامکتین برای
خیار مورد تأیید قرار گرفت.
بحث
در استان یزد ،اثر سم آبامکتین (اگریمک گلد®)  0/185و  0/2در هزار در طی روزهای سوم ،هفتم و چهاردهم
یکسان و تأثیر  %100داشته است .در جیرفت اثر دو غلظت سم آبامکتین (اگریمک گلد®)  0/185و  0/2در هزار از یک
روز پس از سمپاشی با تأثیر بیش از  %80شروع شده و در روز چهاردهم به  %99/99و  %100رسیده است .اگر چه اثر
سم آبامکتین (اگریمک گلد®) در استان یزد بیشتر از استان کرمان بوده است که این میتواند به علت حساسیت باالتر
آفت در منطقه باشد ،ولی نتایج تأثیر تیمارها در دو استان نشان داد که سم آبامکتین با فرمول جدید (اگریمک گلد®
 )SC, 4.8%با دو غلظت  0/185و  0/2در هزار اثر باالی  %90مرگ و میر در کنه دولکهای داشت.
اگرچه اورمکتینها دارای خاصیت بسیار خوب کنهکشی هستند ( )Clark et al., 1995و نتایج آزمایشات انجام شده
در بعضی کشورها از جمله هند و لیتوانی نشاندهنده تأثیرات باالی آبامکتین ( )EC, %1.8بر کنه دولکهای است ،ولی
در برخی مناطق این کنه به آبامکتین مقاومت نشان داده است .در هند در طی سال  2014بررسی مقایسهایی کنهکش
آبامکتین ( )EC, %1.9با  6کنهکش دیگـر در بعـد از  10 ،7 ،5و  14روز سمپاشـی نشـان داد که آبامکتین 1 ml/l
و  0/5 ml/lو فنازوکوئین  0/25 ml/lبیشترین تأثیر را داشتند .مرگ و میر کنهها با استفاده از آبامکتین  1 ml/lبعد از 5
و  10روز و آبامکتین  0/5 ml/lدر  5روز سمپاشی  % 100بوده است .اثر فنازوکوئین  0/25 ml/lدر روز پنجم و
اسپیرومسیفن  0/80mlدر روز هفتم روی کنهها  % 96/1بوده است ( .)Reddy et al., 2014همچنین تأثیر آبامکتین
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ارزیابی کنهکش آبامکتین (اگریمک گلد®  (SC 8.4%در کنترل کنه تارتن...

) (EC 1.8%با دوزهای  %1 ،%0/75 ،%0/5و  %0/12بر کنه دو لکهای در خیار گلخانهای در کشور لیتوانی در طی سالهای
 2005-2006مطالعه شد و بیشترین تأثیر مربوط به دوز  %0/12و به میزان  %100-98/4 ،%100-81/7و  %100به
ترتیب در روزهای سه ،هفت و چهارده روز پس از سم4پاشی بوده است ( .)Duchovskiene, 2007ولی گزارشهای
بسیاری نیز وجود دارد که نشان میدهد بعضی گونههای کنههای تارتن و نیز جمعیتهایی در مزرعه به آبامکتین مقاومت
پیدا کردند ( .)Beers et al. 1998; Stumpf and Nauen 2001بنابراین برای مبارزه ،نیاز مستمر به کنهکشهای جدید با
ترکیبات جدید است .اما استفاده از آنها باید در جهت جلوگیری یا به تأخیر انداختن تکامل مقاومت در کنهها بهینهسازی
شود تا مدت استفاده از آنها طوالنیتر شود ( .)Dekeyser, 2005در آزمایشی که روی اگریمک گلد® با فرموالسیون SC
در سال  2017در کشور مصر انجام شده است ،پارامترهای مختلف مانند  ،pHاسیدیته آزاد ،ویسکوزیته ،چگالی ،وزن
مخصوص و کشش سطحی در شرایط مختلف نگهداری این ترکیب بررسی شد ( .)Mohamed et al., 2018در این مطالعه
میزان کشش سطحی بین  36/22تا  mN/m 39/21و مقدار  pHکه مهم ترین قسمت ثبات شیمیایی فرمول را نشان
میدهد ،در اگریمک گلد®  5/34تا  5/43با میزان اسیدیته آزاد  0/119تا  0/252درصد بود و این نشان دهنده خاصیت
اسیدی و فعالیت بیولوژیکی خوب آن است ( .)Issa et al., 2000بررسیها نشان داد که با کاهش کشش سطحی و کاهش
مقدار  ،pHرسوبات روی برگ گیاهان تیمارشده افزایش مییابد ( )El-Sisi et al. 2009و کشش سطحی پایین برای بیشتر
افشانههای کشاورزی یک ویژگی مطلوب است .زیرا ،پخش قطرات را در اثر ضربه به برگها یا سایر سطوح هدف به منظور
افزایش سطح فعال حوزه و بهبود نفوذ و جذب محصول به گیاه را تسهیل میکند ( .)Molin and Hirase, 2004میزان
ویسکوزیته در اگریمک گلد®  855تا  cP 971/79است و افزایش آن در محلول اسپری باعث کاهش رانش و افزایش
چسبندگی احتباس و کارآیی سموم دفع آفات میشود (.)Spanoghe et al., 2007
در این مطالعه نتایج آنالیز باقیمانده کنهکش آبامکتین (اگریمک گلد®)  0/185و  0/2در هزار در نمونههای خیار
آزمایش انجام شده نشان داد که در روزهای مورد مطالعه پس از سمپاشی هیچ باقیماندهایی در خیار نداشته است .از این
نظر شایان توجه است که به کارگیری این کنهکش و مصرف خیار گلخانهایی در روز اول پس از سمپاشی نیز خطری
برای سالمتی انسان نخواهد داشت و بدون باقیمانده بوده و محصول قابل استفاده است؛ چون دوز کمتر یعنی  0/185در
هزار تأثیر قابل قبولی دارد و بهخاطر استفاده کمتر سموم شیمیایی و تأثیر زیست محیطی و همچنین جلوگیری از ایجاد
مقاومت در دوز باال ،پیشنهاد میشود از دوز کمتر آن استفاده شود.
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Evaluation of Abamectin (Agrimec Gold® SC 8.4%) in control of two-spotted spider
mite Tetranychus urticae Koch and its preharvest interval in greenhouse cucumber
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ABSTRACT
The effect of acaricide Abamectin (Agrimec Gold® SC, 8.4%) was investigated to control the two-spotted spider
mite Tetranychus urticae on cucumber in greenhouses in Yazd and Jiroft. Abamectin (Agrimec Gold®) at two doses
of 0.185 and 0.200 ml/lit was compared by Tetradifon (Tedion ® EC, 2 ml/lit) and Sperimesifen (Oberon® SC, 0.5
ml/lit). Sampling and counting of live mites on the lower surface of the leaves were done at one day before and 3, 7
and 14 days after spraying respectively. Statistical analysis was conducted using SAS software with randomized
complete block design. Results in both cities showed Abamectin had high mortality of mites at 3, 7 and 14 days after
spraying and the effect of Sperimesifen was higher than Tetradifon. In Yazd province Abamectin treatment at doses
of 0.185 and 0.200 ml/lit showed 100 percent mortality on mites at 3, 7 and 14 days after spraying and in Jiroft,
efficacy of two doses were 92.79-99.48 % of mortality. In Yazd, efficacy of the sperimesifen was 66.1-99.5 percent
but in Jiroft on day 3 Sperimesifen had caused 100 % of mite mortality and then decreased to 98.78% on day 14 after
spraying. Investigation of preharvest interval of Abamectin at doses of 0.185 and 0.200 ml/lit in cucumber samples
showed that 7 days after spraying is acceptable according to the Syngenta company claim, so based on efficiency test,
it is recommended to use a dose of 0.185/lit of this acaricide to control TSSM in greenhouse cucumbers.
Keywords: Abamectin, Chemical control, Greenhouse Cucumbers, Tetranychus urticae, preharvest interval
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