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 چکیده

های متعددی برای كنترل شيپاسمكشور، در مناطق مختلف  كه استای از آفات كليدی محصوالت گلخانه مگس مينوز

ضروری است. در این تحقيق  آن برای كنترل باال كارایيخطر با كم هایكشحشرهكردن جایگزین .گيردآن صورت مي

، تكرار 1تيمار و  3تصادفي با  كامالدر قالب طرح بوشهر و تهران ر دو استان د مگس مينوزها برای كنترل كشكارآیي حشره

)با دو ( LE 0.8% ®آزتک) كش جدید آزادیراكتينحشره و در هزار( 1/0)(  1.8EC%)آبامكتين رایج  كشحشرهشامل 

، 3 و از هر كرت یک روز قبل برگ 20روی الرو مگس مينوز تراكم  مقایسه شد. شاهد به همراه در هزار( 22/0و  13/0غلظت 

تيلتون محاسبه و پس از تجزیه واریانس،  -ثبت و درصد كارایي تيمارها به روش هندرسون شيپاسمروز پس از  41و   1

كارایي آبامكتين و ميانگين  حداكثردر تهران، ن انجام شد. ای دانكبه روش آزمون چند دامنهتيمارها بندی ميانگين گروه

درصد  22درصد و  18درصد،  80در هزار آزتک در روزهای سوم تا هفتم پس از سم پاشي به ترتيب  22/0و  13/0های غلظت

تا هفتم پس از  در روزهای سوم در هزار آزتک 22/0و  13/0های كارایي آبامكتين و غلظتميانگين  حداكثر بود. در بوشهر،

روز بعد از سمپاشي برای آبامكتين و  41درصد بود. در تهران، ميانگين كارایي  21و درصد  22درصد،  83پاشي به ترتيب سم

 11درصد و  14درصد،  12برابر با و در بوشهر،  درصد 22و  درصد 21درصد،  34آزتک برابر با  22/0و  13/0های غلظت

-مي ش آزتک، علي رغم داشتن كارایي كمتر از آبامكتين، به دليل كم خطر بودنكا گياهي حشرهبود.  با توجه به منشدرصد 

 مدنظر قرار گيرد.    در برنامه تلفيقي مبارزه با آن كنترل مگس مينوزدرواند ت

 .، كم خطركشچریش، حشره ،آزادیراكتينصيفي،   کلیدی: واژه های
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  مقدمه

ص در فرنگي به خصوو و گوجه  از مهمترین آفات خيار

 هووووای مينوووووز،هووووای ایووووران مگووووسشوووورایخ گلخانووووه
 Liriomyza sativae (Dip.: Agromyzidea) و 

Liriomyza trifolli ،د نمي باش(Javadzadeh, 2014 )   كوه

 هووووووای بيموووووواری زا  ویوووووورو  انتقووووووال قیووووووطر از

potyviruses (Zitter and Tsai, 1977) ،   نابود كوردن نشوا 

كوواهش  ،(Elmore and Ranney, 1954)جوووان  یهووا

  Zoebisch et al., 1984؛(Wolfenbarger 1954عملكورد  

; Ledieu and Heyler, 1985؛ Heinz and Chaney, 

 ,Anonymous)برگهوا   زشی(، رCapinera, 2001و  1995

 ,Parrella and Jones, 1985)و كواهش فتوسونتز     (1985

Zoebisch and Schuster, 1987) ) يمو  خسوارت  اهيو گ بوه 

اقودام بوه    هوا كشكشاورزان با به كارگيری انواع آفت زند. 

های بي رویه و مكورر كورده كوه نتيجوه آن از بوين      سمپاشي

رفتن پارازیتوئيدهای مفيد و موثر در كنترل آفوت، افوزایش   

هزینه، بروز پدیده مقاومت در آفت، طغيان دوبواره آفوت و   

اسوت.   تر از همه افزایش باقيمانوده سوموم در محصوول   مهم

یكي از بزرگترین مشكالت در رابطه با این آفت این اسوت  

شوود. بررسوي   هوا مقواوم موي   شكو كه به سورعت بوه حشوره   

هووای جدیوود و ایموون تعييووون غلظووت  كووشكووارایي حشووره

موثرآنهووا عليووه ایوون آفووت بووه منظووور كوواهش مصوور        

 يآلوودگ  از یريجلووگ  و پرخطور  یيايميشو های كشحشره

 در موووثر یهوواافووتيره از يكووی عنوووان بووه يطوويمح سووتیز

  .است یضرور آفت نیا كنترل تیریمد

 ایون . است شده شناخته خوبي به چریش ایتغذیه ضد آثار

 صورت به اوليه است. اثرات ثانویه و اوليه اثرات شامل آثار

 است، حشره سوی از ميزبان گياه انتخاب فرایند در اختالل

 حركوات  در نارسایي ایجاد شامل ثانویه اثرات كه درحالي

 به ایتغذیه رفتار از جلوگيری. باشدمي حشره گوارش لوله

 تحریوک  هوای گيرنوده  شدن بلوكه از ناشي چریش، وسيله

 دوی هر یا و بازدارنده هایگيرنده تحریک یا و غذا كننده

 هم چریش.  )Mordue and Nisbet,  2000(باشد  يم اینها

 بور  كوه  دباشو موي اثور اخوتالل در تنظويم رشود      دارای چنين

 بسويار  مختلوف  حشرات بين در آن، ایتغذیه اثرات خال 

 و نموو  و رشد بازدارندگي شامل اثرات این .باشنديم مشابه

 بوه  منجر تواندمي مصر  ميزان به بسته كه است مثل توليد

 محققوين . شوود  حشوره  در ميور  و مرگ یا و شكلي بد بروز

 بور  تنگذاشو  توثثير  بوا  را حشره فعاليت چریش كه معتقدند

 تغييور  )هورموون  زانیاكود  ویوهه  بوه  آن، هورمووني  سيسوتم 

 و جلد تغيير در روند كه ترتيب این به . دهدمي تغيير (،جلد

 موجوب  توانود موي  و كنود موي  اختالل ایجاد اندازی پوست

 شوود  آن حوين  در یوا  و انودازی  پوست از قبل حشره مرگ

)2000 ,Mordue and Nisbet( .تودریج  به چریش تركيب 

 و شوده  تجزیوه  خورشويد  نوور  بونفش  ماورای اشعه برابر در

. (Schmutterer, 1990) دهود  موي  دسوت  از را خوود  توثثير 

 1 توا  استفاده مورد چریش تجاری تركيب كارایي بيشترین

 كنتورل  بوه  نيول  بورای  و باشود  موي  آن كواربرد  از پس روز

 است روز 1 از پس پاشيمحلول تكرار به نياز آفت مطلوب

(Namvar et al., 2010.) وقتوي  تجواری چوریش   تاتركيب 

-شوفيره  در شووند  برده كار به هابوته پای و خاك روی كه

گذارنود  موي  نوامطلوب  توثثير  مينووز  مگوس  الروهوای  شدن

(Weintaurb and Horowitz, 1997 .)نسوبت  بوه  موازال ين-

 عليه مگس مينووز جواليز،   مترمربع در تريليليم 4 تا 2/0 یها

در یک روز بعود از سوم پاشوي توا      ،یاگلخانه اريخ یرو بر

درصد داشته اسوت   80باالتر از  یيروز هفتم بعد از آن كارا

نداشوته و در   یيبواال  یيكوارا  موار يبعود از ت  41در روز  يول

( مربوع متر در  تور يل يلو يم 2/4حداكثر غلظت مورد استفاده )

(. Namvar et al.,2010داشوته اسوت )   %21برابر بوا   یيكارا

نشوان داد كوه دی    Javadzadeh et al. (1999)تحقيقوات  

عليوه   %42/32و كارباریول   %22، اندوسلفان %23/12متوات 

 مگس جاليز كارایي دارند. 

 بوا  و بووده  يكشو كنه يشكحشره تيخاص یدارا نيآبامكت

 يمنجر به كنتورل موضوع   توانديم برگ بافت داخل به نفوذ

د. دارنود گورد   تيو كوه در داخول بافوت فعال    يآفوات  یبر رو
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 یخوواكز یاز بوواكتر يبوور اسووا  مووواد اسووتخراج نيآبووامكت

Streptomyces avermitilis   سووتميسوواخته شووده و بوور س 

گذاشوته و در عورچ چنود     ريحشرات و كنه هوا تواث   يعصب

از  نيشوود. آبوامكت   يساعت منجر به فلوج و مورگ آنهوا مو    

 يتماسو  ريتاث زين یتا حدود يداشته  ول ريتاث يگوارش قیطر

 .(Gharalari et al., 2009)دارد 

هد  این تحقيق بررسي ميزان كارایي حشره كش  آزتک 

درهوزار بوا    22/0و 13/0در غلظوت هوای   )بر پایوه چوریش(   

عليوه  در ایوران  آبوامكتين  كوش مجواز و توصويه شوده     حشره

 بود. خيار در شرایخ گلخانه  مگس مينوز

 

 هاروشمواد و 

 1و  ارميت 3تصادفي با  كامالاین طرح در قالب طرح 

تهران و  یاستانها (‘نگين )رقم اريخ یهاگلخانهتكرار در 

حشرهشامل:  تيمارها شد.سال انجام  کیبوشهر به مدت 

و  13/0( به ميزان LE 0.8% ®آزتک) آزادیراكتينكش 

، و در هزار 1/0(  EC%1.8) 1آبامكتين در هزار، 22/0

آزمایشي با  هایكرت پاشيمحلولبود.  (پاشيآب)شاهد 

آب  هیپاا دار بالنس یموتور يپاش پشتاستفاده از سم

 .شد انجام پس از كاليبراسيون، ،در هكتار تريل 100 يمصرف

كرت )تكرار( در نظر گرفته شد.  کیبه عنوان  فیرد هر

متر و  يسانت 10بوته ها  نيمتر و فاصله ب 22 فیردطول هر 

 32ها متر بود. ابعاد گلخانه  يسانت 80 هافیرد نيفاصله ب

 3 يال 2از  شيتعداد ب ران،یا خیمتر بود. در شرا 32متر در 

 مشخصزا عنوان سطح خسارت بههر برگ  یالرو به ازا

 ,Namvarگردد )ميشده كه  منجر به كاهش محصول 

 به الروها تعداد دنيرس و يهفتگ یريگ(، لذا با نمونه2012

روز قبل از سم  کیشد.  يسمپاش ،برگ هر در عدد 2

انجام  ینمونه بردار يروز بعد از سمپاش 41و  1،  3و  يپاش

بوته ها انجام شد. تعداد  يانياز قسمت م ی. نمونه بردار شد

 تعداد شگاهیو در آزما یآوربرگ در هر  كرت جمع 20

                                                 

 
 شركت گل سم گرگان 4

به طور جداگانه شمارش  برگ هر در فعال زنده الروهای

، پس از اصالح  هاكشحشره یيزان كارا. ميشد

(Henderson and Tilton, 1955محاسبه شد ) .از پس 

 دار يمعن صورت در  مارها،يت یيكارا زانيم انسیوار زيآنال

 شدند یبندگروه دانكن روش به هانيانگيم تفاوتها، بودن

(α=5%) .مگس های مينوز ورامين گونهL. sativae  

(Zahiri et al., 2003)  های مينوز جنوب كشور و مگس

   ( است.(L. trifolii  Javadzadeh et al., 1997 گونه

 

 نتایج 

 :تهران استان

تاثير ميانگين  های حاصل ازتجزیه واریانس داده

 3 ،مگس مينوز سبزیجات روی گلخانهدر  هاكشحشره

 1 ،(F=9.92, df=(2,9), P=0.0053) شيپاسمبعد از  روز

و  (F=15.71, df=(2,9), P=0.0012)شي پاسمروز پس از 

 ,F=18.78, df=(2,9)) شيپاسماز  روز پس 41

P=0.0006)  (. در 4)جدول  داشت دار معنيبا هم تفاوت

كارایي تيمارهای آبامكتين و  ،روز سوم پس از سمپاش

دار نداشته و هر در هزار( تفاوت آماری معني 22/0آزتک )

 بهتری نسبت بهتاثير  ،درصد 22دو با ميزان تاثير بيش از 

(. در روز 2)جدول  داشتندهزار(  در 13/0تيمار آزتک )

 ± 13/1پس از سمپاشي، تيمار آبامكتين با ميزان تاثير  سوم

درصد، به طور معني داری برتر از دو تيمار آزتک  21/80

برابر ميزان تاثير دوز  2بود به طوری كه كارایي آن حدود 

در هزار  23/0برابر ميزان تاثير دوز  2/4در هزار و  13/0

شابهي در روزهای هفتم و چهاردهم بعد از بود. روند م

بعد از  41و  1، 3 مشاهده گردید. در روزهایسمپاشي 

سمپاشي، ميزان تاثير آزتک در دو غلظت مورد بررسي، 

دار نداشت. متوسخ كارایي تيمارهای آزتک تفاوت معني

بود. در حالي كه  %22طي روزهای مختلف پس از سمپاشي 

 .(4)جدول  يز رسيده بودن %30كارایي آبامكتين تا 
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 از پس مختلف روزهایطي  ،Liriomyza sativae ،مگس مينوز سبزیجات رویمختلف  یهاكشحشره درصد تاثير ميانگين -4ل جدو 

  تهران استان در پاشي سم

Table 1. Mean percentage effect of different insecticides on vegetable leafminer, Liriomyza sativae, during 

several days after the treatment in Tehran province. 

Mean (±SE) percentage mortality*  

14+ 7+ 3+ Treatments  

90.95±4.10 a 75.45±4.17 a 68.60±4.29 a abamectin (0.4 L/1000L) 

54.72±5.94 b 41.17±5.11 b 42.10±6.50 b azadirachtin (Aztech  0.43 L/1000L) 

56.65±3.76 b 51.07±3.98 b 65.50±1.65 a azadirachtin (Aztech  0.62 L/1000L) 
 
*= means followed by same letters in a column are not significantly different based on Duncan test (α=0.05) 

 .(α=0.05)دار ندارند اختال  معني  دانكن آزمون اسا  بر ستون، کیدر  مشابه حرو  دارای هایميانگين*= 

 

 :بوشهر استان

 3 ،مگس مينوز روی هاكشحشرهتاثير  ،بوشهرستان در ا

 1 ،(F=43.23, df=(2,9), P<0.0001)شي پاسمبعد از  روز

 و  (F=45.42, df=(2,9), P<0.0001)شي پاسمروز پس از 

 ,F=32.19, df=(2,9)) شيپاسمروز پس از  41

P<0.0001) بعد  از نوبت  3در هر  .تفاوت معني دار داشت

سمپاشي، تيمار آبامكتين دارای كارایي بيشتری از آزتک 

، كارایي سمپاشي  بعد از  41در هر دو غلظت بود.  در روز 

و تيمار آزتک بود درحالي كه هر د %12آبامكتين برابر با 

اولين نوبت را داشت. در  درصد آن 22در حدود كارایي 

در هزار به  23/0كارایي آزتک در غلظت نمونه برداری، 

كتار آزتک ليتر در ه 13/0ری باالتر از غلظت طور معني دا

، بين دو تيمار نوبت های دوم و سوم نمونه برداری دربود. 

 (.2)جدول  دار وجود نداشتآزتک تفاوت آماری معني

 
 از پس مختلف روزهایطي  ،Liriomyza trifolli) ،مگس مينوز سبزیجات رویمختلف  یهاحشره كش درصد تاثير ميانگين -2 جدول

 .بوشهر استان در پاشي سم
 Table 2. Mean percentage effect of different insecticides on vegetable leafminer, Liriomyza trifolli, several 

days after the treatment in Boshehr province. 

Mean (±SE) percentage mortality*  

14+ 7+ 3+ Treatments  

76.60±3.25 a 74.26±2.17 a 82.93±2.69 a abamectin (0.4 L/1000L) 

41.30±4.23 b 51.00±2.31 b 56.76±2.00 b azadirachtin (Aztech  0.43 L/1000L) 

44.53±2.63 b 53.50±0.88 b 67.03±0.88 c azadirachtin (Aztech  0.62 L/1000L) 
*= means followed by same letters in a column are not significantly different based on Duncan test (α=0.05) 

 . (α=0.05)دار بر اسا  آزمون دانكن ندارند اختال  معني ستون، کی در مشابه حرو  دارای هایميانگين* 

 

 بحث

تازه خوری محصوالت سبزی و مصر  با توجه به 

این محصوالت، الزم  درصيفي و اهميت باقيمانده سموم 

آفات  برای كنترلهای مورد استفاده كشاست تا حشره

محيخ زیست  برای رتصيفي دارای اثرات سوء كمسبزی و 
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كه پایه  يلذا كاربرد تركيبات. كنندگان باشدو مصر 

در  گيرند.در اولویت انتخاب قرار ميگياهي داشته باشند، 

شوند، هایي كه از چریش توليد ميكشاین ميان حشره

های عصاره د.انای در كنترل آفات داشتهكاربرد گسترده

خت چریش دارای تركيبات مختلفي هستند حاصله از در

كشي مشابهي دارند، ليكن كارایي این كه اثرات حشره

تركيبات عليه حشرات بر اسا  نوع فرموالسيون و نيز 

های ساختار شيميایي آنها با هم متفاوت است. لذا شركت

های های مختلف عصارهسازنده سموم، فرموالسيون

د. تركيب مورد بررسي در متفاوتي را تهيه و ثبت مي نماني

د از عصاره جدی یک فرموالسيون این تحقيق، آزتک، نيز

 حاصله از چریش بود.

آزتک و آبامكتين در استان كش حشرهميزان كارایي  نتایج

كش حشرهتهران و استان بوشهر نشانگر آن بود كه 

آزتک كش حشرهآبامكتين دارای كارایي باالیي بوده ولي 

درصد كارایي باالیي در مقایسه با  20با كارایي حدود 

آبامكتين ندارد و كاربرد آن در برنامه های كنترلي مگس 

مينوز باید در یک برنامه تلفيقي با سایر سموم با كارایي باال 

استفاده شود تا تركيب كلي مجموع سموم استفاده شده 

های عليه آفت هد  متفاوت گردیده و روند ظهور بيوتيپ

د گردد. از سوی دیگر، جهت ترغيب و مقاوم به سم كن

دن این سم در برنامه راضي نمودن كشاورزان جهت گنجان

كه بر پایه  باید آنها را از مزایای سمومي كنترلي آفات،

 . چریش هستند آگاه نمود

و  13/0كش جدید آزتک در دو غلظت بررسي حشره

در هزار نشان داد كه ميزان كارایي آن در دو غلضت  22/0

 2تا  2/4بررسي تفاوتي نداشته وكارایي آبامكتين،  مورد

ر برابر بيشتر از آزتک بود. كارایي آبامكتين در تحقيق حاض

ها بوده و تاثير بسيار خوبي مشابه كارایي آن در سایر بررسي

 Javadzadeh and) عليه مگس مينوز داشت

Arabsalmani,1998; Asgari, 2001; Sheikhi et al., 

 ازیر ،گردداثير این دو سم باز ميمر به نحوه تاین ا (.2010

آبامكتين سریعاً بر سيستم عصبي حشره اثر كرده كش حشره

های بر كشحشرهدارد؛ در حالي كه  يای سریعو اثر ضربه

 تری دارند. پایه چریش خاصيت ضربه ای ضغيف

 بيشترین، Namvar et al. (2010)بر اسا  یافته های 

 تا استفاده مورد )نيمازال( چریش تجاری كارایي تركيب

 كنترل به نيل برای و آن بوده كاربرد از پس روز 1

 روز 1 از پس پاشيتكرار محلول به نياز آفت مطلوب

و  4باشد. در تحقيق فوق كارایي نيمازال در دوزهای مي

ميلي ليتر در متر مربع تفاوتي با كارایي با  2/4

داشته و تاثيری برابر با كلرپایریفو ، آبامكتين و پرمترین ن

ایج تحقيق ت كه در حدود دو برابر كارایي نتدرصد داش 80

آزتک بود. نكته مشابه با تحقيق حاضر، نياز به تكرار 

 روز پس از اولين سمپاشي بود.  1سمپاشي مجدد 

درصد بود  30تا  10در تحقيق حاضر كارایي آبامكتين بين 

 گزارش طبقست. محققين بوده اسایر كه مشابه تحقيقات 

Sheikhi et al. (2010) ،از بعد روز 2 در كارایي ميانگين 

 83/82( هزار در 42/0) نيآبامكت هایكشحشره با سمپاشي

 ®سكتیاو و درصد 28/80( هزار در 3/0) گاردیتر درصد،

درصد  23/83 بيدر هزار به ترت 2/0و 12/0 یهابا غلظت

در هكتار(  تريل 2/0)به نسبت  نيآبامكتدرصد بود.  41/12و

 یروزها يط %10 از باالتر یيكارا هرمزگان اريدر مزرعه خ

عليه مگس مينوز سبزی داشت  يسمپاش از بعد دهم تا پنجم

(Asgari, 2001 .) ليتر در  8/0كارایي آبامكتين در غلظت

روز بعد از تيمار تا روز  4ای، در هزار بر روی خيار گلخانه

درصد داشته است  33االتر از هفتم بعد از تيمار كارایي ب

كاهش یافت  %13بعد از تيمار كارایي به  41ولي در روز 

(Namvar et al.,2010.) (1998) تحقيقات Javadzadeh 

and Arabsalmani   نشان دادند كه محلول پاشي هفتگي با

ليتر در هكتار تاثير قابل قبولي در  2/0امكتين در غلظت آب

بر اسا   .في داشته استكاهش جمعيت مگس سبزی و صي

، در  Javadzadeh and Arabsalmani (1998)اظهارات 

فرموالسيون  2تحقيقي كه در هندوستان بر روی كارایي 

چریش عليه مگس مينوز انجام گردید، تركيب 

Multineem  آلودگي را در  %2/82از همه موثرتر بوده و تا
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یشان، ها كاهش داد. از ميان تركيبات مورد بررسي ابرگ

درصد از  4/13نيمازال كمترین تاثير را داشته و تنها 

آلودگي را كاهش داد. با این وجود ميزان عملكرد محصول 

گوجه فرنگي در واحدهای تيمار شده پایين تر از واحدهای 

شاهد بود كه نشان دهنده عدم سازگاری چریش در زمان 

 گفت توانوه است. با توجه به مطالب فوق ميبرداشت مي

كش از درخت چریش و كه در استخراج تركيبات حشره

توصيه آنها باید دقت بيشتری مبذول نموده و همچنين در 

وژی و ميزان ا را بر فيزیولآنهرزیابي كارایي آنها باید تاثير ا

 دهي گياه نيز مورد بررسي قرار داد. محصول

نشان داد كه كارایي  Sheikhi et al. (2009)تحقيقات 

ای مورد آزمایش در مزارع خربزه عليه مگس هكشحشره

باشد، بدین صورت كه كارایي مي %80جاليز، كمتر از 

( در مقایسه با دلتامترین %12/20±3/2كش اسپينوزاد )حشره

( تفاوتي نداشته اما در مقایسه با دورسبان 2/1±2/21%)

( از كارایي كمتری برخوردار بود. در حالي 2/8±2/12%)

امي پراید از گروه نيكوتينوئيدها قادر به كه حشره كش است

های ميوه نبود. كارایي آزتک در تحقيقات ما كنترل مگس

 .Sheikhi et alمشابه كارایي دلتامترین در تحقيقات 

های سبزی و بود. عمليات سمپاشي بر عليه مگس (2009)

ورت صالً در مناطق گرمسيری به صيفي و جاليز، معمو

یابد البته در محصول ادامه مي هفتگي تا زمان برداشت

مناطق گرمسيری به خاطر تعدد نسل بيشتر، تعداد دفعات 

(، ولي  Javadzadeh et al., 1997سمپاشي بيشتر است )

كاربرد سموم كم خطر من جمله باید توجه داشت كه 

تواند خطرات آزتک و سایر سموم بر پایه چریش مي

را تا حدودی زیست محيطي ناشي از كاربرد سموم پرخطر 

 كاهش داد.

كش آزتک حشرهتوان گفت كه گيری كلي ميدر نتيجه

ميلي ليتر در هكتار و  412در هزار )برابر با  13/0در غلظت  

درصد مگس مينوز  20ليتر در هكتار( حدود  100پایه آب 

كش آزتک از آنجا كه دوره تاثير حشره نماید.را كنترل مي

ز این مدت باید دوباره د اباشد، بعحدود یک هفته مي

سمپاشي صورت گيرد. نكته مهم در این امر این است كه 

ای عليه الت گلخانهدر سمپاشي آزتک بر روی محصو

مگس مينوز، سعي گردد تا تمامي كانوپي گياهان مورد 

 پوشش قرار گيرد.
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Abstract:  

The vegetable leafminer is a greenhouse key pest against which frequent spraying is applied. 

Therefore, it is necessary to find substitute pesticides with high efficacy and low side effects. In 

this research, the efficacy of insecticides applied against the vegetable leafminer was studied in 

Tehran and Bushehr provinces based on a randomized complete block design with 3 treatments and 

4 replications in the greenhouse. Treatments were: 1) abamectin EC 1.8% (400 mL/L), 2) 

azadirachtin EC (0.8% EL Aztec®) (430 mL/L), 3) azadirachtin EC (0.8% EL Aztec®) (620 mL/L) 

and 4) control (water used per ha=400 L). The vegetable leafminer larval density per 20 leaves was 

determined one day before treatment and 3, 7 and 14 days after treatment, followed by efficacy 

estimation based on Henderson-Tilton formula, analysis of variance of mean efficacies and 

grouping based on Duncan’s Multiple Range Test. In Tehran, the maximum efficacy of abamectin, 

Aztec® 430 and 620 mL/L, during the 3rd to 7th day after treatment were 80%, 48% and 65%, 

respectively. In Bushehr, the maximum efficacy of abamectin, Aztec® 430 and 620 mL/L, during 

the 3rd to 7th day after treatment were 83%, 56% and 67%, respectively. In Tehran, 14 days after 

treatment, the efficacy of abamectin and Aztec at 430 and 620 mL/L were 91%, 57% and 52%, 

respectively. While in Boushehr, 14 days after treatment, the efficacy of abamectin and Aztec at 

430 and 620 mL/L were 76%, 41% and 44%, respectively.  Although, Aztec had a lower efficacy 

compared to abamectin, based on the fact that it is based on neem, and it is less harmful to non-

target organisms, we can recommend it for incorporating in IPM programs against leafminer and in 

production of organic crops. 
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