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مطالعه کارایی حشرهکش گیاهی آزادایراکتین ( )EL 0.8%در مقایسه با آبامکتین
( )EC 1.8%در کنترل مگسهای مینوز سبزیجات Liriomyza sativae ،و ،Liriomyza trifolii
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 .4بخش تحقيقات حشرهشناسي كشاورزی ،موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج كشاورزی ،تهران ،ایران .2 .بخش
تحقيقات گياهپزشكي ،مركز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعي بوشهر ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج كشاورزی ،بوشهر ،ایران.
تاریخ دریافت4331/3/8 :

تاریخ پذیرش4331/2/22 :

چکیده
مگس مينوز از آفات كليدی محصوالت گلخانهای است كه در مناطق مختلف كشور ،سمپاشيهای متعددی برای كنترل
آن صورت ميگيرد .جایگزینكردن حشرهكشهای كمخطر با كارایي باال برای كنترل آن ضروری است .در این تحقيق
كارآیي حشرهكشها برای كنترل مگس مينوز در دو استان تهران و بوشهر در قالب طرح كامال تصادفي با  3تيمار و  1تكرار،
شامل حشرهكش رایج آبامكتين ( 0/1( )EC 1.8%در هزار) و حشرهكش جدید آزادیراكتين (آزتک® ( )EL 0.8%با دو
غلظت  0/13و  0/22در هزار) به همراه شاهد مقایسه شد .تراكم الرو مگس مينوز روی  20برگ از هر كرت یک روز قبل و ،3
 1و  41روز پس از سمپاشي ثبت و درصد كارایي تيمارها به روش هندرسون -تيلتون محاسبه و پس از تجزیه واریانس،
گروهبندی ميانگين تيمارها به روش آزمون چند دامنهای دانكن انجام شد .در تهران ،حداكثر ميانگين كارایي آبامكتين و
غلظتهای  0/13و  0/22در هزار آزتک در روزهای سوم تا هفتم پس از سم پاشي به ترتيب  80درصد 18 ،درصد و  22درصد
بود .در بوشهر ،حداكثر ميانگين كارایي آبامكتين و غلظتهای  0/13و  0/22در هزار آزتک در روزهای سوم تا هفتم پس از
سمپاشي به ترتيب  83درصد 22 ،درصد و  21درصد بود .در تهران ،ميانگين كارایي  41روز بعد از سمپاشي برای آبامكتين و
غلظتهای  0/13و  0/22آزتک برابر با  34درصد 21 ،درصد و  22درصد و در بوشهر ،برابر با  12درصد 14 ،درصد و 11
درصد بود .با توجه به منشا گياهي حشرهكش آزتک ،علي رغم داشتن كارایي كمتر از آبامكتين ،به دليل كم خطر بودن مي-
تواند دركنترل مگس مينوز در برنامه تلفيقي مبارزه با آن مدنظر قرار گيرد.
واژه های کلیدی :صيفي ،آزادیراكتين ،چریش ،حشرهكش ،كم خطر.

* مسئول مکاتبات :علي حسيني قرالریahosseinig@gmail.com ،
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مقدمه
از مهمترین آفات خيار و گوجه فرنگي به خصووص در

چنين دارای اثور اخوتالل در تنظويم رشود مويباشود كوه بور

شوووورایخ گلخانووووههووووای ایووووران مگووووسهووووای مينوووووز،

اثرات تغذیهای آن ،در بين حشرات مختلوف بسويار

)Agromyzidea

(Dip.:

sativae

خال

 Liriomyzaو

مشابه ميباشند .این اثرات شامل بازدارندگي رشد و نموو و

 ،Liriomyza trifolliمي باشند ( )Javadzadeh, 2014كوه

توليد مثل است كه بسته به ميزان مصر

ميتواند منجر بوه

از طریووووووق انتقووووووال ویوووووورو هووووووای بيموووووواری زا

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

 ،(Zitter and Tsai, 1977) potyvirusesنابود كوردن نشوا

معتقدند كه چریش فعاليت حشره را بوا توثثير گذاشوتن بور

هووای جوووان ) ،(Elmore and Ranney, 1954كوواهش

سيسوتم هورمووني آن ،بوه ویوهه اكودیزان (هورموون تغييور

عملكورد )Wolfenbarger 1954؛ Zoebisch et al., 1984

جلد) ،تغيير ميدهد .به این ترتيب كه در روند تغيير جلد و

Heinz and Chaney,

پوست اندازی اختالل ایجاد مويكنود و مويتوانود موجوب

(Anonymous,

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

(Parrella and Jones, 1985,

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

) )Zoebisch and Schuster, 1987بوه گيواه خسوارت موي

در برابر اشعه ماورای بونفش نوور خورشويد تجزیوه شوده و

زند .كشاورزان با به كارگيری انواع آفتكشهوا اقودام بوه

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

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

بيشترین كارایي تركيب تجاری چریش مورد استفاده توا 1

رفتن پارازیتوئيدهای مفيد و موثر در كنترل آفوت ،افوزایش

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

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

مطلوب آفت نياز به تكرار محلولپاشي پس از  1روز است

مهمتر از همه افزایش باقيمانوده سوموم در محصوول اسوت.

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

یكي از بزرگترین مشكالت در رابطه با این آفت این اسوت

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

كه به سورعت بوه حشورهكوشهوا مقواوم مويشوود .بررسوي

شدن الروهوای مگوس مينووز توثثير نوامطلوب مويگذارنود

كووارایي حشوورهكووشهووای جدیوود و ایموون تعييووون غلظووت

( .)Weintaurb and Horowitz, 1997نيموازال بوه نسوبت-

موثرآنهووا عليووه ایوون آفووت بووه منظووور كوواهش مصوور

های  0/2تا  4ميليليتر در مترمربع عليه مگس مينووز جواليز،

حشره كشهای شويميایي پرخطور و جلووگيری از آلوودگي

بر روی خيار گلخانهای ،در یک روز بعود از سوم پاشوي توا

زیسووت محيطوي بووه عنوووان یكوي از رهيافووتهووای موووثر در

روز هفتم بعد از آن كارایي باالتر از  80درصد داشته اسوت

مدیریت كنترل این آفت ضروری است.

ولي در روز  41بعود از تيموار كوارایي بواالیي نداشوته و در

آثار ضد تغذیهای چریش به خوبي شناخته شده است .ایون

حداكثر غلظت مورد استفاده ( 4/2ميلوي ليتور در مترمربوع)

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

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

اختالل در فرایند انتخاب گياه ميزبان از سوی حشره است،

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

درحالي كه اثرات ثانویه شامل ایجاد نارسایي در حركوات

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

لوله گوارش حشره ميباشد .جلوگيری از رفتار تغذیهای به

مگس جاليز كارایي دارند.

وسيله چریش ،ناشي از بلوكه شدن گيرنودههوای تحریوک

آبامكتين دارای خاصيت حشرهكشي و كنهكشي بووده و بوا

كننده غذا و یا تحریک گيرندههای بازدارنده و یا هر دوی

نفوذ به داخل بافت برگ ميتواند منجر به كنتورل موضوعي

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

بر روی آفواتي كوه در داخول بافوت فعاليوت دارنود گوردد.

; Ledieu and Heyler, 1985؛

 1995و  ،)Capinera, 2001ریزش برگهوا
) 1985و كواهش فتوسونتز
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آبووامكتين بوور اسووا
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مووواد اسووتخراجي از بوواكتری خوواكزی

الروهای زنده فعال در هر برگ به طور جداگانه شمارش

 Streptomyces avermitilisسوواخته شووده و بوور سيسووتم

شد .ميزان كارایي حشرهكشها ،پس از اصالح

عصبي حشرات و كنه هوا تواثير گذاشوته و در عورچ چنود

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

ساعت منجر به فلوج و مورگ آنهوا موي شوود .آبوامكتين از

آناليز واریانس ميزان كارایي تيمارها ،در صورت معني دار

طریق گوارشي تاثير داشته ولي تا حدودی نيز تاثير تماسوي

بودن تفاوتها ،ميانگينها به روش دانكن گروهبندی شدند

دارد ).(Gharalari et al., 2009

) .(α=5%مگس های مينوز ورامين گونه

هد

این تحقيق بررسي ميزان كارایي حشره كش آزتک

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

L. sativae

) (Zahiri et al., 2003و مگسهای مينوز جنوب كشور
گونه  )Javadzadeh et al., 1997) L. trifoliiاست.

حشرهكوش مجواز و توصويه شوده آبوامكتين در ایوران عليوه
نتایج

مگس مينوز خيار در شرایخ گلخانه بود.

استان تهران:

تجزیه واریانس دادههای حاصل از ميانگين تاثير

مواد و روشها
این طرح در قالب طرح كامال تصادفي با  3تيمار و 1

حشرهكشها در گلخانه روی مگس مينوز سبزیجات3 ،

تكرار در گلخانههای خيار (رقم نگين‘) استانهای تهران و

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

بوشهر به مدت یک سال انجام شد .تيمارها شامل :حشره

روز پس از سمپاشي ) (F=15.71, df=(2,9), P=0.0012و

كش آزادیراكتين (آزتک®  )EL 0.8%به ميزان  0/13و

 41روز پس از سمپاشي

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

) P=0.0006با هم تفاوت معنيدار داشت (جدول  .)4در

شاهد (آبپاشي) بود .محلولپاشي كرتهای آزمایشي با

روز سوم پس از سمپاش ،كارایي تيمارهای آبامكتين و

استفاده از سمپاش پشتي موتوری النسدار با پایه آب

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

مصرفي  100ليتر در هكتار ،پس از كاليبراسيون ،انجام شد.

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

هر ردیف به عنوان یک كرت (تكرار) در نظر گرفته شد.

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

طول هر ردیف  22متر و فاصله بين بوته ها  10سانتي متر و

(F=18.78, df=(2,9),

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

فاصله بين ردیفها  80سانتي متر بود .ابعاد گلخانه ها 32

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

متر در  32متر بود .در شرایخ ایران ،تعداد بيش از  2الي 3

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

الرو به ازای هر برگ به عنوان سطح خسارتزا مشخص

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

Namvar,

بود .روند مشابهي در روزهای هفتم و چهاردهم بعد از

 ،)2012لذا با نمونهگيری هفتگي و رسيدن تعداد الروها به

سمپاشي مشاهده گردید .در روزهای  1 ،3و  41بعد از

 2عدد در هر برگ ،سمپاشي شد .یک روز قبل از سم

سمپاشي ،ميزان تاثير آزتک در دو غلظت مورد بررسي،

پاشي و  1 ، 3و  41روز بعد از سمپاشي نمونه برداری انجام

تفاوت معنيدار نداشت .متوسخ كارایي تيمارهای آزتک

شد  .نمونه برداری از قسمت مياني بوته ها انجام شد .تعداد

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

 20برگ در هر كرت جمعآوری و در آزمایشگاه تعداد

كارایي آبامكتين تا  %30نيز رسيده بود (جدول .)4

شده كه منجر به كاهش محصول ميگردد (

 4شركت گل سم گرگان

حسينيقرالری و همكاران
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جدول  -4ميانگين درصد تاثير حشرهكشهای مختلف روی مگس مينوز سبزیجات ،Liriomyza sativae ،طي روزهای مختلف پس از
سم پاشي در استان تهران
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
Treatments

+14
90.95±4.10 a

+7
75.45±4.17 a

+3
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

*= ميانگينهای دارای حرو

مشابه در یک ستون ،بر اسا

آزمون دانكن اختال

معنيدار ندارند ).(α=0.05

استان بوشهر:

آبامكتين برابر با  %12بود درحالي كه هر دو تيمار آزتک

در استان بوشهر ،تاثير حشرهكشها روی مگس مينوز3 ،

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

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

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

روز پس از سمپاشي ) (F=45.42, df=(2,9), P<0.0001و

طور معني داری باالتر از غلظت  0/13ليتر در هكتار آزتک

(F=32.19, df=(2,9),

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

 41روز پس از سمپاشي

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

آزتک تفاوت آماری معنيدار وجود نداشت (جدول .)2

سمپاشي ،تيمار آبامكتين دارای كارایي بيشتری از آزتک
در هر دو غلظت بود .در روز  41بعد از سمپاشي  ،كارایي
جدول  -2ميانگين درصد تاثير حشره كشهای مختلف روی مگس مينوز سبزیجات ،Liriomyza trifolli( ،طي روزهای مختلف پس از
سم پاشي در استان بوشهر.
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
+3
+7
+14
82.93±2.69 a
74.26±2.17 a
76.60±3.25 a
56.76±2.00 b
51.00±2.31 b
41.30±4.23 b
67.03±0.88 c
53.50±0.88 b
44.53±2.63 b

Treatments
)abamectin (0.4 L/1000L
)azadirachtin (Aztech 0.43 L/1000L
)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
* ميانگينهای دارای حرو مشابه در یک ستون ،اختال معنيدار بر اسا آزمون دانكن ندارند ). (α=0.05

بحث
تازه خوری محصوالت سبزی و

است تا حشرهكشهای مورد استفاده برای كنترل آفات

با توجه به مصر

صيفي و اهميت باقيمانده سموم در این محصوالت ،الزم

سبزی و صيفي دارای اثرات سوء كمتر برای محيخ زیست
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و مصر كنندگان باشد .لذا كاربرد تركيباتي كه پایه

و اثر ضربهای سریعي دارد؛ در حالي كه حشرهكشهای بر

گياهي داشته باشند ،در اولویت انتخاب قرار ميگيرند .در

پایه چریش خاصيت ضربه ای ضغيفتری دارند.

این ميان حشرهكشهایي كه از چریش توليد ميشوند،

بر اسا

كاربرد گستردهای در كنترل آفات داشتهاند .عصارههای

كارایي تركيب تجاری چریش (نيمازال) مورد استفاده تا

حاصله از درخت چریش دارای تركيبات مختلفي هستند

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

كه اثرات حشرهكشي مشابهي دارند ،ليكن كارایي این

مطلوب آفت نياز به تكرار محلولپاشي پس از  1روز

تركيبات عليه حشرات بر اسا

یافته های ) ،Namvar et al. (2010بيشترین

نوع فرموالسيون و نيز

ميباشد .در تحقيق فوق كارایي نيمازال در دوزهای  4و

ساختار شيميایي آنها با هم متفاوت است .لذا شركتهای

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

سازنده سموم ،فرموالسيونهای مختلف عصارههای

كلرپایریفو  ،آبامكتين و پرمترین نداشته و تاثيری برابر با

متفاوتي را تهيه و ثبت مي نمانيد .تركيب مورد بررسي در

 80درصد داشت كه در حدود دو برابر كارایي نتایج تحقيق

این تحقيق ،آزتک ،نيز یک فرموالسيون از عصاره جدید

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

حاصله از چریش بود.

سمپاشي مجدد  1روز پس از اولين سمپاشي بود.

نتایج ميزان كارایي حشرهكش آزتک و آبامكتين در استان

در تحقيق حاضر كارایي آبامكتين بين  10تا  30درصد بود

تهران و استان بوشهر نشانگر آن بود كه حشرهكش

كه مشابه تحقيقات سایر محققين بوده است .طبق گزارش

آبامكتين دارای كارایي باالیي بوده ولي حشرهكش آزتک

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

با كارایي حدود  20درصد كارایي باالیي در مقایسه با

سمپاشي با حشرهكشهای آبامكتين ( 0/42در هزار) 82/83
®

آبامكتين ندارد و كاربرد آن در برنامه های كنترلي مگس

درصد ،تریگارد ( 0/3در هزار)  80/28درصد و اویسكت

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

با غلظتهای  0/12و 0/2در هزار به ترتيب  83/23درصد

استفاده شود تا تركيب كلي مجموع سموم استفاده شده

و 12/41درصد بود .آبامكتين (به نسبت  0/2ليتر در هكتار)

متفاوت گردیده و روند ظهور بيوتيپهای

در مزرعه خيار هرمزگان كارایي باالتر از  %10طي روزهای

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

پنجم تا دهم بعد از سمپاشي عليه مگس مينوز سبزی داشت

راضي نمودن كشاورزان جهت گنجاندن این سم در برنامه

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

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

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

چریش هستند آگاه نمود.

هفتم بعد از تيمار كارایي باالتر از  33درصد داشته است

بررسي حشرهكش جدید آزتک در دو غلظت  0/13و

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

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

( .)Namvar et al.,2010تحقيقات

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

 and Arabsalmaniنشان دادند كه محلول پاشي هفتگي با

برابر بيشتر از آزتک بود .كارایي آبامكتين در تحقيق حاضر

آبامكتين در غلظت  0/2ليتر در هكتار تاثير قابل قبولي در

مشابه كارایي آن در سایر بررسيها بوده و تاثير بسيار خوبي

كاهش جمعيت مگس سبزی و صيفي داشته است .بر اسا

عليه آفت هد

عليه مگس مينوز داشت (

)Javadzadeh (1998

Javadzadeh

اظهارات ) ،Javadzadeh and Arabsalmani (1998در

Arabsalmani,1998; Asgari, 2001; Sheikhi et al.,
 .)2010این امر به نحوه تاثير این دو سم باز ميگردد ،زیرا

تحقيقي كه در هندوستان بر روی كارایي  2فرموالسيون

and

حشرهكش آبامكتين سریعاً بر سيستم عصبي حشره اثر كرده

چریش عليه مگس مينوز انجام گردید ،تركيب
 Multineemاز همه موثرتر بوده و تا  %82/2آلودگي را در

حسينيقرالری و همكاران
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برگها كاهش داد .از ميان تركيبات مورد بررسي ایشان،

) (2009بود .عمليات سمپاشي بر عليه مگسهای سبزی و

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

صيفي و جاليز ،معموالً در مناطق گرمسيری به صورت

آلودگي را كاهش داد .با این وجود ميزان عملكرد محصول

هفتگي تا زمان برداشت محصول ادامه ميیابد البته در

گوجه فرنگي در واحدهای تيمار شده پایين تر از واحدهای

مناطق گرمسيری به خاطر تعدد نسل بيشتر ،تعداد دفعات

شاهد بود كه نشان دهنده عدم سازگاری چریش در زمان

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

برداشت ميوه است .با توجه به مطالب فوق ميتوان گفت

باید توجه داشت كه كاربرد سموم كم خطر من جمله

كه در استخراج تركيبات حشرهكش از درخت چریش و

آزتک و سایر سموم بر پایه چریش ميتواند خطرات

توصيه آنها باید دقت بيشتری مبذول نموده و همچنين در

زیست محيطي ناشي از كاربرد سموم پرخطر را تا حدودی

ارزیابي كارایي آنها باید تاثير آنها را بر فيزیولوژی و ميزان

كاهش داد.

محصولدهي گياه نيز مورد بررسي قرار داد.

در نتيجهگيری كلي ميتوان گفت كه حشرهكش آزتک

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

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

حشرهكشهای مورد آزمایش در مزارع خربزه عليه مگس

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

جاليز ،كمتر از  %80ميباشد ،بدین صورت كه كارایي

را كنترل مينماید .از آنجا كه دوره تاثير حشرهكش آزتک

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

حدود یک هفته ميباشد ،بعد از این مدت باید دوباره

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

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

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

در سمپاشي آزتک بر روی محصوالت گلخانهای عليه

كه حشره كش استامي پراید از گروه نيكوتينوئيدها قادر به

مگس مينوز ،سعي گردد تا تمامي كانوپي گياهان مورد

كنترل مگسهای ميوه نبود .كارایي آزتک در تحقيقات ما

پوشش قرار گيرد.

مشابه كارایي دلتامترین در تحقيقات

Sheikhi et al.
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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 nontarget organisms, we can recommend it for incorporating in IPM programs against leafminer and in
production of organic crops.
Key words: greenhouse products, azadirachtin, neem, insecticide, safe
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