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 چکیده

ادی خسارت زی هر سالهباشد كه ترین آفت درختان نارون ميمهماز  ،Xanthogaleruca luteolla ،سوسک برگخوار نارون

كه امروزه  باشدمي های مدیریت این آفتترین روشكنترل شيميایي از مهمبه این درختان در فضای سبز شهری وارد مي كند. 

و محيط  دشمنان طبيعيبر موجودات غير هدف، تركيبات شيميایي  بارزیان به دليل آثار شود.ای استفاده ميطور گستردههب

رسد. در این پژوهش سميت نترل این آفت به نظر ميبرای ك امن و مناسبراهكاری  اه پایههای گيكشآفتاستفاده از ، زیست

های گياهي، روی الرو سن (، تهيه شده از روغنSL 10%كش گياهي جدید، تحت عنوان دایابون )یک حشرهگوارشي  تماسي

 01تا  21های مقدماتي، غلظت آزمایشدر  دو، الرو سن سه و حشره كامل سوسک برگخوار نارون مورد مطالعه قرار گرفت.

روی الرو سن  برگ و حشرهروی  پاشيپس از محلول 50LCمقادیر  درصد كشندگي بر اساس فواصل لگاریتمي بدست آمد.

خسارت وارد  ،كشآفتمصرف همچنين بود.  ام پيپي  3320و  2222،  5451دو، الرو سن سه و حشره كامل به ترتيب معادل 

 1111( و حشره كامل )امپيپي 2111(، الرو سن سه ) امپيپي 5111توسط الروهای سن دو ) به ترتيب را شده به برگ

 امكانهای این پژوهش یافتهدر مقایسه با شاهد كاهش داد. درصد  21درصد و  11درصد،  21به ميزان  (،  به ترتيبامپيپي

 ای سبز شهری را نشان مي دهد.   استفاده از دایابون در مدیریت سوسک برگخوار نارون در فض

 خسارت، دایابون، درصد كشندگي، سميت تماسي. كلیدی: هایهواژ
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 مقدمه

 Xanthogaleruca luteola نارون برگخوار سوسک

(Müller) (Chrysomelidae: Coleoptera) آفات از یكي 

 از بالغ و الروی مراحل در كه باشدمي نارون درختان مهم

 تاج بدشكلي باعث و كند مي تغذیه ميزبان گياه های برگ

آلوده  درختان .شود مي فيزیولوژیكي اختالالت و درخت

-استرس و زا يماریل بعوام آفات، سایر به ضعيف شده و

 et al., 2001) .(Arbab شوندمي حساس محيطي های

 هایكش آفت از استفاده درباره بسياری هایبحث امروزه

 هاكشآفت این خطرات مهمترین .دارد وجود شيميایي

 است انسان سالمت و اكوسيستم بر آنها سوءات اثر

Jahromi, 2007)   .(Talebi گذشته، دهه سه طول در 

جایگزین  روش عنوان به گياهي پایه با تركيبات و هاعصاره

 مورد بررسي قرار گرفته آفت حشرات كنترل برای

ت سوسک تاكنون علي رغم اهمي (Isman, 2006). است

برگخوار نارون در فضای سبز شهری، مطالعات كمي 

های گياهي روی آن انجام شده است. درباره اثر آفت كش

گندواش،  عصاره كشيحشره اتاثردر این راستا، 

Artemisia annua L.، آقطي،  عصارهSambucus ebulus 

L. ، آویشن،اسانس Thymus vulgaris L. اسانس و 

روی سوسک  .Lavandula angustifolia L اسطوخودوس

 Khosravi and Jalali) بررسي شده استبرگخوار نارون 

., 2005et alJalali Sendi 2013;  Sendi, .) در

و كشي اثر حشره  et alDefago.  (2006)بررسي

 ای عصاره برگ و ميوه گياه زیتون تلخ،ضدتغذیه
 .L  Melia azedarach  به روی سوسک برگخوار نارون

كاهش تغذیه  برداری تاثير معنياین تركيب  رسيد. اثبات

های در راستای بررسي تاثير فرموالسيون حشره داشته است.

 ایدوركنندگي و ضد تغذیهخواص گياهي روی آفات، 

 ,Negahban et al., 2013a) درمنهنانوكپسول اسانس گياه 

b)  و زنيانCarum copticum (L.) (Jamal  et al., 2013) 

. بررسي شده است Plutella xylostella (L.)د كلم بي روی

اثرات سمي  Vahabi (2014) در بررسي همچنين

  گياه درمنه فرموالسيون نانوكپسول حاوی اسانس

Artemisia sieberi Besser روی مراحل مختلف سوسک ،

 LC 50 و هبرگخوار نارون مورد بررسي قرار گرفت

ساعت پس  21نه ، نانوكپسوله شده اسانس درم فرموالسيون

از كاربرد، برای تخم، الرو و حشره كامل سوسک 

پي   5423و  3333 ،5223برگخوار نارون، به ترتيب برابر با 

آفت اثر سميت در این پژوهش   .ه استپي ام بدست آمد

از روغن (، تهيه شده SL10%)كش جدید گياهي دایابون 

الرو سن دوم، الرو سن سوم و  روی ،كرچک گياهي

ه كامل سوسک برگخوار نارون و خسارت وارد شده حشر

به برگ ها در تيمار آفت كش در مقایسه با   آفتتوسط 

نحوه اثر این حشره كش   شاهد مورد بررسي قرار گرفت.

 تماسي و بر پایه روغن گياهي مي باشد.

 

 هامواد و روش
آفت  گوارشي و بررسي سمیت تماسي 50LCتعیین 

تلف سوسک برگخوار مراحل مخ كش دايابون روی

 نارون

الرو و حشرات كامل سوسک برگخوار نارون از درختان 

و پس  ندشهر تهران جمع آوری شد 3نارون محدوده منطقه 

سازی برای انجام آزمایشات مورد استفاده قرار سناز هم

آفت كش گوارشي برای بررسي اثر سميت تماسي  گرفتند.

  )50LC(از جمعيت  %51غلظت الزم برای مرگ و مير دایابون 

محاسبه شد. بدین منظور طي آزمایش های مقدماتي غلظت 

جمعيت بدست آمد.  درصد 01و  21الزم برای مرگ و مير 

بين آن مورد استفاده قرار  مختلف ماسپس غلظت های 

، 3111های غلظت روزه 2-3برای حشرات كامل . گرفت

1111 ،5111 ،2111ppm   1111 ، برای الرو سن دو ،

5111 ،2111 ،2111 ppm 5111 سن سه الروبرای  و ،

 .مورد بررسي قرار گرفت  ppm  0111و  2111، 2111

سانتي  1/4و ارتفاع  5دیش با قطر آزمایش در ظروف پتری 

قسمتي از درب پتری به شد. حاوی برگ نارون انجام  متر

آزمایش در سه تكرار و  منظور تهویه با توری پوشانده شد.
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 21انجام و شمارش افراد زنده و مرده پس از  چهار غلظت

برای   50LCساعت مورد بررسي قرار گرفت. برای تعيين  

حشره استفاده   41الرو و حشرات كامل در هر تكرار از 

مورد نظر همراه با  های آزمایش (.Kim et al., 1999شد )

درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  25شاهد در شرایط دمایي 

 0ساعت روشنایي و  42رایط نوری درصد و ش ±25 5

برای حشرات  50LCساعت تاریكي انجام گرفت. مقادیر  

 01و  21هایي كه مرگ و مير بين مورد آزمایش در غلظت

و به  SAS 6.12درصد را داشتند با استفاده از نرم افزار 

در هر تكرار حشرات محاسبه شد.  Finney  (1971) روش

قرار گرفتند و برگ و درون ظروف پتری حاوی برگ در 

محلول  پاشي   با سمپاش دستي دیشحشرات داخل پتری 

در هر بار محلول پاشي یک و نيم ميلي ليتر از  كهشدند 

حالل مورد استفاده برای آزمایشات  محلول مصرف شد.

 كاربرد محلولساعت از زمان  21 پس از گذشتآب بود. 

 تعداد حشرات مرده در ظروف تيمار و شاهد شمارش

ها حشرات . جهت اطمينان از درست بودن ارزیابيگردید

ساعت بعد  21فوق در ظرف تميز نگهداری شدند و مجدداً 

ها شد. با توجه به اینكه اقدام به تعيين مرده و زنده بودن آن

در تعداد افراد مرده و زنده در ارزیابي اول با اختالفي 

مرده و  افراد شمارش ارزیابي دوم مشاهده نشد، بنابراین

 د.انجام شتيمار ساعت پس از  21زنده 

، ساو  و حشاره   سان دو   هاای الرو ارزيابي خساارت 

  دايابون در تیمارهای كامل

و حشنره   3، 2الرو سنن   عدد 5 از ردر هر تكرادر این آزمایش 

 بدر قالن  آزمنایش مورد استفاده قرار گرفنت.   یک روزه كامل

به  های نارون  رگبتكرار انجام شد.  1طرح كامال تصادفي در 

 ردن دربننپننس از فننرو صننورت تننازه از درخننت چيننده شننده و 

 و 5111 ،1111غلظنت  بنا  آفنت كنش داینابون،    محلول حاوی 

 51دود غلظنت كشننده   معنادل حن  به ترتينب  ) پي پي ام  2111

در زیر  ،(الرو سن سوم و الرو سن دوم حشره كامل، درصد از

سنپس  و د قرار گرفتند تا محلول روی بنرگ خشنک شنو   هود 

زم به ذكر اسنت  ال قرار داده شد. حشرهداخل ظروف در اختيار 

اسنتفاده  مقطنر  آب  ازشناهد   برای تيمنار  كه در این آزمایش ها

 ،سناعت  21پنس از   ،حشرههای مورد تغذیه توسط  . برگشد

سطح برگ خنورده شنده    ،جمع آوری و پس از پایان آزمایش

 Win area meter  اندازه گيری مساحت بنرگ  توسط دستگاه

UT-10 در اینن روش هنر بنرگ     (.2)شنكل  شند  اندازه گيری

سننالم و سننطح  بننرگ دسننتگاه منتقننل و مسنناحت سننطح روی 

داده هننا بننا اسننتفاده از نننرم    خننورده شننده بدسننت آمنند.    

 .تجزیه آماری شدند  SPSS18افزار

 

 نتايج
 گوارشي و بررسي سمیت تماسي 50LCتعیین 

 كش دايابون آفت 

دایابون روی الرو سن دوم، الرو  گوارشيسميت تماسي 

سن سوم و حشره كامل سوسک برگخوار نارون با محلول 

های مختلف پاشي روی سطح برگ و بدن حشره  با غلظت

آفت كش دایابون،   50LCمورد ارزیابي قرار گرفت. مقدار 

ساعت پس از كاربرد برای الرو سن دوم، الرو سن سوم  21

 امپيپي 3320، 2222، 5451و حشره كامل به ترتيب 

 50LCدرصد مقادیر  35. مقایسه حدود اطمينان بدست آمد

محاسبه شده برای الرو و حشره كامل نشان مي دهد كه 

حساس تر به طور معني داری حشره كامل نسبت به الرو 

آفت كش دایابون روی   50LCهمچنين مقادیر ، مي باشد

حشرات كامل و الرو سوسک برگخوار نارون توسط 

جزیه پروبيت مرگ و مير الرو تو شكل حاسبه سميت نسبي م

آفت كش   و حشرات كامل سوسک برگخوار نارون توسط

نيز نشان مي دهد حشره كامل نسبت به الرو سن دو  دایابون

تر مي برابر( حساس 424/2برابر( و الرو سن سه ) 222/4)

مقایسه شيب خطوط پروبيت (. 4شكلو  4،2) جدول باشد 

سه و حشره كامل  نشان داد كه با هم اختالف الرو سن 

. df = 1, p = 0.979) 2(χ ,0.001 =معني داری ندارند 

همچنين مقایسه شيب خطوط پروبيت الرو سن دو و حشره 

χ)2  =كامل  نشان داد كه با هم اختالف معني داری ندارند 

(0.027, df = 1, p = 0.870.  



 مشهور و همكارانوهابي                    452    

 

 

 

 رای آفت كش گياهي دایابون روی الرو و حشرات كامل سوسک برگخوار نارون.محاسبه شده ب  50LCمقادیر  -4جدول 

Table 1.  The LC50 values  of botanical insecticide, Dayabon, on larvae and adults of elm leaf beetle. 
Stage n  χ2  (df) 

P- 

value 
Slope ± SE 

LC50 (ppm) 

(95% confidence limits) 

LC90 (ppm) 

(95% confidence limits) 

2rd instar larvae 120 2.14 (2) 0.34 6.37 ± 1.40 5154 

(4639 - 5635) 

8481 

(7200 - 12729) 

3rd instar larvae 120 0.56 (2) 0.75 7.94 ± 1.68 6272 

(5787 - 6747) 

9550 

(8280 - 13667) 

Adult 120 0.52 (2) 0.76 5.41 ± 1.14 3928 

(3422 - 4355) 

6487 

(5619 -8688) 

 
 

 كش دایابون روی الرو و حشرات كامل سوسک برگخوار نارون توسط محاسبه سميت نسبي.آفت 50LCمقایسه مقادیر  - 2 جدول

Table 2. Comparison of LC50 values between larvae and adults of the elm leaf beetle by relative median 

potency.    

 

Stage 
RMP  

(LC50A / LC50B) 

95% confidence limits 

Lower Upper 

2rd instar larvae(A) /Adult(B) 1.22 0.49 2.23 

3rd instar larvae(A) /Adult(B) 2.12 1.29 3.89 

3rd instar larvae(A) / 2rd instar larvae(B) 1.09 0.38 

 

2.07 

 

RMP: Relative Median Potency 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .آفت كش دایابون  پروبيت مرگ و مير الرو و حشرات كامل سوسک برگخوار نارون توسط تجزیه -4شكل 

Fig 1. Probit analysis of mortality in larvae and adults of Xanthogaleruca luteola treated by Dayabon. 

 NED refers to normalized equivalent deviation. 
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و حشره سو   ،  سن دو هایالروارزيابي خسارت 

 آفت كش دايابون در واكنش بهكامل 

های از برگ و حشره كامل سوم ،مسن دو هایتغذیه الرو

 2111،  5111 هایبا غلظت كش دایابونآفتتيمار شده با 

كاهش چشم گير و  نشان دهندهبه ترتيب، ام، پيپي 1111و 

در خسارت وارد شده به برگ نارون، در مقایسه  داریمعني

مساحت سطح برگ خورده شده توسط  .شاهد شدبا 

به  نسبت به شاهد آفت كشالروهای سن دوم در تيمار 

 ,t= 8.75) بودداری كمتر بطور معنيو  درصد 21ميزان 

df= 38, p< 0.0001). 

مساحت سطح برگ خورده شده توسط الروهای سن سوم 

درصد و 11به ميزان نسبت به شاهد  آفت كش با در تيمار

 >t= 15.84, df= 38, p)بطور معني داری كمتر بود 

همچنين مساحت سطح برگ خورده شده توسط  .(0.0001

به ميزان آفت كش نسبت به شاهد  با حشره كامل در تيمار

 =t= 23.70, df)طور معني داری كمتر بود هب درصد و21

38, p< 0.0001) (. 3و  2 های)شكل 

  
 

  
 5111ده توسط الرو سن دوم سوسک برگخوار نارون در برگ تيمار شده با آفت كش دایابون در غلظت تصویر برگ آسيب دی -2شكل

 دهد.های خورده شده را نشان ميپي پي ام )سمت چپ( و شاهد آب )سمت راست(. رنگ زرد در تصویر محل

Fig 2. Scanned image of damaged leaf by 2rd instar larvae of Xanthogaleruca luteola. Damaged leaf treated by 

Dayabon  at 5000 ppm (left) and control (right). Yellow color is referred to damaged area.    
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بررسي ميزان خسارت برگ تيمار شده با آفت كش دایابون و شاهد )آب( توسط الرو سن دوم ، سوم و حشره كامل سوسک   -3شكل 

 مستقل.  t-studentدرصد با استفاده از آزمون  4* اختالف معني دار در سطح *  برگخوار نارون.

Fig 3. Damaged leaf area fed by 2nd,, 3rd instar larvae and adult of Xanthogaleruca luteola when leaves 

treated by water and pesticide, Dayabon. ** indicate significant differences between control and treated leaf 

at 1% level independent t-student test. 
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  بحث

آفت  گوارشيو تماسي  اثر سميتدر این پژوهش 

مراحل زیستي سوسک برگخوار نارون روی  كش دایابون

در آزمایش زیست سنجي به  .مورد بررسي قرار گرفت

سازی حشرات مورد آزمایش از سنهم علت محدودیت در

ميزان  50LCار غلظت استفاده شد و در محاسبه  مقادیر چه

p-value  بدست آمد كه  نشان دهنده عدم  4/1بزرگتر از

 ها مي باشد.هتروژنيتي و نيز دقت آزمایش

نسبت به  حشره كاملبر اساس نتایج به دست آمده، مرحله 

كش آفتيت را به سبيشترین حسا سن دوم و سوم هایالرو

تر بودن حشرات كامل توان علت حساسميت. داش دایابون

و  بيشتر بودن تحرک بزرگتر بودن جثه، به دایابون را به

آنها نسبت به مراحل دیگر زیستي حشره  نسبت داد.  تغذیه

و آقطي، روی  گندواش عصاره كشياثر حشره در بررسي

درصد  41و  5 ،4های در غلظتسوسک برگخوار نارون 

رو سن یک تاثير باالیي روی ال، در شرایط آزمایشگاهي

روی الروهای سن سوم را اما كمترین تاثير  داشته است

 در بررسي .(Jalali Sendi et al., 2005)ه است مشاهده شد

روی  Daphne gnidiumعصاره اتانولي برگ های گياه اثر 

 هایدر غلظتسوسک برگخوار نارون الرو مرگ و مير 

 ترتيب به ،یشگاهيیط آزمادر شرا درصد  3/1و  2/1،  4/1

 Maistrello) ه استمشاهده شدتلفات  درصد 23، 21، 22

., 2005et al.)  50همچنين LC نانوكپسوله شده  فرموالسيون

ساعت پس از كاربرد، برای تخم، الرو و  21اسانس درمنه، 

به ترتيب برابر با سوسک برگخوار نارون، حشره كامل 

 ,Vahabi) بدست آمدام پيپي 5423و  3333 ،5223

قابل قبول های این پژوهش حاكي از سميت كه یافته (2014

مي های گياهي كشنسبت به سایر آفتكش دایابون آفت

كش دایابون همچنين در زمينه بررسي تاثير آفت .باشد

 شتهكش روی این آفت 50LCميزان آفات،  سایر  روی

  ماپيپي brassicae Brevicoryne،   41/25 (.L) مومي كلم

دهد كه نشان مي (Rezaeian et al., 2015) به دست آمد

سوسک برگخوار نارون نسبت به آفات مكنده مانند شته 

 .تحمل باالتری دارد

-از برگ حشراتدهد كه تغذیه نشان مياین تحقيق نتایج 

، موجب كاهش كشمحلول آفتهای تيمار شده با 

-يشود. كاهش خسارت مها ميخسارت وارد شده به برگ

تركيبات تواند ناشي از دو علت باشد. علت اول این كه 

به دليل وجود خاصيت بازدارندگي كش موجود در آفت

-تواند موجب كاهش تغذیه شود. دليل دیگر ميتغذیه مي

 كشموجود در آفتتواند به خاطر خواص سمي تركيبات 

باشد. در این صورت حشره ممكن است به دليل سميت 

شده و امكان تغذیه بيشتر را نداشته پس از تغذیه ضعيف 

های جداگانه ای باشد. برای اثبات این دو مدعا آزمایش

 Vahabiدر بررسي  طراحي و اجرا شود.تا الزم است 

در آزمایشي مشابه، جهت ارزیابي خسارت وارد  (2014)

فرموالسيون نانوكپسول اسانس درمنه در شده به برگ ها، 

داری سبب كاهش معني ام به طور پيپي 3111غلظت 

خسارت وارد شده به برگ توسط الروهای سن دو و سه 

 .در مقایسه با شاهد شدسوسک برگخوار نارون 

با توجه به این كه دایابون تاثير قابل قبولي در كنترل الرو و 

حشرات كامل سوسک برگخوار نارون داشته است، لذا 

كردن  شود كه مطالعات بيشتری برای جایگزینپيشنهاد مي

كش گياهي سالم به جای سموم دایابون به عنوان یک آفت

شيميایي برای مدیریت این آفت در فضای سبز شهری انجام 

 شود.

  

 



 421  (4331، 2شماره ، 3پزشكي )جلددر علوم گياهها كشآفت

 

 

 

References: 
 

Arbab, A., Jalali, J. and Sahragard, A. 2001. On 

the biology of elm leaf beetle Xonthogaleruca 
luteola (Coleoptera: Chrysomellidae) in 

laboratory conditions. Journal of the 

Entomological Society of Iran, (21): 73–85. 

Defago, M., Valladares, G., Banchio, E., 

Carpinella, C. and Palacios, S. 2006. 
Insecticide and antifeedant activity of different 

plant parts of Melia azedarach on 

Xanthogaleruca luteola. Journal of Fitoterapia. 

(77): 500-505. 

Finney, D. J. 1971. Probit Analysis. 3th ed. 

Cambridge University Press, London. 

Isman, M. B. 2006. Botanical insecticides, 

deterrents, and repellents in modern agriculture 

and an increasingly regulated world. Annual 

Review of Entomology. (51): 45–66. 

Jamal, M., Moharramipour S., Zandi, M. and 

Negahban, M. 2013. Efficacy of 

nanoencapsulated formulation of essential oil 

from Carum copticum seeds on feeding behavior 

of Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae). Journal 

of Entomological Society of Iran. (33): 23-31. 

Jalali Sendi, J., Arbab, A. and Aliakbar, A. R. 

2005. The efficacy of aqueous plant extracts of 

wormwood and dwarf elder against elm leaf 

beetle Xanthogaleruca luteola Mull. 

(Coleoptera: Chrysomelidae). Agricultural 

Knowledge. (15): 115–120. 

Khosravi, R. and   Jalali Sendi, J.  2013. 
Toxicity, development and physiological effect 

of Thymus vulgaris L. and Lavandula 

angustifolia L. Essential oils on 

Xanthogaleruca  luteolla (Coleoptera: 

Chrysomelidae). Journal of King Saud 

University Science. (25): 349-355. 

Kim, Y., Lee, H., Lee, S., Kim, G. and Ahn, Y. 

1999. Toxicity of tebufenpyrad to Tetranychus 

urticae (Acari: Tetranychidae) and Amblyseius 

womersleyi (Acari: Phytoseiidae) under 

laboratory and field conditions. Journal of 

Economic Entomology. (92): 187-192. 

Maistrello, L., Lpez, M. A., Soria, F. J. and 

Ocete, R. 2005. Growth inhibitory activity of 

Daphne gnidium L. (Thymelaeaceae) extracts 

on the elm leaf beetle (Col., Chrysomelidae). 

Journal of Applied Entomology. (129): 418–

424. 

Negahban, M., Moharramipour, S., Zand, M. 

and Hashemi, S. A. 2013a. Efficiency of 

nanoencapsulated essential oil of Artemisia 

sieberi on nutritional indices of Plutella 

xylostella. Iranian Journal of Medicinal and 

Aromatic Plants. (29): 692-708. 

Negahban, M., Moharramipour, S., Zand, M. 

and Hashemi, S. A. 2013b. Repellent activity 

of nanoencapsulated essential oil of Artemisia 

sieberi Besser on Plutella xylostella L. larvae. 

Iranian Journal of Medicinal and Aromatic 

Plants. 29(4): 909-924. 

Rezaeian, N., Heidari, A., Moharramipour, S. 

and Imani, S. 2015. Contact toxicity of 

botanical insecticide, dayabon based on plant 

essential oils thyme (Thymus vulgaris) on 

Brevicoryne brassicae (Hemiptera:Aphididae). 

Indian Journal of Fundamental and Applied 

Life Sciences. (5): 3225-3228.  

Talebi Jahromi, Kh. 2007. Pesticides Toxicology. 

University of Tehran Press, Iran. 507pp. 

Vahabi, M. 2014. Insecticidal activity of 

nanoencapsulated formulation of Artemisia 

sieberi essential oil on Xanthogaleruca luteola. 

MSc. Thesis, Faculty of Agriculture, Tarbiat 

Modares University, Iran.

 

 

 

 



Pesticides in Plan Protection Sciences, 2016, 3(2).  161             
 

 

 

Performance Evaluation of Botanical Insecticide, Dayabon (SL 10%), on the Elm 

Leaf Beetle, Xanthogaleruca luteolla  

 
Vahabi Mashhour, M.,1 Moharramipour, S.*1 and Negahban, M.2 

 
1. Department of Agricultural Entomology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. 2. Department of 

Pesticide Research, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization 
(AREEO), Tehran, Iran.  
 
Received: Jan, 30, 2016                                                                                                          Accepted: Aug, 16, 2016 

 
Abstract 

The elm leaf beetle, Xanthogaleruca luteolla, is the most important pest of elm trees, which 

causes severe damages every year. Chemical control is used as one of the most important methods 

of management of the pest extensively. Due to the deleterious effects of chemical pesticides on 

non-target organisms, beneficial insects and the environment, the use of botanical pesticides would 

be a safe and suitable method for the pest control. In this study, the contact and feeding toxicity of 

a new botanical pesticide, named Dayabon (SL10%), was evaluated on the 2nd instar larvae, 3rd 

instar larvae and adults. A preliminary experiment was conducted to estimate concentrations to 

cause 20 and 80 percent mortality. The bioassay was designed to determine LC50 values of 24 h post 

treatments. LC50 of Dayabon was estimated to be 5154,   6272 and 3928 ppm, after spraying (leaf 

and insect) on the 2nd instar larvae, 3rd instar larvae and adults, respectively. Treatment of leaves 

caused 20%, 40% and 60% damage reduction in the 2nd, 3rd instar larvae and adults compared with 

control at 5000, 6000 and 4000 ppm, respectively. Findings of this study indicated the possibility of 

practical use of Dayabon in management of elm leaf beetle in urban landscape.  

Key words: damage, dayabon, mortality percentage, contact toxicity. 
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