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چکیده

 با و تولید کشورها از بسیاري میکروبی بر پایه قارچ هاي بیمارگر حشرات به صورت تجاري در آفت کشهاي 

نسبت به  هاي زیادي مزیتاین آفت کشها . شود می عرضه کنندگان  مصرف به مختلف تجاري هاي  نام

قیمانده مهمترین مزیت آنها نداشتن با.کشاورزي دارندمحصوالت کنترل آفات  برايهاي شیمیایی  کش آفت

همچنین این آفت . روي محصوالت کشاورزي به خصوص روي محصوالت سبزي، صیفی و گلخانه ایست

با توجه به اینکه مصرف این آفت کشها با دستگاه . کشها اختصاصی بوده و روي موجودات مفید اثر منفی ندارند

این چنانچه . می گیرندهاي سمپاشی معمولی امکان پذیر است، بیشتر مورد توجه مصرف کنندگان قرار 

، نتیجه خوبی را در مقایسه با سایر آفت کشها از خود نشان می هاي زیستی به نحو صحیح مصرف شوند کش آفت

با توجه به اینکه فورموالسیون هاي مناسبی از قارچ هاي بیمارگر حشرات به صورت تجاري تهیه شده .دهند

ت همراه با سایر عوامل حتی برخی آفت کشهاي شیمیایی با است، از این عوامل می توان در کنترل تلفیقی آفا

  .غلظت کمتر تحت شرایط ایران استفاده کرد

  کنترل میکروبی، آفتکش بیولوژیک، آفات کشاورزي، آفت کشهاي قارچی: يکلید  هاي واژه

مقدمه

  :اهمیت، ضرورت و اهداف-1

اگر از خسارت جلوگیري نشود تمام در برخی موارد . خسارت آفات به محصوالت کشاورزي قابل توجه است

به همین دالیل کشاورزان تمایل . محصول از بین خواهد رفت و یا کیفیت آن کم شده و بازار پسند نخواهد بود

هرچند که روش هاي مختلفی براي مهار خسارت آفات ابداع شده و . دارند خسارت آفات را به حداقل برسانند

. فته می شود، اما شناخته شده ترین روش استفاده از سموم شیمیایی استکم و بیش توسط کشاورزان به کار گر

با دستگاه هاي سمپاشی مورد استفاده قرار گرفته و ضمن اینکه آفت را کنترل می کنند داراي اغلب این سموم 

ند کاربران این سموم که خود کشاورزان می باش. باقی مانده روي محصول و یا داخل خاك و آب نیز می باشند
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این . نیز وارد بدن مصرف کنندگان محصوالت می شود سمومبوده و باقی مانده شیمیایی  در تماس مداوم با مواد

با پیشرفت علوم روش هاي مختلفی براي . موضوع براي گلخانه داران و محصوالت گلخانه اي مهمتر است

ت مفید شامل انواع حشرات انگل و موجودا. کنترل خسارت آفات در کشاورزي ابداع و به کار گرفته شده است

اما آفت کشهاي میکروبی . بندپایان شکارگر و همچنین میکروبهاي مفید براي کنترل آفات به کار گرفته شده اند

قارچ هاي بیمارگر حشرات نیز داراي . بدلیل مزایاي مختلفی که دارند، در دنیا بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند

در ایران تعداد کمی . ی استفاده از آنها براي کنترل برخی از آفات ارجحیت داردمزیت هایی هستند که گاه

فراورده آفت کش قارچی به ثبت رسیده و مجوز مصرف دارند، اما در آینده اي نه چندان دور تعداد این 

وزش آملذا ضرورت دارد تا نحوه مصرف این آفت کش ها به بهره برداران . افزایش خواهد یافتفراورده ها 

خواهد شد تا زمینه مصرف  ارائهدر این دستورالعمل مزیتها و نحوه مصرف این گروه از آفت کشها . شودداده 

  . آنها در کشور در قالب مدیریت آفات بیشتر فراهم شود

 قارچ هاي بیمارگر حشرات معرفی

ی که قادرند حشرات و قارچ های. قارچها موجودات میکروسکوپی هستند که در طبیعت به وفور یافت می شوند

تعدادي از این . یا کنه ها را بیمار نمایند متعلق به راسته ها و خانواده هاي مختلفی می باشند که البته بسیار متنوعند

برخی . قارچ ها تعداد کمی از گونه هاي حشرات را می توانند آلوده و بیمار نمایند و اصطالحا اختصاصی ترند

ز بندپایان را آلوده نمایند، هرچند که معموال براي گیاهان و سایر موجودات بی ضرر نیز می توانند طیف وسیعی ا

  غذایی  منبع  یک  عنوان  درآورند تا بتوانند به  خود را از پاي  باید میزبان  حشرات  زايبیماري  قارچهاي. می باشند

. ارد بدن حشره شده و آنها را بیمار می نمایندبه همین خاطر از طریق جلد و یا سایر قسمتها و .کنند  استفاده  از آن

.به همین خاطر جزو انگلهاي داخلی محسوب می شوند
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از آنجاییکه قارچ هاي بیمارگر حشرات از طریق جلد وارد بدن میزبان خود می شوند، الزم نیست همانند باکتري 

به همین خاطر براي حشرات مکنده  .ي ایجاد نمایندهاي بیمارگر حشرات و یا ویروس ها خورده شوند تا بیمار

  .مثل شته ها و سفیدبالکها و غیره کاربرد بیشتري دارند

  

  

  

  

  

  

  

  نحوه آلوده کردن میزبان توسط قارچهاي بیمارگر حشرات -1شکل 

  

  مزایاي استفاده از قارچ هاي بیمارگر حشرات

ع سمپاش هاي معمولی و رایج کاربرد آنها در مزرعه، گلخانه، باغات و عرصه هاي منابع طبیعی با انوا-1

.امکان پذیر است

بسته به نوع قارچ و توصیه شرکت تولیدکننده می توان آفت کشهاي میکروبی بر پایه قارچ هاي بیمارگر -2

حشرات را مخلوط با برخی سموم شیمیایی و حتی سایر روش هاي کنترل آفات به صورت تلفیقی به 

.کاربرد

اي بیمارگر حشرات موجب شده اند تا بتوان از آنها در محیطهاي با فورموالسیون هاي جدید از قارچ ه-3

  .استفاده کرد) مثل شرایط ایران(رطوبت کمتر 
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  دستورالعمل

  قارچی هاي مشخصات آفتکش

این  .روي تمامی بسته هاي آفتکش قارچی اطالعاتی درج شده است که شناسنامه فراورده محسوب می شود

عمومی عامل زنده یا نام قارچی است که آفت کش از آن ساخته شده تجاري فراورده و نام اطالعات شامل نام 

نوع . اي است که براي تولید فراورده به کار گرفته شده است عامل فعال نیز شامل نام علمی قارچ و سویه. است

دقت شود از . آن را تعیین می نماید فورموالسیون نیز از دیگر اطالعات مهمی است که نحوه کاربرد

سازمان حفظ نباتات کشور؛ هیات نظارت بر (هایی استفاده شود که مجوزهاي الزم را از مراجع ذیصالح  فراورده

  . درج شده باشد آن اخذ نموده و روي بسته بندي) آفتکش ها

با توجه به . بندي است تاریخ تولید و تاریخ مصرف فرآورده از دیگر اطالعات مهم درج شده روي بسته

شوند ممکن است در اثر گرما و یا دوره طوالنی  هاي زنده قارچ محسوب می اینکه اسپورها به عنوان اندام

بنابراین به شرایط نگهداري فراورده و تاریخ . نگهداري، قوه نامیه خود را از دست داده و روي آفت بی اثر باشند

  .مصرف آن حتما دقت شود

  کش هاي قارچی زمان مصرف آفت

از زمانیکه آفتکش روي . کلیه فورموالسیونهاي آفتکشهاي قارچی حاوي اسپورهاي زنده قارچ می باشد

 36ساعت تا  12گیاه میزبان پاشیده می شود و اسپورها روي بدن حشره آفت قرار می گیرد مدت زمانی بین 

در این دوره زمانی ممکن است اسپورها در . ندساعت طول می کشد تا اسپورها جوانه زده، به بدن میزبان نفوذ کن

به همین لحاظ توصیه و تاکید می گردد کاربرد . اثر شرایط محیطی به خصوص اشعه آفتاب آسیب ببینند

چنانچه کاربرد آفتکش قارچی . هاي قارچی هنگام عصر که آفتاب کمتر است مورد استفاده قرار بگیرند آفتکش

همچنین باید دقت شود که کاربرد آفتکش قبل از . تري خواهند داشتکم هنگام روزهاي آفتابی باشد، کارایی
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بعد از آبیاري باشد تا رطوبت  شوند، کاربرد قارچ بارندگی انجام نشود و یا در مزارعی که آبیاري بارانی می

زیرا در این محیط ها تابش . این مشکالت در گلخانه ها کمتر مطرح می باشد. محیط اثر آفتکش را بیشتر نماید

به همین لحاظ کاربرد آفت کشهاي . مستقیم اشعه آفتاب وجود نداشته و رطوبت بیشتري در محیط وجود دارد

برخی از فورموالسیونهاي قارچی حاوي روغن هاي . تر همراه خواهد بودقارچی با محدودیت کمتر و کارایی بیش

بوده و در رطوبت فورموالسیون هاي پودري  این فورموالسیون ها نسبت به بارندگی مقاوم تر از. معدنی می باشند

  .نمایندکمتر محیط، نتیجه بهتري را براي کنترل آفت هدف ایجاد می 

باید دقت شود که . ی تاثیر زیادي در تاثیر قارچ و  عملکرد آن داردهمانند سایر آفت کش ها، آب مصرف

   .باشد 5/7تا  5/6آن در حدود  pHآب مصرفی، امالح آهکی و یا گچی نداشته و 

  کاربرد آفتکش هاي قارچی  نحوه

گاهی به شکل جداگانه همراه با (انواع آفت کش هاي قارچی با فورموالسیون هاي روغنی، پودر وتابل 

هرچند ممکن است برخی از آنها . و گاهی گرانول ساخته و عرضه می شوند) میکرونیزه(، ذرات ریز )نروغ

و نازلهاي رایج قابل ) سمپاشها(نحوه کاربرد خاصی داشته باشند، اما عموما با دستگاههاي معمول محلول پاشی 

ذرات ریزتري ایجاد  (ULV)کم فورموالسیونهاي روغنی با دستگاه هاي محلول پاش با حجم . استفاده هستند

بهتر آلوده نیز پوشش بهتري می دهند، حشره میزبان را  را گیاه هدف و زیر برگ هاي  کرده و ضمن اینکه رو

. ها نیاز به تکرار دارد کاربرد قارچ هاي بیمارگر حشرات براي کنترل آفات مکنده به ویژه در گلخانه .می نمایند

  .در چنین حالتی جمعیت هاي باقی مانده آفت بهتر کنترل خواهد شد. روز است 10تا  7این دوره معموال بین 

کاربرد آفتکش هاي قارچی با برخی از حشره کشها، قارچ کشها و کنه کشها امکان پذیر است، لیکن باید به 

 اگرچه آفت کشهاي قارچی تاثیر کمی روي دشمنان طبیعی نظیر. برچسب فراورده و توصیه هاي آن دقت داشت

در مزارع و یا توصیه می گردد ،  اما تاثیرند ها بی یا روي آن و یا شکارگرها دارند) پارازیتوییدها(حشرات انگل 

روز بعد از کاربرد پارازیتویید ها و یا شکارگرها  7تا  4، حداقل می شودگلخانه هایی که از این عوامل استفاده 
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هایی که زنبورهاي گرده افشان رهاسازي می شوند، کاربرد توصیه می گردد در گلخانه  .محلول پاشی انجام شود

اگر چه نتایج تحقیقاتی نشان داده است که قارچ بووریا (قارچ قبل از رهاسازي و یا اوج فعالیت زنبورها باشد 

  ).روي زنبورعسل اثر منفی ندارد

. داراي همزن هستند براي کاربرد آفتکش هاي قارچی بهتر است از تجهیزات محلول پاشی استفاده شود که

  .در غیر اینصورت بهتر است هنگام کاربرد سوسپانسیون آماده مصرف هر از چند گاهی به هم زده شود

بیشتر (ه و از نگهداري آن مصرف شد ،توصیه می گردد هرزمان که سوسپانسیون قارچی با آب مخلوط شد

ف محتوي آفت کش تا آخر مصرف همچنین حتی االمکان ظر. براي کاربرد خودداري گردد) ساعت 24از 

  . در غیر اینصورت در محلی خنک نگهداري شود. شود

  هاي قارچی کش حشرهشرایط نگهداري 

ها نسبت به گرماي محیط بسیار  این اندام. هاي قارچی حاوي اسپورهاي زنده قارچی است کش حشره

، تاریک )درجه سلسیوس 4دماي  ترجیحا(به همین دلیل چنانچه فراورده هاي قارچی در محیط خنک . حساسند

و سربسته و به دور از تابش مستقیم و یا غیرمستقیم آفتاب نگهداري شوند، عمر آنها بیشتر شده و کارآیی خوبی 

  .را نیز خواهند داشت

  احتیاطات ایمنی

 هاي قارچی روي انسان و سایر حیوانات اثر منفی ندارند اما با این حال توصیه می شود هنگام کش حشره

دستکش و وسایل ایمنی استفاده شود و در پایان عملیات  ماسک، کاربرد حشره کش هاي قارچی از لباس کار،

تواند عوارضی نظیر  تنفس اسپورهاي قارچ می. شوند شستشومحلول پاشی وسایل کار و بدن با آب کافی 

  .حساسیت تنفسی ایجاد کند

ه اي باشد تا از آلوده شدن آب، غذا و مواد دقت شود نحوه کاربرد و محل نگهداري آفت کش به گون

  .شده و هنگام استفاده، از خوردن و نوشیدن خودداري شود پرهیز به آن خوراکی
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آلوده شدن بدن به طور کامل صورت هنگام محلول پاشی شخص نباید در جهت مقابل باد قرار گیرد و در 

ظروف . طور کامل به پزشک اطالع رسانی شوددر صورت هرگونه مسمومیت موارد به . تشو شودسبا آب تمیز ش

حاوي آفت کش قارچی و یا ظروف خالی آن باید در مکانی به دور از آبهاي روان، کودکان و مواد غذایی 

  .دنگهداري شو

  آفات هدف

نتایج تحقیقاتی و تجارب موجود نشان می دهد که انواع قارچ هاي بیمارگر روي آفات مختلف تاثیر مطلوبی 

و  Beauveria bassianaشامل قارچ  اما تاکنون دو فراورده تجاري از این آفت کشها. ستداشته ا

Lecanicillium muscarium  اما . رسیده استدر ایران به ثبت ) در گلخانه(براي سفیدبالک پنبه و شته ها

  .براساس نتایج تحقیقاتی موجود کاربرد این قارچ ها براساس جدول زیر بالمانع است

  

  آفت کش قارچی اسپورهاي جوانه زدنکنترل نحوه 

سپس . دوعبور داده ش هیدو ال استریل کرده و از پارچه ململ هیاز قارچ مورد نظر ته یقیرق ونیابتدا سوسپانس

 طیمح يحاو يبه صورت قطره قطره در سطح پتر ونیاز سوسپانس تریکرولیم 100با استفاده از سمپلر حدود 

به طور کامل در  ونیسحرکت داده تا سوسپان یرا به صورت دوران شید يپترقرار داده، آنگاه  SDAکشت 

ساعت قرار  18 -16به مدت  وسیسلس ي درجه 25 يسپس در انکوباتور در دما. گردد پخش  يسطح تشتک پتر
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 .شود آن قرار داده يو المل رو ختهیر طیمح يقطره الکتوفنل رو کیمدت،  نیپس از گذشت ا. دوداده ش

درصد  ،یاسپور به صورت تصادف 100 شمارشبا  400×  ییبا بزرگنما )فازکنتراست (کروسکوپیم ریآنگاه ز

 ي حداقل به اندازهجوانه که  شوند یممحسوب  افتهی تندش ییآزمون اسپورها نیدر ا. دشومحاسبه  یمان زنده

  :می شودمحاسبه  ریها با استفاده از فرمول ز اسپور یزن درصد جوانه. باشد رشد کردهنصف قطر اسپور 

  یزن درصد جوانه) = افتهیتندش  يتعداد اسپورها/شده مشاهده يتعداد اسپورها(× 100

  

  

  

هاي آلوده پس از  سن: ، سمت راستبه شکل گرانول قارچ در بین جمعیت سن گندم زیر بوته گون  درربکا: سمت چپ -2شکل 

  قارچ  کاربرد

  

  

  

  

  

؛ ملخ هاي مرده در اثر کاربرد قارچ )راست(متاریزیوم روي تاغ و ملخ کوهان دار تاغ  با قارچ (ULV)محلول پاشی  -3شکل 

  .)عکس از عسکري(متاریزیوم در منطقه کاشان 
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