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 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور 

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي 

 

 عنوان پروژه: -

 بررسي استفاده از برخي اسانس هاي گياهي در كنترل كنه واوآ در كلني هاي زنبور عسل استان

 2-35-13-95120 :پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 اكرم قره داغي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 غالمحسين طهماسبي  خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

علمي، آذر رفعتي، قربان الياسي، داود شيردل، رستم مهباغي، رضا خانوادگي همكاران: محسن نام و نام -

 عليمحمدلو

 مركز آموزش و تحقيقات جهاد كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي محل اجرا :  -

 1/6/95 تاريخ شروع : -

 يک سال مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات           58815با شماره         21/10/99اين اثر در مورخ  -

 و مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -
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 چکیده:

 نیترمهمیکی از  Anderson & Trueman Varroa destractorمایت واروآ دستراکتور اندرسون و ترومن 

که خسارت اقتصادی باالیی را به صنعت  باشدیمدر سرتاسر جهان  Apis mellifera زنبورعسل اروپایی فاتآ

های شیمیایی به منظور کنترل مایت واروآ باعث کشی اخیر استفاده از آفتهاسال. در طی کندیمزنبورعسل وارد 

داروهای  استفاده از رسدیممقاومت در این آفت و آلودگی محصوالت کندو شده است. در این راستا به نظر 

برای محیط و  هاآنهای گیاهی و کم خطر بودن ، با توجه به دسترسی آسان به اسانسهاآن مؤثرگیاهی و مواد 

ی مناسبی برای سموم شیمیایی به منظور کنترل مایت واروآ در زنبورعسل باشند. لذا هانیگزیجاسالمتی انسان، 

گلی، نعناع فلفلی، اسطوخودوس، ارس آذربایجانی، ن، مریماسانس گیاهی شامل مرزه، آویش 8تأثیر در این تحقیق 

رزماری و درمنه بر روی مایت واروآ و زنبور مورد بررسی قرار گرفت. بعد از تهیه اسانس از گیاهان مورد نظر، 

اکسید کربن به های جدا شده با گاز دیها آزمایش گردید. مایتتأثیر آنها در شرایط آزمایشگاهی بر روی مایت

کنه زنده  20تکرار که هر تکرار شامل  3در  درصد 2و  درصد 1های رون ظروف آزمایش منتقل شدند. اسانسد

درصدی  75ی گیاهی باعث تلفات بیش از هااسانساعمال شدند. تمامی  هاآنو دارای تحرک کافی بود روی 

اسانس گیاهی به همراه استفاده  8) تیمار 10در ای آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی ها شد. مرحله مزرعهمایت

( و در دو تکرار زمانی سنهمکندو با جمعیت یکسان و ملکه )تکرار  3از دارو و تیمار شاهد بدون دارو( در 

، ارس آذربایجانی 46/55ها نشان داد که بهترین تأثیرها مربوط به مرزه گونه سهندیکا با انجام گرفت. نتایج آزمایش

درصد  22/47درصد بودند که نسبت به داروی تجاری با  18/54و نعناع فلفلی با  42/54با  گلی، مریم53/54با 

بود. آنالیز  درصد 15/3نسبت به تیمار شاهد با  63/26تأثیر بیشتری داشتند. کمترین تأثیر مربوط به رزماری با 

سو و اغتشاشی  تأثیر هااسانسکدام از (. هیچ>P 05/0دار بین تیمارها با گروه شاهد نشان داد )ها اختالف معنیداده

 روی زنبوران عسل نشان ندادند.

 کلمات کلیدی: اسانس گیاهی، مایت واروآ، کنترل
 


