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شـیمیایی  وسط غدد برون ریز بدن خود ،  موادت، حشرات و کنه ها به منظور برقراري ارتباط با یکدیگر از فواصل دور 

از یکصد فرمون جنسی حشرات بطور مصنوعی سـنتز شـده و   تا کنون بیش .نام دارندفراري ترشح می کنند که فرمون

فرمون هاي جنسی ترکیبات شیمیایی فراري هستند که اغلب به وسـیله  .د پیدا کرده اندردر کنترل آفات گیاهی کارب

در برخی از حشرات نیز فرمون جنسـی توسـط   . ترشح و سبب جلب افراد نر می شوند حشرات ماده آماده جفتگیري ، 

یکی از روش هاي کاربرد مـواد جلـب کننـده در کنتـرل آفـات ،      .ترشح و سبب جلب حشره ماده می شودحشره نر 

که با دریافت این مواد توسط حشرات نر ، نر ها در طبیعت بوده ) حشره ماده ( مصنوعی استفاده از فرمون هاي جنسی 

معیت آفت در نسل بعدي کاهش خواهـد  در نتیجه ج. دچار سر در گمی شده و قادر به پیدا کردن جفت خود نیستند

اصوال این سر در گمی می تواند ناشی از رقابت بین حشرات ماده آماده تولید مثل با منابع فرمون مصنوعی بـه  . یافت 

در کنترل تلفیقی آفات کرم غوزه پنبه و کرم ساقه Selibateدر سال هاي اخیر ترکیبی تحت عنوان . کار رفته باشد 

کاربرد این اخالل گـر جنسـی بـه طـور قابـل      .گرفته استدر استان گلستان مورد توصیه کارشناسان قرار خوار برنج 

با استفاده به موقـع از ایـن ترکیـب ازتکثیـر و     .دفعات سم پاشی و میزان مصرف سم را کاهش می دهدتوجهی تعداد 

ردد همینطور سم پا شی هاي بعـدي بـه   طغیان آفت جلوگیري شده و زمان الزم براي تکثیرحشرات مفید فراهم می گ

و قابلیت استفاده به همراه سایر مـواد بیولوژیـک   IPMاین ترکیبات در برنامه . تاخیر افتاده و یا کامال حذف می شوند

فرمون حاوي Selibateدر واقع .دنشیمیایی انتخابی را داشته و براي حشرات مفید زیان آور نمی باشکش هاي حشره

، حشرات نر را دچار سردرگمی در یـافتن  حشرات ماده است که به طور تدریجی با رها کردن فرمون جنسی مصنوعی 

بـه ازاي هـر   پنبـه  زراعـت در. ده و با عدم جفت گیري تخم هاي پروانه هاي ماده بارور نخواهند شد کرجفت خود 

انـه بـر   گو هر تیوپ بطـور جدا توصیه می شود ) تیوپ 250هر کیسه حاوي ( یک کیسه اخالل گر جنسی زمینهکتار

براي پستانداران سمیت کمی داشته و براي مـاهی هـا هـیچ اثـر زیـان      این ترکیب.روي یک بوته پنبه قرار می گیرد
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