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  آفت  اطالعات: بخش اول

   اهمیت و ضرورت

در جهان برنج  محصول از آفات مهمیکی  ،Chilo suppressalis (Walker) نواري کرم ساقه خوار

اگر چه این آفت . دهد ر میمورد حمله قرارسیدگی محصول را از مرحله نشاء تا  گیاه برنج ،این حشره. باشد می

مهمترین آفت  گونه این .می باشد ایآسقاره در بیشترین خسارت آن  در سراسر جهان پراکنده است ولی

   .شود شالیزارهاي شمال ایران و برخی مناطق دیگر کشور محسوب می

  

  میزبان ها 

  :نه هاي زیر می باشندشامل گو Poaceaeاعی خانواده رمهمترین میزبان هاي این آفت از گروه غالت ز

Oryza sativa برنج( ), Sorghum bicolor (سورگوم), Zea mays(ذرت) 

  :میزبان هاي وحشی آفت شامل

Amaranthus spp., Echinochloa spp., Echinochloa colona, Eleusine indica, Oryza, Panicum 
miliaceum, Phragmites australis, Raphanus raphanistrum, Sclerostachya fusca, Sorghum 
halepense, Typha latifolia, Xanthium strumarium, Zizania aquatic, Zizania latifolia 

   

   مناطق انتشار

اره آفریقا و مصر، ماالوي و تانزانیا اثبات نشده است اما در آسیا کشورهاي حضور این آفت در ق

 بنگالدش، برونئی، کامبوج، چین، هنگ کنگ، هند، اندونزي، ایران، عراق، ژاپن، الئوس، مالزي، میانمار،

انسه، مجارستان، فر :نپال، کره شمالی و جنوبی، پاکستان، فیلیپین، سریالنکا، تایوان، تایلند و ویتنام، در اروپا

و در اقیانوسیه، استرالیا ) به صورت محدود(پرتقال، روسیه و اسپانیا، در آمریکاي شمالی، ایاالت متحده آمریکا 

  ).CABI, 2021(و گینه جدید پاپوآ آلوده به آفت گزارش شده اند 

 

  )CABI, 2021(مناطق انتشار کرم ساقه خوار نواري برنج  - 1شکل 

  

  

 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/20379
https://www.cabi.org/isc/datasheet/48169
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 زیست شناسی 

هاي هرز داخل و  هاي باقی مانده برنج و یا علفصورت الروهاي بالغ داخل ساقه  هبرا زمستان آفت  این

هاي بدون پیله اي الروها تبدیل به شفیره  ،با گرم شدن هوا  و از اوایل فروردین .کند میسپري اطراف مزرعه 

 .گردد الرو ایجاد شده تشکیل می هاي باقی مانده از سال قبل در کنار سوراخی که توسط در داخل ساقهشده 

ها آسیب درجه سانتیگراد به شفیره 35دماي باالي شد و با درجه سانتیگراد می 10حرارت الزم براي شفیره شدن 

  . می رساند

گی، پرواز جفت گیري را انجام داده و بعد از جفت گیري روي  بعد از خروج از پوسته شفیر ها پره شب

ها در پشت یا روي برگ و در ابتدا در گلبرگ ها به صورت دسته  تخم. کنند یگذاري م میزبان اصلی تخم

دوره جنینی آفت در . عدد تخم بگذارد 250تا  30 تواند از ماده می شب پرهشوند و یک  جمعی گذاشته می

روز  5در مرداد ماه  آن روز و حداقل 11طبیعت برحسب درجه حرارت متفاوت است و در اردیبهشت ماه 

 .تبدیل می شوند شفیرهبه  طول کشیده و سپسروز  35در شرایط مطلوب تا  معموالً يالرودوره . شدبا می

طول عمر حشرات بالغ حدود یک هفته  .بسته به حرارت محیط متغیر استروز  12تا  6مدت شفیرگی از 

روي روزها  موالًمع این شب پره ها .دهد شب پرواز بوده و گرایش شدید به نور نشان می این آفت. باشد می

  . پردازند هاي هرز حاشیه مزرعه به استراحت می ساقه برگ برنج و علف

نیز  کمک باد هبو  )لومتریک16تا  2( نمودهپرواز  ي راهاي زیاد مسافتقادرند حشرات کامل این آفت 

کشت رواج  ولی با .نماید نسل ایجاد می سه عموماًدر شمال ایران چند نسلی است و این آفت  .جابجا شوند

در برخی از مناطق شمالی کشور به ویژه استان مازندران حداقل یک  )راتون(مجدد و برداشت مضاعف برنج 

برنج در  کشتسطح افزایش شود بنابراین با مساعد شدن شرایط اقلیمی و  هاي قبلی افزوده می نسل به تعداد نسل

   .قابل پیش بینی استخسارت خطر افزایش  این مناطق،

  

  شناسی شکل 

خاکستري  فت تقریباًآنر این  شب پره هاي وزرد روشن  اي یا ماده زرد مایل به قهوهشب پره هاي  :شره بالغح

  . دنباش رنگ می

یک ماده چسبناك کف مانند پوشش توسط که  بودهسفید متمایل به زرد گذاشته شده هاي تازه  تخم :تخم

   .هستند و سیاهتیره  کامالًداده می شوند تخم ها قبل از تفریخ 

نوار در قسمت  دو  و قسمت پشتی در نوارسه نوار تیره است که  پنج اي متمایل به خاکستري و داراي قهوه :روال

 . می باشد میلیمتر 26تا  17کامالً رشد یافته  طول الروهاي .نوار هاي پشتی کمرنگ ترند. پهلوها قرار دارند

یک سوم انتهاي بدن شفیره به سمت پشت . در می آید اي تیره هوق رنگ به سپساي روشن بوده و  قهوه :شفیره

 متر و قطر آن میلی 15تا  12طول شفیره . باشد خمیده است و قسمت انتهایی آن داراي دو زایده قالب مانند می

   .باشد متر می میلی 5/2 – 5/3
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 )عکس از نگارندگان(کامل کرم ساقه خوار نواري برنج  حشره - 2شکل 

  

 )عکس از نگارندگان(کرم ساقه خوار نواري برنج  - 3شکل 

  

 عکس از نگارندگان(شفیره کرم ساقه خوار نواري برنج  - 4شکل 
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   خسارت

هاي مختلف گیاه  که ضمن تغذیه از بافت. باشد این آفت مربوط به مرحله الروي آن میاصلی  خسارت

  : کند ئم مشخص در میزبان ایجاد میچهار عال ،برنج

که همزمان با تغذیه الروهاي سن اول هر نسل روي برگ گیاه برنج در مرحله خزانه و  :پارانشیمی خسارت -1

 صورت خطوط موازي و سفید رنگ ناشی از تغذیه پارانشیم برگ برنج  هاین عالمت ب. دهد زمین اصلی رخ می

   .باشد می توسط الرو آفت

این عالمت با تغذیه الروها از . دهد هر نسل رخ میکه با تغذیه الروهاي سنین اولیه  :خسارت غالف برگ -2

دو تا سه هفته بعد از  معموالً بوده وقابل مشاهده برگ زردي عمومی غالف  قسمت درونی غالف برگ برنج و

   .شود نشاکاري در زمین اصلی دیده می

اصلی رخ  که همزمان با تغذیه الروهاي سنین مختلف نسل اول در زمین :خسارت مرگ جوانه مرکزي -3

این عالمت مربوط به زمانی است که الروها وارد ساقه اصلی برنج شده و با تغذیه از بافت درونی ساقه  .دهد می

و در مرحله رویشی  گویند dead hearts به اصطالحاین عالمت را . موجب زرد و خشک شدن آن خواهند شد

  . دهد گیاه رخ می

  )forestryimagesعکس از (کرم ساقه خوار نواري برنج  ایجاد شده توسط Deadheartعالئم  - 5شکل 

 
مصادف با خوشه که نسل دوم آفت است خسارت مربوط به  این عالمت: خسارت سر سفیدي خوشه -4

حرکت شیره تغذیه الرو از قسمت درونی ساقه مانع . باشد میدر مرحله زایشی و گل دادن گیاه برنج  رفتن

 whiteheadsاصطالح به شود که  منجر به سفید شدن خوشه میهمین امر شده و ها  دانه گیاهی و پر شدن

هاي سالم قابل مشاهده  نسبت به خوشه افراشتهبه حالت برنج در مزرعه  شده و پوك هاي سفید خوشه .گویند

  . باشند می
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  )IRRIعکس از سایت (خوار سوراخ ایجاد شده روي ساقه برنج توسط کرم ساقه - 6شکل 

  

   کنترل اجرایی ستورالعملد: بخش دوم

به طورکلی اساس این دستورالعمل بر مبناي مدیریت تلفیقی کرم ساقه خوار نواري برنج با رویکرد 

هاي غیر شیمیایی را در اولویت کنترل قرار دهند و  لذا سعی بر آن است تا بهره برداران روش .اکولوژیکی است

شبکه مراقبت حفظ نباتات هر شهرستان از روش  آگاهی و در صورت ضرورت با نظارت کارشناسان پیش

  . براي کنترل خسارت ساقه خوار استفاده نمایند و با سموم توصیه شده شیمیایی

  

   ردیابی

به با کارت چسبنده  (Delta trap) هاي دلتااز تلهو تعیین زمان مناسب مبارزه  ردیابی آفت به منظور

ها از  تله. شود متر از یکدیگر در مزرعه نصب می 70ها به فاصله  لهاین نوع از ت. شود استفاده میهمراه فرمون 

. یابد اوایل کشت برنج در مزرعه نصب شده و نمونه برداري دو بار در هفته تا آخرین شکار پروانه ادامه می

   .روز تعویض شوند 30الی  20هر رهاسازها دلیل خشک و غیر موثر شدن هر یک یا دو ماه و  ها به چسب تله

نیز در بررسی حضور و تعیین جمعیت آفت کاربرد هاي نوري یا فانوسی در مزارع برنج  تلهاستفاده از 

 .دارد

  

  
 )عکس از نگارندگان(نصب تله فرمونی دلتا  - 7شکل
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  برنج اول کشت در برنج خوارساقه کرم کنترل هاي روش

   کنترل زراعی -1

زمین اصلی در برنج محصول برداشت از زمان  که زراعی و اقداماتی است شامل عملیاتکنترل زراعی 

موجب را  آفت گذران زمستانفرم کاهش جمعیت طی آن  کهشده انجام  تا زمان شروع فصل زراعی جدید

. باشد و مکانیزه می) دستی(عملیات برداشت محصول برنج به صورت سنتی  شاملاولین اقدام زراعی . شود می

، اه خروج الروها از ساقهکه این عمل باعث  گرفتهده در معرض آفتاب قرار ش هاي بریده ساقهدر برداشت سنتی 

 .باشد در شالیزار میو تاثیر عوامل محیطی ها توسط دشمنان طبیعی  آن مهاجرت به حاشیه مزارع و از بین رفتن

موثر  یها حین برداشت محصول توسط ادوات ماشینی روش همچنین برداشت مکانیزه برنج و کوبیده شدن ساقه

هاي اول و  شخماز دیگر اقدامات کنترل زراعی آفت، . باشد گذران می در کاهش جمعیت الروهاي زمستان

غیر محصوالت همچنین کشت . سازي ماکیان در اراضی شالیزاري است دوم، آب تخت پاییزه و زمستانه و رها

الروهاي کاهش دهنده جمعیت ، به عنوان کشت جایگزینها  اي، روغنی و سبزي علوفهگیاهان برنج مانند از 

د نباش هاي پیشگیري کننده می روش ءهاي زراعی که اساساً جز از دیگر روش. باشد آفات میگذران  زمستان

 رس کاشت ارقام زودرس و میان ،برنج گیاهاشت همزمان ه در فصل زراعی، کازت هايکود طیتقستوان به  می

  . اشاره نمود

  

   مکانیکی کنترل  -2

   در خزانه رل مکانیکیکنت -1 -2

نیاز به  ،در کشت اول برنجخوار نواري  ساقهکرم براي پیشگیري و کنترل مناسب آفات مختلف به ویژه 

متر در  20و طول دو به عرض  )پشته -جوي(احداث خزانه ایستگاهی اولین گام . متعددي استانجام اقدامات 

تهیه بذور  .تابش تشعشع خورشیدي مناسب باشد و حاصلخیزيکه از نظر  است زمین اصلیاز بهترین مکان 

براي تهیه نشاهاي سالم و قوي و متحمل به تغذیه الروهاي سنین اولیه ) دار جوانه( خالص و ضدعفونی شده

اي نصب پوشش بر )اتیلنی پلی( لیکاونصب نی یا لوله پ. گام دوم پیشگیري براي کنترل آفت است ،الروي

خوار و نیز  ساقهگذران  نسل زمستانهاي  پره براي جلوگیري از ورود شب سوم گامپالستیکی روي خزانه 

به منظور تهویه بهتر و جلوگیري گام چهارم بعد از برداشتن پوشش پالستیکی .باشد میجلوگیري از سرمازدگی 

 هاي آفت به درون خزانه پره شود که در این شرایط ممکن است برخی از شب سوزي نشاها انجام می از گیاه

انتقال نشاهاي سالم سپس و  دستجات تخم در خزانههاي آلوده به برگ  حذفورود نمایند که در این شرایط 

  .دنباش میموثر کاهش جمعیت آفات می باشد که این اقدامات در  به زمین اصلی

  

   در زمین اصلی کنترل مکانیکی -2 -2

هاي سوم، پنجم و هفتم بعد از  هفته در خوار در زمین اصلی به ساقه آلوده يها پنجه و انهدام حذف

هاي هرز در  ، وجین علفهاي هرز روي مرزها از بین بردن علفتا مرحله حداکثر پنجه زنی و نیز  نشاکاري
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و سازگار با محیط زیست و موثر در کاهش میزان آلودگی و خسارت محصول  از اقدامات مهمزمین اصلی، 

   .شدبا برنج در برابر کرم ساقه خوار برنج می

  

   کنترل فیزیکی -3

 انبـوه  هـاي مهـم جلـب و شـکار     در مزرعـه از دیگـر روش  ) الکتریکـی و فانوسـی  (هـاي نـوري    نصب تله

مـایع شـوینده و در روش   همـراه  روش فانوسـی بـا نصـب تشـت آب همـراه       در. باشـد  خوار می هاي ساقه پره بش

دادن تشت آب همراه با مـایع شـوینده زیـر تلـه     با نصب شیشه محتوي سیانید سدیم یا پتاسیم و یا قرار الکتریکی 

هـاي   ها بـا تلـه   پره شبعالوه بر شکار .باشد هاي ساقه خوار می پره نوري از اقدامات موثر در کاهش جمعیت شب

. ایـد خسـارت آفـت جلـوگیري نم   افـزایش  از  دتوانـ  هـاي فـوق مـی    در اطراف تله ،اي لکه شیمیاییکنترل  ،نوري

از سـطح زمـین بـراي     يمتـر  سانتی 170ها در ارتفاع  هاي نوري مورد توجه است نصب تله اي که در باره تله نکته

  . این تله ها روي یک قیم نصب می شوند. ستا ها پره جلب بیشتر شب

  

 کشت ارقام مقاوم  -4

با شالیزارهاي ندا در و نعمت طلوع، مانند شیرودي،  به ساقه خوار مقاوم نسبتاًبرنج استفاده از ارقام 

مصرف جمعیت آفت و در نتیجه کاهش هاي مهم کاهش  روشیکی از  عیت باالي ساقه خوارجم

طوري که ارقام   به مقاوم ارقام نسبتاً باارقام حساس محلی مخلوط کشت  همچنین .باشد ها می کش حشره

ه از استفاد. ، توصیه می شودهاي اطراف کشت شوند مقاوم در کرت هاي وسط و ارقام نسبتاً حساس در کرت

میان رس و ارقامی که در بافت گیاهی خود از میزان سیلیس بیشتري  ،زودرس هی،پاکوتا هاي با ویژگی ارقام

  . در مدیریت انبوهی آفت موثر است) غیر ذاتی(برخوردار هستند به عنوان ارقام با مقاومت اکولوژیک 

  

   کنترل غیر شیمیایی -5

استفاده از زیست بوم شالیزار  شدنآسیب پذیر ها و  کش رویه و غیر اصولی حشره مصرف بیبا توجه به 

در این راستا یکی از . بسیار مورد توجه استسازگار با محیط زیست و سالمت جامعه هاي غیر شیمیایی  روش

هاي مختلف زیر قابل استفاده  در ایران به روشکه هاي جنسی است  استفاده از فرمون مورد توجه،هاي  روش

  : باشد می

   (Mating disruption)اختالل در جفتگیري  -5-1

 ، ها در شالیزار الل در جفت گیري همزمان با ظهور شب پرهتخوار برنج به شیوه اخ براي کنترل کرم ساقه

 4/0متر از همدیگر که حاوي  10در  10در هر هکتار با فواصل ) Dispenser(رهاساز فرمونی عدد  100تعداد 

روي فوق  رهاسازهاي .باشد میقابل استفاده  )گرم ماده مؤثره در هکتار 40اٌ مجموع(گرم فرمون جنسی حشره 

ي برنج قرار داده  همواره باالتر از ارتفاع بوتهنصب شده و الزم است  ها و حاشیهون مزرعه هاي چوبی در قیم

به همراه فرمون ده با کارت چسبن هاي دلتابه منظور اطمینان از تأثیر روش اختالل در جفت یابی، از تله. دنشو 

  . شود استفاده می
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  )عکس از نگارندگان(گیري اختالل در جفترهاسازهاي فرمونی  - 8 شکل

  

   )Mass trapping(شکار انبوه  -5-2

خوار  ساقهشکار انبوه حشرات کامل  ،هاي فرمونی با کارت چسبنده تله استفاده از هاي یکی از روش

 جیو نتانموده روش استفاده  نیاز ا يو مازندران در موارد النیگ يها تاناس کار کشاورزان برنج. باشد یم برنج

پزشکی مطالعات متعددي در  و موسسه تحقیقات گیاهبرنج  قاتیموسسه تحق. ی نیز بدست آوردندمطلوب

. باشند بیشتر می یدر حال بررسهاي جنسی داخلی و خارجی انجام داده و نیز  خصوص سنتز و کاربرد فرمون

از اوایل کشت برنج در مزرعه نصب شده و نمونه برداري دو بار در هفته تا آخرین شکار ها  ع از تلهاین نو

 20هر رهاسازهاي فرمونی  دلیل خشک و غیر موثر شدن هر یک یا دو ماه و ها به چسب تله. یابد پروانه ادامه می

   .روز تعویض شوند 30الی 

  

  کنترل بیولوژیکی -6

 دندر مزارع برنج وجود دار یعخوار و سایر آفات برنج به طور طبی ی کرم ساقهعیاز دشمنان طب ياربسی

تخم  انیشکارچ. باشند مهمترین عوامل کنترل کننده طبیعی می پارازیتوئیدها از و ها پارازیت شکارچیان، که

ها،  ها، آسیابک سنجاقک ،ها هغورباقحشره بالغ مانند  انیشکارچو  دهینیلیاستافهاي  ها، سوسک ركیرجیمانند ج

   .باشند ها می و عنکبوت ها خفاش

 توان می ها، الرومهم  بیمارگرعوامل از زنبور تریکوگراما و آفات برنج تخم  پارازیتوئیدهاي مهمز ا

   .را نام بردها  قارچ و ها باکتري

تخم برنج استفاده از توانایی انگلی کردن زراعت هاي مرسوم در کنترل بیولوژیک در یکی از روش

بهترین  براساس تحقیقات انجام شده. توسط زنبور تریکوگراما است خوار برنجساقهآفات مختلف برنج به ویژه 

. باشد هاي برنج می حشرات کامل بر روي بوته گذاري تخمسازي زنبور تریکوگراما هنگام رهامناسب زمان 

حائز اهمیت برنج ی آفت و فنولوژي گیاه شناس زیستبراي اثر بخشی اجراي این تاکتیک در شالیزار آگاهی از 

و یا فانوسی ب حاوي فرمون ، تله دلتاهاي نوري تله ، کار الزم است از ابتداي ظهور این آفتبراي این. باشد می

از دشمنان  تیحمابا توجه به تنوع وسیع دشمنان طبیعی در زیست بوم شالیزار، . شونددر مزارع برنج نصب 

  .هاي زیست سازگار باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد کش انه آفتکاربرد هوشمند و یعیطب
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 براي هر هکتارپوشش پالستیکی از خزانه کشت اول برنج،  نبعد از برداشت :در خزانه کشت اول رهاسازي

              انجام متر از هم رهاسازي  10با فاصله ) گرمی مصد یک(صد عدد تریکوکارت  تعداد یکبه خزانه 

   .می شود

  :رهاسازي در زمین اصلی کشت اول

آفت در مراحل  شناسی زیستبررسی وضعیت توجه به با  خوار ساقه اولنسل کنترل رهاسازي زنبور براي  -

آگاهی برنج  در کمیته پیشبرنج  گیاه فنولوژي و پس پرواز و در نظر گرفتنپیک پرواز  ،پیش پرواز

به  خوار ازي زنبور براي کنترل نسل اول کرم ساقهرهاسبر این اساس . گردد بررسی و تصمیم گیري می

  . شود متر از هم انجام می 10با فاصله صد عدد تریکوکارت براي هر هکتار  تعداد یک

اولین رهاسازي در زمان پیک شفیره یا مشاهده اولین ، خوار رهاسازي زنبور براي کنترل نسل دوم ساقه -

 . انجام می شود مریزي کردهپروانه ماده شکار شده در حال تخمریزي یا تخ

با توجه به فنولوژي ) روز بعداز رهاسازي نوبت اول 7-10(دومین مرحله رهاسازي در زمان پیک پرواز  -

  .انجام می شود )هاي برنج دانهقبل از مرحله خمیري شدن (گیاه 

هی انبـو بسـته بـه   هاي این روش تعداد تریکوکـارت مصـرفی و تعـداد دفعـات رهاسـازي      یکی از ویژگی

هاي باال معموالً در نسل دوم حداقل سـه نوبـت رهاسـازي بـراي کنتـرل آفـت توصـیه        در جمعیت. جمعیت است

   .شودمی

رعایت نکات مهم بـراي جلـوگیري از کـاهش کـارایی زنبـور شـامل عـدم         تریکوگراما در کاربرد زنبور

بادبردگی سـم   سمپاشی و هنگام ،مانند بارندگی، دماهاي باالرهاسازي در شرایط آب و هوایی نامساعد محیطی 

   .ضروري استاز مزارع مجاور 

  

  کنترل شیمیایی  -7

- در زیر پوشش پالستیکی انجام می ءبا توجه به اینکه در اغلب موارد تهیه نشادر خزانه برنج معموالً 

صورت  در اما خوار و سایر آفات کاهش یافته و نیازي به سمپاشی نخواهد بودآلودگی به کرم ساقه گیرد،

   .آوري و آنها را از بین بردآلوده را با دست جمع ءتوان نشامی ، ها به دستجات تخممشاهده آلودگی گیاهچه

در ارقام چنانچه خشک شدن جوانه مرکزي  آفت، نسل اولدر مرحله رویشی گیاه برنج و مصادف با 

 هاي کش ، سمپاشی با حشرهباشد )بر اساس فرمول ذیل( درصد دودرصد و در ارقام زودرس تا  سه دیررس تا

در  چنانچه. ستحائز اهمیت ا گیاهآفت و شرایط رشدي  زیست شناسیاطالع از . گرددتوصیه می هگرانول

نبوده بلکه با وجین و کندن الزم سمپاشی ، و یا شفیره باشد يالرو سنین بااليآفت در  ،مرحله رویشی گیاه

در این مرحله همچنین براي ارقام زودرس با توجه . جلوگیري نمودتوان از پیشرفت خسارت  هاي آلوده می پنجه

یک  ،در منطقه و همچنین تاریخ کاشت) یا فرمونی شکار توسط تله نوري( خوار برنج ساقهبه اوج پرواز پروانه 

و در نظر گرفتن  هاي دوم و سومبار سمپاشی ولی براي ارقام دیررس یا دیرکاشت با توجه به تداخل نسل

 کش گرانولحداکثر دو بار سمپاشی با حشره ،رشدي گیاه و آفت و تحلیل کارشناس حفظ نباتات وضعیت

در صورت برخورد با نسل سوم این آفت، . توصیه می گردد) درصد 2/0فیپرونیلدرصد و یا  4 )دانپا(کارتاپ (
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کش مایع حشره نوبت دیگر از ي زایشی باشد الزم است یک  چنانچه مرحله رشدي گیاه در اوایل مرحله

  .استفاده گردد

 :White headو  Dead heartی نحوه محاسبه درصد آلودگ

  

  

  

  

  

کرم  کنترلکش مجاز براي بر اساس آخرین لیست سموم ثبت شده سازمان حفظ نباتات کشور، سموم حشره

 :خوار برنج عبارتند ازساقه

درصد  10گرانول  )قابل مصرف است 1401البته این سم تا سال ( G 10%یا  G 5% :)بازودین( دیازینون -

 . توصیه می شود کیلوگرم در هکتار 30درصد  5گرانول و  کیلوگرم در هکتار 15

توصیه می  به ترتیب نسل اول و دوم کیلوگرم در هکتار  30-40درصد به میزان  4گرانول  )پادان( کارتاپ -

 . شود

 . توصیه می شود م در هکتارکیلوگر 20 به میزاندرصد  2/0گرانول  )جنتري( فیپرونیل -

لیتر  5/0 – 1به میزان  SC 5% ) چیلوکیل( فیپرونیل، لیتر در هکتار 2 - 5/1به میزان   EC 60%دیازینون  -

به ترتیب  لیتر در هکتار 1- 2به میزان   SL 0/6% )روي اگرو(ماترین ، به ترتیب نسل اول و دومدر هکتار 

  .می گردد  توصیه لیتر در هکتار به میزان یک  SC 20% )میمیک( مایع تبوفنوزایدو  نسل اول و دوم

  هاي مورد توجه در مبارزه شیمیایی نکته 

شناسی آفت، فنولوژي گیاه برنج و تعیین میزان  براي کنترل شیمیایی ساقه خوار نواري برنج توجه به زیست -

ن در زمان مناسب الزامی هاي برنج توسط کارشناس حفظ نباتات و اطالع رسانی به کشاورزا آلودگی بوته

از فرموالسیون گرانول و در مرحله زایشی از  ترجیحاً در مرحله رویشی گیاه برنجبراي سمپاشی . است

این امر در کاهش تلفات موجودات مفید و غیر هدف در زیست بوم . مایع استفاده شود هايفرموالسیون

 . شالیزار موثر است

گرانوله الزم است ورودي و خروجی آب در مزرعه بعد از تنظیم  هاي کش به منظور کارایی بیشتر حشره -

ساعت پس از گرانول پاشی اقدام به  48سپس حداقل تا  و متر مسدود گرددسانتی 5-7ارتفاع آب به 

 .آبیاري مجدد در مزرعه نشود

شود استفاده از یکی  کشت میبرنج به صورت مستقیم آبی وجود دارد و  کمدر مزارعی که مشکل  -

 .هاي مایع به مقداري که تعیین شده است ضروري است رموالسیونف

استفاده از سموم شیمیایی رعایت نکاتی مانند زمان مناسب مبارزه، خرید از فروشگاه مجاز سموم، تاریخ  -

  .تولید و انقضاي سم، مقدار سم، زمان سمپاشی، در نظر گرفتن شرایط آب وهوایی الزامی است
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 کشت مجدد برنجدر  برنج ار نواريخوکنترل ساقههاي روش

  

 ) کشت مجدد برنج(خوار نواري برنج در خزانه مدیریت گام به گام کرم ساقه: الف

گیري مجدد پس از برداشت اول برنج و جلوگیري از ورود حشرات کامل ساقه خوار به داخل براي خزانه - 1

) لوله پولیکا(فلز، چوب و یا پالستیک هایی از جنس اي با قابلیت تهویه و با کمانخزانه از تور پارچه

  . استفاده شود

با هدف ردیابی و توان به ازاي هر ده متر خزانه یک عدد تله فرمونی  هاي کشت مجدد می در اطراف خزانه - 2

 . نصب نمودکاهش احتمال جفتگیري 

- هاي تخم ساقهخوار در این نسل و به منظور انگلی نمودن دسته به دلیل تراکم باالي دسته جات تخم ساقه - 3

اي از خزانه، به ازاي هر پنج متر طول خزانه در طرفین خزانه،  قبل از برداشتن پوشش پارچه ،خوار برنج

 . یک عدد تریکوکارت نصب شود

از خزانه به زمین اصلی در صورت مشاهده آلودگی نشاها به تخم و الرو سن یک  ءدر هنگام انتقال نشا - 4

 . آلوده منهدم شوند ، برگ و نشاهايرخواآفت ساقه

 4، کارتاپ )گرم 450(درصد  10هاي دیازینون براي کنترل الروهاي سن اول در خزانه از یکی از گرانول - 5

الزم است . مترمربع خزانه استفاده شود  300به ازاي ) گرم 600(درصد  2/0و  فیپرونیل ) گرم 900(درصد 

هاي فوق از همچنین در صورت فقدان گرانول. اشدپاشی، آب کافی در خزانه وجود داشته بقبل از گرانول

با توجه . استفاده شود) لیتر آب 400نیم لیتر سم در هکتار بر مبناي (محلول دیازینون به مقدار یک در هزار 

صورت به وضعیت رشدي آفت، بهتر است زمان سمپاشی یک هفته قبل از انتقال نشاها به زمین اصلی 

  . گیرد

 
 ) کشت مجدد برنج(خوار در زمین اصلی گام کرم ساقهمدیریت گام به  -ب

  گیري اخالل در جفتو کنترل رفتاري با استفاده از تله فرمونی   -1

اختالل در  با هدف فرمونیرهاساز عدد  30- 40 مترمربع و نصب 10×10توان در ابعاد در این روش می

ها و در نتیجه پرهگیري شبجب کاهش جفت، مورهاسازهااستفاده از این . جفت گیري در هکتار استفاده نمود

فرمونی اختالل در جفت گیري با استفاده از رهاسازهاي . خوار خواهد شدها به ساقهکاهش آلودگی بوته

 . ، توصیه می شودباشدهاي جدید میآوريقدرت انتشار زیاد و  تعداد کمتر در هکتار که از فن

   مبارزه مکانیکی -2

از افزایش شدت می توان خوار، هاي آلوده به ساقهمزرعه برنج و حذف پنجه متوالی از هايبا بازدید

هاي پنجه ،ها کاست به طوري که در این مرحله، گیاه میزبان قادر خواهد بود تا با ترمیم و جبرانآلودگی بوته

 .اهش عملکرد محصول در مرحله بعد جلوگیري نمایدو در نتیجه از کاز دست رفته 

  مبارزه فیزیکی -3

. ها را شکار نمودپرهتوان جمعیت قابل توجهی از شبهاي نوري دراطراف مزرعه برنج، میبا استفاده از تله

شیمیایی ها به هنگام شب مبارزه اي با حشرات کامل شکار شده در اطراف تلهدر این روش به صورت لکه
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لیتر  400ر سم در هکتار بر مبناي نیم لیت(پاشی به مقدار یک در هزار در این روش محلول. گیردصورت می

هاي تخم که در اطراف  هاي حاوي دسته همچنین با کندن برگ. از سموم مجاز و رایج امکان پذیر است )آب

 .  از خسارت بیشتر آفت جلوگیري نمودمی توان  می شوند، تله گذاشته 

 مبارزه بیولوژیک -4

ت حاوي زنبور تریکوگراما در هکتار استفاده عدد تریکوکار 150تا  120توان به تعداد در این روش می

 . نمود

  مبارزه شیمیایی -5

میانگین زمانی انتقال نشاهاي برنج به زمین اصلی در دهه اول تا  هاي میدانی، معموالًبر اساس بررسی    

ر خوار دهاي ساقهپرهاین زمان مصادف با اوج پرواز شب. باشددوم مردادماه بر حسب شرایط آب و هوایی می

خوار به زمین اصلی، وضعیت آلودگی به کرم ساقه ءبنابراین دو تا سه هفته بعد از انتقال نشا. مزارع برنج است

توان از یکی از بررسی شود و در صورت نیاز می باید )هاي آلوده همراه با وضعیت رشدي آفتدرصد بوته(

  : هاي گرانوله زیر استفاده نمودکشحشره

  کیلوگرم  40 به میزان  G 4%) پادان(کارتاپ 

  کیلوگرم 25 به میزان  G 0.2%) ریجنت(فیپرونیل 

  کیلوگرم  20 به میزان   G 10%دیازینون 

درصد بیش تر از  25کش به دلیل تراکم باال و شدت خسارت حدود در این مرحله میزان مصرف حشره: توجه

  . شودمقدار توصیه شده در نسل اول در نظرگرفته می

براي . توان به صورت ترکیبی با نصف مقدار توصیه شده از هر گرانول نیز استفاده نمودهمچنین می

این . درصد مخلوط نموده و استفاده نمود 2/0کیلوگرم فیپرونیل  12کیلوگرم دیازینون ده درصد را با  10مثال 

 ایجادداده و فرآیند روش اثربخشی سموم با ساز و کارهاي متفاوت شیمیایی را روي الرو ساقه خوار افزایش 

  . ها را طوالنی تر خواهد نمودکشجمعیت مقاوم به حشره

پاشی علیه آفت با توجه به وضعیت رشدي گیاه برنج، اطالعات شود زمان دومین گرانولتوصیه می

روز بعد از اولین  10ها، وضعیت رشدي آفت و گیاه برنج بررسی و معموال پرهمربوط به شکار شب

  . انجام شود پاشی گرانول

لیتر در هکتار  5/1 – 2با قابلیت نفوذي باال به مقدار  هاي کشپاشی با حشرهممکن است یکبار محلول

با بررسی وضعیت آلودگی گیاه به آفت و وضعیت رشدي آفت  بعد از حداکثر پنجه زنی نیاز باشد که معموالً

  .گیرد نیاز باشد که توسط کارشناسان حفظ نباتات انجام می

   نکته 

خوار و تخمگذاري آن در کشت مجدد برنج حدود یک ماه از آنجا که دوره اوج پرواز شب پره ساقه

هاي فوق موجب استفاده انجامد و بیشترین نگرانی در این دوره زمانی است لذا به کارگیري توصیهبه طول می

ان بار سموم شیمیایی روي این فرآیند موجب کاهش اثرات سوء و زی. کمتر از سموم شیمیایی خواهد شد
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بوم  سالمت مصرف کنندگان برنج، محیط زیست، آب و خاك و حتی موجودات غیر هدف و مفید زیست

  . شالیزار خواهد شود
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