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 مقدمه
 در. شيود  برنج در شمال کشور محسوب مي   یزا خسارتمهمترین عامل عنوان   به کرم ساقه خوار نواری برنج

ای به مبيارزه    برای کنترل آن توجه ویژه شد، گزارشکه از غرب استان مازندران  ظهور این آفت نخستینهای  سال

هيای ميایع و گرانيول     کي    خيوار بيرنج آزمایشي  بيا  شيره      برای کنترل کيرم سياقه  در همان ابتدا، . شد  یشیمیا

ک  گرانول دیازینون را برای کنترل شیمیای  کرم ساقه خيوار نيواری    در نتیجه،  شره .درشهرستان آمل انجام شد

اگر چنانچه مبيارزه   رش کردند کهبا عنایت به اهمیت موضوع، در همین ارتباط، پژوهشگران گزا. برنج معرف  کردند

کياه  مي     در هكتيار  کیلو گرم 727ی شیمیای  با آفت ساقه خوار انجام نگیرد عملكرد محصول برنج تا به مقدار 

در یك دهه قبل، کاه  عملكرد ناش  از خسارت کرم ساقه خوار نواری در بيرنج ارقيام ريارم محلي ، خيزر و      . یابد

در گزارشي   . کیلوگرم در هكتار گزارش شده اسيت  62/22و 77/21، 22ا به ترتیب نعمت با توجه به آلودگ  بوته ه

دیگر که به منظور ارزیاب  خسارت کرم ساقه خوار نواری برنج انجام شد، کاه  عملكرد ناش  از این آفت برای پنج 

ز کشورها قادر است این آفت در بعض  ا. کیلوگرم در هكتار تخمین زدند 677دسته تخم آفت دریك متر مربع را تا 

تن  شيره   0777تا  4777از ررف ، امروزه برای کنترل این  شره بین . درصد محصول برنج را از بین ببرد 277تا 

بدون تردید ادامه مبارزه شیمیای  در کنتيرل بيا کيرم سياقه خيوار      . ک  گرانول و مایع در شالیزار مصرف م  شود

بيروز مشيك ت اساسي  از قبیيل آليودگ  هيای       آن ها و از ررف دیگر از یك ررف به دلیل گران بودن نواری برنج 

بير هيم زدن تعيادل    )زیست محیط ،  ذف دشمنان ربیع ، ایجاد اخت ل و ب  نظم  در جمعیت سيایر  شيرات   

، تاثیر سوء در ثبات بافت خاك و نهایتا باق  مانده سموم شیمیای  در زنجیره غذای  را غیر قابل اغماض م  (ربیع 

میيزان  مدیریت غیر شیمیای  یعن  استفاده از روش های  نظیر روش هيای زراعي  و بیوليوییك ،    با تاکید بر . دنمای

ا در موسسه اخیردر بررس  های که  .مصرف  شره ک  های شیمیای  در کنترل کرم ساقه خوار کاه  یافته است

از قبیل شخم پس از برداشت ( وتكنیك آگر)تحقیقات برنج انجام شده است، نشان داد که روش های غیر شیمیای  

و آب تخت زمستانه در جمعیت انتقال  آفت مذکور در فصل زراع  سال بعد موثر بوده و موجب کاه  انبيوه  آن  

در ( استفاده از کاه و کل   اصل از دروی گیاه بيرنج )همچنین در بكار گیری یك  از روش های زراع  . شده است

هيای  تهیيه و در     رش شده است، اگر چنانچه کاه و کل  مزرعه ای  به صيورت بسيته  کنترل با آفت ساقه خوار گزا

های شكارگر در مزرعه محسوب شده و  عنوان مامن و زیستگاه عنكبوت  سطح مزرعه بطور یكنواخت پخ  شوند به 

ن در بررسي  اثير   محققی .درصد کاه  م  دهد 67تا  57همین کار به تنهای ، نیاز به مبارزه شیمیای  را به میزان 

مقایسه ای خسارت آفات در کشت مخلوط و کشت خالص برنج نشان دادند که خسارت کرم ساقه خوار و کرم سيبز  

 .برگخوار برنج در تمام آرای  های مخلوط در مقایسه با کشت خالص کاه  معن  داری را از خود نشيان داده انيد  

آزمایش  که اخیرا در موسسه تحقیقيات  شده استفاده م  شود، امروزه ع وه بر موارد فوق که برای کنترل آفت یاد 

نشان داد کيه   برنج برای ارزیاب  تاثیر باکتری باسیل روی کرم ساقه خوارنواری برنج در شرایط مزرعه ای انجام شد،

( محلول پاش  باکتری باسیل کم ترین درصد آلودگ  در مر له رویش  و زایش  در مقایسه با تیمار سمپاش  نشده

های مرکزی مرده در  آلودگ  جوانه گزارش شده است که در مدیریت کرم ساقه خوار نواری در برنج هیبرید . داشت

یشترین آلودگ  خوشه های سيفید شيده   همچنین ب. مر له رویش  مربوط به تیمار بدون سمپاش  و زودکاشت بود

ده از بسته  اضر راهكار مطلوب  برای تمام بهره بنابر این استفا. در تیمار بدون سمپاش  و دیرکاشت مشاهده گردید

  برداران و تولید کنندگان برنج شامل مراکز آموزش ، کارشناسان  فظ نباتات، مروجین و کشاورزان برای کنترل کرم
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با توجه به اینكه کرم ساقه خوار نيواری بيرنج در تميام اسيتانهای بيرنج خیيز کشيورمان         .ساقه خوار نواری م  باشد

کنتيرل آن را بيا   ( الروی)نای استان خوزستان زندگ  م  کند، و نیز به علت مخف  بودن مر ليه خسيارت زا   باستث

خسيارت ناشي  فعالیيت آفيت ميذکور و       لذا برای کياه  . مشكل مواجه نموده و تهدیدی برای برنجكاری م  باشد

 .جلوگیری از آلودگ  اکوسیستم زراع  برنج، مدیریت غیر شیمیای  به شرح زیر توصیه م  شود

 

  دستورالعمل

 بيرای دو منظيور انجيام مي  گیيرد،     ( در مياه هيای شيهریور تيا آبيان     )شخم پس از برداشيت بيرنج در شيالیزار     -2

ن داخيل سياقه بيرنج بسير مي  برنيد و بيه محين شيخم زدن در          کاه  جمعیيت الروهيای  کيه در زمسيتا     -الف

 .معرض دید و تغذیه دشمنان ربیع  مثل سار، ک خ و غیره در سطح مزرعه قرار م  گیرند

زمینيي  و کيياهو بييه جهييت کيياه  جمعیييت آفييت و    کاشييت گیاهييان  از قبیييل کلزا،شييبدر، بيياق  ،سييیب   -ب 

 برداران  افزای  درآمد بهره

خزانه، در صيورت آليودگ  در خزانيه، بيه ازای هير دسيته تخيم در مترمربيع یيا بيرای ده متير             بازدید منظم از -2

 . مربع خزانه یك عدد تریكوکارت رهاسازی شود

ایيين کييار باعييو ميي  شييود کييه بييرنج زود تيير بييه خوشييه بييرود و از  . نشيياکاری بييرنج تييا نیمييه اول اردیبهشييت-1

 .خسارت نسل سوم آفت ساقه خوار در امان بماند

 ذف برگ های گیاه برنج  اوی تخيم ویيا پنجيه هيای آليوده هنگيام انتقيال نشيا از خزانيه بيه زميین اصيل               -4

 . (نشای سالم)

نصيب تليه نيوری در مزرعيه جهيت تعیيین نوسيانات جمعیيت و تعیيین زميان رهاسيازی زنبيور تریكوگراميا در              -5

 .سطح مزرعه

خيوار   اوائيل فصيل و همزميان بيا ظهيور پروانيه سياقه       خيوار نيواری بيرنج در     استفاده از فرمون جنس  کرم سياقه -6

 (.سلیبیت -تولید موسسه تحقیقات گیاهپزشك  کشور)

در نسيل اول و دوم آفيت بيه فاصيله     ( بي  تيورین  )محلول پاشي  مخليوط اسيپور و کریسيتال بياکتری باسيیل        -7

علیيه الرو هيای   ( لدر صيورت امكيان تيا سيه نسي     )لیتير در هكتيار    5/2یك هفته تا سه بيار و بيه میيزان یيك تيا      

 .(مابكو -شرکت فناوری زیست  مهر آسیامحصول )سنین اولیه آفت 

تيا سيه   )رهاسازی زنبورتریكوگراما، براساس پرواز شب پيره هيای آفيت دو تيا سيه بيار رهاسيازی دریيك نسيل           -0

عييدد تریكوکييارت بييه ازای یييك هكتييار، ایيين کييار بييا هميياهنگ  مييدیریت هييای جهيياد       257تييا  277( نسييل

 .زی شهرستانها و مدیریت  فظ نباتات استان انجام م  شودکشاور

هييای بيي  رویييه و خودسييرانه در اوائييل فصييل کييه همزمييان بييا شييروع فعالیييت دشييمنان ربیعيي     از سمپاشيي -9

 .مرگ موجودات زنده مفید م  شوند است اکیدا خودداری شود، زیرا موجب،

ه کيرم سياقه خيوار آليوده شيود، کنيدن و دفين        در هنگام وجین کردن علف های هرز چنانچيه مزرعيه ای بي    -27

 . کردن ساقه های آلوده توصیه م  گردد

در فصل زراع ، اگر چنانچه با جمعیت باالی علف های هرز روی مرزها مواجه شدید یا اینكه در داخل مزرعه  -22

  ها را روی مرز پخ  ه م  گردد که علف های هرز را بریده و آنيه داشته باشد، توصیي  رویيف های هرز رشد بيعل
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البته این کار موجب افزای  جمعیت دشمنان ربیع  در روی مرزها و  رکت آنها به داخل مزرعه برای . نمایند

 . شكار الروهای ساقه خواری که خودشان را از سطح برگ به پائین ساقه برنج آویزان م  کنند، خواهد شد

لييه اول همزمييان بييا نشيياء کيياری یييا هفتييه اول و مر لييه مر )تقسييیط کييود نیتروینييه در دو تييا سييه مر لييه -22

زیيرا مصيرف یكبياره کيود نیتيروین در گیياه بيرنج، از یيك         ( روز بعيد از هميدیگر   25تيا   27دوم و سوم به فاصله 

ررف موجب م  شود که گیاه بيرنج در ميدت زميان رشيد خيود بيه ویيژه در هنگيام آبسيتن  و ظهيور خوشيه بيا             

از ريرف دیگير باعيو نيرم شيدن بافيت و انيدام هيای  ازقبیيل بيرگ و سياقه            . شيود کمبود عنصر نیتروین مواجيه  

ی برنج شيده و در نتیجيه راه نفيور کيرم سياقه خيوار و نیيز آليودگ  آن بيه عاميل بیمياری ب سيت را آسيان تير               

 .م  کند

 07بييرای جلييوگیری از خسييارت شييدید آفييت در انتهييای فصييل زراعيي ، اگيير چنانچييه مزرعييه ای بييی  از     -21

 .نزدیك شده باشد، دروکردن آن الزام  است( زرد شدن)د آن محصول به مر له رسیدگ  درص

دهیييد کييه ایيين عمييل باعييو کشييتن   هييای بریييده شييده در معييرض آفتيياب قييرار  در زمييان برداشييت سيياقه -24

 .گردد خوار برنج م  الروهای ساقه

را سوزاندن کاه و کل  و یا از بین بردن از سوزاندن کاه و کل  برنج پس از برداشت اکیدا خود داری شود، زی -25

آن در سطح مزرعه هم در فصل زراع  و هم در فصل غیر زراع ، موجب نابودی پناهگاه و زیستگاه دشمنان ربیع  

اثرات جانب  . گردد و همچنین باعو برهم زدن تعادل ربیع  آن منطقه م ...( ها و  پرداتورها، پارازیتوئیدها، پاتوزن)

ها و نهایتاً ناپایداری شالیزار و  ک   آور، افزای  مصرف  شره ش  از این کار، رغیان سایر  شرات زیانزیان بار نا

 .آلودگ  زیست محیط  م  باشد
تطييابر رشييدی گیيياه و زیسييت شناسيي  آفييت را بيير هييم زده و خسييارت آفييت    اسييتفاده از ارقييام زودرس، -26

بييه یكبييار سمپاشيي  بييرای کنتييرل کييرم سيياقه  کاشييت ارقييام زودرس و میييان رس معمييوال. دهييد راکياه  ميي  

 .خوار نیاز است
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