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  آفات مزارع برنج و کنترل آنھا
  

 Chilo suppressalisکرم ساقھ خوار برنج 

)Lep.: pyralidae(  

  
  .ود داردرگان و ھمچنین اصفھان وجدر تمام مناطق برنج کاری استان ھای گیالن، مازندران، گ

اگر گیاه جوان مورد حملھ قرار گیرد ابتدا برگ میانی آن زرد شده و کم کم خشک می شود کھ - ١: عالئم خسارت آفت بھ دو صورت می باشد

در صورتی کھ حملھ آفت مصادف با زمان خوشھ کردن و گل دادن باشد، دانھ در خوشھ تشکیل نشده و -٢.  گویندDead heartاصطالحًا بھ آن 

در این مرحلھ با . مرحلھ اول خسارت را نسل اول آفت بوجود می آورد.  گویندWhite head بھ خشکی خوشھ می گردد کھ بھ آن اصطالحًا منجر

در مرحلھ دوم خسارت گیاه . رشد ساقھ ھای جانبی گیاه در مقابل آفت عکس العمل نشان داده و حتی المقدور از کاھش محصول جلوگیری می شود

ساقھ ھای آلوده بھ آفت در این موقع . پایان مرحلھ رویش است و امکان ترمیم خسارت از طریق رشد ساقھ ھای جانبی دیگر وجود نداردتقریبًا در 

عالوه بر برنج در موقع برداشت محصول و ھنگامی کھ  .در اثر وزش باد شکستھ و باعث خراب شدن و از بین رفتن ساقھ ھای مجاور می گردند

کامًال خشک می شود بسیاری از الروھای آفت از این ساقھ ھای خشک بھ طرف علفھای ھرز حاشیھ مزرعھ مھاجرت نموده و از ساقھ ھای برنج 

 . آنھا تغذیھ می نمایند

 :زیست شناسی

تی کھ درجھ در شرایط مساعد وق. زمستان را بھ صورد الرو کامل در داخل ساقھ ھای خشک برنج و یا علفھای ھرز اطراف مزرعھ بھ سر می برد

 اول ھاولین شفیره ھای حاصل از الروھای زمستانی در دھ.  درجھ سانتی گراد می رسد الروھای سن آخر تبدیل بھ سفیره می شوند١٠حرارت بھ 

 ٢٠ود اولین پروانھ ھای آفت در شرایط گیالن از حد.  روز سپس حشرات کامل خارج می شوند٦- ١٠ شفیرگی هدور. اردیبھشت ماه مشاھده شده اند

فعالیت آنھا در شب بوده و روزھا در سایھ و روی برگ و .  دوم خرداد صورت می گیردھاردیبھشت ماه باھر می شوند و اوج پرواز آنھا در دھ

 ساعت پس از خروج جفت گیری و حشره ماده تخمھای خود را بھ ٢٤پروانھ ھای نر و ماده . ساقھ برنج و علفھای ھرز بھ استراحت می پردازند

الروسن اول پس از تفریخ ابتدا از پارانشیم برگ .  روز می باشد٥-١١ جنینی حدود هورت دستھ ای روی ساقھ و برگ قرار می دھد طول دورص

 روز کھ در داخل ساقھ برنج تغذیھ ٢١- ٣٧الروھا پس از مدت . تغذیھ کرده و سپس با ایجاد سوراخی از محل غالف برگ وارد ساقھ می شود

) بھاره(بزرگی جھت خروج پروانھ در ساقھ ایجاد می نمایند و سپس بھ شفیره تبدیل می شوند و ھفت روز بعد پروانھ ھای نسل دوم نمودند سوراخ 

اگر پروانھ ھای این نسل قبل از پایان تیرماه تخم ریزی کرده باشند می . خارج می گردند کھ این زمان در گیالن مصادف با اواسط تیرماه می باشد

سل دیگری را در شھریور ماه بوجود آورند در غیر اینصورت کلیھ الروھائی کھ در اوایل مرداد بھ بعد بوجود می آیند پس از کامل شدن بھ توانند ن

 . نسل در سال دارند٢- ٣بنابراین . دیاپوز رفتھ و زمستان را بدین صورت می گذرانند

 : کنترل

 :  کنترل زراعی پائیزه و زمستانھ- الف

 . برنج باید حتی المقدور از پائین و نزدیک طوقھ گیاه صورت گیرد تا ھر چھ ممکن است الرو کمتری در مزرعھ باقی بماندو محصولرد- ١
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خوشھ ھای بریده شده را بھ مدت چند روزی روی زمین در ھمان مزرعھ نگھ دارند تا خشک شده و سپس با خرمن کوبھایی کھ کلش را کامًال - ٢

 . گندم در آورند تا ھر چھ الرو در داخل ساقھ مانده لھ شده و از بین برودخرد می کنند بھ صورت کاه

  . کاه و کلش باقی مانده در مزرعھ را با دقت کامل بسوزانند چون محل زمستان گذرانی حشره است- ٣

 .شاری نمی شودزمین شخم زده را با آب تخت نمایند، این عمل مدتھا براز زارعین در زمستان اجباری بود ولی اخیرًا پاف- ٤

را کھ پناھگاه الرو در زمستان … قیاق، سوروف، خرواش، بندواش، قمیش و، علفھای ھرز حاشیھ مزارع قبل از شال تسبیح، نی، اویار سالم- ٥

 .می باشند کنده و بسوزانند

 .ا چیده و از بین ببرنداز خزانھ ھای برنج ھمھ روزه بازدید کرده تا چنانچھ پروانھ تخم ریزی کرده باشند برگھای آلوده ر- ٦

 .جلوگیری از انتقال نشاء ھای آلوده بھ زمین اصلی و ھمچنین رعایت تناوب زراعی- ٧

 . رعایت مقررات قرنطینھ داخلی، خودداری از حمل و نقل کاه و کلش و نشاء از مناطق آلوده بھ مناطق غیر آلوده- ب

 .تھ ھای دیررس بیشتر خسارت می بیننداصوًال واری ،قاوم بھ کرم ساقھ خوار کشت واریتھ ھای م- ج

  :دشمنان طبیعی- د

  هزنبور پرازیتوئید تخم از خانواد- ١

Trichogrammatidae                             Trichogramma pintoi  

Trichogramma maidis                        Trichogramma rhenana 

یکوگراما را روز میزبانھای واسط نظیر تخم پروانھ بید آرد و تخم پروانھ بید غالت در انسکتاریم ھا امروزه زنبورھای پارازیتوئید تخم از جنس تر

 .پرورش داده و بھ تعداد زیاد بر علیھ تخم ساقھ خوار برنج رھا می کنند

 .Braconidae از خانواده Apanteles زنبور پارازیتوئید الرو - ٢

 . و شفیره ھای آفت فعالیت می نماید روی الروھاBeauveria bassiana قارچ - ٣

   نیز بطور طبیعی از الروھای کرم ساقھ خوار و برگخوار برنج تغذیھ می نمایدAndrallus spinidens سن - ٤

  

 :مبارزه شیمیایی 

  کیلوگرم در ھکتار١٥ و G 10%دیازینون 

  کیلوگرم در ھکتار٣٠ و G 5%دیازینون 

 ر کیلوگرم در ھکتا٢٠و G 0.2%فیپرونیل 

 لیتر در ھکتار ٥/١و EC50%فنیتریتیون 

   لیتر در ھکتار١و  EC60%دیازینون 

 

  برابر افزایش می دھد٣کرم ساقھ خوار پوسیدگی ساقھ برنج را تا 

.  بار در مزارعی کھ مورد حملھ کرم ساقھ خوار قرار می گیرند، نسبت بھ مزارع دیگر بیشتر گزارش می شود٣ تا ٢شیوع بیماری پوسیدگی 

. ررسی ھا نشان داده است پوسیدگی ساقھ بعد از حملھ کرم ساقھ خوار و حشراتی کھ در ساقھ زخم ایجاد می کنند، شدت بیشتری خواھد داشتب

 از بیماریھای قارچی مھم برنج است کھ در غالب مناطق برنجکاری اتفاق می افتد و در حال حاضر Sclerotium oryzaeپوسیدگی ساقھ برنج یا 

 درجھ سانتیگراد و بارانھای شدید فعالیت زیادی داشتھ و می تواند ٢٨این بیماری در حرارت .  در اکثر مناطق گیالن پراکنده استدر کشور،

تحقیقات نشان می دھد کھ اگر پتاس .  درصد متغیر است٥٠ تا ١٠کاھش محصول در اثر بیماری از . خسارت قابل توجھی بھ ارقام حساس وارد کند
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پوسیدگی ساقھ  . و فسفر مصرف شود، سطح بیماری را پایین نگھ می دارد اما فسفر و ازت بھ تنھایی باعث افزایش بیماری می شودبھ ھمراه ازت

این بیماری بعد از اواسط مرحلھ  .آسیب می بینند، خسارت بیشتری وارد می آورد) ورس(در ارقامی از برنج کھ بطور طبیعی در اثر خوابیدن 

ھ مشاھده می شود کھ ابتدا بھ صورت لکھ ھای کوچک تیره در بخش خارجی غالف برگ، نزدیک بھ سطح آب ایجاد می پنجھ زنی در مزرع

در موارد شدت بیماری گیاه مورد . حملھ قارچ بھ ساقھ ھا و تراکم آن با رسیدن گیاه افزایش می یابد و بیشترین شدت آن در زمان برداشت است.شود

در موارد حاد، مرگ . می افتد و دانھ ھا نیز کامال شفاف و پر نمی شود و پودری شدن آنھا را می توان مشاھده کردحملھ ضعیف شده و روی زمین 

برای کنترل پوسیدگی ساقھ برنج سوزاندن بقایای برنج آلوده توصیھ  .ریشھ ھا بوجود می آید و بدین ترتیب خسارت کلی بھ محصول وارد می شود

 کردن مزرعھ تا حدی کھ زمین ترک بردارد و سپس انجام آبیاری در بسیاری از موارد در کاھش اثر بیماری شده است، زھکشی زمین و خشک

  .موثر بوده است اگر چھ بھ افزایش محصول کمک نمی کند

  

  Sitophilus oryzaeشپشھ برنج 

  

  
در ایران این حشره از رشت و  .این حشره در تمام مناطق گرم و نیمھ گرم انتشار دارد و از شپشھ گندم نسبت بھ سرما حساس تر می باشد 

تغذیھ می کند و دارای اھمیت اقتصادی این آفت از غالت و بخصوص برنج . مازندران گزارش شده و از آفات انباری مھم برنج محسوب میگردد 

 تن محصول برنج دستخوش نابودی این ٢٠٠٠٠شایان توجھی است، بھ علت نشو ونمای سریع، خسارت آن زیاد است و در ایران سالیانھ در حدود 

   .آفت می گردد

 :مشخصات ظاھری

 صفحھ پشتی سینھ اول کوتاھتر از طول قسمت مذکور در شپشھ  میلیمتر و بھ رنگ قھوه ای مایل بھ سیاه و طول٤ تا ٢این سرخرطومی بھ طول 

بالپوشھا بھ رنگ تیره و روی ھر کدام یک جفت لکھ بھ . پشت سینھ و بال پوش ھا پوشیده از نقاط ریز فرورفتھ می باشد کھ گرد است .استگندم 

 .شکل ظاھری الرو و تخم شباھت زیادی بھ شپشھ گندم دارد. رنگ قھوه ای روشن در قاعده و انتھای بال پوش وجود دارد 

  :در سیلوھاو انبارھا :مبارزه

 کیلو یک ٥٠بھ ازاء ھر (استفاده از قرص ھای فوستوکسین: در مقیاس کم .حرارت دادن، گاز متیل بروماید، تترا کلروردوکربن، اشعھ گاما

  .خانم ھای خانھ دار برنج را با مقدار زیادی نمک مخلوط می کنند). قرص
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 Mythimna unipunctaشب پره تک نقطھ ای برنج 

)Lep: Noctuidae(  

  
 

الروھای سن یک فقط از پارانشیم برگھا بھ . الروھای این آفت از شاخ و برگ اندامھای ھوایی بوتھ برنج تغذیھ می کند و آنرا کامًال از بین می برد

الروھا شب فعال بوده .  سنین بعدی تمام برگ را خورده و فقط قسمتھای سخت آنرا باقی می گذراندخصوص بین رگبرگھا تغذیھ می نمایند ولی در

و دارای میزبانھای دیگری نظیر یوالف، چاودار، گندم، جو، ارزن، ذرت، ذرت خوشھ ای، نیشکر، نخود، لوبیا، یونجھ، شبدر، چغندر، کتان، 

 .سوژا می باشد

 :زیست شناسی

در شرایط شمال در اواخر بھار ظاھر و تا حدود تیر ماه پروازشان بھ طول می . الرو، ندرتًا شفیره در خاک می گذارندزمستان را بھ صورت 

 تائی روی سطح تحتانی برگھا ٢٠- ٨٠پروانھ در شب بھ فعالیت پرداخت، جفت گیری نموده و حشره ماده تخمھای خود را در دستھ ھای . انجامد

 روز و پس از آن الروھای سن اول خارج و بھ ترتیبی کھ گفتھ شد خسارت ٤-١٠دوره جنینی حدود . ناکی می چسباندقرار داده و توسط ماده چسب

الروھای سن اول بیشتر اوقات در بین غالفھای برگ مخفی می شوند ولی حالت مخفی شدن الروھا در سنین دوم و سوم تدریجًا از بین . می زنند

روزھا گیاه میزبان را ترک کرده و در یر کلوخھ ھای خاک و زیر برگ ھا مخفی و در ھنگام . یلی متر می رسد م١٥موقعی کھ الرو بھ . می رود

یا انفرادی راه پیمائی شبانھ می ) armyworms(الروھای بالغ اغلب جھت جستجوی غذا بھ صورت دستھ جمعی . شب بھ فعالیت می پردازند

 ١٠- ٢٠ شفیرگی حدود هدور.  سانیت متری سطح خاک تبدیل بھ شفیره می شوند١- ٣ تیر ماه در عمق در شمال الروھای نسل اول در اواسط. نمایند

 نشو و هدور. پروانھ ھای نسل اول در اوائل مرداد ماه ظاھر شده و پس از مدتی پرواز جفت گیری و تخم ریزی می نمایند. روز طول می کشد

  . نسل در سال داشتھ باشند٣- ٤ممکن است . ھای نسل سوم در اواسط مھر ماه دیده می شوند روز بھ طول می انجامد و الرو١٩-٢٥نمای نسل دوم 

 

  :مبارزه شیمیایی 

  : سموم ذیل استفاده نمودمبارزه بایستی بھ صورت موضعی انجام شود و در طغیانھای شدید آفت می توان از

   لیتر در ھکتار و سایر سموم فسفره ٢بھ میزان % ٦٠دیازینون 

   کیلو در ھکتار بھ محض مشاھده اولین عالئم خسارت آفت٢- ٣بھ میزان یل کاربار

  کیلوگرم در ھکتار بھ محض مشاھده اولین عالئم١  بھ میزانتری کلروفن

  لیتر در ھکتار٢  بھ میزانماالتیون
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  کرم سبز برگخوار برنج

 Naranga aenescens )Lep: Noctuidae(  

  
 :زیست شناسی

 هشفیره ھا درست بھ انداز.  برنج می گذراندھزمستان را بھ صورت شفیره در بین برگھا و ساقھ ھای باقیمانده در زمین و ھمچنین روی بقایای پوست

این شفیره ھا ھمراه شلتوک بھ انبارھای برنج . رداشت باعث مرگ و میر آنھا نمی شودشلتوک برنج می باشند و لذا خرمن کوبی ماشینی پس از ب

 برنج در خزانھ ھا، پروانھ ھای نر و ماده هدر بھار پس از پاشیدن بذر جوانھ زد. می روند و گاھی تا برداشت محصول سال بعد در انبار می مانند

دستھ . ای خود را بھ طور منفرد و یا بھ صورت دستھ ای روی برگ و یا زیر آن می گذارندظاھر شده و پس از جفت گیری، پروانھ ھای ماده تخمھ

تخمھا کروی و بھ شکل میوه انار با خطوط .  تخم می باشند و در بیشتر موارد روی برگھای انتھائی گیاه گذاشتھ می شوند٢-٣ھای تخم اکثرًا شامل 

الروھای جوان کم تحرک بوده و از پارانشیم رویی برگ تغذیھ می کنند و سبب بوجود .  شودتخم ابتدا زرد رنگ سپس تیره می .طولی می باشند

الروھای سنین باال از حاشیھ برگ شروع بھ تغذیھ کرده و از تمام قسمتھای آن بھ استثنای . آمدن لکھ ھای طولی باریک و زرد رنگ می گردند

الروھا در ھنگاه راه . ھند در حالی کھ در تراکم فقط رگبرگ اصلی برگھا باقی می ماندحالت مفرس بھ برگ می د. رگبرگ اصلی تغذیھ می نمایند

 با چسبانیدن برگھا بھ ھمدیگر پیلھ ای ساختھ و درون آن ٥الروھای سن . می نامند” Semilooper“رفتن حرکات موجی دارند بھ ھمین دلیل آن را 

 . نسل در سال دارد٣ز علفھای سوروف و شال دم نیز تغذیھ می نماید و این حشره عالوه بر برنج ا. بھ شفیره تبدیل می شوند

  :کنترل

  . از الروھای این آفت تغذیھ می نمایدAndrallus Spinidensسن 

 

  :مبارزه شیمیایی 

  : سموم ذیل استفاده نمودمبارزه بایستی بھ صورت موضعی انجام شود و در طغیانھای شدید آفت می توان از

   لیتر در ھکتار و سایر سموم فسفره ٢ھ میزان ب% ٦٠دیازینون 

   کیلو در ھکتار بھ محض مشاھده اولین عالئم خسارت آفت٢- ٣بھ میزان کارباریل 

  کیلوگرم در ھکتار بھ محض مشاھده اولین عالئم١  بھ میزانتری کلروفن

  لیتر در ھکتار٢  بھ میزانماالتیون
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  Hydronomus sinuaticollisسر خرطومی برنج 

)Col.: Curculionidae(  

  
جمع آوری شد و در حال حاضر از استان ” مھندس شرفھ“ از مزارع برنج منقطھ ممسنی فارس توسط ١٣٤٨سرخرطومی برنج اولین بار در سال 

وسط الروھا بھ  خسارت تهعمد. حشرات بالغ شبھا از برگھا و روزھا در پای بوتھ از ساقھ تغذیھ می کنند. ھای فارس و خوزستان گزارش شده است

آفت مذکور عالوه بر  .ریشھ برنج وارد می شود و در نتیجھ تغذیھ ریشھ ھا کوتاه زرد قھوه ای یا قھوه ای تیره و نھایتًا بوتھ زرد رنگ می شوند

آنھا نیز تغذیھ می حملھ کرده و از . کھ در کرتھای برنج و اطراف مزرعھ می رویند. Trifolium spبرنج بھ َمرغ و یک نوع شبدر وحشی بھ نام 

  .نمایند

  :زیست شناسی

 سانتی متری مزارع برنج بھ سر می برد و در بھار پس از شفیره شدن، حشرات کامل در اوائل ٢٥- ٣٠زمستان را بھ صورت الرو در عمق 

. طوقھ برنج قرار می دھد نر، تخمھای خود را بھ صورت انفرادی در محل ه ماده بعد از جفت گیری با حشرهحشر. خرداد ماه ظاھر می گردند

الرو کامل در .  روز بھ طول می انجامد١٨- ٢٣ الروی حدود هدور . روز بھ طول می انجامد، سپس الروھا خسارت می زنند١٠ جنینی حدود هدور

ھ طول می انجامد  روز ب٨- ١٠ شفیرگی حدود هدور. سنین آخر حفره ھائی از گل در اطراف ریشھ درست می کند و در آن تبدیل بھ شفیره می شود

و حشرات کامل نسل اول در اواسط مرداد ماه ظاھر می گردند کھ در اواسط شھریور ماه جفت گیری و سپس تخم ریری می نمایند و الروھای 

  .یک نسل در سال دارد.  سانتی متری خاک زمستان را می گذرانند٢٥- ٣٠حاصلھ از این تخمھا از اواسط مھر ماه بھ بعد در عمق 

  

  :همبارز

 .می باشد) با محصوالت علوفھ ای یا جالیزی(آیش و تناوب زراعی “بھترین و مؤثرترین راه - ١

 .شخم زمین اصلی قبل از انتقال نشاء ھا نیز در کاھش جمعیت آفت موثر است- ٢

 

  Ephydra afghanicaمگس خزانھ برنج 

)Dip.: Ephydridae(  

  

  
  

 کھ الروھا احتماًال از ریشھ و برگھای سطح آب تغذیھ نموده و شفیره ھا بھ تعداد زیادی روی ریشھ یکی از آفات برنج در اصفھان و فارس می باشد

  .تشکیل شده و باعث روی آب انداختن نشاء ھای برنج می گردند

  :زیست شناسی
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س از جفت گیری حشره ماده زمستان را بھ صورت تخم در خاک مزارع سبز بھ سر می برد و ھمزمان با کاشت خزانھ فعالیت آن شروع شده و پ

   . روز بھ طول می انجامد٢٠- ٣٠ زندگی ھر نسل هدارای چھار نسل بوده و دور. تخمھای خود را بھ صورت انفرادی در سطح آب قرار می دھد

  :کنترل

  زنبور پارازیتوئید شفیره

Vrolepis sp      (Hym :.pteromalidae) 

 در کاھش جمعیت آفت مؤثر می باشد

  Gryllotalpa gryllotalpaآبدزدک 

  
  . مناطق برنجکاری بھ چشم می خورداین آفت بھ صورت مستقیم کمتر خسارت وارد میکند و در اغلب

  

  . کیلوگرم متاالنجی بصورت طعمھ مسموم٢٥-٢٠یا با از کارباریل % ١ازطعمھ مسموم فاده با است: شیمیاییمبارزه 


