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 :هقدهه 
 است خْاى هْن سراػی هحصَل دٍهیي تزًح پس اس گٌذم،

 یلارُ در ٍیژُ تِ ًفز، هیلیارد دٍ اس تیص ًیاس غذای هَرد کِ

 کٌذ. هی هیيأت را آسیا

 ٍ آتیاری آب ًظیز تَلیذ کاّص هٌاتغ تِ رٍ رًٍذ تِ تَخِ تا

 هحصَل تزداضت ًظیز راّکارّایی اس استفادُ ضالیشاری، اراضی

 تزًح هدذد کطت ٍ( هدذد تزداضت) طزیك راتًَیٌگ اس تزًح

 خثزاى تز ػالٍُ راّکارّا ایي گزچِ. تاضذهی ًاپذیز اختٌاب

 را کطاٍرساى درآهذ افشایص کطَر، سفیذ تزًح تَلیذ تخطی اس

 تَسؼِ راتًَیٌگ اس ًاضی خذی ّایدغذغِ ٍلی ًوایذ،هی فزاّن

 .است تالی خَد لَت تِ تزًح هدذد کطت ٍ
 

 
 

ِ  ایني  اس یکی ِ  اس ًاضنی  هطنکالت   ّنا، دغذغن ػنذم   ٍ تَسنؼ

ًَاری  خَارسالِ کزم تخصَظ  سا خسارت ػَاهل هٌاسة کٌتزل

  ّنزس  ّنای ػلن   ٍ تالینت  ضنیت   تالسنت،  ّنای تیوناری   تزًح،

 .تاضذهی

ِ ئار تا تا است ضذُ سؼی تزٍضَر ایي در هٌظَر، ّویي تِ

 در تزًح ًَاری خَارسالِ اًثَّی کزم هذیزیت ػولی، راّکارّای

 در تْتزی ًحَ تِ هاسًذراى اللیوی ضزایط تا تزًح هدذد کطت

 اخزا ضَد. ضالیشار اکَسیستن
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  خسانه در برنج نواری خوار ساقه کرم هدیریت
 اول برداشت از پس مجدد گیریخسانهرعایت موارد ذیل جهت 

 :توصیه میگردد برنج

 داخل تِ خَار سالِ آفت کاهل اس ٍرٍد حطزات خلَگیزی تزای*  

 فلش، اس خٌس ّاییکواى تا ٍ تَْیِ لاتلیت تا ای پارچِ تَر اس خشاًِ

 .ضَد استفادُ (پَلیکا لَلِ) پالستیک یا ٍ چَب

 در خَار سالِ آفت تِ آلَدگی ّزگًَِ هطاّذُ صَرت درّوچٌیي * 

 تِ هٌظَر ایي تزای. ضَد استفادُ خٌسی فزهَى حاٍی تلِ اس خشاًِ،

 .ضَد ًصة تایذ گزاخالل فزهًَی تلِ ػذد یک خشاًِ هتز دُ ّز اسای

 خَار سالِ آفت تخن ّایدستِ تِ خشاًِ آلَدگی هطاّذُ صَرت در* 

 تاالی تزاکن دلیل تِ. ضَد تزیکَگزاها استفادُ سًثَر اس تاتستاى درفصل

ػذد  یک خشاًِ هتزهزتغ پٌح ّز اسای تِ تَتِ، تز تخن دستدات

 .ضَد ًصة تزیکَکارت

 هطاّذُ صَرت در اصلی سهیي تِ خشاًِ اس ًطاء اًتمال ٌّگام در* 

 .گزدًذ هٌْذم خَاى ّایسالِ ٍ تزگ خَار،سالِ آفت تِ ًطاّا آلَدگی

 ّایگزاًَل اس یکی اس خشاًِ، در اٍل سي الرٍّای کٌتزل* خْت 

گزم( 600) %2/0گزم( ریدٌت900% )4پاداى  گزم 450،%10دیاسیٌَى

  خشاًِ استفادُ گزدد.هتزهزتغ  300تِ اسای 

 داضتِ ٍخَد خشاًِ در کافی پاضی آبالسم است لثل اس گزاًَل* 

 هحلَل تَاى اسهی فَق، ّایگزاًَل فمذاى صَرت در ّوچٌیي .تاضذ

  .ًوَد استفادُ ّشار در یک همذار تِ دیاسیٌَى یا فٌیتزٍتیَى

 ّفتِ یک پاضی سن سهاى تْتزاست آفت، رضذی ٍضؼیت تِ تَخِ تا* 

 .تاضذ اصلی سهیي تِ ًطاّا اًتمال اس لثل
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 اصلی زهین در برنج خوار ساقه کرم هدیریت

 :گیری جفت در اختالل فرهونی تله از استفاده

-40هتز هزتغ ٍ ًصة  10×10در ایي رٍش هی تَاى در اتؼاد

 استفادُ درّکتار گیزی خفت در اختالل فزهًَی تلِ ػذد 30

 گیزیخفت ضذیذ کاّص هَخة تلِ، ًَع ایي اس استفادُ ًوَد.

 خَاّذ خَارسالِ تِ ّاتَتِ کاّص آلَدگی ًتیدِ در ٍ ّاپزُ ضة

 ّای تلِ اس کاری، صؼَتت ٍ هثارسُ ّشیٌِ کاّص تزای الثتِ  .ضذ

 کوتز تؼذاد ٍ سیاد اًتطار لذرت تا گیزی خفت در فزهًَی اختالل

 .استفادُ ًوَد تاضذ هی خذیذ ّایآٍریفي اس کِ ّکتار در
 

 
 

 هبارزه هکانیکی:

 سالِ تِ آلَدُ ّای پٌدِ حذف ٍ تزًح یهشرػِ اس هتٌاٍب تاسدیذ تا

 طَری تِ ضذ، خَاّذ ّا کاستِ تَتِ آلَدگی ضذت افشایص اس خَار،

 ّایپٌدِ تزهین تا تا تَد خَاّذ لادر هیشتاى گیاُ هزحلِ، ایي در کِ

 ًوایذ.  خلَگیزی تؼذ هزحلِ در هحصَل ػولکزد (.کاّص اس آلَدُ
 

 :فیسیکی هبارزه

 خوؼینت  تَاىهی تزًح، هشرػِ اطزاف در ًَری ّایتلِ اس استفادُ تا

 خنَاّین  لادر رٍش در ایي ًوَد. ضکار را ّاپزُ ضة اس تَخْی لاتل

  تِ ّا تلِ اطزاف در ضذُ ضکار کاهل حطزات تا ایلکِ صَرت تِ تَد
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 اضارُ گزاًَل ّز اس همذار ًص  تا ضَدهی تَصیِ اهکاى صَرت در

-هی هثال، زایت .ضَد استفادُ صَرت تلفیمی تِ ،1 0تٌذ در ضذُ

 % 2/0کیلَگزم ریدٌت  12تا  % را 10دیاسیٌَى  کیلَگزم 10 تَاى

 تا سوَم تخطی اثز رٍش، ایي .ًوَد استفادُ ٍ هخلَط ًوَدُ

 فزآیٌذ ٍ ضذُ هَخة را خَار سالِ الرٍ ، رٍیهتفاٍت ساسٍکارّای

 .خَاّذ ًوَد تزطَالًی را ّاکصحطزُ تِ هماٍم خوؼیت تکَیي

 تِ تَخِ تا آفت ػلیِ پاضی گزاًَل دٍهیي سهاى ضَد هی تَصیِ

 در تٌاتزایي، .ضَد خَار تؼییي سالِ کزم ٍ تزًح گیاُ رضذی ٍضؼیت

 ّا، پزُ ضة ضکار تِ هزتَط اطالػات تزًح، هدذد کطت دٍرُ طَل

 .گزدد ثثت ٍ تزرسی تزًح گیاُ ٍ رضذی آفت ٍضؼیت

 تِ سیستویک کص حطزُ تا پاضی هحلَل تار یک است هوکي

 تا کِ تاضذ ًیاس سًی لیتز در ّکتار تؼذ اس حذاکثز پٌدِ 5/1-2همذار

 .است پذیز اهکاى آفت تِ گیاُ آلَدگی ٍضؼیت تزرسی
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 در یک همذار تِ پاضی هحلَل حالت ایي در .هثارسُ ًوَد ضة ٌّگام

 هکاًیکی تطَر  وچٌیيّ است. پذیزاهکاى رایح ٍ هداس سوَم اس ّشار

 اس رٍس ٌّگام تِ تلِ اطزاف در تخن دستدات حاٍیتزگ  کٌذى تا

 .خلَگیزی ًوَد آفت تیطتز خسارت
 

 :بیولوشیکی هبارزه

 حاٍی تزیکَکارت ػذد 120تا  100تؼذاد  تِ تَاى هی رٍش ایي در

 .ًوَد استفادُ ّکتار در تزیکَگزاها سًثَر

 

 
 

 :شیویایی هبارزه
 ًطاّای اًتمال سهاًی هیاًگیي هؼوَالً هیذاًی، ّایتزرسی تزاساس

 سهاى ایي .تاضذهی هزداد هاُ دٍم تا اٍل دِّ در اصلی سهیي تِ تزًح

  .تاضذهی تزًح هشارع در خَارسالِ ّایپزُضة پزٍاس اٍج تا هصادف

 سهیي تِ ًطا اًتمال اس تؼذ ّفتِ سِ تا دٍ ضَدتَصیِ هی تٌاتزایي

 ّای آلَدُتَتِ درصذ) خَارسالِ کزم تِ آلَدگی ٍضؼیت اصلی،

-هی ًیاس صَرت در ٍ گزدد، تزرسی (آفت رضذی ٍضؼیت تا ّوزاُ

% 2/0%، ریدٌت4گزاًَلِ هاًٌذ پاداى  ّایکصحطزُ اس یکی اس تَاى

کیلَگزم در ّکتار استفادُ  20ٍ  25، 40% تِ همادیز10یا دیاسیٌَى 

 ٍ تاال تزاکن دلیل تِ کصحطزُ هصزف هیشاى هزحلِ  ایي در)ًوَد. 

 ًسل ضذُ در تَصیِ همذار اس تیطتز درصذ 25 حذٍد خسارت ضذت

 ضَد(. هی گزفتِ ًظز در اٍل
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 توجه:

 خَار سالِ پزُ ضة پزٍاس اٍج دٍرُ کِ آًدایی اس

 حذٍد تزًح هدذد کطت در آى گذاری تخن ٍ

 ًگزاًی تیطتزیي ٍ اًداهذ، طَل هی تِ هاُ یک

 تَصیِ تکارگیزی لذا است سهاًی تزِّ ایي در

سوَم  اس کوتز استفادُ هَخة فَق، ّای

 .ضذ خَاّذ ضیویایی

 


