


36-يس 
بنام 

خداوند 
بخشنده و مهربان

پاك و منزه است خدائي كه همه 
ممكنات عالم را جفت آفريده چه 

و حيوانات و چه ازگياهاناز 
نفوس بشر و ديگرمخلوقات 

. كه شما از آن آگه نيستيد



:موضوع سمینار

شناخت خسارت و مبارزه با سه آفت مهم برنج 



:کرم ساقه خوار برنج.1

supperssalischilo

شکل شناشسی:

در بالهای جلویی چند لکه نقره ای رنگ“ میلیمتر13-10طول بدن حشره ی کامل

.                                                                                وجود دارد

:تخم ها

تری در ابتدا به رنگ سفید متمایل به کرم بوده ودر موقع باز شدن به رنگ خاکس

.                                                                               می آیند

:الروها

طح در س. رنگ کبسول سر انها زرد روشن و نسبتا متمایل به قهوه ای می باشد

.هلوست÷تای آنها در 2نوار طولی به رنگ ارغوانی وجود دارد که 5پشتی بدن 



خسارت:
اگر .1:الرو آفت به ساقه برنج حمله می کند که عالئم خسارت به دو صورت است

کم گیاه جوان مورد حمله قرار بگیرد برگ میانی یا جوانه مرکزی زرد شده و کم
نسل )اگر حمله آفت در مرحله ی گلدهی و خوشه دهی باشد.2.خشک می شود

شود گیاه نمی تواند خسارت وارده را جبران کند ودانه در خوشه تشکیل نمی( دوم
.و سبب سفید شدن خوشه ها می شود

زیست شناسی:
ول این آفت زمستان را به صورت الرو کامل در داخل پوشالهای باقی مانده محص

خاشیه مزارع و نهرهای -بعد از برداشت و علفهی هرز میزبان در مزارع برنج
الروها در اوایل فروردین به.آب که شامل سوروف و اویار سالم سپری می کند

کامل شفیره تبدیل می شود و شفیره ها به تدریج در اواخر فروردین به حشرات
.نسل دارد3-2این آفت در سال . تبدیل می شود





کنترل:

:شیمیایی.1
/نوبت سوم/.................نوبت دوم/......................نوبت اول/................نــــــــام ســـــــم

 30kg/h40kg/h40kg/h%                  5دیـــازینون-1

 15kg/h 30kg/h30kg/h%                 10دیازینون-2

15kg/h30kg/h%          3(گرانول)فورادان-3

30kg/h 4-30%             4(گرانول)پادانkg/h35kg/h

35kg/h



راهنمای آموزشی کشت آلی در مناطق گرمسیر                                   

( 5)دشمنان طبیعی                                                                                                                 5.2

دوستان زارع          : دشمنان طبیعی

شکارچیان

عنکبوت ها، سوسک ها•

.از گونه های مختلف حشرات تغذیه می کنند•

انگل ها
• ، مگس ها(آپانتلس)زنبورها

.الرو درون یا روی میزبان رشد می کند•

بیماریزا ها

قارچ، باکتری، ویروس•

.تحت شرایط مرطوب و تاریک رشد می کنند•

کرمک ها
کرم های کوچک•

.به حشرات و گیاهان حمله می کنند•



کنترل زراعی                                                                                  :

جمع آوری برگ های آلوده در هنگام نشاء                                               

اجرای کشت گیاه دیگر بعد از برداشت برنج                                                       

ون کاه و کلش باقی مانده در مزرعه را با دقت کامل بسوزانند چکف بر کردن محصول 

در این رابطه کشت دوباره مزارع برنج با شبدر. محل زمستان گذرانی حشره است

برسیم مفید گزارش شده است



شب پره تک نقطه ای برنج.2

pseudaletia unipunctata haworth

شکل شناسی                                                                            :

شن بالهای زیری رو-رنگ عمومی بدن قهوه ای خاکستری یا زرد خاکستری است

.اردیک لکه کوچک سفید کامال مشخص در وسط آن قرار د-تر از بالهای جلویی

تخم:

تتخم های این حشره گرد و شفاف به رنگ زرد و دارای نقوش مشبک تیره اس



الرو                                                                                    :
ره هم رنگ الرو زیتونی ولی به رنگهای مخنلف از سبز مایل به زرد تا تی

.دیده می شود

شفیره                                                                                :
خار لست که 42میلیمتر که در انتها مجهز به 15خرمایی رنگ به طول 

.دو تای وسطی بلندتر است

زیست شناسی                                                                                          :
زمستان به صورت الرو کامل و در مواردی شفیره در داخل خاک سپری 

.نسل در طول سال دارد3-2این حشره . می کند



خسارت                                                                                        :

تر از تمام در سنین اول از پارانشیم برگ ولی در سنین باال-الرو این آفت برگخوار است

.ع کندقسمتهای برگ تغذیه می کند در انبوه باال ممکن است جوانه انتهایی برنج را قط

روشهای کنترل:

.کنترل فیزیکی                                                                            :

سوزاندن بقایای گیاهی در کاهش جمعیت الروهای زمستان گذران

.و الروین -%60برای کنترل الروهای آفت میتوان از دیازینون : کنترل شیمیایی

DF80به نسبت یک کیلو گرم در هکتار استفاده کرد.



زنجرک برنج.3

cicadella viridis

شکل شناسی                                                                            :

گ چشمهای مرکب رشد کرده و به رن_ به رنگ عمومی سبز“باریک“بدن کشیده

پورها سبز متمایل به زرد-شکم سبز روشن-قهوه ای متمایل به خاکستری

خسارت                                                                                    :

اه می با تغذیه از شیره گیاهی و تزریق مواد سمی باعث بروز اختالالتی در گی

شود در برگهای مبتال لکه های زرد و یا قهوه ای ایجاد می شود و رشد بوته 

متوقف می شود



زیست شناسی                                                                                    :

ر در جاهای مرطوب زندگی می کند وبه رطوبت محیط بسیار حساس است و در ایران د

یست تعداد نسل دقیقآ معلوم ن. اطراف دریای مازندران که رطوبت باالست فعالیت دارد

.ولی مسلمآ بیش از یک نسل دارد

کنترل                                                                                        :

مبارزه ای که علیه کرم ساقه خوار                                                       

صورت می گیرد برای این آفت هم                                                         

.انجام می شود



 زندگی را نخواهیم فهمید اگر از ترس
هرگز قدم در جاده “ زمین خوردن

.                                                           نگذاریم


