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مبارزه.باشدیکی از آفات کلیدي برنج در منطقه مازندران میکرم ساقه خوار برنج، 
در)الرويسنشش(برنجخوارساقهکرمالرويمختلفسنینمیرومرگدرصدتحقیقایندر.باشدمیمنطقیبسیارآفتاینبابیولوژیک

Beauveriaدر هزار، قارچ 2با غلظت باکتري:تیمارچهار bassiana (Balsamo) Vuillem

1×106سوسپانسیون با تراکم Metarhizium aلیتر و قارچ کنیدیوم در میلی1×106سوسپانسیون با تراکم 
درصد و 75±5ي سلسیوس، رطوبت نسبی درجه225آزمایش در دماي ثابت . مورد بررسی قرار گرفت) آب پاشی(لیتر و شاهد کنیدیوم در میلی

تیمار، تعداد الروهاي زنده و مرده شمارش و از طریق فرمول ساعت پس از 72. ساعت تاریکی انجام شد8ساعت روشنایی و 16ي نوري دوره
در سن یک الروي همه .ها با آزمون توکی انجام شدو مقایسه میانگینتجزیه واریانس با نرم افزار . ابوت درصد مرگ و میر محاسبه شد

در سن سه . درصد کشندگی بود16و تیمار شاهد داراي درصد کشندگی بودند و در یک گروه قرار گرفتند100تیمارها به غیر از شاهد داراي 
.Mو B. bassianaدرصد کشندگی شد و به تنهایی در گروه اول قرار گرفت و تیمارهاي 100باعث الروي تیمار 

.Bتیمار . درصد کشندگی در گروه دوم قرار گرفتند90و 89به ترتیب با  thurسن پنج الروي باعث بیشترین درصد در
.Bدر سن شش الروي تیمارهاي . تنهایی در گروه اول قرار گرفتدرصد کشندگی به92کشندگی شد و با  thuringiensis وB. bassianaبه -

بندي درصد مرگ گروه. گرفتدرصد در گروه سوم جاي 6درصد کشندگی را داشتند و در گروه اول قرار گرفتند و تیمار شاهد با 68و 80ترتیب 
. و میر سن شش الروي همانند سن چهار بود

، مرگ و میر، سنین الروي،، : کلیديهاي واژه
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Chiloکرم ساقه خوار برنج،  supperessalis Walker (Lep.: Pyralidaeمبارزه.باشدیکی از آفات کلیدي برنج در منطقه مازندران می
در)الرويسنشش(برنجخوارساقهکرمالرويمختلفسنینمیرومرگدرصدتحقیقایندر.باشدمیمنطقیبسیارآفتاینبابیولوژیک

Bacillusباکتري:تیمارچهار thuringiensis var. kurs در هزار، قارچ 2با غلظتillemin

anisopliae لیتر و قارچ کنیدیوم در میلی1×106سوسپانسیون با تراکم  (Metsch.) Sorok 1×106سوسپانسیون با تراکم
درصد و 575ي سلسیوس، رطوبت نسبی درجه25±2آزمایش در دماي ثابت . مورد بررسی قرار گرفت) آب پاشی(لیتر و شاهد کنیدیوم در میلی

تیمار، تعداد الروهاي زنده و مرده شمارش و از طریق فرمول ساعت پس از 72. ساعت تاریکی انجام شد8ساعت روشنایی و 16ي نوري دوره
در سن یک الروي همه ها با آزمون توکی انجام شدو مقایسه میانگینSPSSتجزیه واریانس با نرم افزار . ابوت درصد مرگ و میر محاسبه شد

در سن سه . درصد کشندگی بود16و تیمار شاهد داراي درصد کشندگی بودند و در یک گروه قرار گرفتند100تیمارها به غیر از شاهد داراي 
.Bالروي تیمار  thur و درصد کشندگی شد و به تنهایی در گروه اول قرار گرفت و تیمارهاي 100باعث
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بهو در سن شش الروي تیمارهاي . تنهایی در گروه اول قرار گرفتدرصد کشندگی به92کشندگی شد و با 

بندي درصد مرگ گروه. گرفتدرصد در گروه سوم جاي 6درصد کشندگی را داشتند و در گروه اول قرار گرفتند و تیمار شاهد با 68و 80ترتیب 
. و میر سن شش الروي همانند سن چهار بود
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در هزار، قارچ 2با غلظت rstakiباکتري:تیمارچهار
1×106سوسپانسیون با تراکم لیتر و قارچ کنیدیوم در میلی1×106سوسپانسیون با تراکم 

درصد و 575ي سلسیوس، رطوبت نسبی درجه225آزمایش در دماي ثابت . مورد بررسی قرار گرفت) آب پاشی(لیتر و شاهد کنیدیوم در میلی
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