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شود و تغذیه الرو از برگ برنج محسوب میمهمیکی از آفات، خوار برنجکرم سبز برگ
تحقیقایندر.باشدمیمنطقیبسیارآفتاینبابیولوژیکیمبارزه.شودگیاه میمنجر به کاهش سطح فتوسنتز کننده و در نتیجه کاهش بازده

varthuringiensisBacillus.باکتري:تیمار4در)الرويسنپنج(برنجخواربرگسبزکرمالرويمختلفسنینمیرومرگدرصد

لیتر وکنیدیوم در میلی1×106سوسپانسیون با تراکم قارچ ، در هزار2غلظتبا 
مورد بررسی ) آب پاشی(کنیدیوم در میلی لیتر و شاهد 1×106سوسپانسیون با تراکم قارچ

مربعی متر30مار انجام شد که هر تکرار شامل یک کرت تکرار براي هر تی6اي روي برنج رقم طارم در ها در شرایط مزرعهآزمایش. قرار گرفت
. ها با آزمون توکی انجام شدو مقایسه میانگینتجزیه واریانس با نرم افزار. شداز طریق فرمول ابوت درصد مرگ و میر محاسبه . بود

نتایج . شد که همگی در یک گروه قرار گرفتندمشاهده% 100الروي در همه تیمارها به غیر از شاهد، سهدرصد مرگ و میر در سنین یک تا 
.Bبندي درصد مرگ و میر الرو سن چهار براي تیمارهاي باکتري مقایسه میانگین و گروه thuringien و قارچB. bassianaترتیب به

Bدرصد مرگ و میر در گروه 58/72±12/5با .Mها قرار گرفتند و در پی آنبود که هر دو در گروه 42/97±34/4و 00±100

، 36/77±90/5، 46/91±84/5ترتیب درصد مرگ و میر الرو سن پنجم براي تیمارها به. بودنددرصد در گروه 82/13±40/2و شاهد 
.Bزا مانند بر اساس نتایج، عوامل بیماري. هاي مختلف قرار گرفتندبود که همگی در گروه93/5±19/0و 71/4±59/61 thuringiensis وB.

.توانند جایگزین سموم شیمیایی شوندتاثیر باالیی در کنترل این آفت در مزرعه داشته و می
، مرگ و میر، مزرعهM. a،، ، : کلیديهايواژه
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Naranga، خوار برنجکرم سبز برگ aenescens Moore (Lep.: Noctuidae)شود و تغذیه الرو از برگ برنج محسوب میمهمیکی از آفات
تحقیقایندر.باشدمیمنطقیبسیارآفتاینبابیولوژیکیمبارزه.شودگیاه میمنجر به کاهش سطح فتوسنتز کننده و در نتیجه کاهش بازده

باکتري:تیمار4در)الرويسنپنج(برنجخواربرگسبزکرمالرويمختلفسنینمیرومرگدرصد
Beauveriaقارچ ، در هزار2غلظتبا  bassiana (Balsamo) Vuillemin لیتر وکنیدیوم در میلی1×106سوسپانسیون با تراکم

Metarhizium anisopliaeقارچ مورد بررسی ) آب پاشی(کنیدیوم در میلی لیتر و شاهد 1×106سوسپانسیون با تراکم )
مربعی متر30مار انجام شد که هر تکرار شامل یک کرت تکرار براي هر تی6اي روي برنج رقم طارم در ها در شرایط مزرعهآزمایش. قرار گرفت

. ها با آزمون توکی انجام شدو مقایسه میانگینSPSSتجزیه واریانس با نرم افزار. شداز طریق فرمول ابوت درصد مرگ و میر محاسبه . بود
نتایج . شد که همگی در یک گروه قرار گرفتندمشاهده% 100الروي در همه تیمارها به غیر از شاهد، سهدرصد مرگ و میر در سنین یک تا 

ترتیب بهو قارچ iensisبندي درصد مرگ و میر الرو سن چهار براي تیمارهاي باکتري مقایسه میانگین و گروه
.Mها قرار گرفتند و در پی آنAبود که هر دو در گروه 42/97±34/4و 00±100 anisopliae درصد مرگ و میر در گروه 58/72±12/5با

، 36/77±90/5، 46/91±84/5ترتیب درصد مرگ و میر الرو سن پنجم براي تیمارها به. بودندCدرصد در گروه 82/13±40/2و شاهد 
و زا مانند بر اساس نتایج، عوامل بیماري. هاي مختلف قرار گرفتندبود که همگی در گروه93/5±19/0و 71/4±59/61

.توانند جایگزین سموم شیمیایی شوندتاثیر باالیی در کنترل این آفت در مزرعه داشته و می
، مرگ و میر، مزرعهNaranga aenesc ،B. thuringiensis ،B. bassiana،M. anisopliae: کلیديهايواژه
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شود و تغذیه الرو از برگ برنج محسوب میمهمیکی از آفات(e، خوار برنجکرم سبز برگ
تحقیقایندر.باشدمیمنطقیبسیارآفتاینبابیولوژیکیمبارزه.شودگیاه میمنجر به کاهش سطح فتوسنتز کننده و در نتیجه کاهش بازده

باکتري:تیمار4در)الرويسنپنج(برنجخواربرگسبزکرمالرويمختلفسنینمیرومرگدرصد
kurstaki لیتر وکنیدیوم در میلی1×106سوسپانسیون با تراکم قارچ ، در هزار2غلظتبا

(.Metsch)قارچ Sorok مورد بررسی ) آب پاشی(کنیدیوم در میلی لیتر و شاهد 1×106سوسپانسیون با تراکم
مربعی متر30مار انجام شد که هر تکرار شامل یک کرت تکرار براي هر تی6اي روي برنج رقم طارم در ها در شرایط مزرعهآزمایش. قرار گرفت

. ها با آزمون توکی انجام شدو مقایسه میانگینتجزیه واریانس با نرم افزار. شداز طریق فرمول ابوت درصد مرگ و میر محاسبه . بود
نتایج . شد که همگی در یک گروه قرار گرفتندمشاهده% 100الروي در همه تیمارها به غیر از شاهد، سهدرصد مرگ و میر در سنین یک تا 

ترتیب بهو قارچ بندي درصد مرگ و میر الرو سن چهار براي تیمارهاي باکتري مقایسه میانگین و گروه
درصد مرگ و میر در گروه 58/72±12/5با ها قرار گرفتند و در پی آنبود که هر دو در گروه 42/97±34/4و 00±100

، 36/77±90/5، 46/91±84/5ترتیب درصد مرگ و میر الرو سن پنجم براي تیمارها به. بودنددرصد در گروه 82/13±40/2و شاهد 
و زا مانند بر اساس نتایج، عوامل بیماري. هاي مختلف قرار گرفتندبود که همگی در گروه93/5±19/0و 71/4±59/61

bassianaتوانند جایگزین سموم شیمیایی شوندتاثیر باالیی در کنترل این آفت در مزرعه داشته و می.
، مرگ و میر، مزرعه،، ، scens: کلیديهايواژه

nga aenescens in field

d Boyer-Ahmad, Iran 2.

n  3. Plant Protection

ari, Mazandaran, Iran.

 feeds on the leaves that

s in biological control of

nt larval instars in four

nd; Beauveria bassiana

ith a density of 1×106

Tarom rice variety in 6

alculated by the Abbott

ined using Tukey’s test

 mortality that all were

y of 4th instar larvae for

 were placed in group A.

82±2.40% mortality was

nts were 91.46±5.84%,

Based on the results, B.

chemical pesticides.

onditions


