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د مڼو د شنو سپږيو كورنۍ چى خطرناكه بريښى خو دومره
خطرنانكى ندى  -په بزغلى كى مضرى دى

دبادرنګ په پاڼو ميږيان په سپږيو څرى

دفالبينكى ګونګوټه چينجى
سپږۍ ښكاركوى
— په غنمو كى

نصوارى سپږۍ په غنمو كى

فالبينكى هګى د سپږيو
په كورنۍ كى

كله چى پرازيتونه را
جګ شويدى د سپږيو
مړى په بريښى
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توضيحات -:

دا کار د سپږيو په هکله عمومي معلومات وړاندي کوي خو کوالي شي د هري نوعي سپږيو په هکللله بليلر کلاردونله

اوګوري .
د سپږيو انواع د ټولو فصلونو لپاره آفت ده  .دا آفت فصر له شيري څخه د زلبناک په واسطه ضعفد وي  ،خو ځيني سپږي داسي کيمياوي ملواد
 )Honeyخارجوي خو نوري ئي دي ويروسونو د انتشار سبب
ترزيقوي چه ميوه او پاڼه بدرنګه وي ځيني سپږي سريښناکه مواد (Dew
ګرځي مثال هغه سپږي چه دي کچالو او شفتالو په پاڼو کي وي .
سپږي په مختلفو رنګونو پيداکيږي لکه زرغون ،ژيړ ،نصواري ،سور ،او ثور چه د ي سپږي نوعي او په فصر پوري اړه للري  .سلپلږي يلوه
جوړه تيوب رنګه ساختمانونه لري چه دي بدن په آخره برخه کي وي چه ورته سايفون کوي وائي دغه شي سپږي له نورو مشابهو حشلراتلو نله
تميز کوي دي سپږيو بله فارقه عالمه داده چه مزاحمت ورته پيداشي نه تښتي .
سپږي کله چه شرايط ورته مساعد شي که نارينه جنس موجود هم نوي ښځينه بچي مينځ ته راوړي خو کله چه وزر لرونکي حشرات دي ژملي
دي تيرولو لپاره مهاجرت کوي د نسر جنسي توليد مينځ ته راځي او حشرات هلته هګي کوي .

د تفتيش او نظارت مثار

 -:د مڼي شني سپږي ددي کار لپاره نوي نودي په اوړي کي معاينه کلړي  .د تلداوي ملنلاسلب
وخت هله دي چه  ٧٥فيصده په دي حشري اخته شوي وي او يا کله چه په يوه نوده کي  ٣ -٢اخته شوي پاڼي پيدا شي .

مخنيوي -:
طبيعي دښمنان د سپږيو په مخ نيوي کي ډير زيات مهم دي د سپږيو معمولي دښمن عبارت دي له پالبيکي  ،ملچلي ،قلارم ،مليلږيلان هلم سلپلږي
څاري ځکه چه دوي سريښناکه توکي خارجوي او دا توکي سپږيو سره د دښمن په دفاع کي مرسته کوي  .نو دي ميږيانو مخ نيوي ډير مهم دي
چه په دي هکله جدا کارد جوړ شوي دي .
په ميوه لرونکو ونو کي په ژمي کي دنيلو دوا پاشي د سپږيو د هګيو لپاره اغيزناکه وي .
مصنوعي هاپرترايد ،کلوروپايرفوش يا داي منيولت په مقابر دي سپږيو کي اغيزمن دي خو دي  I.P.Mلپاره ئي سپارښت نه کليلږي ځلکله چله
مفيده حشرات له مينځه وړي .
خو الندي عصري دواګاني ټولي د سپږيو لپاره فعاله دي اسيداکلوپريد ،تياکلوپريد ،او نوري نيکو تيا دواګاني  ،پاي را دابين پاي منيروزين پلاي
دي مي کارب.

