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PEACH POTATO APHID

توضیحات :دی شفتالوکچالوسپږی ) (P.P.Aچی دشنه شفتالوسپږی هم ورته وایی داحشرر مرلرترارفره انرواا دنربراتراتروتررلرپر
یرغر ننردی راولری .داآفر نره یروازی فنرارونروتره ررررسروی برارکره ۲۰۰نرویری ویرروس هرم لرپرروی .کراره دمریروی
لرونکوونولپار ملنیوی پکارد  .لو سبوکی کچالواوبادرنګ ته زیا تاوان اړوی.
ژمی په هګی کی دونی په پوټکی کی اویاغوټیوکی تیروی .هګی دحو په میاش کی پلوالدی چری پره حرو کری غروټری
وازی شی له هګیوراوزی اواواړ بچی هاته تغذیه کیږی .کاه چی غوټی لالنی شی نوپاڼی هماسی تاوشوی وی اوسرپرږی
هم الته اوسی اوهم تغذیه کیږی .ددو تردری اونیوپه مود کی بچیان توییږی اوغیر زوجی بچی کوی .پدی ترڅ کی ځریرنری
ورزلرونکی سپږی هم پیداکیږی .چی داسپږی الوزی اوددبی تیرولولپار په سبواویاهرز ګیاووکی اوسری تررچروچری اوړی
راشی .په منی کی ښځینه اونارینه دواړ باغ ته راځی ترچوسر یوځای شی .او لپای هګی په پوستکی کی واچروی اوژمری
تیرکړی.

تفتیش اونظارت :په هغوځایوکی چی ویروسی امراض ستونزمن وی باید هر اونی نباتا معاینه شری .ددی حشرری لرپرار
کوم ) (Thresh holdموجودند هرول چه حشر ولیدله شی باید دواپاشی شروا شی .نوکاه چه حشر ولیدله شی تداوی
وکړی.

مخ نیوی :هغه تلم چره ویرروس ونرارری وکرری اودهررز ګریرا وودمرلرنریروی وکرړﺉ وایررسرونره ددی سرپرږیروپره واسرطره
انتشارکوی .چه په کچالو ،فالیزی فناونه لکه بادرنګ اولټکی ،رومی بانجان،کرم ،پالک ،کاهو ،لوبیااواشپشتی.
د سبود فناونو پوښ د ولته الته کیدو د ملنیوی لپار اغیزمنه چار د .
اسیداکاوپرید،اسیتامیپری ،تیامیتاکسام دسربرو د نر را کرولرو پره ولر کری پره لراور کری ګر کرړی.او ددی لرپرار چره د
سپګیودمقاوم نه ملنیوی شوی وی نو داینونیکوتینای له یوچر نره زیرا پره یرو کرا کری مره اسرترعرمرالروی منرنرویری
پایریترایدونه( سایپرمترین،لمبدا،سای الوترین،بایفنترین) ای میتواټ،ماتیون او کاورو پایرفوس د ټو دسپګیو په مقرابر کری
اغیزمن دی لودا دواوی نه استعمالیږی ځکه چه دا دوا ګانی مرفریرد حشررا وژنری اوI.P.Mاجراز نره ورکروی .دا ننردی
ینری دواګانی
ټولی د سپګیو لپار اغیزمنی دی امی اکاوپید،تیاکاوپ اید،اسیتامپرید،تیامینوکسان چه ټولی نوی نیکوټینی دی .
پایریداین،پایتیروزین،پریسیکارب،هم یری اغیزمنی دی او مفید حشراتوته

رر نه لری.
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