د ميوو ختيز پتنګ

ORIENTAL FRUIT MOTH

)(Cydia, Grapholita or Laspeyresia molesta

د تنى په منځ كى چينجى
د شفتالو د ځانګو په
څوكوكى ډيره معمولى
حمله

ځوان پتنګ

هغه نقص چى د بادامو ميوى ته
رسيدلى دى

د ميوى د ختيز پتنګ

ORIENTAL FRUIT MOTH

توضيحات -:

دا حشره ډيره مهم آفتت د شتفتالو او يتو څته د مبتوا بتاداموا نتا وا
زردالوا آلو او بهي لپاره ده .

د حمل په لمړيو ي لمړ چنجي له استراحت څخه خوځيږې ځواني ښتځينه پتنګتاني د شتپي لته
خوا لوز او په پابو ي هله هګي اچو چه د تودوخي درجه  ١٥ COنه جګته و چنجيتان
په مړاويو تنو تي ننتوز ل ته تختم خوړون تي چنجتي دا هتم پته ميتوه تي ننتوز او مغتز تي
له له بوزغليو هم يرغل و  .چنجي په پابو باند او يا د خاور پته ستر پته پيلته
خور
ي بتيتو ژوند و دا حشرات تر څلورو نسلونو په يوه ال تي تو دا حتشره د ژمتي يت
د بتيتي په ش ل په پيله ي تيرو .

تفتيش او نظارت -:
د

بايد چه باغونه وليدل شتي چته د آفتت متي ميتو وهلتي

ه نه او بايد چه نوټ شي .

 _ 2په شفتالو او بادامو ي د تنو مړاو زونبو ي بايد حساب شي د حمتل پته نمتا ي تي پته
تنو باند حملو عال م وليدل شي دا حملي په ځوانو ونو او بچګيو ي په آساني ستره معلوميتدا
شي  .داتني دو ي په چاقو باند پر ي ړ  .د ختيز ميو پتنګ چينجي سپين او يا ګالبي او
تور نصوار و  .خو د د شتفتالو د تتن چينجتي تيتاره قهو تي و او د هتر  Segmentتتر
مينځ سپني پټي لر او تور د  .ه په يوه ونه ي څلور او يا زياتي حملي وليتدلي شتي نتو دوا
پاشي ته ضرورت شته .
 -3د فيرمون تلک د دوا پاشي د وخت لپاره استعماليدا شي دا تل ونه په دلوه ي په بتا
ي يږد او هفته وار ي نظارت و ړ اووه ورځي وروسته له چه لمړ نارينته حتشره د
دوهم نسل مينځ ته راشي دوا پاشي د وشي چه معموال په ثور ي و .

م نيو
ه ضترورت و سپاينوستايد يتا لوروپتاپره فتوش ستهار د وختته او يتا د
شپي ناوخته تطبيق ړ تر څو چه له مچيو نه مخنيو شو و  .ه تاسو د
تخم خوړون ي چنجي لپاره دوا پاشي و ړ دا هتم د ختتيز د ميتوو چنجتي تته
ګټه رسو .

