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فيرومونونى تلك چى د نرى حشرى د تفتيش او بررسى
لپاره كارول كيږى

د ميوى تخم خوړونكي پتنګ

CODLING MOTH

 (Codlingورته وائي د مڼو ،ناکو خوباڼي (زردالو) ،بوئي،
توضيحات  -:دا پتنګ چه په انګريزي کي )moth
شفتالو او متکو(چارمغز) په ميوه يرغل وکړي  .يو نيش کافي دي چه ټوله ميوه لهه خهروهڅو وهخهه اوغهورځهوي او يها ئهي
خوسا کاندي.
دا پتنګ په کال کي تر  ٢٤نسلونه پيدا کولي شي چه البته دي حرارت درجي پهوري اړه لهري ځهوان پهتهنهګ پهه يهور او يها
جوزا کي ظاهريږي او کله هم الوزي چه دي تودوخي درجه  ١٥درجي ته ورسيږي دا پتنګ هګي په ميوه ،پاڼهو او نهازکهو
وانګو باندي اچوي  .کله چه چينجي له هګي راوزي نو په ميوه کي سهوري کهوي تهروهو چهه ځهان مهيهوي تهه ورسهوي او
ويخوري  .دي ننوتو ټکي (د نيش وهلو ځاي ) له وراښکاري کله چه چنجي خپل نهائي ودي ته ورسيږي نو چنجي لهه ځهان
نه تارونه چاپير راباسي چه پيله ورته وائي او دي بتيتي مرحله همدغي ته وائي او وروسته له دي پيلي وهخهه ځهوان پهتهنهګ
را اوزي .په سني کي دا چنجي چه پيله جوړه کړه نه را اوزي او هلته ژمي تيروي  .دا پيلي په چاودونو کي په پوټکهي کهي
او يا په خاروه او يا د ميوو په کربت کي وي .
بررسي او نظارت  -:ددي حشري حال او احوال دي فيرموني (يو نوع کيمياوي موادو وخه چه ښځيهنهه پهتهنهګهه ئهي
توليدوي) تلکونو په واسطه کيږي په دي مانا چه تلک په باغ کي ايښوده کيږي او هغه مقدار پتنګان چه پهه ههره ههفهتهه کهي
نيول کيږي ريکارډ کيږي کله چه له پنځو وخه زيات نارينه پتنګان ونيول شي نو يوه دواپاشي بايد وشي.
مخ نيوي  -:ميخانيکي مخنيوي داسي کيږي چه دي کريټ کاغذ د مڼو تنو چارچاپير محکميږي او دا چهنهجهي دي کهاغهذ
په سوريو کي ننوزي وروسته دا کاغذونه کي پيلي پکي وي راټوليږي او سوځول کيږي خو دا که باغ کهوچهنهي وي نهو دي
ملوث شويو ميوو راټولول هم په مخنيوي کي مرسته کوالي شي.
دي حشراتو دي يو ځاي کيدو خرابول  -:د ښځينه دي يو ځاکيدو لپاره کيمياوي مواد وو ځايه په باغ کي د يهور پهه مهيهاشهت
کي ويښودل کيږي ددي کار په ايرنره حشره نشي کوالي خپله ښځينه پتنګه را پيدا کړي تروو چهه سهره يهو ځهاي شهي دي
تخنيک نه بايد په لويو باغونو کي چه اقڅ لس جريبه وي استفاده وشي.
کيمياوي مبارزه - :که باغ په دي حشره باندي لږ اخته شوي نو الزمه ده چه دي يوه نوع ويروس دواپاشي شي چه دا
حشره مريضه کاندي چه داکار دي  I.P.Mلپاره کيږي .خو لږ اغيزه لري دي فلونبروران هم اغيهزمهنهه کهيهمهيهاوي مهاده چهه
بايد ترينه کار واخيسته شي  .همدارنګه مصنوعي پاي راترايد لکه سايپرمترين ،لهمهبهدا ،سهاههالهوتهريهن ،بهاي فهيهن تهريهن يها
کلوروپايرفوش دا ټولي اغيزمني دواګاني دي خودي  I.P.Mلپاره نه کارول کيږي ځکه چه وروسته پهه دي حهالهت حهالهت
ستونزه مينځ ته راشي.

دي دوا تقسيم اوقات

 -:له  7 -5ورځو وروسته کله چه دا ستونزه شروع شي اودي  ١٤په وقفه .

