SCALE INSECTS:

پوښ لرونکی حشرات (چیچــــک):
نصواری رنګه چیچک
سان هوزی چیچک

)BROWN SCALE (Eulecaniumspp.

)(Quadraspidiotus perniciosus

دشفتالوسپین چیچک )(Pseudaulacaspis pentagona

SAN JOSE SCALE

WHITE PEACH SCALE

دکالیفورنیا سورچیچک (پوښ لرونکی)
نصواری چیچک (پوښ لرونکی حشره)

دشفتالوسپینه اویادتوت حشره په شفتالوکی.
داحشره څانګی تریرغل الندی راولی اوپاڼی
غورځوی خوپه میوه باندی حمله نکوی
داحشره په زردآلو ،بادام ،ناک ،لوبیا،
چارمغز ،کچالو اونورفصلونه تریرغل
الندی راولی.

سانهوزی پوښ لروونکی چیچک په
مڼوباندی حمله کوی .اوپه میوه سره
ګردخالونه پریږدی.
پنبیی بالښت ډوله چیچک حشره دهګیوسپین
رنګه خلطی یادداشت کړی

پوښ لرونکی حشرات (چیچک)

SCALE INSECTS

توضیحات :ډیری زیاتی میوی دی چی چیچک پری په افغانستان کی حمله کوی لکه نارنجان ،خسته لرونکی میوی
لکه شفتالو ،زردآلو ،مڼی اونوری څوکلنی چارماغ (مټک) هغه مڼی چی په میوه سره خالونه دی چی چیچک پری تغذیه
کړیوی ددی حشری تاوان ضعیفه کیدل ،وده اوحاصل خیزی کمیدل اوڅانګی مری ځینی ددی حشراتوانواع شکرک
(شات) هم تولیدوی.
تفتیش اونظارت :سان هوزی شکیل(چیچک) په پخوانی موسم کی تاوان او وګوری که یی تاوان رسولی وه .د
استراحت په وخت کی د میوی سل پیخان راټول کړی او په عدسیه باندی ژوندی او پرازیتی شوی حشرات وګوری او په
پوښ کی یی سوری وګوری.

تداوی

Threshholdد خساری شروع

له  ۲۰فیصده کم

ته ضرورت نشته

له  ۲۰-۶۰فیصده

د ژمی تیل

له  ۶۰نه زیات

د ژمی تیل+بوپروفیزینbuprofezin

نور

چیچک :اکثرآ چیچک په پاس قسم باندی نظارت کیږی .یعنی د پخوانی موسم حشرات په تنو کی معاینه کیژی.

په نارنجانو او خسته لرونکو کی که استراحت دوره نوی نو له مخنیوی نه کار اخستل کیږی.
د خزندګانوموجودیت باید د دوبی په لمړیو کی معاینه شی تر ځو چه د تداوی مناست وخت پیدا شی د خزندو معاینه د
ځانګو نه د سکاچ نیپ چه ۱۲ملی متره قطر ولری وکړی چه په په ژوندیو ښڅینه چیچک اخته شوی وی.
مخنیوی :ددی حشری ډیرطبیعی دښمن موجود ده چه په دی حشراتو کی یوه پرازیتی مچی ده باید وویل شی چه کیمیاوی
حشره وژونکی کلورپایروفوس او سایپر مترین له کارولوځخه ډډه وشی خو دژمی دوا پاشی دومره تاوان نه رسوی.
د سانهوزی چیچک :که یواری په ژمی کی د تیل پاشی وشی او یا د حشری هارمون لکه  pyrproxifenیا buprofezinهم
ورسره کډ شی ډیره ښه تداوی کیږی.
په نارنجانو کی په کلوروپایروفوس تداوی :کله چه خزنده ګان فعال شی مد نظر ونیول شی .خو  pyrproxifenیا
 buprofezinته ترجیح ورکړل شی.داوړی تیل پاشی دسرطان اواسد په میاشتو کی صورت نیسی.

