شـــــــــــکـــرک

MEALYBUGS—
GRAPE MEALYBUGS (Pseudococcus spp.) دانګوروشــــــــکرک
CITRUS MEALYBUG (Planococcus citri) دنارنجانوشـــــــــکرک

دانګوروشــــــــکرک
Vine Mealybug
Note lack of
filaments
Ants tending vine
mealybugs in early
spring

دنارنجانوشـــــــــکرک

ځوان
Mealybug attacked by Mealybug Destroyer

Larva

Mealybug crawlers
on vine pruning

MEALYBUGS
توضیحات :شکرک په افغانستاان یسپ پسه انوورویسپ یوآست یفس ت  .همستایف تنسارنآویورنپ هسی نیستپ .ایثریحسشر
ژمپ تهویوپه شکل ایرو چپ په پترلپ یپ لسه هویوخهسه راو  .هوتانووروشسکرک تچچسپ پسه شسکل ژمسپ اسیرو .یلسه
چپ چچپ لسه هوسپ خهسه راو رنس یسپ ړیرژیس و  .هو رمسوی رنوسه مواتلسه خسان خهسه راچاتسپ .تت حسشر لسه ۲-۳
نسستلونه پسسه یسسال یسسپ اولیسستی  .تاحسسشرن نچسسااپ شسسیرن چی س پ تنچسسا وسسو یمسسو اومیسسون هامسسه اوی س  .تت حسسشر پسسه
شااوتانوورومیون هی یک ی  .چپ یونوع پوپنکه پپ راپیتایی .
نظارت اوتفتیش :یله چپ تانوورومیون راټولی په تغه وه یپ چایت تانوورومیون معاینه شسپ ارخوچسپ تراالونکسپ
یال وضع معلومه شپ .په ژمپ یپ تترمین پوتاکپ په چاووپوت اوه نت معاینه ی  .همتارنوه له پوتساکپ ننست لسه
چچیواو خینه حشرااوتپیونت په خا یپ پوتاکپ ننست اوت وشساهه چسر همونویسپ اوتپیهانوپسه مینسګ یسپ و سور  .پسه
یشمسسشپ انوورویسسپ یسسه  ۲۰فیسسهتن تمیسسو پیهسسان ه نسستن ولسسر نوچایسست تژمسسپ پسسه یهریسسپ تواپاشسسپ وشسسپ .هوتهورایسسپ
انوورولپارن  ۱۰فیهتن ه نتن یپ چایت تواپاشپ شپ.

دمیږیانوحضور ددی حشری موجودیت ښیی.
دمخنیوی الری چاری :شکرک په طچیعپ ړول ړیر یسا ت سمن لسر لکسه پرا یاونسهن ت سمن چسپ تپسالچینکپ پسه شسکل
ت  .تپالچینکپ چینآپ تشکرک ترن ړیرمشاچه لر  .هوله یپ لویه تن اوتموی چه شکل اارونه لر  .یسون شوتات سمن پسه
پترلپ یپ چاغ یپ معرفپ ی و.
چایت تمی یانومهنیو وشپ ارخوچپ طچیعپ ت سمن هپلسه وفی سه اآرایس
پری ت چه پاس ون شپ اوشکرک اه م احم پیتای .

 .یسه مون اایوننست شساهل ویروتاچسه می یسان نسه

شــــــاخــــه بـــــــری :چایت یقین حاهسل شسپ چسه ت انوووو سکالپ آتاآستا لسه خانوورا و نست و تشسکرک سځینه
چالغه حشرن و رونه نلر نوااتپ چایت له چل چاغ نه تغه حشرن ونه لی تو  .استاو تهننتوپسه مقاچسل یسپ اغی منسه تن هویسه
تانووروو کپ یوچل اسه نس ت و فایستن نلسر  .یلسه چسپ غوټسپ وپ تسی چوپسروچین تواپاشسپ یس اووروتساه تاو پسه
لوم یو یپ چایت تواپاشپ شپ .امیتویالپ ریت ړیر یا تیتامیک تن چایت له ل اوچولوولوخهه تمهسه پسه ځمکسه یسپ واچسول
شپ.
ت چاغونوتایلوتواپاشسسپ چسسه نسسر رنس لسسر لسسه یلوروپسسایرفوس تسسرن یوخسسا پسسه نارنآسسانویپ اتسساعمالیت شسسپ .همتارنوسسه
تامیتویلوپریت اوچروفی ون هی اغی ن یو .

