د خټكيو مچ

MELON FLY

)(Myiopardalis (syn. Carpomyia) pardalina
دخټکیو مچ دجماع په حالت کی

دخټکیودمچ بتیتی

د خټکیومچ چی هګی اچوی

دخټکیودمچ په واسطه خراب شوی
خټکی راټولول او دا خټکی باید له مینځه
یووړل شی

خټکی چه دمچ پواسطه اخته شوی دی
دخروج لپاره سوری چی چییجی
داستراحت (بتیته) لپاره وتلی دی

د خټكيو مچ

MELON FLY

توضییيت  :دی مچچچ تچچه چچچی کلچچه کلچچه دبلوچچچستا مچچچ هچ وایچچی .دامچچچ داانانچچستا پچچه ټچچو ټچچو کچچی
پیچداکییی .خچو  M. Pardalinaشچمالی برخوتچه لچه ۲۰۰۲میچددی کچال راپدیخواراپیداشچویدی .دامچچ خچوایه
خټکی اخته کوی خوپه بادرنګی کی ه پیداکییی .داسی خټکی نه یوازی چی داستفادی وړندی بلکچه داسچی
خټکی خارج ته ه نه صادریګی .ځکه چی دا حشره قرنطینی ده .کله کله چی له حدنه زیاته دواپاشی وشی
نومقاومت ه پیداکوی .له  ۸۰نه تر ۹۰ایصده اخته خټکی ضایع کییی.
داحشره (مـــچ) دبتیتی په شکل ژمی تیروی چی له  ۵نه تر  ۱۵سانتی الندی په خاوره کچی وی خوتچر ۵۰
سانتی متره الندی وی ه مقاومت کوالی شی .داحشره دجوزاپه میاشت کچی کلچه چچی اچالیزکی ټچد بچچی
اچوی راوزی .کله چی واچولی شی په دری ورڅوکی چینجی کییی .اوله  ۸نه تر ۱۸ورځولپاره په خټکی
کی تنذیه کییی .وروسته په خټکی یاخچاوره کچی داچینجیچا پچه بتیتچه بچدلییی اولچه ۱۳نچه تچر ۲۰ورځوهلتچه
اوسی .داحشره په اوړی کی ۳نسله تولیدوی.
نظـــ ر اومعــ يــنـه :ددی حشری لپچاره تفتیچا اونرچارت ترهیچره حچده پچوری دی .اچصل محلچی
معلوماتوپوری اړه لری .همدارنګه دپروسی اصل په هکله معلومات خونارینه مچ لپاره تلک نشته.
دمخنيوی الری چ ری :ددی مچ بتیته لچه اختچه شچوی خټکچی النچدی خچاوره کچی موقعیچت لچری .ژوری یچوی
اوغرق آب کول ددی حشری په مخنیوی کی ټټه نه کوی .حتی دیوه اصل غنمومقاومت ه لری .دمخنیوی
لپاره باید ټول خټکی ټول شی اودخټکی ځای کی کاربوریل(سیوی ) وپاشل شچی .دااختچه خټکچی بایچداقآ۷۰
سانتی له خاوری الندی خښ شی .خوپخواله خښیدوڅاه باید په  Sevenاوچونه ټردپاشی شی.
دمخنیوی یوه اغیزمنه طریقه داده چه له ټرده ااچشانی نچه وروسچته ژرتچرژره میچوه (شچینکی) پچه خلطچه کچی
واچچول شچچی .پچچه نوروهیوادوکچچی دایچچوه اغیزمنچچه طریقچچه ده خواقتچچصادی پچچه اانانچچستا کچچی نچچده معلچچو  .دلتچچه
ورځپاڼی هیری کمی دی .چی خلطچی ترینچه جچوړی شچی .اوقیمتونچه هچ ټیچ دی خوکولچی شچوچی تجارتچی
خلطی له چی څخه راواردی شی.
پخوادهګیوداچولونه بالغ مچ مجبورنده چی خواړه اوخـــــــــــری .نوزهری طعمه ه اغیزمنه نده .که االیز
له پروسی االیزڅخه  ۵۰۰متره ااصله ولری نوویلترامیتری باید دواپاشی شی کله چی شچینکی دزردآلوپچه
اندازه وی اودڅوورځوپه وقفه کی باید داکار تکرارشی خوددوامقداراودمیوی ټولیدووخت ته بایچد پچا وشچی
(هنه وخت چی آخری دواپاشی اوټولیدل وشی).

