په شفتالو ،بادآمواوخوبانیو(زردآلو) کی په ساچمومشابه سوری کیدل
APRICOT—Wilsonomyces carpophilus

دمیوی په پاسنی برخه کی داخته کیدویادښت

ALMOND,

SHOT HOLE—PEACH,

زردآلودغوربندپه دره کی

دپاڼی اخته کیدل چی دساچمی په ډول سوری
مینځ ته راوړی

دشفتالوڅانګه چی
غټی پکی مړی
شوی دی .چه
کنډراباسی اودشاټ
هول داغونه
اوسپورونه لیدل
کیږی

بادام په بلخ کی چه دی شات هول په
پاڼه کی ښیی

زرذآلوپه داسی حال کی چی شات هول اوسوټی پوپنکی
چی دسپږیوپه شات باندی وده کوی

په شفتالو ،بادآمواوخوبانیو(زردآلو) کی په ساچمومشابه سوری کیدل SHOT HOLE
توضیحات  :په ساچموباندی دسوری کیدومشابه په پاڼوباندی بارزه عالمه ده .۱ .یوواوار
چی زردآلواوکله کله شفتآلواوبادام اخته کیږی .۲ .یوه بکتریاچی ګیوال اوآلوونویوسوی داکوارت
یوازی اار توضیح کوی .په افغانستان کی ډیره معموله ده .خال دی میوی پاسنی برخه نویوسوی.
اوله خرڅالوڅخه یی مانع ګرځی .همدارنوګوه دغوه خوالوونوه پوه وچوه کویوشوتوه کوی وی چوی بوده
ښکاری .دژمی په لمدومیاشتوکی له زړوڅانګوڅخه سپورونه په کرختوغوټیو کی دمور سوبو
ګرځی .داپروسه د ۲۴ورځولپاره دایم لمدبل غواړی .که نورسپورونه په لمده هواکی میوه اوپاڼی
اخته کوی.
تفتیش اونظارت  :د کال لپا ره دمعاینی ښه وخت دپوخووانوی مویووی ټوولوول دی  ۵۰دانوی
میوی راټولی کړی پدی شرط چی دامیوی تاوانی شوی وی .نوداستراحت پوه دوره کوی دواپوا
ته ضرورت شته .داالیم معلومات (اراام) دی ګل په وخت کی به دامعلوموه کوړی چوی دواپواشوی
باید وشی که نه په تیره په زردآلو کی.
مخنیوی  :شاخه بری اودناروغه لرګی له مینځه وړل ضروری دی .په ژمی کی داسوتوراحوت
په وخت کی کوم وخت چی مسودوا پواشوی کووی لووموړی ددی مورق پوه مودوابول کوی دفوا ده
دبوردومخلوط جوړکړای شی .اویاتجارتی م لرونکی دواواخیستل شی.
ددی لپاره چی میوه وساتی په سروغوټیو باندی ،کله چی پوره ګل وی اوګول پواڼوی پوه توویودووی
دواپاشی شی .پدی مرحله کی دمسودواپاشی بیخطره نوده .نووداننودی دواګوانوی سوپوارښوت کویوږی
تیرام ) ،(TMTDزیرام ،ازوکسی ستروبین وایانور(سټروبلین اوار وژونوکوی) کولووروتوالوونویول.
هغه کیمیاوی موادچی په ستوری نښه شوی ډیرښه اغیوزمون دی .داځوکوه چوی داکویومویواوی موواد
نورامراق لکه دګل خوسا کیدل دشاخونوکنکر(دوچیدل) نصواری خوسا کیدل .خوبوایود دګول پوه
وخت کی دواپاشی شی.

