نباتى پوښ شوى خسكى (كفشك)

SHIELD BUGS—SUNN PEST

ځوانه حشره

د روميانو په پاڼه كى د هګيو پوټكى او واړه
بجى

بوين خسك چى د ناك ميوه يى خرابه كړيده

كفشك د غنمو په وږى باندى

پوښ شوي خسک ،بوين خسک او کفشک
توضيحات -:
پوښ شوي خسک په مختلفو فصلونو اثر اچوي  .په ناکو او رومي بانجانو کي د ميوي شکل بد رنګه کوي .دي کفشکک دي
خسک بچي او ځوانان دواړه غلو ته ضرر رسوي يعني پاڼي  ،تني او داني ته د حاصالتو ککمک کت مکمکومکا دي ٣٠ – ٢٠
فيصدو په حدود په وربشو کي تخمين شوي دي خو په غنمو کي له  ٩٠ - ٥٠فيصده پوري وي  .د حاصکالتکو لکه ککمک کت
نه غير د ا حشره داسي مواد په دانه کي ترزيق کوي چه دي ډوډي پخولو کيفيت راټيټوي .
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د حشراتو دودي مرحله

د فصلولودي ودي مرحله

لککه اصککتککصککادي نککظککره دي فککت
شروع

1

ځوانه حشره

په غنمو کي د شاخونو ويستلو اغيز

کله چه په يوه متر مربع کي له
 ٢څخه زيات وي

2

بچي

دي ګل او دي وري دي ډکيدو په وخت
کي

کله چه په يوه متر مربع کي له
 ١٠ – ٥پوري وي

3

بچي او ځوانه

د پلو او وروسته مرحله

کله چه په يوه متر مربع کي له
 ٦ -٥پوري وي

د کفشک بالغه حشره په هغه ځاي کي چه بايد ژمي تير کړي وي هله مهاجرت کوي چه دي تودوخي درجه ١٥ C0شي نو
کله چه د دي حشري نظارت کود بايد په يو متر مربع کي وکتل شي چه  ٩٠فيصده حشراتو مهاجرت کړي وي .همدا
رنګه ﻻزمه ده چه دي ژمي تيرولو ځايونه هم وکتل شي .
مخنيوي  -:په دي حشروکي مونږ دے  IPMسپار ت نشو کوﻻي هغه د غنمو انواع چه وخته پخيږي ائي دي کفشک له
شديد يرغل نه يو څه بچ شي .
مصنومي يا يرونزايد لکه سايپرمتيرين ،لمبدا ساپيالوترين  ،باے فشترنګ او چاکلوروپاي ره فوس بايد دي کفشک په ملي
مبارزه کي وکارول شي
وخت  -:په کفشک ک ي کله چه بچي دودي دوهمي مرحلي ته ورسوي خو په پوښ شويو په نورو فصلونو کي وخت
ستونزمن ده دا ځکه چه دا خسکه په ورستيو وختو کي کروندي ته داخليږي دا هغه وخت دي چه دي د فصل راټولولو ته
نژدي وي .

