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 معمولو حشراتو پیژندنه او مدیریتد په شنو خونو کې  -بنسټیزې وړتیاوې 

و اه کوونکو وټونو د زدد افغانستان د کرهنیزو لیسو او انسټیټ په شنو خونو کې د حشراتو د پیژندې دا مالوماتي پاڼې :پیژندنه

( PIN ی ان )بزګرانو لپاره د زدکړې نوى مرستیال مالوماتي مواد دي. د حشراتو د پیژندنې او مدیریت دا چپټر د پي آ

ن یږي چې د پکم ګڼل او بریالیتوبونو د ترالسه کولو لپاره مه وموسسې لخوا د کرهنیزو ښوونځیو د فارغینو د بنسټیزو وړتیاو

 دي: دې ډولد کرهنیزو ښوونو د پروګرام لخوا راټول شوي دي. د بنسټیزو وړتیاوو د زدکړې نور چمتو شوي مواد په الن

 د بڼ جوړولو بنسټیزې وړتیاوې 

 ۍ بنسټیزې وړتیاوېد سوداګر 

 د چرګانو د روزنې بنسټیزې وړتیاوې 

 د مچیو د روزنې بنسټیزې وړتیاوې 

 د شنوخونو تنظیم او مدیریت بنسټیزې وړتیاوې 

ترینرانو  نرونه دبد بنسټیزو وړتیاوو مواد له مالوماتي پاڼو او بنرونو یا بروشرونو څخه تشکیل شوي دي چې  ټولیزه موخه:

ه الیتوب هیله د بریتټریننګ او د استادانو پواسطه زده کوونکو ته د ښوونې لپاره کارول کیږي. موږ تاسې لخوا د استادانو د 

 کوو!

 ښوونکي ، زده کوونکي او بزګران د موخې وړ ګروپ:

و د ټوټونو انسټیاپه شنو خونو کې د آفاتو او حشراتو د مدیریت د زدکړې دا مواد د کرهنې او وترنرۍ د لیسو  عمومي موخې:

وي. ې وکارښوونکو د زدکړې د ترالسه کولو لپاره چمتو شوي دي ترڅو دوی یې په عملي ډول زده کوونکو ته په تدریس ک

راتو و د حشادوهمه موخه یې بزګرانو ته د اړینو مالوماتو او وړتیاوو ورکول دي ترڅو دوی خپل ځانته شنې خونې جوړې 

 مدیریت یې وکړي.

 :ښوونیزو موادو د لوستلو په پایله کې به ګډونوال الندې مالومات ترالسه کړي ددې د زدکړې ځانګړې موخې:

 د شنو خونو د ساتنې په بنسټیزو ګټو به پوه شي. .1

په  نګواليپه شنوخونو کې د معمولو حشراتو او د شنوخونو د محصوالتو د ننګونې مدیریت او د هغو د مخنیوي د څر .2

 اړه به پوهه ترالسه کړي

 حشراتو مدیریت او د هغو د مدیریت په اغیزمنو الرو به پوه شيد شنو خونو د  .3

 دوا ګانې جوړ کړي طبیعيدوی به وکولی شي د کیمیاوي دواو په بدل کې سیمه ایزې او  .4

 ددې موادو د زدکړې په پایله کې به ګډونوال الندې وړتیاوې ترالسه کړي:

 چې په افغانستان کې د شنوخونو مهم حشرات وپیژني .1

 وکولی شي د حشراتو د کنټرول لپاره میخانیکي، کیمیاوي او کورني)ارګانیک( توکي وکارويدوی به  .2

 د شنوخونو د حشراتو د کنټرول وړتیا به ولري .3

 ې به د حشراتو د شتون الملونه وپیژنيکد شنو خونو په شرایطو  .4
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 په شنو خونو کې معمول آفات او حشرات

نده دد کنټرول  د هغو ګرم پوښښ او لندبل د آفاتو د پراختیا لپاره ښه او مناسبه فضا چمتو کوي او د آفاتو طبیعی دوښمنان چې

دننه د  ونه کېخلری، معمواْل له شنې خونې بهر وي او په شنه خونه کې شتون نه لری. نو دا به سمه وي چې ووایو په شنه 

یژندنې ولی شي د پتونه کاو د بهر چاپیریال په پرتله به د چڼک پراختیا ښه شرایط ولري. دا آف آفاتو د ډیریدو شونتیا زیاته ده

ر حلولی تونزه ژسر ژره پیژندنه او کنترول دا تاو کنترول تر مهاله موږ ته زیاتې ستونزې منځته راوړي، نو د آفتونو ژر 

 یو شمیر عام حشرات په شنو خونو کې په الندې ډول دي. شي.

  
  تریپسThrips -  

 سپږۍ Aphids -  

 سپین مچان Witheflie -  

  نتفنګس Fungus Knats -  

 سولوتا( بچینجي یا لیف ماینر )تیوتا ا ایستونکی د پاڼو تونل- Tuta Absoluta (Leaf Miner) 

 ېکن Mites -  

  غوڅوونکي چینجي Cutworms -   

 خړې سپږۍ Mealybugs –  

د شنوخونو ځینې حشرات کولی شي نباتاتو ته ناروغې ولیږدوي چې دا تر هغې ال زیات خطر منځته راوي چې حشره نبات د 

 leaf)خوراکي توکي په څیر وکاروي او تاوان ور ورسوي. دا لیږدونکي حشرات له سپږیو، د پاڼو تونل ایستونکي چینجیو 

miner ) تریپس ،thrips  او سپینو مچانو څخه عبارت دي. په داسې مهال باید د حشراتو کنټرول او مدیریت د مخنیوی

 کوونکو کړنو پواسطه ترسره شي.

 تعریفد آفت 
وټي، کاره بهر هغه بیولوژیکي ارګان )ژوندی موجود( چې په یوه سیمه کې یې شتون اړین نه وي لکه: حشرې، ناروغۍ، نا

ان یا د انس نور ... لکه فنګسونه، حشرې، نیماتودونه یا د ځمکې نور ژوندي موجودات چې ویروس، شخوند وهونکي ژوي او

 حیوان روغتیا ته تاوان اړوي او یا په کرنیز اقتصاد کې ستونزې جوړوي، له آفت څخه عبارت دی.

 د آفاتو او حشراتو پیژندنه 

له  ېند پیژند آفاتو د آفاتو پیژندنه د ځینې محصوالتو د په زرګونه ډوله آفتونه شته.  د هغو ټولو پیژندنه آسانه نده، مګر

مل یې چې ال سرچینو د کارولو پواسطه تر سره کړو او کولی شو هغه د شنوخونو د ستونزو د حل لپاره لومړنی ګام وبولو

څه  پټیدلو دخوري، د ژوندانه کوم ډول چاپیریال او  هڅهمدا یرغل ګر )حشرات( دي. تاسې باید په دې وپوهیږئ چې دوی 

سمه  ټکي. نو د آفت يډول ځای خوښوي؟ څومره عمر لري؟ د ژوند دوران یې څرنګه دی؟ او داسې نور مهم بیولوژیک

ید د اسې باتپیژندنه او د شنې خونې ښه نظارت د یادو شویو موضوعاتو په اړه مهم مالومات تاسې ته درکوي. همدا راز 

د  و د آفتونوچینې اکتابتونونو کې بروشرونه او انځورونه ولټوئ، ځینې انټرنټي سر آفتونو په اړه مالوماتي پانې وګورئ، په

ي اټول کړي دومات رپیژندنې ټول وسایل ولټوئ. په دې مالوماتي پاڼو کې موږ ستاسې لپاره د هغو آفتونو د مدیریت لپاره مال

 چې عام دي.

 مدیریت او تنظیمد حشراتو او آفاتو 

عالیتونو فرهنیزو کاو زینتي بوټو د حشرو او آفاتو بریالي کنټرول په څو الملونو پورې اړه لري. د په شنو خونو کې د سبو 

تونو د و د آفسم سر ته رسول کولی شي د آفتونو د پیل شونتیا را کمه کړي. په وخت د آفتونو کشف او پیژندنه د شنوخون

 حشره وژونکو کارول ګتور تمامیږي.ړونده مدیریت مهم امر ګڼل کیږي او همدا رنګه د اړتیا په مهال د ا

الن پي تنظیم د تلفیق دتاسې به د آفت د بیولوژیکي توان له پیژندلو سره وکولی شئ د کیمیاوي توکو له کارولو پرته، د آفتونو 

IPM لی شي ون کوپه مرسته آفتونه کنټرول یا یې کچه کمه کړو. ځینې وختونه د لندبل یا د تودوخې په درجې کې لږ بدل

ه تاسې لي، دا آفتونه له منځه یوسي یا یې له شنې خونې وشړي. که په دې پوه شو چې پیژندل شوی آفت کوم ډول خواړه خور

په  نګه اول نباتات له ستونزې سره مخ دي. که په دې پوه شئ چې څرسره مرسته کوي ترڅو په دې پوه شئ ستاسې کوم ډو

 کوم ځای کې تکثر کوي، دا تاسې سره مرسته کوي څو ددوي د تکثر سیمه له منځه یوسئ.
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 د آفتونو د پیژندې السې زره بینونه یا لنزونه

 

 ژیړ سریښناک کارټ ژیړ او آبي سریښناک کارټونه

 سپږۍ تریپس سپین مچان فنگس نت کنه

ه د ګالنو د تریپس د پيپا دوره ي لومړۍ او دوهمه دوره او بالغه حشر  د ټریپس د ژوند دوران دالروایي

 

  دولجد حشراتو د نظارت د ریکارد 

نجییتونل ایستونکی چ خړه سپږۍ  نیټه د شنې خونې شمیره تریپس سپږۍ سپین مچان فنگس نت 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

  Thripsیا س تریپ

کي وزرونه ه لرونتریپس د شنو خونو او داخلي بڼونو یوه عامه او وړه حشره ده چې اوږد او نری بدن او اوږده ویښت تشریح:

عی رنګ له یپل طبخلري. تریپس د نبات د پاڼې، ګل د اوبو د زبیښلو او د میوې د خراشلو پواسطه هغه ته تاوان اړوي. ګیاه 

نګ یې رکیږي،  زرو رنګ غوره کوي او بیا توییږي. تاواني شوی نبات تاو، تاوالسه ورکوي، ټاپي، ټاپي کیږي او د سپینو 

و سپین، اوږد او انچو څخه لږ(، د وښو په رنګ یا تور ا ۲۵/۱بدلون مومي او خراشکي پیدا کوي. بالغه حشره ډیره وړه )له 

 دروا، الد فعالې تغذیې دوره  نری او د دوه جوړه ویښته لرونکو وزرونو درلودنکی وي. د تریپ د ژوند دوران هګۍ،

 شفیرې پړاو چې نه تغذیه کیږي او د بلوغ دورې دي.
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ات یر نباتډیا الوزي او لیرې ځي.  ټریپ په لوی او ګروپي شکل خواړه خوري، کله چې په غصه شي، ټوپونه اچويتاوان: 

ژیړ  بات د غوټیود ن لکه: پیاز، لوبیا، ګازرې، کدو او نور د باغونو ګڼ شمیر نباتات لکه مرسل ګالن ددې حشرې کوربه دي.

و پیداکید دالونو خاو نور روښانه رنګونه بالغه حشره او هم بې وزرونو الروا ځانته راکاږي چې د رومي بانجانو پر نبات د 

د امپاتیانس  ویروس د خپریدلو المل کیږي  impatiens necrotic spot virusاو د  wilt virusاو د مړاوي کیدلو ویروس 

 ټاپي نکروتیک کیږي.

سونه د نبات د ودې په حال برخو څخه تغذیه خوښوي. د ټریپس پواسطه د پاڼو او میوو په خوړل شویو برخو کې واړه پټری

ټپونه پاتې کیږي چې د خالکوبي په نامه یادیږي او د نبات وده ودریږي. تاواني شوې پاڼې د کاغذ په څیر یا یې هم په شکل 

 که کیږي، تاویږي او له وخته مخکې توییږي. یي. د ککړ نبات د الندینۍ برخې رنګ پکې بدلون راځ

د ټریپس د لیدلو لپاره له السې ذره بینونو څخه کار واخلئ. د بالغو حشرو د کتلو لپاره ژیړ یا آبي سریښناکه کارتونه  مدیریت:

وکاروئ. د ټریپس د شمیر د لیدلو لپاره له سریښناکه ژیړو کارټونو یا په الس جوړو شویو ژیرو دړو یا پڼیو څخه کارواخلئ. 

ملیمتره اوږده وي. هغه نباتات چې د ټریپ حشره یې خوښوي عبارت دي له: غنم،  ۳۰و ملیمتره پلن ا ۱۵سریښناکه کارتونه 

پیاز، خټکي، بادرنګ، رومي، مرچ او نورو. د الروا یا بالغې حشرې د کشف لپاره د بادرنګو، رومي بانجانو او تورو 

ورځو کې یې  ۵تر  ۳و بیا یې په هرو بانجانو د ګالنو منځونه ولټوئ او د ککړتیا د کچې د مالومولو پروګرام جوړ کړئ ا

څارنه وکړئ. تجارتي ژیړ او آبي کارټونه د بالغې حشرې د نظارت لپاره کارول کیږي. آبي کارټونه تر ډیره د ټریپ او ژیړ 

 :رې چارېالتلکونه د سپینو مچانو د جذبولو لپاره وي. د حشرو د کنټرول نورې 

  ،ول و لپاره کارد لیدل ژیړ او آبي تلکونه د ټریپس او بالغو او وزر لرونکو ټریپسونوالسې ذره بینونه د ټریپس د لیدلو لپاره

 کیږي.

 ې د آفت د سبو ک له ژیړو کارټونو او یا لویو سریښناکه دړو څخه په غنمو، پیازو، خټکیو، بادرنګ، رومیانو، مرچو او نورو

 کچې نظارت کیدلی شي.

 نځ د الروا یا بالغې حشرې د شتون لپاره وګورئد بادرنګ، رومي او تورو بانجانو د ګالنو م 

  ورځو پورې یې کتنه ترسره کړئ ۵تر  ۳د ککړتیا د کچې د مالومولو پروګرام چمتو کړئ او په هرو 

 ( سریښناکه کارټونو د کارولو په مهال د حشرې له مختلفې کچې سره مخامخ شوئ، څه ۳۰په  ۱۵که د )ه باید ترسر ملیمتري

 کړئ

 حشرې د ننوتلو د مخنیوي لپاره له پردو څخه کارواخلئ شنوخونو ته د 

  ۲که د کارټ پهx۲  حشرې وي، آفت لږ دی ۵څخه تر  ۰ملیمتره برخه کې له 

  ۲که د کارټ پهx۲  حشرې وي، افت د ډیریدو په حال کې دی ۱۵تر  ۵ملیمتره برخه کې له 

  ۲که د کارټ پهx۲  وي، سپرې باید پیل شيڅخه د حشرې شمیر زیات  ۱۵ملیمتره برخه کې له 

 يد روښانه ژیړ رنګ لرونکي سریښناکو کارتونو کارول دې پیل شي چې له ځانګړوسریښناکه موادو څخه جوړشوي د 

 .کولی شو سریښناکه تختې د روښانه ژیړ رنګ او ځانګړو سریښو به کارولو جوړ کړو 

 

 

 

هغه زخمونه او تاوانونه چې د ټریپس د تغذیې له امله منځ ته  د بادرنګو پر پاڼو د ټریپس د تغذیې تاوان

 راغلي دي
 ګالنو باندې د ټریپس ضرر  داوديپر 
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 سریښناکه کارتونه

 

 السي ذره بین یا لنز

 

سریښناکه کارتونهژیړ او آبي   

متر مربع ځای لپاره وکاروئ. سریښناکه کارتونه د شنې  ۲۰۰تر  ۱۰۰کله چې د نظارت یو پروګرام چمتو کیږي، یو تلک د  

خونې په ټولو برخو کې وځړوئ. تلکونه په هره اونۍ کې چک کړئ، په هر تلک کې د ټریپ منځنی شمیر ولیکئ. باید 

آفاتو حقیقي شمیر نشو ټاکلی او د حشراتو شمیر د کال په اوږدو کې لږ یا ډیریږي. تاسې کولی یادونه وشي چې په دې ډول د 

 شئ د ترالسه شویو مالوماتو پواسطه د خپلې شنې خونې د آفاتو مدیریت وکړئ. الندیني ګامونه واخلئ:

 ړ شينځه والنوبتي کوربانه له مټریپ څخه د خالصون لپاره د شنې خونې له شاوخوا ناکاره بوټي له منځه یوسئ تر څو  د 

 ای و کې ځشنې خونې یا بڼ ته ټول راوړل شوي نباتات د ټریپ د نخښو او تخریب کتنه وکړئ. ککړ نباتات په امنو کڅوړ

 پرځای کړئ او د کثافاتو په لوښي کې یې واچوئ

 آبي رنګه کارتونه د بالغو حشراتو د کچې د کتنې لپاره ګټور دي 

 پاره ګټور لګرامه د لوښو اینځلو مایع یا صابون په یو لیتر کې( د حشرې د شمیر د کمولو  ۱۰) ٪۱ حشره وژونکی صابون

ر اخیستلی ه هم کاعی ګټورو حشراتو د له منځه تلو المل نشي(. په ډیرو ککړو برخو کې د نیم  له غوړیو څخی) دا به د طب دی

 شئ.

  ول په کي کنټرکنټرول یوه لومړنۍ ستراتیژي ګنله کیږي. د بیولوژید شنو خونو په محصوالتو کې د ټریپ د آفت بیولوژیکي

 عواملو کې ښکاري کنې شاملیږي لکه:

 

 یرغلګر حشرات ټریپ خوري

 
څیرونکې کنې ستریتو لیالپس سیمیتس    

 پر نبات باندې د سپږیو یرغل  Iphesius degeneransښکاري کنه

 

  Neoseiulus cucumeris بالغه حشره او هګۍ
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 د سپږۍ حمله په نبات

  Aphidsا ی سپږۍ

تشریح: سپږۍ د شنو خونو له حشراتو څخه ده چې بادرنګ، رومي بانجان، 

توربانجان، مرچ او ځینې نور نباتات یې کوربه دي. سپږۍ نرم، د ناک په بڼه او 

دي. دوه پیپونه یې د ګیډې له سره د شا ( نچه اوږدوالیا 8/3 تر 16/1)ډیر واړه 

په لور وتلي دي او دوه ښکرونه یا انتنونه هم لري. کیدای شي سپږۍ  شین، 

ګالبي، ژیړ، تور، سپین یا فوالدې رنګ ولري. دا حشره د نمف په مهال د 

بالغې حشرې په بڼه وي مګر کوچنی وي او وزرونه نه لري. سپږۍ تر ډیره له 

تي بوټو څخه تغذیه کوي. که د تودوخې او لندبل درجه ددوی میوو، سبزي او زین

لپاره برابر وي، تکثر یې چټک تر سره کیږي او له یوې لنډې مودې وروسته د 

اسنیو برخو یرغل کوي. ددې سپږۍ درې ډولونه د پشنې خونې د نباتاتو پر 

 ږیو څخه عبارت دي.شفتالو شنې سپږۍ، د خټکیو سپږۍ او د ګوتمۍ د ګالنو سپږۍ یا د کچالو سپ

سپږې په دوامداره ډول تکثر کوي. مونثه حشره له نر سره له جوړه کیدو او له ځنډه پرته تکثر  د سپږې د ژوندانه دوره:

کوي. ددې حشرې نمف له دوو اونیو وروسته د تکثر وړتیا مومي. کله چې د مني په موسم کې ورځې لنډیږي، ددې حشرې 

دوی سره یوځای کیږي او بیا یې مونثه د نباتاتو پر څانګو او پوټکو هګۍ اچوي، د ژمي په مهال د نارینه او ښځینه زیږیږي. 

ل په اهګۍ په بڼه پاتې کیږي او په راتلونکي پسرلي کې زیږیږي. په نرمه هوا او په شنوخونو کې سپږۍ کولی شي د ټول ک

 ژوند دوران وګورئ:اوږدو کې تکثر وکړي. د الندې لینک له لیارې کولی شئ د سپږۍ د 
https://www.youtube.com/watch?v=HVTitHBwpN0 

مل الرابولو خنمف او بالغه حشره دواړه د نبات شیره زبیښي چې تر ډیره د پاڼو، غوټیو او د څانګو د څوکو د  ضررونه:

ینیو پاڼو ه الندپاو ګالن رژیږي. د تغذیې په مهال له ځانه یوه سریښناکه شیره دفع کوي چې  کیږي، ډیری تاواني شوې پاڼې

ړی دفع ک تویېږي. ځینې سپږۍ د تغذیې په مهال ویروسونه خپروي. که د حشرې شمیر زیات وي، پانې ژیړوي او په خپلو

ده وږي او ي چې د پاڼو د غونجیدو المل کیشوې شیرې څانګې خوږوي. ځینې سپږۍ له ځانه زهري توکي نبات ته تزریق کو

 یې ودروي.

 

 

 

 

 

 

 

 

پږیو سړ وي. د ژیړ، ګالبي، نصواري، تور او سپین یا خسپږې تقریبْا په هر رنګ کې لیدل کیږي. کیدای شي شین،  مدیریت:

چې سپږۍ  ه املهد تشخیص څخه د ډاډمن کیدو لپاره له یو السي لنز څخه کار واخلئ. د هغه بیړني تکثیر او تخریبي توان ل

ي پلې راتیژتیې لري، د خطر نخښه ګنل کیږي چې باید ژر وپیژندل شي او په وخت سره یې په وړاندې د آفاتو د مدیریت س

 هلالندې کړنې  شي. تر ډیره د سپږۍ د شمیر د ځپلو او مخنیوي لپاره پکار ده چې له څو ستراتیژیو څخه کار واخیستل شي.

 تاسې سره  د شنو خونو د سپږیو د مدیریت په موخه مرسته کوي:

 پر سپږیو د حشره وژونکي صابون او له هوږې څخه جوړ شوی محلول و شیندئ 

 ول په شنو انګړي ډځله منځه وړل، سپږۍ کولی شي د ناکاره بوټو په مختلفو ډولونو په  بوټوننه او بهر ناکاره  د شنې خونې د

 ي.رول نشخونو کې پراختیا ومومي. او دا د ککړتیا یوه تل پاتې سرچینه جوړوي چې هیڅکله به هم د سپرې پواسطه کنټ

 له حساسه  لپاره کارواخلئ. او یا د درملنې د اغیزمنتیا او کنټرول که چیرې شونی وي، د محصوالتو له ځواکمنو ډولونو څخه

 ډولونو څخه د بیلګې په ډول کار واخلئ.

سپږې د اغیزې له امله د پاڼې پړسوب د د سپیږې د تغذیې تمرکز پر څانګو   لسپږۍ دتغذیې له امله د مرچو د پاڼې ژیړید foxglove aphidsد  

https://www.youtube.com/watch?v=HVTitHBwpN0


 

|معمولو حشراتو پیژندنه او مدیریت  د شنو خونو کې په |  7 

 د شنې خونې ورځنۍ څیړنه -په وخت سره تشخیص 

 له بهر څخه شنې خونې ته د حشراتو دمخنیوي لپاره د پردو لګول 

 د شنې خونې د باندې او دننه د ناکاره بوټو کنټرول 

  ګرامه په یو لیتر اوبو کې(۱۰ -محلول کارول )د لوښو اینځلو مایع یا صابون ٪۱وژونکي صابون د حشره 

  زمن دی.دا تګالره د وزر لرونکو سپږیو د پیژندنې لپاره ډیر اغی –د ژیړ سریښناکه کارت په مرسته د سپږیو کتنه 

  بیولوژیکي کنټرول: د ښکارچي حشراتو لکه شنه لیډي بګladybugs ږیو له نورو ښکارچیانو لکه او د سپ((Aphidoletes 

aphidimyza   چې په ډیری شنوخونو کې وي او ډیر ښه ښکار کوي، کار واخیستل شي. په دوبي کې کیدای شي په سختۍ

 سره سپږۍ و کتل شي.

 

 

 

 

 

 

  Whitefliesیا  انسپین مچ

د شنوخونو د محصوالتو لکه: رومیان، بادرنګ،  Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum))تشریح: سپین مچ 

لوبیا، کرم، مرچ، کدو، کچالو او د ځینې زینتي بوټو لکه پسرلني نباتاتو له عامو آفاتو څخه دی. د ناکاره بوټو ډیری ډولونه 

 ۳۰۰ره کې تر یې هم کوربه بلل کیږي او تر ډیره د ککړتیا د سرچینې په توګه کار کوي. ښځینه سپین مچ د خپل ژوند په دو

درجې تودوخه کې تر  ۲۷ورځو پورې ژوند کوي او په  ۴۲درجو کې تر  ۱۸پورې هګۍ اچوي او د چاپیریال د تودوخې په 

ملیمتره  ۱.۵ورځو پورې ژوند کوي. سپین مچ کوچنی وي او د نرم بدن لرونکي حشرات خوري. بالغه حشره یې  ۸

نه لري. د ډیرو تنکیو پاڼو پر شا هګۍ اچوي او هګۍ یې دومره کوچنۍ اوږدوالی لري، د بدن رنګ ېې ژیړ او سپین وزرو

دوه ښکرونه او پښې لري،   nymphsوي چې د میکروسکوپ څخه پرته په روڼتیا سره نشي لیدل کیدی. نوي زیږیدلي نمف 

او پر پاڼه ثابت  زیات عمر لرونکي نمفونه بیضوي بڼه لري تر ډیره روښانه رنګ لري او شفافه وي انتن او پښې نه لري

پاتې کیږي. د نمف وروستی پړاو د شفیرې بڼه ده چې د سور ټکي په څیر د سترګو لرونکی وي او د شفیرې د بدن اړخونه د 

 ویښتانو لرونکی وي چې دا د حشرې په نوعې پورې اړه لري.  

 

 

 

 

 

 

  

 ۱.۵دشنوخونو یو بالغ مچ له 

ملیمتره اوږدوالی لري ۲څخه تر   

محصوالتو د سپینو مچانو د  د شنو خونو پر

 دایروي هګۍ اچونې بیلګه
ې اچول شوې هګۍ په روښانه نو

 رنګ او زړې هګۍ تیاره رنګ لري

 ۱.۵مچ اوږدوالي  Bamesiaد بالغ 

 میلیمتره

 بالغه خوږۍ )فال بینک( د سپږۍ د خوړلو په مهال د سپږۍ ښکارچي د سپږۍ د خوړلو په مهال 
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اغیزمنه کوي. پر سپین مچ د پاڼې له شا یا الندینۍ برخې او څانګو له ګټورو موادو څخه تغذیه کوي او د نبات وده  تاوان:

نبات باندې ددې حشرې یرغل د میوې د بې وخته پخیدو المل کیږي. سپین مچ یوه زیاته کچه سریښناکه شیره لکه شات 

تولیدوي چې کولی شي میوه ټاپي، ټاپي کړي. پر دفع شوې شیره باندې د تورې دودې په رنګ چڼاسې ښکاره کیږي. سپن مچ 

 ه چې ددې حشرې د ژوند د پړاوونو په اړوند بنسټیز مالومات ولرو.نباتي ویروس لیږدوي او دا مهمه د

د سپین مچ د ځواکمن یرغل کنټرول ګران دی. ستاسې په باغونو او کروندو کې ددې د کنټرول تر ټولو ښه  مدیریت:

دوښمنان دي. تر ډیره دا عی یستراتیژي د هغو د پراختیا مخنیوی دی. په ډیری ځایونو کې د هغو د کنټرول ښه الره دهغو طب

عي دوښمنانو فعالیتونه د حشره وژونکو، ګردونو او خاورو یا د میږیانو پواسطه یناروغي هغه مهال خپریږي چې د هغو د طب

مختل شي. د هغو نباتاتو له کرلو څخه باید ډډه وکړو او یا یې له منځه یوسو چې ډیر ځلې د سپینو مچانو کوربانه وو. کولی 

نو کې د نباتاتو اخته برخې د اوبو د تیز سپرې پواسطه کم کړو د سپین مچ د ډیریدو مخنیوی وکړو. انعکاسي ملچ شو په باغو

کولی شي سپین مچ له بڼ څخه وشړي او د سریښناکه ژیړو کارتونو څخه د حشرې د شمیر او کمیدو کتنه تر سره کړو. که 

څخه کار اخلئ، دا کولی شي حشره کمه  او یا د نیم له غوړو بونتاسې غواړئ له حشره وژونکو یا له حشره وژونکي صا

کړي مګر په بشپړ ډول یې له منځه وړلی نشي. د حشره وژونکو سیستماتیک کارول کولی شي له حشرې څخه مخنیوی 

 وکړي مګر دا کولی شي په ګټورو ګرده شیندونکو حشراتو منفي اغیزې ولري.

ولولو په ټد را  اندې د پردو لګول کولی شي د کال په ځانګړو وختونو لکه د محصولد حشراتو موانع: په کړکیو او دروازو ب

ن( بانجا مهال تر ډیره د خالصې فضا څخه چې ډیر شمیر سپین مچان د شنې خونې د شاوخوا په محصوالتو کې )لکه رومي

 ګرځي، شنوخونو ته یې د ننوتو مخنیوی وکړي.

 

تولیداتو د سپن مچ  په شنوخونو کې د دلمه یي مرچ پر

 اغیزه

د سپینو مچانو د شمیر زیاتوالی چې د کرنیز محصول 

 ښایست اغیزمن کوي

د نبات پر پاڼو او میوې شاتو ته ورته د سریښناکې شیرې 

 شتون 

 د سپین مچ د ژوند دوره

 

ن مچان ې پر مخ سپی 
 د پاین 
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 ژیړه سریښناکه پټۍ ژیړ سریښناک کارت ژیړ سریښناک تلک د تهویې پر کړکیو د پردې لګول

 

 

ې، کتنې او کنترول الندې الرښوونې په پام کې ونیسو:نښه به دا وي چې د پیژند  

 د حشرې د ژوند د مختلفو پړاوونو پیژندنه د السې ذره بین پواسطه 

 د سپین مچ د شمیر د مالومولو لپاره د سریښناکه کارتونو کارول 

  ټوله کې سپین مچ د پاڼو پر شا باندې وي. ښځینه مچ په دایروي بڼه هګۍ اچويپه 

 د شنې خونې اونیزه کتنه ډیره مهمه ده 

 سریښناکه کارتونه له بزګر سره مرسته کوي چې د سپین مچ د ژوند پړاوونه او شمیر وپیژني 

 په اړه  ړاوونوپد دوی د ژوندانه او ډیریدو د  سپین مچ یو زیاته کچه مختلف نباتي ویروسونه لیږدوي، دا مهمه ده چې موږ

 مالومات ولرو

 د بالغو حشرو شتون، د آفت شمیر لږ دی ۵څخه تر  ۰په هر کارټ کې له  -له نږدې څخه نظارت 

  دی. شمیر د زیاتیدو په حال کې -پورې د بالغې حشرې شتون په هر کارت کې ۲۰ – ۶له 

  ترسره  ل تګالرهباید دوا شیندنه ترسره شي یا د بیولوژیکي کنټرو -یو کارت کېیا له دې څخه د زیاتو حشرو شتون په  ۲۱د

 شي.

 د ژیړ سریښناک کارت له کارولو سره د نباتاتو د څیړنې پروګرام پیل کړئ 

 په دوامداره توګه د ناکاره بوټو له منځه وړل 

  حشره وژونکي صابون محلول کارول ٪۱د 

  لري چې ډاډمن نه یو دا به په افغانستان بیولوژیک کنټرول: اوسمهال د سپین مچ د کنټرول لپاره یو شمیر تجارتي وسایل شتون

 کې شتون ولري که نه.

 

 

 

پارازیتي  فارموساانکارسیاد سپین مچ شفیره شنه خونه د 

Encarsia Formosa شوې ده   پواسطه 

د دلفاستوس بالغه حشره د سپین مچ د الروا د 

 خوړلو په مهال

د سپین مچ پارازیت د هغه په بدن کې هګۍ اچوي او 

 ځوان مچ وژني
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  دفنګس ناټ د ژوند پړاونه فنګس ناټ د ژیړ رسیښناک کارټ پر رس د فنګس ناټ الروا

 

 Fungus gnatsیا ت نفنگس 

تشریح: فنګس ناټ د شنوخونو له معمولو آفاتو څخه دی. فنګس ڼاټ کوچنی، د الوتلو وړ، نازک او د کوچني ماشي پشان دی. 

ملیمتره اوږدوالی، تور رنګ، اوږدې پښې، اوږده ښکرونه او یوه جوړه وزرونه لري. لندبل او ارګانیک توکي  ۰.۵دا حشره 

په دوره کې د نبات له ریښې څخه تغذیه  الرواناټ ځینې ډولونه کولی شي د  ددې حشرې د ژوندانه لپاره وړ دی. د فنګس

وکړي او هغه ته تاوان واړوي. دوی د ټول کال په اوږدو کې شتون لري، مګر په مني او ژمي کې الزیات وي. یوه ښځینه 

شي کولی له نبات څخه حشره کولی شي په یو فصل کې څو نسله الروا تولید کړي. فنګس ڼات ضعیف الوتونکي دي او ن

 ه نږدې نباتاتو باندې یرغل وکړي.زیات لیرې والړ شي، له دې سره، سره کولی شي پ

 

. د منه کړيبالغ فنګس ناټ نبات ته تاوان نه اړوي، ددې حشرې زیات شمیر کولی شي د نبات ریښه او وده اغیز ضررونه:

ړلی وه منځه خاورو کې د نبات ریښه تاواني کوي او آن نبات لفنګس ناټ د حشرې د شمیر زیاتوالی په ارګانیکو او غني 

طحې سښې له شي. فنګس ناټ تر ډیره په شنوخونو، قوریو او چمنونو کې تاوانونه اړوي. که څه هم ددې حشرې الروا د ری

 څخه تغذیه کوي، مګر د جدي تاوانونو المل نه کیږي.

 

 

 

 

 

 

 

 

ا مهال ږي نو دد فنګس ناټ د ژوندانه ډیره برخه په ارګانیکو خاورو کې د الروا، پیوپا یا شفیرۍ په څیر تیری مدیریت:

بلوغ له  کړو، دګڼل کیږي ددې پر ځای چې د بلوغ په لنډ مهال کې  د ګرځنده حشرې د له منځه وړلو هڅه و هدرملنه اغیزمن

 organic debrisدورې څخه مخکې یې کنترول ترسره شي. د فزیکي او رواجي مدیریت تاکتیکونه لکه د زیات لندبل کمول 

ولی کونه هم بیولوژیکي عوامل چې شتون لري او طبعي الملد فنګس ناټ د کمولو مهمې تګالرې دي. د کنټرول هغه تجارتي 

ڼل کیږي ګي مهم شي آفت کنټرول کړي. د نباتاتو د تجارتي تولید په ځینې کمپنیو کې، د حشرې د کنټرول لپاره حشره وژونک

 مګر په عمومي ډول د کورونو په شاو خوا کې د هغو د کارولو سپارښت نه کیږي.

 

 

 

 

 

 

پاڼه دفنګس نت حمله د نبات پر د فنګس ناټ الروا  
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ددې لپاره چې الروا له تونله راووځي، یوګرد سوری په  تونل ایستونکی چینجی له پاڼې څخه راوځي

جوړوي او پر ځمکه راپریوځيپاڼه کې   

د تونل ایستونکي چینجې هغه مهال لیدل کیږي چې پاڼه د 

 رڼا په لور ونیسئ

تونل ایستونکي چینجي د مچ 

 په بڼه   

(Liriomyza trifolii) د تونل ایستونکی چینجي شفیره بالغ تونل  

 ایستونکی چینجی

(Liriomyza sativae)  ایستونکی بالغ تونل

 چینجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د فنګس ناټ د شمیر د کنټرول او مدیریت دودیزې تګالرې آسانې او عملي الرې دي 

 ړ پاره ود لرګیو خاوره او میدګی چې تل لندبل ولري او ارګانیک مواد چې کمپوست شوي نه وي، د فنګس ناټ د ژوند ل

 شرایط دي

 نټرول فت د کته وخت ورکول چې دومره وچه شي چې نبات ته تاوان ونه رسوي، ددې آ د نباتاتو ډیر نه اوبه کول او خاورې

 یوه بله الره ده

 د کرلو ګلدانۍ باید ښې وچې شوې وي، او مه پریږدئ چې د ګلدانیو الندې لوښو کې اوبه راټولې شي 

  چ پر اورې/ملختلکونو)سریښناکه سطح یې مخ پورته( پواسطه چې د کرلو د ګلدانیو د د بالغو حشرونظارت باید د سریښناکو

 سر ایښودل کیږي، تر سره شي

 Leaf minerد پاڼې تونل ایستونکي چینجي یا لیف ماینر 

تشریح: لیف ماینر یوه کوچنی تور او ژیړ رنګه حشره ده چې د پاڼو پر سر هګۍ اچوي، الروا یې د پاڼې د سطحې په منځ 

کې تغذیه کوي او د پاڼې په منځ کې کږې وږې لیکې )لکه د کانونو تونلونه( جوړوي. که د حشرې شمیر زیات وي، د پاڼې 

دې حشرې بالغه الروا له تونل څخه راوځي او د شفیرې په بڼه پر ځمکه پریوځي. په توده هوا سطح ټوله لیکې لیکې کیږي. د

نسله تولیدوي. که پاڼه د رڼا لوري ته ونیسئ، یا په  ۱۰تر  ۷اونیو پورې وي او په یو کال کې له  ۲کې ددې حشرې ژوند تر 

ووینئ. د ژوند ډیری فعالیتونه لکه: یوځای کیدل، هګۍ احتیاط سره حشره له پاڼې را وباسئ، کولی شئ هغه په روڼتیا سره 

اچول، د الروا او شفیرې  راوتل د سهار په مهال تر سره کیږي چې دا هم د تودوخې په درجې او د وریځو له پوښښ سره 

 تړاو لري. ددې حشرې کوربه نباتات لوبیا، کرم، کاهو، مرچ او د زینتي ګالنو ځینې ورایټۍ، ونې او بوټي دي.

 

 

 

 

 

 په لومه کې بند شوی فنکس نتونه د فنګس ناټ بالغ ماشی په تلک کې 
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هغه تاوانونه چې د لیف مینر الروا او شفیرې پاڼې به 

 اړولي

د ستروسو هغه څانګې چې د لیف ماینر پواسطه  

Phyllocnistis citrella ستروس    تاواني شوي دي    

هغه تونلونه چې د تونل ایستونکي چینجي لخوا 

 د رومي بانجانو پر پاڼو ایستل شوي دي  

تونل ایستونکي چینجي د تغذیې له امله په پاڼه کې تونلونه جوړیږي. په ډیرو تاواني شویو پاڼو کې سپینې لیکې د  تاوانونه:

پیدا کیږي او ډیری تاوان د تونل ایستونکي چینجي الروا اړوي چې د نبات د ظاهري ارزښت د کمیدو المل کیږي. ددې 

ننوځي. کیدای شي دا کار د پاڼې د ژیړیدو او توییدو المل شي. کله  حشرې په تونلونو کې ځینې وختونه فنګسونه او بکتریاوې

چې په دوامداره توګه د نبات کنټرول او پالنه ترسره نشي، کیدای شي تاوان هم د هګۍ اچولو او هم د حشرې له لوري وي. د 

لید لږ کړي او د محصول کیفیت تونل ایستونکي چینجي د شمیر زیاتوالی کولی شي د پاڼې د فتوسنتیز توان کم کړي، د ګل تو

 اغیزمن او له خرڅالو څخه یې وباسي.

 

یف لسره د  د حفظ الصحې ساتنه، کرنیز تناوب، د ناکاره بوټوکنټرول او بیولوژیکي کنټرول کولی شي له تاسې مدیریت:

رامه په ګ ۱۰ -مایعمحلول)صابون/د لوښو اینځلو  ٪۱ماینر چینجي په مدیریت کې مرسته وکړي. د حشره وژونکي صابون 

ا تر یپه اوږدو  ول کالیولیتر اوبو کي( د لیف ماینر د مدیریت لپاره یوه اغیزمنه الره ده. تونل ایستونکی چینجی کولی شي د ټ

د نبات  ک کارتهغه مهاله چې کوربه نبات په شنه خونه کې شتون لري، پاتې شي. د بالغې حشرې د لیدلو لپاره ژیړ سریښنا

خه لولو څه کې کښیږدئ. ټولې ککړې پاڼې او ناکاره بوټي له شنې خونې څخه لیرې کړئ. د حاصل له راټود تاج په برخ

د  ماینر مخکې سمدالسه صفایي پیل کړئ او د نبات پاتې شونې له سیمې څخه لیرې کړئ او د هغو مخ پټ کړئ څو د لیف

ولی شي د ینجی کچجي د بیا پیدا کیدو مخنیوی وکړئ. دا خپریدو مخه ونیسئ او د صفایي د ساتنې په مرسته د لیف ماینر چین

ضافاتو له ایا د  پاڼې د ننه په شفیره بدله شي یا له پاڼې را ووځي او پر ځمکه پریوزي چې کولی شي پر ځمکې د پرتو پاڼو

ځینې  ټ شي.ې پسطل څخه نبات ته را وګرځي. شفیره کولی شي په نباتي پاتې شونو، ناکاره بوټو او د کرلو په میزونو ک

ې څخه نې خونناکاره بوټي هم کولی شي د لیف ماینر چینجي د الروا د ودې کوربه شي. تویې شوې یا غوڅې شوې پاڼې له ش

خنیوی منوتلو لیرې کړئ. د تهویې کړکیو او نورو سورویو ته پردې یا جالۍ ونیسې او په دې ډول د لیف ماینر چینجي د ن

 وکړي.

 ره الندې کړنو ته پاملرن وکړئ:ددې حالت د مدیریت لپا

 ور زواسطه د نبات پاڼې له نږدې څخه وګورئ. لومړنې نخښه د تونلونو شتون دي، د پاڼې د تونل برخې ته د دوه ګوتو پ

څخه  ورکړئ څو الروا مړه شي او دا کار په کافي کچه ترسره کړئ. دا کار نبات ته فرصت ورکوي تر څو له ناروغۍ

 کې ډیرې ککړې پاڼې له منځه یوسئ. وژغورل شي. په باغچه

 مکه د ندې ځله ژیړو سریښناکه کارتونو یا تلکونو څخه کار واخلئ تر څو بالغه او هګۍ اچوونکې حشره ونیسي. د نبات ال

 پالستیکي ملچ پواسطه و پوښئ  چې ځمکې ته د الروا له رسیدلو او په شفیرې د بدلیدلو مخنیوی وکړئ.

 ې مخکې ژیړ ه مرحللنکو پاڼو پر سر لیدل کیږي. ښځینه حشره د پاڼو د ننه هګۍ اچوي. شفیره د بلوغ بالغ لیف ماینر د پریوتو

 رنګ خپلوي.

 نر مچ د یف مایپه اونۍ کې دوه ځلې د شنې خونې دننه برخې پلټنه ډیره مهه ده. د پردو له نصب څخه ځان ډاډه کړئ څو د ل

 تولید سیمې ته داخل نشي

 له حشره ولیدله، د سپرې یا بیولوژیکي کنټرول له پروګرام څخه کار واخلئکله مو چې بالغ او فعا 

  د نیمNeem م ارګانیک غوړي مخکې له دې چې حشره د بلوغ دورې ته ورسیږي، ژوند یې ګډوډوي. همدا رنګه د نی

Neem .غوړي د حشرې د هګۍ اچولو توان هم مختل کوي 

  ده. یزه کمهمنځه یوسي او د پاڼو په داخل کې الروا ګانو باندې یې اغګیاهی حشره وژونکی هم کولی شي بالغه حشره له 
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هغه تاوان چې دوه ټاپې لرونکې جوال 

دیچې د مرسل ګل ته اړولی   
poinsettiaبوټی ته یې تاوان  د لویس کنه چې د  

  اړولی دی
جوال کنې چې دوه ټاپې لري د بادرنګ 

 پر بوټي یې جال اوبدلی دی

  Mites کنې یا

ربه نباتاتو پښې لري او که د کو ۸ملیمتره کم اوږدوالی لري( دي چې  ۱تشریح: کنې کوچني موجودات )معمواْل له : ېکن

نې کسیمه پراخه وي، ستر تاوانونه د شنوخونو محصوالتو ته وراړوي. ددې آفت ډیر ډولونه شته، جوال ته ورته 

((Tetranychus urticae  او دوه ټاپې لرونکې کنېtwo-spptted spider mite  همو مکنې چې دا دوه ډوله کنې له

او د کارمن جوال   (Eotetranychus lewisi)آفاتوڅخه ګڼل کیږي، نور ډولونه یې لکه: اوتترانایکس لیویسي 

(Tetranychus cinnabarinus)   اڼې او پپه ګډون کولی شي درانه تاوانونه واړوي. کنې د تارونو ښې شبکې تولیدوي چې

ځینې  باتاتونه اوبي. جوال یا عنکبوتي کنې د نباتاتو په یوې لویې ټولګې له داخل څخه بهر ته یرغل کوي. د څانګې سر

ړوي او د لنه جوځانګړي ډولونه لکه د صنوبر او جوال کنې هم شتون لري. ددې حشرې غټوالی څو ملیمترو یا د یو انچ لږه س

 ه رنګ وي.پکوربه نبات 

نې آفت په کبرخې ته فشار ورکوي او د نبات د حجرو شته مواد زبیښي. د  epidermisس اپیدرمدا کنه د نبات د  تاوان:

رونکې لټاپه  زیات شمیر کې په مختلفو محصوالتو یرغل کوي او کولی شو هغه د نبات په مختلفو برخو کې ومومو. د لوییس

نکې او لوییس ندې موندل کیږي. د دوه ټاپې لرولومړی د پاڼو په شاګانو با  carmine spider miteاو کارمین جوال کنې 

وي دي، د یستل شاکنې د تغذیې له امله نبات ته ورته زیان رسیږي او د نبات تاوان لیدلې برخه چې د حجرو داخلي توکي یې 

 ژیړو خالونو په څیر د پاڼې پر مخ لیدل کیږي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و د ې د کنکله چې د کنې شمیر زیات شي، د ټولو نباتاتو د پورتنۍ برخې پاڼې خال لرونکې یا یې رنګ روښانه کیږي چ

 غو بوټو یاهونه )د امله برنجي مالومیږي. هغه پاڼې چې ډیر زیان یې لیدلی، کلکې او ماتیدونکي کیږي. ځینې وختډیروالي له 

ولیدوي. پاره تلونو چې د بینډۍ او پنیرک له کورنۍ څخه دي( د غبرګون یا عکس العمل په موخه نبات یو ډول زهر د تغذیې 

 د نبات پانې ژیړې او توییږي.آن تردې چې د لږو کنو د یرغل په پایله کې هم 

 دارټ یا کد کنې لیدل په غیر مسلحو سترګو ستونزمن دی مګر د هغو لیدل په ژیړ سریښناک  د کنې مدیریت او کنټرول:

ي چې ونو، دایونه ځکاغذ پر مخ د نبات د ښورولو پواسطه شونی دی. د پاڼې پر مخ د تور یا سره خالونه د پانې د بیښل کیدو 

 دکولی شي.  ې ژوندکولید نباتات، زینتي نباتات او نورو وښو ته درانه تاوانونه اړوي. کنې په توده او وچه هوا د خوړو د ت

ې خونې له شن آفت د پرمختګ د مخنیوي لپاره ناکاره بوټي له زنتي نباتاتو څخه لیرې کړئ او په حشرې اخته ټول نباتات

 څخه بهر کړئ.

 Spider mites )غڼې ته ورته کنې( جوال کنې

ړخونو کې لري. د اپښې او دوه لویې ټاپې د بدن په دواړو  ۸میلیمتره اوږدوالی لري،  ۵/۰ – ۲۵/۰دا کنې دوه ټاپې لري او 

یا با کیږي او کو پیدجوال کنې الروا، نمف او بالغه حشره د پاڼې له الندنۍ برخې څخه تغذیه کوي چې په پاڼه باندې د ژیړو ټ

ه لا له امله ککړتی پاڼه رژیږي. دا د نبات د ودې او محصول د کمیدو المل کیږي چې په پای کې د ډیرې پاڼه ژیړه او آن ټوله

ال ي. که د جونځه وړمنځه والړ شي. دا حشره د نمف او بلوغ په مهال پر نبات د جالونو د جوړولو له امله د نبات ښایست له م

و ډولونو مختلف تارونو وپوښي. دوه ټاپې لرونکې کنې د نباتاتو په کنې شمیر زیات وي، کیدای شي چې ټول نبات د جوال په

 ۵/۰رې مونثه پښې لرونکې حش ۸لکه: د محصوالتو د تولید لوی نباتات او زینتي نباتاتو کې په سلګونو کوربه لري. ددې 

 میلیمتره اوږوالی لري، ګرده خیټه لري او دوه ټاپې یې تل پر بدن باندې وي.
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ې شنې توکي چ د جوال کنې د مدیریت لپاره پر خپل وخت نظارت او پیژنده مهمه ده. هغه نباتي تشخیص کنټرول او مدیریت:

 ه تیره بیابرخې پ حساسیتونو او ورایټیو ته باید په کلکه پاملرنه وشي. د شنې خونې مختلفېخونې ته راوړل کیږي او د هغو 

نظمه شي، م هغه ځایونه چې وچ او ګرم دي باید له نږدې څخه وکتل شي. زینتي نباتاتو لپاره مخکې له دې چې آفت زیات

 تر وګورئ.نباتي څیړنه په پام کې ونیسئ. د ګالب نبات دواړه پاسنی او الندینی چ

 د جوال کنې د پیژندنې لپاره له السې ذره بین یا لنز څخه کارواخلئ 

 کړيوو پیل د بالغو کنو او د اوبدل شویو جالونو د کتنې لپاره د پاڼو شاګانې وکوړئ، کیدای شي اخته پاڼې په ژیړید 

 نګو او پاڼوې د څاپر کاغذ راتویې شي چ یو سپین کاغذ د پاڼو الندې کښیږدئ او پاڼې او څانګې په زور سره وڅڼډئ. کنې باید 

 په پرتله به د کاغذ پر مخ په آسانۍ سره د لیدلو وړ وي.

 ددې لپاره چې د حشرې له یرغله مخنیوی وکړئ، ډاډ تر السه کړئ چې د دروازې او د تهویې د کړکئ پردې شته 

  یږي، نو د دوا شیندنې کزیاتې کنې لیدل  ۱۰باندې له  دانو لږو کنو لپاره پاڼې و اینځئ، که په هره پاڼه ۱۰په هره پاڼه کې له

وګرام کارول زیاتې حشرې ددوی د زیات شمیر ښودنه کوي او د سپرې د پر ۱۰پروګرام پیل کړئ ځکه په هره پاڼه باندې له 

 یوازینې موثره الره ده.

 دوا شیندنه باید د پاڼو په شاګانو چې د حشرې د راټولیدو ځای دی، ترسره کړئ 

 و څخه یندونکشچې د کنو شمیر زیات شي، ددې لپاره چې دوا د کنو د جالونو دننه هګیو ته ورسیږي، د زیات فشار دوا  کله

 کار واخلئ

 ر ددې لپاره چې حشرې له حشره وژونکو سره مقاومت ونه مومي، هڅه وکړئ له غیر کیمیاوي حشره وژونکو څخه کا

 واخلئ

 Tomato Russet Miteد رومي بانجانو سرې کنې  

ملیمترو په اوږدوالي ډیر کوچني چینجي دي او له السې لنز څخه یې پرته نشئ لیدالی. تاسې به  ۲/۰د رومیانو سرې کنې د 

یا نارنجي کیدل ووینئ. د رومي کنې مخروطي بڼه او نخودي یا ګالبي رنګ لري، تاسې په سهوې سره په پیل کې د پاڼو ژیړ 

د رومي کنه له جوال کنې سره چې دایروي او اوږدې دي، غلط نشئ چې تل دوه ټاپې په خپلو څنګونو باندې لري او تل 

ت د رومي بانجانو پر پاڼو، څانګو او ګالنو باندې په جالونه جوړوي. پر نبات د ضرر نښې ددې آفت د شتون په مانا دی. دا آف

زیات شمیر کې لیدل کیږي چې د نبات ظاهري بڼه برنجي رنګ غوره کوي. د زیان نخښې د نبات ژیړیدل، د پاڼو تاویدل او 

د مرګ مړاوی کیدل، د القاح شوو ګالنو توییدل او برنجي رنګه چاود، چاود شوې میوې دي چې که کنټرول نشي، د نبات 

 المل کیږي.

 

 د رومي بانجانو سور رنګه کنه د رومي بانجانو میوه برنجي رنګه او چاود چاود شوې ده د رومي بانجانو سور رنګه کنه

لرونکې بالغه جوال کنهدوه ټاپې  له ژمي څخه مخکې جوال کنه چې دوه سور نګه ټاپې  

 لري

د دوه ټاپې لرونکې جوال کنه له هګیو سره  

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/A/I-AC-ALYC-AD.030.
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د رومي بانجانو ککړه پاڼه او څانګه غوړه بڼه غوره کوي چې وروسته وچیږي او په برنجي رنګ بدلیږي. ضرر د  تاوان:

نبات له الندې برخې پیلیږي او مخ پورته ځي. د دوبي په توده هوا کې چې د کنې شمیر لوړې کچې ته رسیږي، کیدای شي 

 تاوان په شنو خونو کې پیښیدلی شي ځکه چې لوړه تودوخه لري. چې نبات لغړ)بې پاڼو( شي. دا

 دوني ګل یا د د پتکنټرول: د سلفرو ګرد یا نمجن سلفر د رومي بانجانو د سور رنګه کنې لپاره اغیزمن دي. رومي بانجان بای

ې هغه ددې کوي ځکه چ له کورنۍ څخه وي او د کچالو په څیر وده solanaceousهغو نباتاتو په خواکې ونه کرل شي چې د 

 کنې یو بل طبعی کوربه دی. د شپې په مهال د سلفرو سوځول هم ددې آفت د کنټرول لپاره ګټور دی.

 Cutworms یا کټ وارم غوڅوونکي چینجي

د ډیری سبزیجاتو لکه ګازرې، کاهو، پیاز، رومي بانجان، مرچ، تور بانجان، لوبیا، جوارو او غوڅوونکي چینجي تشریح: 

... معمول آفت دی. د کټ وارم ډیر ډولونه د ګلدانیو په خاوره کې شتون لري. ددې حشرې ځینې ډولونه د ځینې محصوالتو 

نځني جسامت لرونکی پتنګ دی، نصواري یا ایره یي پر پاڼو او څانګو یا د هغو په میوو یرغل کوي. بالغ کټ وارم یو د م

سانتیمتره( اوږدوالی لري او  ۷/۳انچه ) ۵/۱رنګ لري چې تقریبْا یو انچ اوږدوالی لري. بالغه الروا یې ځواکمنه ده او نږدې 

رم پتنګ د توري په څیر کږیږي. د کټ وا Cپوستکی یې نصواري یا ایره یي رنګ لري. کله چې یې الروا په غصه شي، د 

تر ډیره په یادو شویو رنګونو او د مخکني وزرونه یې خال، خال وي. ددې حشرې د ډیری ډولونو وروستني وزرونه ایره 

  یي یا د څرمنې په څیر او یا نصواري رنګ لري.

ډیری ځوان او تنکي نباتات د کټ وارم لخوا تاوان ویني او یا له منځه ځي. دا چینجي د ورځې په مهال ترخاورو :  تاوان

الندې پټیږي. د شپې په مهال د تغذیې لپاره راوځې او د نبات له تاج څخه الندې برخه غوڅوي. د کټ وارم ډیری ډولونه 

ه د سبزیجاتو نیالیو ته هغه مهال تاوان وراړوي چې نبات کوچنی او کیدای شي نباتاتو ته تاوان واړوي. کټ وارم تر ډیر

پوستکی یې تنکی وي. کټ وارم په دوبي کې هم فعال وي، او په حقیقت کې وروسته له پسرلی هم دوی ستونزې جوړوي. د 

. د کټ وارم لخوا کټ وارم شمیر په هر کال کې توپیر لري، کله یې چې شمیر زیات وي، کولی شي یو بڼ هم له منځه یوسي

ډیر تاوان هغه وخت پیښیږي چې د نبات څانګه ځوانه وي او چینجی یې هم د خاورې له سطحې یو څه پاس یا الندې څانګه 

، bronzed cutworms، برنجې یا برنزه کټ وارم  black cutwormsخوري. ځینې کټ وارمونه لکه: تور کټ وارم  

 د شپې په یرغلونو کې ډیر نباتات غوڅ کړي او خطر جوړونکي وي.کولی شي  army cutwormsآرمي کټ وارم 

 د کټ ورم یو اړخ تیاره رنګ لري رنګه کټ وارم او شفیره یې غوڅونکی چینجی

د کټوارم ښکاره تاوان دید نیالیو غوڅول   

 

 کټوارم او تاوان یې جوارو ته

 
د رنګه کټ وارم تاوان چې د رومي بانجان ته یې 

 اړولی دی
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عالیت فتون او شد خپلې کروندې منظمه کتنه د مازدیګر یا د شپې په مهال پیل کړئ چې کټ وارم فعال وي څو یې د  مدیریت:

ي. و وړ وسره د لیدلیژندنه وشي. خپل نباتات د سهار له مخې چک کړئ چې نوي زیانونه په آسانۍ پ په لومړي پړاو کې

 دنبات  تاسې ځمکې ته نږدې غوڅو شویو یا ډیرو مړاوو نباتاتو پسې وګورئ. )هغه مهال چې کټ وارم په تیزۍ سره د

ذیې م د تغخوړلو په حال کې نه دي(. همدارنګه تاسې کولی شئ د حشرې فاضله مواد د ځمکې پر مخ وګورئ  چې د کټ وار

رې د و د حشڅیړنې لپاه د غوڅ شوي نبات الندې د یو فوټ مربع ځمکې په لوړو ژورو ا ښودنه کوي. د کټ وارم د شتون د

که رومي تاتو لپټیدو پر ځایونو الس تیر کړئ. د کټ وارم کنټرول هغه مهال آسان دی چې الروا یې کوچنۍ وي. د ځینې نبا

 ارت تر سره شي:او مرچو لپاره پکار دي د محصول د  راټولولو په مهال باید په الندې ډول نظ

 ناکاره بوټي، ګیاهي پاتې شوني او د کټ وارم د هګۍ اچولو ځایونه دې له منځه یوړل شي 

 د ځمکي اړول او نرمول د نباتي پاتې شونو د له منځه وړلو او د هګۍ اچونې پروسه کمزورې کوي 

 ستل ر واخیه چې له کمپوست څخه کاله شنې سرې څخه کار مه اخلئ ځکه د هغې کارونه د آفت هګۍ اچونه تشوقوي، ښه دا د

 شي

 Mealybugsسپږۍ یا خړه میلی بګ 

په شنو خونو کې جدي او دوامدارې ستونزې زیږوي. دا حشرې تر ډیره په ستروسو او د  Mealybugsتشریح: ملی بګ 

انګورو په تاکونو کې لیدل کیږي. دا سپږۍ  د خپلې خولې پواسطه د نبات په نازکو پاڼو او څانګو باندې فشار راوړي او 

یږي( او هم د بلوغ په پړاو کې له ګیاه څخه شیره یې زبیښي. دا حشره هم د نمف په پړاو کې) چې د خزندې په حیث پیژندل ک

تغذیه کوي او د نبات د کوچني، پاتې کیدو، د پانې د ژیړیدو او نبات د یوې برخې د کږیدو المل کیږي. د سپږیو ډیری ډولونه 

یښې لکه: د ستروسو سپږۍ او د اوږدې لکۍ لرونکې سپږۍ خطرناکې دي. ځینې نور ډولونه یې هم شته چې د نباتاتو له ر

 څخه تغذیه کوي.

ددې حشرې دیری ډولونه ژمی د هګۍ په بڼه تیروي چې په پسرلي کې زیږیږي، دا سپږۍ د نبات شیره زبیښي او نبات 

انچو پورې اوږدوالی لري.  ۵/۱تر  ۲/۱کمزوری کوي او د میوې د توییدو المل کیږي. سپږۍ نرم بدنه، بې وزره او د 

 ي. ددې حشرې الروا هم ګرځنده وي.د سپین وږي په بڼه نښتی و ددوی کورنۍ د پاڼو او میوو تر منخ

نه سره می سپږۍ موم ته ورته ُکرک یا پت باندې پوښل شوې ده، تر ډیره یو ځای اړ یو پر بل سریښ ژوند ځانګړتیاوې:

ورو حشرو په ن د Mealybugلري. له دې سره سره باید ددوي دا ُچپه ټولنه تاسې ونه غولوي. که څه هم د سپږیو دا نژاد 

 ویې اولپرتله ډیر ورو تکثر کوي، )هر نسل یې یوه میاشت وخت نیسي( دوی کولی شي په ورو مګر په دوامداره توګه 

وټه یو د کورانوونکې کچې ته ورسیږي. د نبات پاڼې له طبعي حالت څخه باسي او په ټوله کې نبات کمزوری کوي. د سپږ

و په ورو اند دی د سپږۍ یوه حشره له نږدې وکتله شي، نو دا د نرم او قوي بدن خاو کیدو ځای د مالوچو په بڼه بریښي. که

 حرکت کوي.

 

 

 

 د ستروس د سپږۍ کورنې

 

 اوږده لکۍ لرونکې ځځینه خړه سپږۍ
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 خړو سپږیو په نبات د حملې په حال کې د خړو سپږیو حمله په شنه خونه کې د خړو سپوږیو کالوني

 

 د سږۍ تغدیه

یوځای او په زیات شمیر کې اوسیدل خوښوي او پر نبات باندې د پنبې یا مالوچو په  mealybugد ملی بګ حشره  تاوان:

څیر یو پوښښ منځته راوړي. دوی د میوو د ونو او نورو بوټو له څانګو او پاڼو څخه تغذیه کوي. ددوی د شمیر زیاتوالی د 

المل کیږي. سپږۍ کولی شي په موم ته ورته  نبات وده کموي او د میوې او پاڼې د ژر توییدو او د څانګو د سرونو د وچیدو

 موادو یا سپینو سریښناکه او شاتو ته ورته ترشحاتو سره میوه وپوښي او میوه تاواني کړي

د کال په اوږدو کې د مساعدې هوا د لرلو له امله د کور دننه یا د 

لپاره مساعد دي او طبعي   mealybugشنې خونې نباتات د سپږیو 

دوښمنان چې سپږۍ کنټرولوي، د ننه راتلی نشي. سپږۍ 

mealybug   ،د نبات د پوستکي عصاره خوري، د نبات قوت کموي

د سپږیو راټولیدل او د هغو د موم کوټې یا ډیرۍ نبات ښایست کموي. 

د نبات له پاڼو او څانګو څخه د ډیرو سپږیو تغذیه د نبات وده کموي 

د پاڼو د توییدو المل کیږي، روغ نبات پرته له دې چې تاوان ور او 

ورسیږي، لږې سپږۍ زغملی شي. د څو کلنو نباتاتو ډیر ډولونه د 

سپږۍ پواسطه تاواني کیدلی شي. د میوه لرونکو ونو په منځ کې د 

ستروسو کورنۍ ته تر ټولو زیاتې ستونزې جوړوي.  مګر د 

mealybug  کلکو خستکو لرونکو ونو کې  سپږۍ ځینې وختونه په

هم لیدل شوې دي چې ډیر کم تاوان پیښولی شي. سپږۍ د انګورو پر 

تاکونو هم یرغل کوي، یو نوی ډول یې پر ریښه او ځمکې ته نږدې برخو باندې یرغل کوي او پر انګورو یې یرغل ښکاره 

 ندی. د اوږدو لکۍ لرونکو سپږیو پواسطه هم یرغل تر سره کیږي.

ه لپاره ستونز د هغو آفاتو له ډلې څخه دی چې د شنوخونو او د کور دننه نباتاتو :سپږۍ mealybugو کنټرولک د مدیریت ا

ي. که ګه کیږجوړي چې باید کنټرول شي. که سپږۍ په خپل وخت وپیژندلې شي او شمیر یې هم لږ وي، درملنه یې په سمه تو

ئ. کله چې ځه یوسککړ نباتات د آفت د خپریدو د مخنیوي لپاره له من یوازې یو څو نباته یې اخته کړي وي، دا به ښه وي چې

ات ربه نبسپږۍ پر نبات ولکه وکړي، دا به ګرانه وي چې په اغیزمن ډول کنټرول شي. ددې حشرې ښځینه کولی شي له کو

فت مخنیوی خوا د آوروسته هم ښکاره شی. د بزګر ل ۴۵ورځو ژوند وکړي او دا حشره کولی شي له  ۱۹تر  ۱۰څخه پرته له 

 لومړنۍ دفاع ده.

 شنې خونې یا بل ځای ته په راوړل شویو نباتاتوکې د سپږۍ د شتون نخښې وڅیړئ 

 د نباتاتو له پاکولو یې پیل کړئ 

 کورني ککړ نباتات هیڅکله هم مه ساتئ او شنه خونه له ناکاره بوټو او نباتي پاتې شونو پاکه وساتئ 

 یوسئ ډیر ککړ نباتات ډیر ژر له منځه 

 د کرنزو نباتاتو ککړ میزونه په دقت سره و اینځئ 

 د ککړو ګلدانیو له پاکولو څځه مخکې بیا هغه مه کاروئ 

 د سرې ورکولو اړینه کچه وساتئ 
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اره ریدو لپکه یو څو محدوده نباتات زیات په مرض اخته شوي وي، بزګران تر ډیره د ناروغۍ د نه خپ کیمیاوي کنټرول:

ان دی. د ل یې ګرمنځه وړي. ددې لپاره چې سپږۍ په امنو ځایونو او په متراکمه کالونیو کې اوسیږي، کنټروککړ نباتات له 

اس یو حس سپږۍ مومي پوښښ هم هغه له کیمیاوي موادو څخه ساتي. ځوانې سپږۍ د موم پوښښ نه لري چې دا ددوی د ژوند

پاره د لنټرول کژونکو تکرار ته اړتیا ده. د حشرې د ډاډمن پړاو دی. تر ډیره د سپږۍ د مدیریت لپاره د کیمیاوي حشره و

ه هم یونو تنباتاتو واټن زیات کړئ. په همدې مهال د تماسي حشره وژونکي کارولو ته اړتیا ده څو دوا د نبات پټو ځا

ا اخلئ او بیکار و ورسیږي. دا به ښه وي چې د سترو او قوي حشرو د را ایستلو لپاره له ځواکمنو اوبه شیندونکو پیپونو څخه

د  ونه اووروسته تماسي درمل وکاروئ. تماسي حشره وژونکي لکه: د حشراتو د ودې تنظیم کوونکی، حشره وژونکي صابون

اره ونو لپبڼوالۍ غوړي یا تیل، د حشرې نمف، د ودې په حال کې هګۍ او نورې هګۍ له منځه وړي. )دا درمل د هغو خای

 چمتو شوي دي چې ښه پوښښ لري.(
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د چک په جمهوریت کې یو غیر دولتي نړیوال سازمان  ( موسسهPIN)د 

 دی چې د نړۍ په ګوت، ګوټ کې پراختیایي مرستې چمتو کوي

 

 دا مالوماتي پاڼې د کرنې د مسلکي لیسو د زده کړې په برخه کې د ښه

والي راوستلو په موخه د چک جمهوریت د پراختیایي مرستو پواسطه 

 خپرې شوې دي.
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