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با همراه زراعتی تناوب
الی 2 جات غله با نباتات

سال 3
کچالو بقایای اوری جمع

و نموی فصل اخیر در
ان بردن ازبین

در هرزه گیاهان آوری جمع
شوید متیقین و فصل اخیر

دوران در قانغوزک
زندگی نباتات استراحت

کنند نمی
رفع از بعد عمیق قلبه

حاصل
روز چندین برای اب غرق

در حاصل رفع از بعد
زمستان

مانند خورد جات غله کشت
خساره که جای در گندم

میکنند وارد
مانند رس زود انواع کشت
در فعال که موکی چندرا
است موجود افغانستان

در مانیتورنک کردن شروع
و شده هواگرم ثورکه ماه

به شروع ها قانغوزک
هفته هر و کند می فعالیت

شود دیده یکبار
صورت یکبار هفته مراقبت

گیرد
پایانی و باالی های قسمت

حشره که شود دیده برگ
ها برگ از الروا یا کامل

حشره و کنند می تغذیه
برگ تحتانی قسمت در مونث

گذارند می را تخم ها
ای کتله قسم به را تخم
عدد 30 الی 20 تعداد به

می برگ پائین سطح در
گذارند

تعداد به بته یک در اگر
شد دیده عدد 20 تا 15
شود اغاز کنترول باید

اوری جمع
ها قانغوزک
دست توسط

بردن ازبین
قسمت که تخم
برگ تحتانی
کتله قسم به
گذاشته ای
و شوند می
اسانی به
دید قابل
میباشد

مفیده حشرات
را فالبینک

بین از
نبرید

بخاطریکه
الروا و تخم

را حشره
کنترول
میکند

بپوشید را محافظتی لباس پاشی دوا وقت در همیشه

را تان جلد و دهن جشم، دایم پاشی محلول وقت در
نمائید محافظت

شده تصدیق کان فروشنده از دایم را ها آفتکش
نمائید خریداری

نگهدارید دور اطفال دسترس از دایم را ها آفتکش

کشیدن سگرت و نوشیدن خوردن، از پاشی محلول وقت در
نمائید داری خود

استعمال
امیداکلوپرید
(رودیفناک)

لیتر ملی 2-1
آب لیتر فی

شامل جهان صحی سازمان دوم صنف در
ان از دارد بعد متوسط زهریت است
میشوند خارج تخم از ها نوزاد که

شود استفاده افتکش

استعمال
2 دلتامترین
فی لیتر ملی

آب لیتر

شامل جهان صحی سازمان دوم صنف در
ان از دارد بعد متوسط زهریت است
میشوند خارج تخم از ها نوزاد که
در باید ادویه شود استفاده افتکش

روز 15 های وقفه به دومرحله
صورت الروا مرحله در شود تکرار

گیرد

از بعد متبادل آفتکش استعمال
را مقاومت آفتکش یک استعمال

میاورد پائین

رهنمای تصمیم گیری مدیریت آفت: لست سبز و زرد

قانغوزک کلورادوئی کچالو

LOSE LESS, FEED MORE
Plantwise is a CABI-led global initiative  www.plantwise.org
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