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የአዲሱ መጤ ተምች ያደገ ትል በሰውነቱ የመጨረሻ 
ጫፍ በቂጡ በኩል አራት(4) ማዕዘን የሚፈጥሩ ጉጦች 
አሉት፡፡

የአዲሱ መጤ ተምች ትል ጭንቅላቱ ጥቁር ሲሆን 
በጭንቅላቱ የወየበ የተገለበጠ የእንግሊዘኛ ፊደል  Y 
ቅርፅ አለው፡፡

አዲሱ መጤ ተምች ትሎች እያደጉ ሲመጡ ነጣ ካለ 
አረጓዴ ወደ ቡናማነት ይቀየራሉ፡፡
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እንቁላሎች ከሴቷ የእሳትራት ተፈቅፍቆ በሚወጣው 
ሻጋታ በመሰለ ነገር ይሸፈናል፡፡

የተምች ሴት እሳትራት ከ100-200 እንቁለሎችን 
በአንድ ዙር በበቆሎ ቅጠል ታችኛው በኩል ትጥላለች፡
፡ እንቁላሎች ከመፈልፈላቸው በፊት ከአረጓዴ ወደ ነጣ 
ያለ ቡናማነት ይለወጣሉ፡፡

ከተፈለፈሉ በኃላ ትናንሽ ትሎች በቅጠሉ ታችኛው አካል 
ጀምሮ መመገብ ይጀምራሉ፡፡
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የጎለመሱ የእሳትራቶች ወንዴና ሴቴ በመጠን ይለያሉ 
ሴቷ በለጥ ትላለች ወንዱ በመጠን ያንሳል፡፡ ወንዱ 
በክንፉ ግራና ቀኝ ጫፍ ነጭ ግልፅ ቅርፅ ያለው ሲሆን 
በክንፍ ግራና ቀኝ መካከሉም ላይ ቡናማ ግልፅ ቅርጽ 
አለው፡፡ ሴቷ ግራጫ ቡራቡሬ ስትሆን ቅርጽ የለባትም

ኩብኩባ (ሙሽሬ) የሚያብረቀርቅ ቡናማ ነው፡ ፡ 
በአብዛኛው ከ 2-8 ሳ.ሜትር አፈር ውስጥ ይገኛል፡፡

የአዲሱ መጤ ተምች ትሎች ከ 3-4 ሳ.ሜትር የርዝመት 
ደረጃ ላይ ሲደርሱ ከፍተኛ ጥፋት ያደርሳሉ፡፡

የአዲሱ መጤ ተምች የተለያዩ የዕድገት ደረጃዎችን መለያ ፎቶ ግራፍ መመሪያ

ስለ አዲሱ መጤ ተምች ለበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎን: 
www.fao.org/fall-armyworm/en  እና  www.cabi.org/ISC/fallarmyworm
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ትናንሽ ትሎች እንደተፈለፈሉ በቀጭን ክር መሳይ 
ነገር ተንጠልጥለው የሚታዩ ሲሆን በነፋስ በተለያየ 
አቅጣጫ ወደ አዳዲስ ተክሎች ይበተናሉ፡፡

ትሎቹ በቆሎ/ማሽላ ሙሽራ ውስጥ ገብቶ በሚገቡበት 
ጊዜ ቀዳዳዎች ይፈጥራሉ፡፡ እነዚህ ተቀራራቢ የሆኑ 
ቀዳዳዎች ቅጠሉ ሲውለበለብ ይታያሉ፡፡

ትናንሽ ትሎች ቅጠሉን በመፋቅ ነጣ ያለ ወንፊት 
አድርገው ይመገባሉ፡፡
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የአዲሱ መጤ ተምች ትል ተደጋጋሚ ጥቃት የሰብል 
ቡቃያ መቀመጫ መነሳነስ ተመግቦ ማጥፋትና 
የቆረቆንዳ ሽፋን በስቶ ገብቶ ገና ለጋ ፍሬ ተመግቦ 
ማውደም ሲሆን ጥራቱን ከማጓደሉም ባሻገር 
ምርታማነትንም ይቀንሳል፡፡

የአዲሱ መጤተምች ትል ለጋ በቆሎ እሸት ቆረቆንዳ 
በጎን በስቶ በሚገባባት ጊዜ ፍሬውን ከማበላሸትና 
ከመጉዳት ባሻገር ዝናብና ነፍሳት እንዲገቡ በማድረግ 
እንዲበሰብስ ያደርጋሉ

ይህ በምስሉ የሚታየው ልጅ በተምቹ የተጎዳ በቆሎ 
ያሳያል፡፡
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በተደጋጋሚ ትሉ በቆሎ ሙሽራ ውስጥ የሚመገብ 
ከሆነ የላይኛው ቅጠል በርካታ የተደራረቡ ቀዳዳዎች 
ይኖሩታል፡፡ የተቀደደ ጠርዝና የትሉ ቆሻሻ (ፅዳጅ) 
በግልፅ ይኖራሉ፡፡

የተምቹ ትሎቸ የተክሉን ቅጠል እየፋቁ ዳርዳሩን 
እየተመገቡ ወደ ሙሽራው ውስጥ ከገቡ ቀድሞ 
የተባዩን መኖርና ጥቃት ለመገመት አያስችልም፡፡

ያደጉ ትሎች የደረሰ በቆሎ ቆሮቆንዳ ሽፋን በጎን 
በስተው ገብተው ይመገባሉ፡፡

በአዲሱ መጤ ተምች የተጎዳ በቆሎ የፎቶ መግለጫ
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