مستقیم باالی کیفیت وکمیت نباتات فالیزی وارد میکند مگس

نتیجه گیری:

خربوزه بعد از مرحله الروا شامل مرحله  Pupaeشسده کسه

نتایج که از منابع بین المللی در اثر تحقیقات درقسمت کسنستسرول مسگس

دراین مرحلسه مسیستسوان دوران حسیسات خسود را در زیسرخسا

خربوزه بو ود آمده مختلف بوده است بطسور مسثسال در کشسور ساپسان

سپری نماید یکی از ویژه گی های این مگ

مقاومت آن در

مقابل سردی زیاد میباشد.

ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی

معلومات در مورد مگس خربوزه

استفاده میگردد اما در افغانستان در نتسیس سه آزمسایشسات تسحسقسیسقساتسی کسه

خسربسوزه دارای رنسر زرد  ،نرسواری نسارنس سی و

دیپارتمنت امراض و آفات ریاست تحقیقات انس سام داده اسست ارزان

دارای خال های سیاه وسه خط نروار ی رنسر در بسالس سای

ترین و موثر ترین طریقه خریطه نمودن میباشد این طریقه همم بمرای

بال ا

محیط زیست و هم برای فالیزکارو فامیل آن آسیب نمی رساند همچنان

خویش میباشد و یک خط نرواری رنر دیگر در نو

دیده میشود در م موع متمایل به رنر پلنر میسبساشسد .سنس

یک خریطه که ازتکه سان کوره به اندازه  21/8انچ ساخته میمشمود

مونث آن دارای رنر خاکی با بال ای درشت است الروا ایسن

هم ارزان بوده و هم برای چندین سال دوام خمواهمد نمممود بمنما یمک

مگ

ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

مونث نتی ه مسوثسر داده و فسعسن ایسن طسریسقسه رایسج

میباشد در بعضی از کشوراز طریقه تربیه نمسودن دشسمسنسان طسبسیسعسی

عالیم مگس خربوزه:
مگ

عقیم ساختن ن

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

در حین پخته شسدن از مسیسوه مرسار خسارر در روی

زمین میگردد Pupae .این مگ

درتحت زمین ا گسرفستسه

و بعد از ده الی  21روز دوران حیات خود راتکمیل میکند.

طریقه موثر بوده و برای زارعین کشور سفارش میگردد.
استعمال خریطه باعث  %08لوگیری از خساره خربسوزه مسیسشسود و
استعمال آن در وقت که خربوزه اندازه چس سار مسغسز یسا زردآلسو بساشسد
داخل خریطه نموده و بعد از دو هفته که پوست سخت گردیده بسعسدآ بسه
خربوزه خورد دیگر استعمال یابد به هسمسیسن تسرتسیسر پسروسسه را ادامسه
بدهد.
استفاده از ادویه های کیمیاوی باعث ملوث شدن محیط برای انسان هسا
و حشرات مفیده در ساحه زراعستسی مسی گسردد و خسریسطسه نسمسودن یسا
کنترول میخانیکی از میتودهای م م میباشد.

طریقه های دیگر مانند تناور – عمیق قلبه نمودن – یخ آر زمسستسانسی
از مله کنترول زراعتی میباشد که اهمیت خود را نیز دارند و میتواند
 08الی  % 08خسارات را کمتر سازد.

حشره کامل مگ

خربوزه

آدرس :ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی ،بادام باغ ،کابل
ویب سایتwww.aria.gov.af :
تهیه کننده :دیپارتمنت تحقیقات امراض و آفات زراعتی
تصحیح کننده :کمیته نشراتی ریاست تحقیقات زراعتی
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مقدمه:
خربوزه یکی از اقالم م م رادراتی کشور میباشد .کشت این
نبات از زمان ای قدیم به این سو در والیسات شسمسال و سنسور
کشور روار دارد .خربوزه نبات یک سسالسه شسیسریسن – خسوش
طعم – سر شار از مواد قندی میباشد و به قسم تازه و خشسک

معرفی مگس خربوزه:
نام علمی آن مسگس

یک نوع از مگ

دوران حیات:
 ) Myiopardalis Pardalilnaبسوده

های میوه میبساشسد  .آفست مسذکسور انسواع مسیسوه

ات و سبزی ات را تحت حمله خویش قرار داده و بساعسث مسحسو

مورد استفاده قرار میگیرد .خربوزه افغانی در مسارکسیست هسای

محروالت گردیده ویا محروالت را متضرر می سسازد مسگس

منطقه از ش رت عالی برخوردار بوده مررف کسنسنسده گسان و

خربوزه برای اولین بار در امریکا تشخیص شده و در ساپسان از

عالقه مندان زیاد دارد ،تسولسیسدات خسربسوزه بسعسد از گسنسدم در
مناطق مذکور تو ه بسیاری از تا ران را به خود لر نمسوده

که قدرت حارل دهی یک ریر زمسیسن در مسنساطسق مسذکسور
طوری اوسط دو نیم تن میباشسد و هسمسچسنسان قسیسمست فسی سسیسر
خربوزه در وقت رفع حارل در سسال گسذشستسه  )08افسغسانسی

بروز نموده وبعد از مدت تقریسبسی یسک هسفستسه شسروع بسه تسخسم
گذاری می کند وطول عمر ایسن آفست از  08السی 280روز
می رسد و ن

مذکسر آن از  08السی  00روز عسمسر دارد

وهر حشره مونث درحدود  210الی  188بیضه تخم درطول

طریق افریقا در سال  )2058گذارش گردیده و در قساره آسسیسا
در کشور های بحیره مدیترانه اپان – نیپال – هسنسد – پساکسستسان

تسخسم

–و از افغانستان گذارش شده است که انواع آن عبارت از:
2. DACAS DORSAILLS

1. DACAS CURUBITA

اوسط  )20000افغانی حارل میدهد .که به هسکستسارتسقسریسبسا

1. DACAS ZANATATA

( )05100میشود .خربوزه مسثسل سسایسر نسبساتسات دیسگسر مسورد
گسذارشسات رسسیسده و

سروی که در این زمینه رورت گرفته خساره مگ

سانتی خا

سپری می کند حشره کامل این آفت درمساه سوزا

تقرییی سه هفته تولید مسی کسنسد اگسر بساالی یسک مسیسوه چسنسدیسن

بوده که به همیسن حسسار یسک سریسر زمسیسن خسربسوزه طسور

حمله آفات نباتی قرار میگیرد  .به اسا

مگ

خربوزه زمستان را به شکل شفیره در عسمسق 21 – 0

سوراخ دیده میشود به این معنی نیسسست کسه یسک مسگس

گذاری کرده بلکه چندین مگ

طورمعمول خربوزه های کوچک را برای تخم گذرای تر یسع
میدهد مرحله تسخسم گسذاری در تسابسستسان از دو السی سسه روز

ودرخزان حد اکثر هفت روز دوام میکند الروا بسعسد از مسدت
 0الی  20روز تغذیه بسه اسستسراحست مسیسرود وبسرای تسکسمسیسل
نمودن مرحله شفیره از طریق سوراخ که در خسربسوزه ایس ساد
نموده داخل خا

خربسوزه

در آن تخسم گسذاری کسرده انسد.

میگردد وبه شفیره تبدیل می شود ازمسرحسلسه

تسسخسسم گسسذاری السسی حشسسره کسسامسسل از  21السسی  10روز را

در سال های  )2101و  )2101از  00السی  50فسیسرسد

دربسرمسسیسسگسسرد ویسسک تسسعسسداد شسسفسسیسسره هسسای دیسسگسسر بسسه رسسورت

بوده که آفت مذکور در مرحله الروا خساره وارد کسرده اسست

استراحت ا باری باقی مانده و ساالنه دو الی سسه نسسل تسولسیسد

که باعث کاهش کمی و کیفسی تسولسیسدات مسیسشسود ،شسیسوع آفست

میکند.

حارالت  )28والیت شمالی و غربی کشور مسارا بسه شسکسل
دی ت دید و خساره مند سساخستسه اسست بسنسای در ایسن عسررسه

انتشار:

دهاقین ردمه بزرگ اقترادی دیده و باعث دل سسردی ایشسان

این مگ

میشود باالخره باعث پاین آمدن سطس اقستسرسادی مسلسی کشسور

انتشار یافته و باعث مرار شدن خسربسوزه – تسربسوز و کسدو

میشود.

شده است در کشسور مسا افسغسانسستسان از سسرحسدات بسلسوچسستسان

از سرحدات پاکستان و ترکیه و کشورهای مدیترانه

پاکستان داخل گردیده این مگ
حشره کامل مگس خربوزه ،دهدادی بلخ ،اسد /822

حارالت خاندان  Cucurbitsرا پسایسیسن بسیساورد بسیسشستسریسن
خساره را این مگ
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میتواند از  00الی  50فیسرسد

درمرحله الروا برای نبات میرساند تاثیسر
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