
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازارونو کلیوالي او پراختیا د کرنې د

 برنامه (EU-FARMد) لپاره

 سهموس میلپرمختیا د دبڼوال   افغانستاند

 پرمختګ د سکتور خصویص د بڼوال   د

 کول حمایه

 

 
  ډال لرونکی حشری

Scale insects 
 

 موی مبارک د ، کړسنهم و، تایمنی، ډان: پته

  ن، کابل، افغانستاتر څنګ

 info@anhdo.org.afایمیل: 

 www.anhdo.org.afویب: 

 022 232 202 (0) 93 +: د اړیکې شمیره

 

 

 کنترولعی او میخانیکی یطب .1
 

 اوبو  رول د سرو اوبد ودی مطلوب شرایط برا ونو ته
 وړاندپه  مرضونومقاومت د  ونومنظم سیستم د  ورکولو
 .ډیروی

  او له مینځه وړل یا  غوڅولد اخته شویو څانګو
 سوځول.

  د اوبو د فشار پواسطه د اخته شویو څانګو او نورو
 برخو مینځل.

  ا ی اخته شوی برخی ونود جامو مینځلو برس پواسطه د
پاکول او همدارنګه نور فیزیکی  برخه هلوی د حشرو

 متضرر نه کړی. ونی اختهلیتونه چی افع

 کیمیاوی کنترول 
ی حشرمضره  یواځی باید یادونه وشی چی کیمیاوی حشره وژونکی نه

، خاوری او محیط ته زیان رسوی ځه وړی بلکه اخته ونیله مین

ه منځه وړی او هوا زهرجنه کوی نو کل هممفیده حشری اوهمدارنګه 

لی شو نو کو ی،تمام نه ش رچیری فیزیکی او بیولوژیکی مخنیوی ګټو

چی محیط او میوه  چی د ځینو منل شوو کیمیاوی حشره وژونکو څخه

 .د لیبل د هدایت مطابق یی استعمال کړو زهرجنه نه کړی

 Dormant oil :- اخیرو او د پسرلی په  ژمی د
د استراحت په  ونیکله چی  د شروع څخه مخکی

 ی وی باید دوا پاشی شی.ښحالت ک

 Summer spray :-  د دوبی غوړیو د

استعمال څخه په نوی پیدا شوی حشرو 

(Crawlers)  چی په پسرلی کی متحرک او د

مناسب تغذی سایت په لټه کی وی د دی غوړیو 

 استعمال ګټوره تمامیږی.

 Neem oil :-  ۷۰ نیمد٪ (Neem oil 70% )

ړیو استعمال په میوه لرونکو ونو، سبزیجاتو، غو

زینتی بوټو باندی د مختلفو حشراتو لکه وایټ فالی 

White fly ،سپږی ،Aphid ،فنګسی مرضونه ،

، خاکسترک Rustاو نورو مرضونو لکه سرخی 

Mildew جرب ،Scab  له منځه وړلو لپاره ګټور

 ده.

 د نیم غوړیو د استعمال طریقه
د نیم غوړو څخه د یو ګیلن اوبو  دوه واړه قاشوقی

سره یو ځای کیږی او بیا د ونو په پاڼو باندی تر 

شی  (مرطوبلنده بل )هغه وخته پوری چی ښه 

 .استعمالیږی

 

 

 Controlمخنیوی الری چاری   کنترول او د

 بیالوژیکی مخنیوی .2
 

ښکار کوونکو یا ګټورو حشرو او پرازیتونو لپاره د 

الری چاری )زمینه( برابرول تر څو وکولی شی چی 

له  لوی اجماع )نفوس(و نرم او کلک پوښه حشر

ځه یوسی، لکه غالبوزی، شیرشپشکونه، غڼی مین

اوهمدارنګه سرفید فالی چی د ګل د مچی په نوم هم 

ند په یادیږی د ډال لرونکو حشرو څخه د خپل د ژو

الروای مرحله کی تغذیه کوی او په سلګونو حشری 

له منځه وړی، اوهمدارنګه د نورو مفیده حشرو لپاره 

لکه د ونو د فاصلو  برابرول زمینهد ژوند ساحه او 

ځه د لیګومی نباتاتو او د جلبونکو ګالنو کرنه ترمین

 او داسی نور.

 

 د نبات په څانګو، پاڼو او میوو باندی د پوښ لرونکو حشرو )اسکیلو( زیانونه

 

Damage     رسونه زیان 

ال پداسی ح د نباتاتو څانګی او حشریځینی  ډال لرونکو 

ونه اسکیلکی چی ځینی نور یی  پاڼی او میوی زیانمنوی، 

د کوچنی جسامت په لرلو سره زیات  یا ډال لرونکی حشری

الغی ، ولی اکثرا بکیږی تیروتنهدوی په پیژندنه کی  وخت د

په مختلفو برخو کی په سپین، خړ او  ونویی د حشری 

 .رنګونو د لیدلو وړ وی توربخن سور

 یلومړ پواسطه یستن ډوله خولد خپل ډال لرونکی حشری 

څخه  )شیری(ځګ  ونید  زخمی )سوری( کوی او بیا ونه

نبات د پاڼو زیړوالی او  نتیجه کی د تغذیه کوی چی په

د زیانمن  ونو کی د پایلهاو په  ودی دریدل د وا تاویدنه

ګرځی، همدارنګه اخته شوی  المل نیید مړ شوی برخو

او اقلیمی  مرضونومقاومت د وچ کالی او نورو  ونی خپل

 .عواملو په مقابل کی له السه ورکوی
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 Adult   یا بالغه حشره ځوانه  
اینچ جسامت  ۸-۱ډال لرونکی حشری ډیر کوچنی دی چې 

لری او په مختلفو رنګونو او شکلونو لکه هوار، دایروی، 

بیضوی او اوږدو اشکالو د ونو په مختلفو برخو کی لکه په 

پاڼو،  وړو او لویو تنو کی موجود او په ماهرانه توګه اخته 

د نه تولیدوی بلکه نبات متضرره کوی، په اصل کی دوی شه

 خپل په فعالیت سره د نبات څخه شیره خارجوی.

تر من  توپیر حشرونرم او کل  پوښ لرونکو   
ښه کنترول لپاره باید د هغوی  د حشروډال لرونکی  د

ځان پوه کړو:  وپه الندی خواص  

د خپل ژوند په  حشری عموما  نرم پوښ لرونکی  .1

ولی کلک پوښه  اچوی، هګۍاوږدو کی په سلګونو 

 .اچوی هګۍپوری  ۲۴-۲۰د  حشری

د ضرورت په  حشری عموما  نرم پوښ لرونکی  .2

 تنوپه پاڼو او  ونود  (هستهورو )آډیر وخت کی 

 د حشری یواځی لرونکی ولی کلک پوښه خوځیږی

 وی.متحرک  کی ومړیولخپل د ژوند په 

  (Crawlers)نرم پوښ لرونکو نوی پیدا شوی حشری .3

ه لپار اونیو او د اوړی په سر کی د څو پسرلی په پای د

 حشری متحرک وی ولی کلک پوښ نوی پیدا شوی

(Crawlers)  اونیویواځی په پسرلی کی د یو یا دوه 

 لپاره متحرک وی.

 

 

دری

Life Cycle   د ژوند دوران
ډال لرونکی حشری ساده د ژوند دوران لری چی د هغوی د ژوند 

دری مرحلی عبارت دی له هګۍ، نوی پیداشوی یا مچک او ځوان یا 

د ډال لرونکو یوه بالغه ښځینه کلک پوښه حشره د  –کامله حشره 

اچوی، نوی حشری یی په پسرلی هګۍ  ۲۴ -۲۰ژوند په اوږدو کی 

د مچک یا د نوی پیداشوی کی د هګیو څخه وزی چی دغه مرحله 

 )ورو حرکت کولو( په نوم یادوی. Crawlersحشری خوځیدل  

په اکثره نوی پیداشوی حشرو کی پښی او آنتنونه نه لیدل کیږی او په 

همدی مرحله کی دوی د خوړو په لټه کی د نبات د یوی برخی څخه 

یږی، او د نبات د شیری څخه خواړه )تغذیه( شروع خبلی برخی ته څ

ی چی دی څخه وروسته د بدن پرمخ د پوښ په جوړولو شروع کو

کوی، او دغه ترشح شوی مومی پوښ د حشری د بدن په ساتلو کی 

مرسته کوی او د حشرو کنترول مشکلوی. ډال لرونکی حشری مکمل 

 کالد د ژوند دوران په هغه سیمو کی چی ژمی یی ډیر سوړ نه وی، 

 په اوږدو کی لیدل کیږی.

 

: نوم محلی   ډال لرونکی حشری  

د ډال لرونکی حشرو، پوښ  عموما   : نومونه معمولی 

 یا اسکیلس حشرو په نومونو هم یادیږی. لرونکو حشرو او

:پیژندنه  
څخه دی  ډلید ډیرو کوچنیو حشرو له  حشریډال لرونکی 

 ن، زیړ او سورمختلف رنګونه لکه تور، خړ، شین، سپیاو 

رنګونه لری. بالغه ښځینه جنس یی واړه او په سترګو نه 

په سختی  چیلری  پښی او انتنونه ،وزری واړه  لیدونکی

 . خوځییږیسره 
 ډال لرونکی حشری د زبیښونکو حشرو له جملی څخه دی

چې د ونو، بوټو، میوو، پاڼو او نورو څو کلنو نباتاتو له 

ډال کی د ی ناروغی اخته ونه دپه شیری څخه استفاده کوی. 

 ونو د خرهاالاوی نفوس شتون د پاڼو ژیړیدو او بل لرونکو حشرو

 څخه زیات ۸۰۰۰د  کی نړی په اوسه تر ی.ګرځ الملنی ید مړ

کورنی پیژندل شوی دی، چی  ۳۲او  ډولونهډال لرونکی حشرو 

د هغو څخه دری مشهور او مهم یی په ترتیب سره الندی ذکر 

 :شوی دی

 (Armored scale) حشریکلک پوښ لرونکی  .1
Diaspididae  

 (Soft scale)نرم پوښ لرونکی حشری  .2
Coccidae 

 Mealy) حشری یا ملی بګسپین پخه لرونکی  .3
bug) Pseudococcidae 

 
سپین پخه لرونکی    نرم پوښ لرونکی حشره  کل  پوښ لرونکی حشره  

 حشری

Scale Insects of Trees and Shrubs 
حشری ونو او بوټو ډال لرونکید   

 او نوود  چې کوم د زبیښونکو حشرو یوه لویه ډله تشکیلوی

 لرونکی ډالتر حملی الندی نیسی . مختلف ډولونه  بوټو

 انګو،، څاتاتو په مختلفو برخو لکه په تنود نب عموماً  حشری

 میوو په سر کی شتون لری.  د او پاڼو

او ی وړی مخی ډیرد جسامت له اکثره ډال لرونکی حشری 

جنس او نور  شکل، رنګ، - همدارنګه او غیرمنظم وی

 .په مختلف ډولونو کی سره توپیر لری ځانګړتیاوې

 

نوی تولید شوی حشری او اکثره ښځینه بالغی حشری یی د 

کی خپل  ځایڅخه وروسته په عین  ندلوومد  خوړو ومناسب

بالغ جنس حشره یی  نارینهی ژوند ته دوام ورکوی، ولی تاپ

د مونث جنس څخه په جسامت کی واړه او د لږ مودی لپاره 

او  .ځای شی و د مونث جنس سره یوڅ تر راباسیوزری 

کیدای شی په ځینی متعدلو سیمو کی په یو کال کی د یو 

 څخه زیات تولید نسل ولری.

 

زبیښونکی حشری په دوو لویو ګروپونو   عموما  

:ویشل شوی دی  

 Armor scale حشری کلک پوست لرونکی  .1

(hard) 

 جوړوی مخ پر بدن د پوښ محافظتی کلک دا حشری

 او پروټین د او وی نه نښتی سره بدن حشری د د چی

 الندی پوښ یا ډال همدی د او وی شوی جوړه څخهموم 

 څخه نبات د همدی همدارنګه او ورکوی ادامه ته ژوند

 یو څخه ونو د کی وخت په تغذی د چی کوی، تغذیه

 پارهل فعالیت د تورو فنګسونو د چی باسی شیره اندازه

 .   الره هواروی
 (Soft scale)  حشری لرونکی پوست نرم .2 .1

نرم او موم ډوله  حشری لرونکی پوست نرم .2

پوښ د بدن پر مخ جوړوی چی دا پوښ د بدن 

سره نښتی وی، او کولی شی چی د ضرورت 

په وخت کی ډیر ورو حرکت وکړی او هدف 

ته ځان ورسوی. ممکنه ده چی د نرم پوست 

په نبات کی د ډیرو  لرونکو حشرو ډیرښت

زیانونه لکه د پاڼو ژیړوالی، د نبات د نمو 

خره د نبات د مړینی المل کمزورالی او بااال

 شی.
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