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МАЪЛУМОТИ УМУМЇ / ХУСУСИЯТҲО
Яке аз хусусиятњои биологии бодиринг ин гармидўст будани он мебошад. Барои
нашъунамои хуби нињолњо ва њосилбандии онњо бояд њарорати гармии њаво 25-300С ва
њарорати замин 20-220С бошад. Дар шароити Тољикистон

њамаи навъњои бодирингро

парвариш карда, мева ва тухмии онњоро гирифтан мумкин аст.
Бодиринг тамоми сол (тирамоњу, зимистону бањор дар гармхонањо) ва бањору
тобистон дар заминњои кушод васеъ кишт карда мешавад. Шароити хуби парвариши
бодиринг (дар заминњои кушод) аз охирњои моњи март–аввали апрел оѓоз гардида, то моњи
октябр давом мекунад, ки он 170-185 рўзро ташкил медињад.

НАВЪҲО
Беназир
Тасниф:

зудрас

Мавсими:

апрел– май

Вазн:

100-150г

Давраи пухта расидан:

42-44 рўз

Хосил (с/га):

400-450 с/га

Тасниф:

Mиёна

Вазн:

100-180г

Давраи пухта расидан:

48-65 рўз

Хосил (с/га):

330-375 с/га

Тасниф:

Mиёна-Дерпаз

Вазн:

125-140г

Давраи пухта расидан:

48-55 рўз

Хосил (с/га):

120-160 с/га

Узбекский-740

Марѓелонї-882

Эзох:
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Аякс F-1
Тасниф:

зудрас

Эзох:

Њангоми аввали њосилбандї меваи
зиёде ба бор меоварад, ки ин боиси
дар

бозор

бо

нархи

баланд

фурўхтани мањсулоти он мегардад.

КИШТГАРДОН
Баъд аз

картошкаи барваќтї, пиёз, карам, помидор, сабзї ва ѓалладонагињо
кишт кардан ба маврид аст

Баъд аз

каду, тарбуз, харбуза ва дигар намуди зироатхои полезї бодирингро
кишт кардан лозим нест.

НАҚШАИ МАВСИМӢ БАРОИ КИШТ
ТАҚВИМ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Омода кардани замин
Кишт

Кўчат
Љамъоварии њосил
Аввали бањорї
Бањорї
Бањору тобистонї

Дар шароити ноњияњои водии Њисор кишти бодирингро дар ду-се мўњлат
гузаронидан мумкин аст. 1). Аввали бањорї; 2). Бањорї; 3). Бањору тобистонї.Дар ваќти
кишти бањорї бодирингро барои гирифтани њосили барваќтї дар тубакчањои торфї ё
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поругї нињол мекунанд.Андозаи тубакчањо бояд, ки 6х6-8х8 см бошанд. Як ќисми тубакча
бояд, ки бо хоки пуштагї ва чор ќисмаш бо пору пур карда шавад.
Шинондани

нињолњоро

дар замини кушод дар нимаи моњи
апрел

гузаронидан

Барои

кишт

навъњои

дар

тезрас

«Беназир»,

лозим
ин
ба

аст.

мўњлат
монанди

«Узбекскї–740»,

дурагањои «Орзў», «Саафа» ва
дигар навъу дурагањо

тавсия

дода мешавад.
Кишти бањориро дар заминњои кушод аз нимаи дуюми моњи апрел, њангоми
њарорати гармии замин дар чуќурии 10-15 см ба 12-14оС мерасад, гузаронидан лозим
мебошад.
Кишти бањорию тобистонї дар моњњои май ва июн гузаронида мешавад. Дар ин
мўњлати кишт навъњои зерин истифода бурда мешавад, ба монанди «Беназир»,
«Узбекский-740», «Парад» ва ѓайра. Меъёри кишти бодиринг дар кишти бахор
4-5кг/га (40-50гр дар 1сотих) ва дар кишти тобистонии 5-6кг/га (50-60гр дар1 сотих)
мебошад.

ТАЙЁР НАМУДАНИ ЗАМИН
Барои кишти бодиринг заминњои њосилхези
сатҳи обњои зеризаминиашон пастро људо кардан
лозим аст. Дар заминњое, ки бодиринг кишт карда
мешавад, бояд замин аз тирамоњ дар чуќурии 30-35 см
шудгор ё дастї нарм карда шавад. Бодиринг нисбат ба
дигар зироатњо ба моддањои ѓизої, махсусан ба
нурињои органикї серталаб мебошад. Аз њамин сабаб
барои гирифтани њосили баланд, тирамоњ њангоми шудгор ё нарм кардани замин ба он аз
рўи меъёри 40-50т/га (400-500 кг дар 1 сотих) пору андохтан лозим аст. Аз нурињои маъданї
бошад, 300-400 кг/га (3-4 кг дар 1сотих) суперфосфатро низ ба замин пошидан лозим аст.
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ТАЙЁР НАМУДАНИ ТУХМЇ
Барои санљидани сифати тухмии барои кишт мувофиќ онро дар мањлули 5%
намаки ошї љо дода, хуб омехта бояд кард. Баъд аз 5-7 даќиќа тухмињои рўи об баромадае,
ки ба кишт номувофиќ ҳастанд гирифта мепартоянд. Тухмињои боќимондаро њатман бо оби
тоза шўстан лозим аст, чунки хурдтарин зарраи намак боиси паст ва суст гаштани сабзиши
тухмї мегардад.
Санчиши тухмї

Тухмиро дар маҳлули 5% намак ва об андохта хуб омехта кунед

Пас аз 5-7дақ.

5% Намакоб
= 1стакон об (180cc) + 1
қошуқ намаки тоза (8-9г)

Барои нест кардани касалињое, ки ба воситаи тухмї пањн мешаванд, тухмиро дар
мањлули 0.5-1%-и перманганти калии <КМnО 4 – марганцовка> (ё ТМТД- 4 грамм дар 1кг
тухмї) ба муддати 25-30 даќика нигоњ дошта, баъд онро дар оби равон, то соф шудани оби
он шуста баъд онњоро хушк коридан лозим мебошад.
КИШТ
Бодиринг яке зироатњое, мебошад, ки гармии зиёдро талаб намуда, тухмии он дар
гармии замин на кам 13-15ОС неш зада мебарояд.
Барои њамин кишти онро ваќте, ки њарорати
замин дар чуќурии 10-12 см ба 12-14ОС гарм
мешавад

гузаронидан лозим ки то неш зада

баромадани нињолњо пурра шавад. Дар њолати
гарм будани њаво тухмињоро тар кардан лозим
аст, ки то мўътадил неш зада баромадани онњо таъмин карда шавад. Бо ин маќсад
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тухмињоро дар ягон зарфи шишагї ё сафолин ба ѓайр аз зарфи оњанї ё алюминї ду
шабонарўз тар кардан лозим аст. Дар ин муддат оби зарфро 2-3 маротиба иваз кардан зарур
мебошад. Пеш аз кишт ќаторњоро аз рўи наќшаи (схемаи) 70х25-30 см кашидан лозим,
масофаи байни ќаторњо 70 см ва байни нињолњо бошад 25-30 см. Дар як сотих замин
450-500 дона нињол шинонидан лозим аст. Баъди 5-6 рўз нињолњо неш зада мебароянд.

НИГОЊУБИН
ЯГОНАКУНЇ
Дар ваќте, ки нињолњо 1-2
барги њаќиќї мебароранд ягонакунии
якум ва дар ваќти 2-3 барги њаќиќї
баровардан

ягонакунии

дуюмро

гузаронидан лозим аст.

ПАРВАРИШ ВА НИГОҲУБИН (НУРИДИҲЇ)
Мўњлати

Номгўи нуридиҳо

истифодабарї

Меъёри
истифодабарї
(кг /га)

1 Пеш аз шинондани
нињол

Нурињои органикї
Нурињои фосфорї (аммофос ё

4-50000(40-50t)
300-400

суперфосфат)
1 Дар ваќти 3-4
баргагии нињолњо

Нурињои нитрогенї (селитраи аммиакї)
Нурињои фосфорї

120-150
80-100

(аммофос ё суперфосфат)
2 Дар ваќти гулкунии
нињолњо

Нурињои нитрогенї (селитраи аммиакї)

180-210

Нурињои фосфорї

100-120

(аммофос ё суперфосфат)
3 Дар давраи

Нурињои нитрогенї (селитраи аммиакї)

њосилбандии нињолњо

Нурињои фосфорї

озуќадињии якумро

(аммофос ё суперфосфат)

бояд гузаронд
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120-150
80-100

ОБДИЊЇ
Бодиринг нисбат ба намнокии замин нињоят серталаб мебошад, ин обталабии онро
ба назар гирифта, заминро њамеша намнок нигоњ доштан лозим аст, (на кам аз 75-80%),
чунки решаи он дар ќисми болоии замин љойгир аст. То давраи гулкунии нињолњо обдињиро
баъди хар 7-8 руз ва дар ваќти њосилбандї бошад баъди љамъоварии њосили он об додан
зарур аст. Бояд ќайд кард, ки навъњои тезраси бодиринг нисбат ба навъњои миёна ва дерпаз
ба намнокии эхтиёљи зиёд доранд.

ҲОСИЛЉАМКУНЇ
Љамъоварии њосили бодирингро вобаста аз
њаљми меваи он баъди њар 2-3 рўз гузаронидан лозим,
агар дермонї шавад боиси кам шудани њосил ва паст
шудани сифати он мегардад. Дар чидани њосил кушиш
кардан лозим, то навдањои он нашиканад. Барои наѓз
нигоњ доштани мева ва ба нињолњо нарасидани осеб
љамъовари

онро

сањарии

барваќт

ё

бегоњирўзї

гузаронидан лозим аст. Њосили љамъкардаро дар љои салќин дар муддати 2-3 рўз тару тоза
нигоњ доштан мумкин аст.

ТУХМИПАРВАРЇ
Технологияи тухмипарварии бодиринг ҳам қариб, ки ба технологияи парвариши
бодиринги хўрока монанд мебошад. Фақат як нуқтаро қайд кардан зарур аст, ки барои
бодиринги тухми бояд бодиринг ба пуррагї пухта расад, барои ин аз 3 то 4 моҳ лозим
мешавад. Ҳосили аввали бодарингро 2-3 маротиба чида, барои хўрока истифода бурдан
зарур аст, чунки меваҳои аввалаи бодиринг тухмии хуб намедиҳанд. Нигоҳубини ниҳолҳоро
аз рўи агротехникаи зарурї гузаронидан лозим аст. Ҳангоме, ки меваи бодиринги тухмї
зард ва баъдан зарди сурхчатоб мешавад, тухмҳои он дар дохилаш мепазад, онро ғундошта,
муддати 4-5 рўз дар офтоб нигоҳ доштан зарур аст.
Сипас онро бо корд аз байнаш бурида, тухмҳои онро бо обаш дар зарфи чинї,
сафолї ё ин ки шишагї андохта 2-3 рўз нигоҳ доштан лозим аст, то ин ки он турш гашта,
пардаи тухмиҳо аз он људо гардад. Ба турбати тухмї (туршї) об андохтан лозим нест. Баъд
онро бо оби равон шўстан лозим мешавад, то вақте ки оби он соф гашта, тухмҳои пуч ба
болои об мебароянд, ки чида партофта мешаванд, баъд тухмҳои боқимондаро хушк карда,
дар муддати 2-3 рўз, аввал дар офтоб ва баъдан дар љои соя хуб хушк кардан зарур мебошад.
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Аз 100 килограмм бодиринг барои гирифтани тухмї људошуда, фақат 1.0-1.2 килограмм ва
аз 1 тоннаи он бошад, аз 10-12 кг тухми бодирингҳо гирифтан мумукин аст. Тухмии
бодирингро дар халтаҳое, ки аз худ ҳаворо мегузаронанд нигоҳ доштан лозим аст. Дар
халтаҳое, ки худ ҳаворо намегузаронанд, ба монанди плёнкаги ва синтетики гирифтан
лозим нест, чун ки дар дохили онҳо тухмї тез қобилияти сабзиши худро гум мекунад.
Тухмии бодирингро дар љойҳои салқин ва шамолрас дар намнокии 10-12 %, дур аз
љойҳои дудор (дур аз ошонаҳо), дар вақти расидани дуд тухмї қобилияти сабзиши худро
гум мекунад. Тухмии бодиринро аз 5 то 6 сол нигоҳ доштан мумкин аст.

Мўњлати пўхта расидани бодиринги тухмї
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КАСАЛИҲО ВА ХАШАРОТҲО
КАСАЛИҲО
Антракноз
Нишонаҳо: Касалии занбурўѓї буда. Дар баргњои растанињои
сироятшуда, доѓњои гирди зардчатоб ва ё кањвагї пайдо
мегарданд, ки њангоми њавои намнок ба ранги гулобї пўшида
мешаванд.Дар навда, поя ва самари растанї низ чунин доѓњои
гулобї пайдо мешаванд, лекин ба шакли ярачањо. Самар, лаззат
ва хусусияти ѓизоии худро гум карда, зуд вайрон мешавад.
Инфексия

ба

тариќи

тухм

ва

боќимондањои

њосили

ѓундошташуда мегузарад. Антракноз дар кўчатњо, баргњо,
ќаламчањо, поя ва мевањои бодиринг ярањоро ба вуљуд меорад.
Дар баргњои бодиринг, одатан, аввал, ярањои хокистарранг
пайдо шуда сурх шуда, дар наздикии рагњо пайдо мешавад,
онхо дурушти гирд буда, њудудаш метавонад бештар аз 1 см
диаметр дошта бошад. Баргњо мумкин вайрон шаванд ва
маркази ярањо мумкин сўрох шуда ва меафтанд ва намуди
сўрохии бо тир сўрохкардашударо мегирад. Дар ќаламчањо ва
пояњо ярањо майда буда баъд дароз шуда, мавзеъњои сухташуда
пайдо мешаванд. Дар мева ярањо гирд мебошанд, мавзеъњои
фурўрафта ва монанди дар об тар шуда, аввал инкишоф
меёбанд, ваќте, ки пухтани мева оѓоз мешавад ва баъд васеъ
шуда андозааш калон мешавад. Дар њавои намнок ин ярањо сиёњ
мешаванд ва бо спорањои бисёри гулобї пушонида мешаванд
Антракноз ба воситам спорањо др ваќти коркард ва нигоњубини
бодиринг пањн мешавад.Њарорати мутадил барои инкишофи
хуби замбуруѓ њарорати + 22…270С мебошад. Замбуруѓ дар
боќимондањои растанињои осебдида ва тухмї боќи мемонад.
Чораҳо:
 Љорї кардани системаи киштгардон;
 Нест ва нобуд кардани танию пояи растанињо аз замин;
 Безарар кардани тухми пеш аз кишт (истифодаи Маргансовка КМnО 4 -1%, ТМТД-4 грамм дар 1кг тухмї);
 Истидафодабурдани Фунгициди Ридомил-Голд МЦ-60,бо
мањлули 0.2% -а (20 гр, дар 10л об барои як сотих).
Бактериоз
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Нишонаҳо: Бактериоз-касалии бактериологист. Ин касалї
њангоми њавои намнок ва гарм аз лањзаи сабзиши растанї
пайдо гашта, тухмпилла, барг, гул ва самари онро нобуд
месозад. Растании баргњо ва ќанорањои риштањои барг
доѓњои равѓанин пайдо мекунанд. Бо инкишофи касалї доѓњо
хушк гашта, ранги бури зангзадаро ба худ мегиранд. Дертар
ќисмњои

хушкшуда

рехта,

баргњояш

сурохињо

пайдо

мекунанд. Дар навдањо, ѓурра ва самар доѓњои хурди обдор
пайдо мешаванд, ки баъд хушкшуда, шакли захмчањои
чуќурро

мегиранд.

Инфексия

ба воситаи

тухмї

ва

боќимондањои њосили ѓундошташуда мегузарад.
Чораҳо:
 Љорї кардани системаи киштгардон;
 Нест ва нобуд кардани баргу танию пояи растаниҳо аз
замин;
 Безарар кардани тухми пеш аз кишт (истифодаи Маргансовка КМnО 4 -1%, ТМТД-4 грамм дар 1кг тухмї);
 Истидафодабурдани Фунгициди Ридомил-Голд МЦ-60,бо
мањлули 0.2% -а (20 гр, дар 10л об барои як сотих).
 Истифодаи бурдани фунгиқиди 0.4% Хлорокиси меди
(даҳани фараг) ва махлули 1% бардосї (бордовскои
житкости).
Гардзании (Мучнистая роса)
Нишонаҳо: Ин касалии замбурўғӣ буда қариб, ки дар ҳама љо
дида мешавад. Он қариб ҳама растаниҳои оилаи кадугиро
зарар мерасонад. Хусусан зарари калон дар вақти боду ҳавои
хушку гарм мерасонад. Касали асосан бештар дар баргҳо дар
намуди доғҳои на он қадар калони ордаки пайдо мешавад.
Онҳо тез калон шуда тамоми масоњати баргхоро мегирад ва
дар натиља баргҳо хушкида нобуд мешаванд ва боиси кам ё
нобудани ҳосил мегарданд.
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Чораҳо:


Љорї кардани системаи дурусти киштгардон;



Нест ва нобуд кардани баргу танию пояи растаниҳо аз
замин



Безарар кардани тухми пеш аз кишт (истифодаи Маргансовка КМn О4 -1%,ТМТД-4 грамм дар 1кг тухмї);



Истидафодабурдани Фунгициди Ридомил-Голд МЦ-60 ,
бо мањлули 0.2% -а (20 гр, дар 10л об барои як сотих)



Истифодаи бурдани фунгиқиди 0.4% Хлорокиси меди
(даҳани фараг) , маҳлули 0.2% - аи Хемосин ва махлули
1% бардов ( бордовскои житкости).

Гардзании қалбаки (Ложнаямучнистая роса)
Нишонаҳо: Ин касали замбурўғї буда дар ҳама ҷо паҳн шуда
мебошад ва ҳама давраи наъшунамои бодиринг, хусусан дар
давраи гулкуни ва мевабанди пайдо мешавад. Касалии гардзании қалбаки асосан дар кишти барвақтии бодиринг бисёртар
пайдо мешавад. Дар вақти гирифторшавии гардзании қалбаки
дар баргҳои бодиринг доғҳои равғаи сабз пайда мешавад. Ҳаҷми
ин доғҳо дар мудати 8-10 рӯз калон мешаванд, баъд баргҳо ранги
буро гирифта гӯё, ки сухтаги бошанд ва баъди 2-3 рӯз хушк
мешаванд. Сабаби асосии пайдо касали ин дар хок замбурӯғи
барангезандаи касали мебошад, ки дар вақти об диҳии ниҳолҳо
бо оби хунук ва зиёд шудани нами ҳаво мебошад. Бисёр вақт
зиёд касали аз ҳисоби таъғирёби ҳарорати шавбонрузии ҳаво
мешавад (рузона 23-270С, шабона 10-150С) ва дар норасои шамол
мешавад. Дар ҳолати зиёд шудани ин намуди касали растаниҳо
пурра хушк гашта боиси гирифтани ҳосили ночиз ё пурра нест
шудани он мегардад.
Чораҳо:
 Љорї кардани системаи дурусти киштгардон;
 Нест ва нобуд кардани баргу танию пояи растаниҳо аз замин;
 Безарар кардани тухми пеш аз кишт (истифодаи Маргансовка
КМnО 4 -1%, ТМТД-4 грамм дар 1кг тухмї);
 Истидафодабурдани

Фунгициди Ридомил-Голд МЦ-60 , бо

маҳлули 0.2% -а, Даконил маҳлули 0.4%-а (20-40 гр, дар 10л
об барои як сотих).
 Истифодаи бурдани фунгиқиди 0.4% Хлорокиси меди (даҳани
фараг) ва маҳлули 0.2% - аи махлули Хемосин.
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Пажмурдашавии фузариозї
Нишонаҳо: Пажмурдашавии фузариозї ё пўсиши решакасалии занбуруғӣ буда ба аз ноҳо бештар майсаҳо ва растаниҳои калон осеб мебинанд. Занбурўғ аз замин ба растанӣ
ба воситаи мўякҳои реша ворид гардида, дар рагҳои растанӣ
ҷой мегирад ва онҳоро маҳкам карда ба заҳролудшавии он
оварда мерасонад. Дар натиҷа майсаҳо тухмпаллаҳо пажмурда шуда, асоси поя ва реша пўсида меравад. Дар растаниҳои инкишоф ёфта баргҳо ва нуги навдаҳо зардшуда,
пўсида аз байн мераванд. Асоси реша ва поя сиёҳтоб шуда,
мерезад. Растанӣ шикаста қабати болоии решаро занбурўѓӣ
сафед ё гулобиранг фаро мегирад.
Чораҳо:


Љорї кардани системаи дурусти киштгардон;



Нест ва нобуд кардани баргу танию пояи растаниҳо аз
замин;



Безарар кардани тухми пеш аз кишт (истифодаи
Маргансовка КМnО 4 -1%, ТМТД-4 грамм дар 1кг тухмї);



Истидафодабурдани Фунгициди Ридомил-Голд МЦ-60,
бо маҳлули 0.2%, Даконил маҳлули 0.4%-а (20-40гр, дар
10л об барои як сотих).

Касалиҳои вирусии бодиринг – Мазайка
Нишонаҳо: Дар вакти парвариши бодиринг дар гармханахо
ва заминҳои кушод онхо ба се намуди ин касали дучор мешаванд ба монанди мазайкаи сабз, сафед ва зард. Дар вақти гирифтор шудан ба мазайкаи сабз,баргхои онхо рангҳои сабзи
алоранг ва доғдори чуруракдор мешаванд. Он дар меваҳо низ
пайдo мешавад. Дар вақти аз ҳад ба ин касали гирифтор шудани бодиринг ҳосили он то 25% кам мешавад. Дар вақти гирифтор шудан ба мазайки зард, ки аз ҳама зарарровар мебошад, баргҳои растаниҳо ранги

зарди ялақосиро гирифта,

пластикаҳои баргҳо сафед шуда ва фақат рахҳои баргҳо сабз
мемонад. Дар меваҳо бошад чуқуриҳои майдаи дидашавандаи
бо ранги зарди гулоби дар марказашон

пайдо мешавад.

Растаниҳои ба касалии мазайкаи зард гирифтор шуда одатан
хушк шуда нобуд мешаванд.
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Чораҳо:


Љорї кардани системаи дурусти киштгардон;



Нест ва нобуд кардани баргу танию пояи растанињо аз замин;



Безарар кардани тухми пеш аз кишт (истифодаи Маргансовка КМnО 4 -1%,);



Нест кардани пањнкунандагопи касалињои ширинчахо,
тортанакканањо, триппси тамоку ва сикадкањо;



Дизинфексия аспобњои кори пеш коркарди кишти
бодиринг;

XАШАРОТҲО
Ширинчаи полезї
Ширинчаи

полезї–он

ҳашароти

маканда

буда

шираи

растаниҳоро мемакад, дарозиаш 1.2-2 мм, аз зард то сабзи
сиёчатоб буда, кирминааш зарду сабз. Зимистонро дар шакли
кирминадар

алафҳои

бегона

мегузорад.Баҳор

ба

шакли

модинањои ќанотдор ва беқанот ба назар мерасанд. Моди- наҳои
беқанот ва қисман тухмчаҳояшон дар алафњои бегона ва
боќимондаҳои растаниҳо баъд аз ғунучини ҳосил монда,
зимистонро мегузаронанд. Аввали баҳор онҳо бедор гашта, дар
алафҳои бегона тудаи ширинчаро ба вуҷуд оварда, афзоиш
меёбанд. Тобистон ширинчаҳои қанотдор пайдо мешаванд.
Онҳо ба зироатҳои полезӣ парида омада, шираи онҳоро
мемаканд. Дар натиҷа навда, гул, ғура ва қабати поёнии барг- ҳо
шакли худро гум карда, хушк мешаванд. Тирамоҳ ширинча боз
ба алафҳои бегона мегузарад ва дар ҷоҳама љо зимистон- ро
мегузаронад. Дар як мавсим то 14 насли ширинча инкишоф
меёбад. Ширинчаҳо паҳн кунандаи касалиҳои вирусии зироатҳо мебошанд.
Чораҳо:


Нест кардани алафҳои бегона дар тирамоҳ дар вақти гузаштани ширинчаҳо ба онҳо;



Истифодаи пестисидҳо ба монанди Нурелл-Д, Десис, БИ-58
новый бо маҳлули 0.2% -аи онҳо (20мл дар 10л об);
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Магаси тухмї
Магаси тухмї- хокистарранг буда, на он қадар калон аст.
Зараровар на худи магас, балки кирмминаҳояш мебошанд.
Зочаҳояш зимистонро дар қабати хок мегузаронанд.Баҳор
парвози магасҳо ба оғози гулшукуфти сафедорон рост меояд.
Магаси модина зери тудаи хок тухм мегузорад. Вай бештар
заминҳои намноктару порудори на он қадар хуб киштшударо
интихоб менамояд. Баъд аз 20 рўз кирминакҳо ба вуҷуд меоянд.
Кирмина меваи бодирингро сўрох карда, ба воситаи тухмӣ ба
даруни пояи растанӣ ворид мегардад ва растаниро нобуд
месозад. Баъди анҷоми ғизогириаш ба шакли зоча мубаддал
гашта, дар хок ҷой мегирад. Баъди 12-16 рўз насли дигари
магасҳо ба парвоз меоянд. Дар муддати як сол шумораи насли
магасҳо ба чаҳор мерасад.
Чораҳо:


Нест кардани алафҳои бегона дар тирамоҳ дар вақти гузаштани ширинчаҳо ба онҳо;



Истифодаи пестисидҳо ба монанди Нурелл-Д, Десис, БИ-58
новый бо маҳлули 0.2% -аи онҳо (20 мл дар 10 л об).

Канаи тори тортанакмонанд
Канаи тори тортанакмонанд–ҳашароти хурд буда, баданаш ба
сар, ќафаси сина ва шикам ҷудо нашудааст, танҳо чаҳор ҷуфт по
дошта, рангаш сабзи зардчатоб аст. Канаҳои модина дар байни
пастмондаҳои растаниҳо, дар зери замин, дар сўрохиҳои
сохтумонҳо, дар дохили бурё ва чаҳорчубаи гармхонаҳо
зимистонро

мегузаронанд.

Баҳорон

канаҳои

тори

тортанакмонанд дар байни алафҳои бегона дар саҳро, қад–қади
роҳњо, ҷуйборҳо ва байни ҷўякҳо инкишоф меёбанд. Дертар
онҳо ба зироатҳои полезӣ, ба қабати поёнии баргҳо гузашта
тухм мегузоранд. Баъд аз 5-7 рўз аз тухмҳо кирминаҳо ба вуҷуд
меоянд. Баъди гирифтани ғизо онҳо ба зочаҳо мубаддал гашта,
сипас ба канаҳои калон табдил меёбанд. Дар давоми сол аз 12 то
15 насли ин навъи кана инкишоф меёбанд.
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Чораҳо:


Баргҳои сахт зарар ёфтаи чидан ва сузондани, ё чуқур гур
кардан:



Истифодаи пестисидҳо ба монанди Нурелл-Д, Десис, БИ-58
новый бо маҳлули 0.2%-аи онҳо (20мл дар 10л об);

Сафедболак
Сафедболак–Ба кишти бодиринг ва дигар зарари калон
мерасонода шираи барги онҳоро макида, дар баргҳо аз баъди
шириниҳои аз онҳо баромада замбуруғҳои хокистарранг
пайдо шуда дар натиљаи баргҳо сиёҳ шуда хушк меша- ванд.
Чораҳо:
1.Нест кардани алафҳои бегона дар тирамоҳ дар вақти гузаштани ширинчаҳо ба онҳо;
2.Истифодаи пестисидҳо ба монанди Нурелл-Д, Десис, БИ- 58
новый бо маҳлули 0.2% -аи онҳо (20мл дар 10л об):
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Институти боѓпарварї ва
сабзавоткории Академияи илмњои
кишоварзии Љумњурии Тољикистон,

Донишгоњи Аграрии Тољикистон ба
номи Шириншоњ Шотемур,
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тел.: 2246167, 2247198

Суроѓа: ш.Душанбе, х.Рудаки 146,
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