अभेरयकन पौजी कीयाको पोटो गाइड – ऩहिचान

©ARC-VOP/Visser.
बयस्क पोथीऱे १०० दे खि २०० सम्म अण्डाहरु पातको
तल्ऱो सतहमा पादद छे । ऱाभाद निस्किु अनि अण्डाहरु
हररयोबाट हल्का िैरो हुॉदै काऱो रङ्गमा पररणत

©Kansas State University
झुण्डभा ऩारयएका अण्डािरुराई ऩोथी ऩुतरीको ऩेटको
कत्रािरुरे ढाकेको िुन्छ ।

©Desiree van Heerden.
अण्डाबाट निस्स्कए ऱगत्तै ऱाभादहरुऱे वररपररको
पातको हररयो भाग कोत्रेर िाि थाल्दछि ् ।

हुन्छि ् ।

©CABI.Reeder

©CABI.
राबाािरु िुकंदै जाॉदा िल्का िरयमोफाट खैयो तपा यङ्ग
ऩरयवतान िुॉदै जान्छ ।

राबााको ऩेटको ऩछछल्रो बाग (आठौ खण्ड) भा फगााकाय
रुऩभा चायवटा कारो थोप्रािरु िुन्छन ् ।

©IPM/Russel

©Russ Ottens.
राबाािरु ३ दे खख ४ से.भी. रम्फाइको िुॉदा अत्मन्त
खन्चुवा य नोक्सानकायक िुन्छन ् ।

प्मूऩािरु चम्म्करो खैयो य साभान्मतमा २ दे खख ८ से.भी.

©CABI.Reeder
राबााको गाढा यङ्गको टाउकोको अग्रबागभा उल्टो Y
आकायको फपका ऩिें रो यङ्गको आकृछत दे खखन्छ ।

©North Carolina State University/Bertone
फमस्क ऩुतरीिरु (भाथथ - ऩोथी, तर - बारे) ऩोथीिरु

गहियाइभा कभजोय कोकुन फुनेय फसेको िुन्छ ।

बारे बन्दा िल्का ठूरो िुन्छन ् ।

अमेररकि फौजी कीराको वारे मा अन्य जािकारीको ऱागग कृपया यी वेब साइट हे िह
ुद ोस:www.fao.org/fall-

armyworm/en and www.cabi.org/ISC/fallarmyworm

अभेरयकन पौजी कीयाको पोटो गाइड - ऩहिचान

©ARC-VOP/Visser.
कलररा राबाािरुरे ऩातको िरयमो बाग कोत्रेय खाॉदा
लससाका झ्मारजस्ता आकृछतिरु ऩातभा दे खखन्छन ्।

©CABI.Crozier

कलररा राबाािरुरे ये शभीधागोको भाध्मभफाट िावाको

ऱाभादहरुऱे गुबोमा प्वाऱ बिाएर िाॉदा पात िुल्दै
जाॉदा ऱहरै एकिाशका प्वाऱहरु दे खिन्छि ् ।

विाव सॉगै नमाॉ फोटभा पैलरन सक्छन ्।

©CABI.Crozier

©ARC-VOP/Visser.

राबाािरु िुकंदै जाॉदा राबाािरु गुफोलबत्रै फसेय खान
थाल्दछन ् य फाहियफाट नदे खखने िुन सक्छ ।

िुकेका राबाािरुरे खाॉदै जाॉदा गुफोभा प्वारै प्वारिरु,

धानचभया य घोगालबत्र फढ्दै गये को दाना सभेत खाइ

लबत्र जाने गदा छन ्।

बफष्टािरुको थप्र
ु ो जस्तो दे खखन्छ ।

©CABI.

अत्मथधक आक्रभण बएको अवस्थाभा राबाारे भकैको

राबाािरुरे कहिरेकािी घोगाभा प्वार फनाएय ऩछन

अछनमलभत रुऩभा खाइएका ऩातिरु य काठको धुरोजस्तो

©CABI.
उत्ऩादन य गण
ु स्तय दफ
ु ै घटाउॉ छ ।

©CABI.

©ARC-VOP/Visser.

राबाारे घोगालबत्र ऩलस क्षछत गदाा घोगा कुहिने सभस्मा
ऩछन दे खाऩदा छ ।

©Mr Caleb Chirande, Plant doctor from Alego Usonga.
अभेयीकन पौजीकीयाफाट क्षछतग्रस्त भकैको फोट ।

यो प्रकाशिको सामाग्री श्रोत CABI Plantwise Program बाट प्राप्त भएको र यसको अिव
ु ाद प्ऱान्ट क्वारे स्न्टि एवॊ बबषादी व्यवस्थापि केन्रबाट गरर

CABI Plantwise को आगथदक सहयोगमा प्रकाशि गररएको हो ।

