अमेरीकन फौजी कीरा:
जीवन चक्र तथा मकै बाऱीमा ऺतत

६ दे खि १४ ददन सम्भ

अमेररकन फौजीकीराको जीवन चक्रमा अण्डा, ऱाभााका ६ ववभभन्न
अवस्थाहरु, अचऱ अवस्था (प्यूपा) र बयस्क पुतऱी गरी ४
अवस्थाहरु हुन्छन ्।
राबााका चौथो दे खि छै ठौं
अवस्थाहरु:
चौथो अवस्थासम्भ
आइऩुग्दा राबाा ठूरो हुन्छ
य गुफोभबत्र ऩुगी धेयै
नोक्सानी गदा छ । जसरे
गदाा ऩातहरु छछमाछछमा
ऩये को दे खिन्छ । कभररो
उभेयका बफरुवाभा मसको
आक्रभणरे गफ
ु ो भना
सक्दछ जसरे गदाा नमाॉ
ऩात ऩराउन य घोगा राग्न
सक्दै न ।

साभान्मतमा १४ ददनभा
ऩण
ू ा रुऩभा ववकभसत बएको
राबाा जभभनभा झदा छ ।

धानचभया

गुफो
सुत्रा

मदद बफरुवा हुर्काइसकेको छ
य घोगा रागगसकेको छ बने
त्मस्तो अवस्थाभा राबाारे
घोगाको िोष्टाभा िान
थाल्दछ य दाना राग्दै
गये को घोगाभा सभेत ऩसेय
नोक्सान गदा छ ।

जॉग
ु ा
घोगा

राबााका ऩदहरो दे खि तेश्रो
अवस्थाहरु:
अण्डावाट छनस्स्कने
ववस्त्तकै कभररा
राबााहरुरे ऩातभा िान
थाल्दछन ् जसरे गदाा
ऩातभा भससाको
झ्मारजस्ता आकृछतहरु
दे िाऩदा छन ् । छमनीहरुरे
मस अवस्थाभा भभसनो
ये शभी धागो छनकारी
त्मसभा झण्
ु डीएय हावाको
वहाव सॉगै नस्जकैको नमाॉ
बफरुवाभा पैभरने गदा छन ् ।

१ दे खि ३ ददन सम्भ

३ दे खि ६ ददन
सम्भ

िोष्टा

साभान्मतमा ऩातको
तल्रो सतहभा १००
दे खि २०० सम्भको
सॊख्माभा अण्डाहरु
झण्
ु डभा यहे का
हुन्छन ् ।
छमनीहरुराइ
सेतो/िैयो कत्रारे
ढाकेको हुन्छ ।

ऩात

डाॉठ

साभान्मतमा ८ दे खि ९
ददनभा फमस्क ऩुतरी छनस्स्कइ
नमाॉ जीवन चक्रको शुरुवात
गदा छ ।

अचर अवस्थाभा जानुबन्दा ऩदहरे राबाारे २
दे खि ८ सेस्न्टभीटय गदहयाइभा ऩस्दछ ।
राबाारे ये शभी धागो य भाटोको कणहरु जोडी
कभजोय प्रकृछतको अण्डाकाय कोमा फनाइ
त्मसभबत्र अचर अवस्थाभा जान्छ । भाटो
अगधक कडा बएको अवस्थाभा सुकेका ऩात
ऩछतङ्गयहरुभा रुकेय अचर अवस्थाभा जान्छ ।

यो प्रकाशनको सामाग्री श्रोत CABI Plantwise Program बाट प्राप्त भएको र यसको अनव
ु ाद प्ऱान्ट क्वारे न्न्टन एवं
बबषादी व्यवस्थापन केन्रबाट गरी CABI Plantwise को आर्थाक सहयोगमा प्रकाशन गररएको हो ।

