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ایسا پاک سے بیماریوں
استعمال بیج مند صحت

میں جس کہ کریں
قوت خالف کے بیماریوں

ہو۔ موجود مدافعت
کش پھپھوند کو بیج

۔ کاشت کر لگا دوائی
کریں

کرنے قبول کو بیماری
نہ کاشت اقسام والی

-583باستمی مثالً کریں
وغیرہ۔ کائنات اور
قوت خالف کے بیماری
والی رکھنے مدافعت

مثالً کریں کاشت اقسام
-،6اری سپر، باسمتی
باسمتی -،9اری نیاب
-282کے ایس کے -،315
۔ -331کے ایس کے اور

وغیرہ
نائٹروجنی زیادہ بہت
۔ نہ استعمال کا کھاد

کریں
10 سے 8 سے کرنے کدو

چالئیں ہل گہرے قبل دن
طرح اچھی کو مٹی تاکہ

جائے۔ لگ دھوپ
او ایم یا پی او ایس
کھاد والی پوٹاش پی
ایکڑ فی تھیال ایک

کریں۔ استعمال

پہلے سے ہونے منتقل نرسری
کا نرسری ہفتے ہر

کریں۔ معائنہ
40 کے کرنے منتقل نرسری
دن ایک میں ہفتہ تک روز
کریں۔ معائنہ کا کھیت

پر پودوں سفید میں کھیت
جلد پودے یہ رکھیں۔ نظر
بیماری اور ہیں جاتے مر
۔ دیتے عندیہ کا آمد کی

ہیں
پر تنے کے پودے متاثرہ
پودے اور گانٹھوں موجود
مائل گالبی یا سفید پر
روئیں کی پھپھوندی سفید
جاتی ہو پیدا تہہ در تہہ

ریزے تخم میں جس ہیں
جو ہیں، ہوتے (زروپس)

باعث کا پھیالنے بیماری
ہیں۔ بنتے

پتلے لمبے، پودے متاثرہ
کم ہیں، ہوتے پیلے اور
اور ہیں کرتے پیدا جھاڑ
کم بھی (Tillers) شگوفے

ہیں۔ نکلتے
سے 25 لیے کے بیماری اس
ساز گریڈ سنٹی درجہ 30

ہے۔ کرتا مہیا حاالت گار
کی بیماری پانی اور ہوا
ہیں۔ بنتے سبب کا منتقلی

سے پنیری
مردہ

(ہرثاتم)
۔ نکال پودے

دیں
متاثرہ

کو پودوں
کر نکال
میں زمین

یا دیں دبا
دیں۔ جال
آالت زرعی
استعمال
سے کرنے
گرم پہلے
۔ سے پانی

دھوئیں

بوٹی جڑی زہریں، مار ےڑیک) زہروں کیمیائی
کرنے استعمال کو ادویات( کش پھپھوندی زہریں، مار
پڑھیں۔ سے غور کو ہدایات گئی دی پر لیبل پہلے سے
سر دستانے، لمبے کے ربڑ پر ہاتھوں دوران کے سپرے

چہرے اور (Goggles) عینک پر آنکھوں ٹوپی، پگڑی/ پر
اور پینے کھانے دوران کے سپرے لگائیں۔ ماسک پر

بعد کے کرنے مکمل سپرے کریں۔ پرہیز سے نوشی تمباکو
بعد کے استعمال نہائیں۔ طرح اچھی میں آخر کے دن

کر کھود گڑھا گہرا میں زمین کو ڈبوں خالی کے سپرے
کے سپرے آخری اور (یئاٹک) برداشت کی فصل دیں۔ دبا
قسم بھی کسی رکھیں۔ وقفہ مناسب کردہ تجویز دوران

سمیت لیبل کے سائیڈ پیسٹی میں صورت کی ایمرجنسی کی
کریں۔ رجوع فوری سے ڈاکٹر قریبی

تھائیوفینیٹ پر بیج
70 میا۔نسپاٹ) میتھائل

کے لگانے پی( ڈبلیو
کریں۔ کاشت بعد

پر بیج ہوئے مارے انگوری
فی گرام 2.5 بحساب

کا دوائی پر بیج کلوگرام
کی WHO کریں۔ استعمال
دہ نقصان ہے۔ "U" کالس

ہے۔ نہیں

السوریڈ) کاربینڈازیم
بحساب پی( ڈبلیو 80

کلوگرامی فی گرام 2.5
بعد کے لگانے پر بیج

کریں۔ بوائی

ہے۔ "U" کالس کی WHO

بیج ذریعے کو بلیچ
دھوئیں۔ کو

گیلن 5 استعمال: کا بلیچ
میں پانی گیلن 200 بلیچ

گھنٹے 2 میں اس اور ڈالیں
بھگوئیں کو بیج لیے کے

بیج سے پانی تازہ پھر اور
لیں۔ دھو طرح اچھی کو

پیسٹ مینجمنٹ گائیڈ (گرین اینڈ ییلو لسٹ)

دھان کی بکائنی 

LOSE LESS, FEED MORE
Plantwise is a CABI-led global initiative  www.plantwise.org

بچاو کی تدابیر
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