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سے آبپاشی زیادہ بہت
ور ا جائے کیا گریز

ہونے نہ کھڑا کو پانی
بیماری کیونکہ جائے دیا

بیمار ذریعے کے پانی
پودوں مند صحت سے پودوں
ہے۔ ہوتی منتقل طرف کی

لیے کے بیج پیاز جو
کو اس ہو کرنی استعمال
ٹریٹمنٹ کی پانی گرم

جائے۔ دی
لیے کے انتخاب کے بیج
جائے۔ کی گریڈنگ سیڈ
پیاز بڑے اور مند صحت
استعمال لیے کے بوائی

جائیں۔ کیے
مٹی اور باقیات کی فصل

زندہ بیماری یہ میں
4 سے 3 لہٰذا ہے۔ رہتی
کا فصل سے وقفے کے سال
اور جائے کیا بدل ادل

ضرور بھی باقیات کے فصل
جائیں۔ کیے تلف

دھبوں، کے رنگ زرد
پتوں طرف کی نیچے
پتوں اور مڑنے کے
پر ہونے پتلے کے

رکھیں۔ نظر
سے درمیان پہلے پتے
پھر ہیں ہوتے خشک

ہوتے خشک تک کناروں
ہیں۔ جاتے چلے

کے جنوری اور دسمبر
دو میں ہفتہ دوران

کا کھیت مرتبہ
کیونکہ کریں معائنہ

بیماری دوران اس
ہے۔ ہوتی عام

کاشت لیے کے بیج
اس پر فصل شدہ

نسبتاً کا بیماری
۔ ہوتا حملہ زیادہ

ہے
بیماری مرتبہ پہلی
روک ہی آتے نظر کے

لیے کے تھام
اُٹھانا اقدامات

دیں۔ کر شروع

کی بیماری
نظر عالمات

ہی آتے
متاثرہ

کو پودوں
کر اُکھاڑ
سے کھیت

دیں۔ نکال
کے پیازوں
کے منٹ 10

درجہ 52 لیے
گریڈ سنٹی

پانی گرم تک
بھگونے میں
کاشت بعد کے
بیج سے کرنے
کرنے حاصل

کاشت لیے کے
پر فصل شدہ

کم حملہ
ہے۔ ہوتا

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

دوران کے سپرے لگائیں۔ ماسک پر چہرے اور (Goggles) عینک
مکمل سپرے کریں۔ پرہیز سے نوشی تمباکو اور پینے کھانے

کے استعمال نہائیں۔ طرح اچھی میں آخر کے دن بعد کے کرنے
کر کھود گڑھا گہرا میں زمین کو ڈبوں خالی کے سپرے بعد
دوران کے سپرے اورآخری (یئاٹک) برداشت کی فصل دیں۔ دبا
ایمرجنسی کی قسم بھی کسی رکھیں۔ وقفہ مناسب کردہ تجویز
سے ڈاکٹر قریبی سمیت لیبل کے سائیڈ پیسٹی میں صورت کی

کریں۔ رجوع فوری

فی گرام 250 بحساب مینکوزیب
۔ سپرے ایکڑ فی پانی 100رٹیل

کریں

ہے۔ "U" کالس کی WHO یہ
ہے۔ نہیں مضر

بحساب مینکوزیب + لیکسل میٹا
فی پانی 100رٹیل فی گرام 250

کریں۔ سپرے ایکڑ

"III" کالس کی WHO یہ
ہے۔ "U" کالس اور

بحساب میتھائل تھائیوفینیٹ
پر بیج گرام کلو فی گرام 2.5

کریں۔ بوائی بعد کے لگانے

ہے۔ "U" کالس کی WHO یہ
ہے۔ نہیں مضر

پیسٹ مینجمنٹ گائیڈ (گرین اینڈ ییلو لسٹ)

پیاز کی روئیں دار پھپھوندی

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