
Sclerospora graminicola

Pakistan
June 2014 کردہ/تجدید: کردہ/تیار تخلیق

Dr Muhammad Asghar Adaptive Research, مصنفین:
Gujranwala, miang786@yahoo.com +92 55 9200200

Plantwise ترمیم:

Typical symptoms of
systemic downy mildew.
Photo: Rob Williams/

CABI

Typical symptoms of
systemic downy mildew
on millet head. Photo:

Rob Williams/CABI

تصدیق ہمیشہ
بیماری شدہ
بیج پاک سے
۔ استعمال
مثالً کریں
-78بی ایم

سرگودھا اور
۔ -1102باجرہ

وغیرہ
زیادہ سے ایک
۔ کاشت اقسام

کریں
جگہوں نشیبی

بھاری پر
سے آبپاشی
کریں۔ گریز
پودے بیمار
کی فصل اور
سے بیماری

متاثرہ
۔ تلف باقیات

کریں

بنانے بیج اگر کو فصل
ہے گیا کی کاشت لیے کے
بعد دن 25 کے بوائی تو

کریں معائنہ کا فصل
ہفتے ہر بعد کے اس اور

کریں۔ معائنہ
پتوں عالمات شروعاتی
کا پٹیوں دار رنگ پر
ساتھ کے اس ہے بننا
قد کا پودوں ساتھ

اور ہے جاتے رہ چھوٹا
میں بعد پٹیاں رنگدار
کر اختیار رنگ براؤن
اس لہٰذا ہیں۔ لیتی
تلف کر پودوں کے قسم

چاہیے۔ جانا کیا
سٹوں کے پودے متاثرہ
نکل ساخت نما پتا پر

ہے۔ آتی

حملہ شدید
کھیتوں زدہ
3 اگلے میں

تک سال
کاشت باجرہ

کریں نہ
اس کیونکہ
کے بیماری
صرف جراثیم
میزبان اپنے
ہی پر پودے
کرتے حملہ

ار ہیں
سے زیادہ

سال 3 زیادہ
اپنے تک

پودے میزبان
بغیر کے
رہ زندہ

ہیں۔ سکتے

پھپھوندی زہریں، مار بوٹی جڑی زہریں، مار ےڑیک) زہروں کیمیائی
کو ہدایات گئی دی پر لیبل پہلے سے کرنے استعمال کو ادویات( کش
سر دستانے، لمبے کے ربڑ پر ہاتھوں دوران کے سپرے پڑھیں۔ سے غور
۔ ماسک پر چہرے اور (Goggles) عینک پر آنکھوں ٹوپی، پگڑی/ پر
۔ پرہیز سے نوشی تمباکو اور پینے کھانے دوران کے سپرے لگائیں
نہائیں۔ طرح اچھی میں آخر کے دن بعد کے کرنے مکمل سپرے کریں

کھود گڑھا گہرا میں زمین کو ڈبوں خالی کے سپرے بعد کے استعمال
دوران کے سپرے آخری اور (یئاٹک) برداشت کی فصل دیں۔ دبا کر

صورت کی ایمرجنسی کی قسم بھی کسی رکھیں۔ وقفہ مناسب کردہ تجویز
کریں رجوع فوری سے ڈاکٹر قریبی سمیت لیبل کے سائیڈ پیسٹی میں

مینکوزیب + لیکسل میٹا
کلوگرام فی گرام 2 بحساب
بعد کے لگانے دوائی بیج

کریں۔ کاشت

ہلکی ہے۔ "III" کالس کی WHO
کو مینکوزیب + میٹالیکسل ہے۔ مضر
کریں نہ استعمال سال کئی مسلسل
پھپھوندی سے کرنے ایسا کیونکہ
ہے۔ جاتی ہو پیدا مدافعت میں

پیسٹ مینجمنٹ گائیڈ (گرین اینڈ ییلو لسٹ)

باجرے کی روئےں دار پھپھوندی

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