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دھان کا بھبکا یا بالسٹ
بیماری کی پہچان

 ،یہ بیماری ایک پھپھوندی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کا حملہ پتوں، گانٹھوں
مونجر کی گردن اور مونجر پر ہوتا ہے۔ پتوں پر آنکھ جیسے نشان بن جاتے ہیں

 جو دونوں اطراف سے نوکیلے ہوتے ہیں۔ اس کے کنارے گہرے بھورے 
اور ان کا درمیانی حصہ مٹیالے رنگ کا ہوتا ہے۔ سازگار حاالت میں یہ نشان بڑے ہو کر 

آپس میں
مل جاتے ہیں اور پتے کے بڑے حصے کو خشک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے   

پتے کی خوراک بنانے کی صالحیت بہت سست یا کم ره جاتی ہے۔

پس منظر
یہ بیماری نمی والے موسم میں جب بارش زیاده عرصہ رہے اور سورج نہ نکلے تو خوب 
پھیلتی ہے۔ نیز بارش جس کا دورانیہ کم ہو اس بیماری کے پھیالؤ میں معاون نہیں 

ہوتا۔ زیاده نائٹروجنی کھاد کے استعمال سے بھی اس بیماری کا احتمال بڑھ جاتا ہے۔ 
یہ بیماری کٹائی کے بعد متاثره فصل کی مڈھ اور پرالی پر باقی ره جاتی ہے۔

 مینجمنٹ/ کنٹرول
بیماری سے متاثره بیج ہر گز کاشت نہ کریں۔(1
دھان کی تاخیر سے کاشت سے گریز کریں۔(2

کٹائی کے بعد فصل کے بیماری سے متاثره باقیات کو جال دیں۔(3
کھاد کا مناسب مقدار میں استعمال کریں۔

شدید حملہ کی صورت میں صرف سفارش کرده پھپھوند کش زہر استعمال کریں۔  5)
مثالً کلوروتھالو نل (ڈیکونل75- ڈبلیو) بحساب 250 گرام فی 100 لیٹر پانی یا ٹیٹرا کلورو 
تھیالئیڈ (ریبی سائیڈ30- ڈبلیو پی) بحساب 250 گرام فی 100 لیٹر پانی میں ڈال کر 

سپرے کریں

Scientific name(s) > Magnaporthe grisea
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Lose Less, Feed More

Rice Blast on Nodes (Photo 
by Donald Groth, Louisiana State 

University AgCenter (CC BY))

Rice Blast on leaves (Photo 
by Chin Khoon Min)

کیمیائی زہروں کے استعمال کے دوران حفاظتی لباس پہنیں اور لیبل پر دی گئی ہدایات برائے مجوزه مقدار اور وقت 
استعمال ، فصل کی کٹائی اور اۤخری سپرے کے وقفہ پر عمل کریں


