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سے بیماری شدہ تصدیق
کریں۔ استعمال بیک پاک
لیے کے کشت اگیتی مثالً

وغیر کینٹ اور ون اے
پچھیتی سے درمیانی جبکہ

۔ سوان لیے کے کاشت
وغیرہ

اچھی اور بڑھوتری اچھی
کا کھادوں لیے کے جڑوں
کریں۔ استعمال متناسب

پر فصل والی بیج شرح کم
فصل والی بیج شرح زیادہ
کا بیماری کم نسبت کی

ہے۔ ہوتا حملہ
اُکھاڑ کو پودوں بیمار
کو کھیت دیں۔ کر تلف کر
۔ پاک سے کچرے کے پودوں

کریں
دانوں چھوٹے اور مکئی
ساتھ کے فصالت والی

کریں۔ بدل ادل کا فصلوں
کاشت طرح اچھی کو زمین
اور کریں تیار لیے کے

کھڑنے کے پانی یا سوکھے
۔ کو کھیت سے ہونے

بچائیں
حوصلہ کی آبپاشی فلڈ

کی اس کیونکہ کریں شکی
۔ بڑھتی بیماری سے وجہ

ہے

نکاری کم اور بھار
میں زمین والی
حملہ کا بیمار
ہے۔ ہوتا شدید

میں ہفتے کا کھیت
۔ معائنہ مرتبہ دو

کریں
سرخ پیلے، کے پتوں
پر ہونے جامنی یا
اسی رکھیں۔ نظر
پودوں چھوٹے طرح
مرجھانے گرنے، کے
پر ہونے خشک اور
رکھیں۔ نظر بھی

اوپر کے جڑ مرکزی
سے براؤن گہرے

آنے نظر دھبے سیاہ
پودوں متاثرہ پر
تلف کر اُکھاڑ کو

دیں۔ کر
کی موسم ٹھنڈے یہ

28) ہے بیماری
گریڈ سنٹی ڈگری

جہاں حرارت(۔ درجہ
بہتات پانی زمینی
زدہ( میس) ہو میں
اس پر جگہ ایسی
زیادہ سے بیماری

۔ ہوتا متاثر رقبہ
ہے

زہریں، مار بوٹی جڑی زہریں، مار ےڑیک) زہروں کیمیائی
دی پر لیبل پہلے سے کرنے استعمال کو ادویات( کش پھپھوندی

پر ہاتھوں دوران کے سپرے پڑھیں۔ سے غور کو ہدایات گئی
عینک پر آنکھوں ٹوپی، پگڑی/ پر سر دستانے، لمبے کے ربڑ

کھانے دوران کے سپرے لگائیں۔ ماسک پر چہرے اور (Goggles)
کے کرنے مکمل سپرے کریں۔ پرہیز سے نوشی تمباکو اور پینے
سپرے بعد کے استعمال نہائیں۔ طرح اچھی میں آخر کے دن بعد

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

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

کریں۔ رجوع

2 بحساب ایلومینیم فوسٹائل
بیج کلوگرام فی گرام 3 سے

لگائیں۔ پر

مضر ہے۔ "U" کالس کی WHO
ہے۔ نہیں احتمال کا ہونے

کرام 2.5 بحساب کاربینڈازیم
لگائیں۔ پر بیج گرام کلو فی

مضر ہے۔ "U" کالس کی WHO
ہے۔ نہیں احتمال کا ہونے

گرام 12.5 بحساب ٹیبوکونازول
کر مال میں پانی لیٹر فی
کا بیماری سے کرنے سپرے

۔ سکتا جا روکا حملہ ابتدائی
ہے

مضر ہے۔ "U" کالس کی WHO
ہے۔ نہیں احتمال کا ہونے

بحساب مینکوزیب + میٹالیکسل
۔ پر بیج گرام کلو فی گرام 2

لگائیں

مضر ہے۔ "U" کالس کی WHO
ہے۔ نہیں احتمال کا ہونے

فی گرام 2 بحساب ٹاپس۔ایم
لگائیں۔ پر بیج کلوگرام

مضر ہے۔ "U" کالس کی WHO
ہے۔ نہیں احتمال کا ہونے

پیسٹ مینجمنٹ گائیڈ (گرین اینڈ ییلو لسٹ)

لوسرن کے تنے کا گالئو

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

بچاو کی تدابیر
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