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ے بیماریوں ستھرا صاف
شدہ تصدیق اور پاک س
ستعمال بیج کا اقسام

کریں۔ ا
صل پر بنیاد سالہ چار
، کریں۔ بدل ادل کا ف
ور اور اناج چنا، مٹر
ل ادل کو فصالت کی مس
کریں۔ کاشت لیے کے بد
کے بدل ادل کے فصلوں
کی بوٹیوں جڑی دوران
یونکہ کریں تھام روک
پھوندی بوٹیاں جڑی ک
رتی فراہم پناہ کو پھ

ہیں۔ ک
نا بچھا اَن میں زمین
گرام کلو 10 بحساب چو

ڈالیں۔ ایکڑ فی
ن والی آب نکاسی اچھی
کم کا بیماری پر زمی

ہے۔ کرتی حملہ
ف کو باقیات کے فصلوں

کریں۔ تل

کا فصل مرتبہ دو میں ہفتہ
کریں۔ معائنہ

لگنے پھول صرف بیماری یہ
ی درجہ 30 سے 28 دوران کے
ملہ میں نمی اور گریڈ سنٹ

ہے۔ ہوتی آور ح
اور پتوں دوران کے دسمبر
ور گول بڑے، اوپر کے جڑوں
ی سیاہ کے شکل قاعدہ بے ا
ں دھیان کو دھبوں نما روئ

رکھیں۔ می
رنگ سفید میں بعد دھبے یہ
ھوندی اور ہیں جاتے ہو کے
ت میں بافتوں کی پودے پھپ

ہے۔ جاتی کر سرائی
سیاہ قریب کے گردن کی تنے
ہیں۔ جاتے بن دھبے کے رنگ
دے میں صورت کی حملہ شدید
قت اور ہیں جاتے مرجھا پو
ں جاتے ہو پختہ پہلے سے و
گر پودے سے وجہ کی جس ہی
بنتے کم بیج اور ہیں جاتے

ہیں۔

انے ہل گہرا
یماری سے چل
اتی ہو کم ب
کیونکہ ہے ج
کے پھپھوندی
میٹر سنٹی 8
نے زمین زیر
یماری سے جا
لتی۔ نہیں ب

پھی
ل بورڈ مولڈ
سے چالنے ہ
ڈھوں متاثرہ
بیماری سے م
پر فصل اگلی
نہیں منتقل

پاتی ہو

ی دی پر لیبل پہلے سے کرنے استعمال کو زہروں کیمیائی
پر ہاتھوں دوران کے پڑھیں۔سپرے سے غور کو ہدایات گئ
ک پر آنکھوں ٹوپی، پگڑی/ پر سر دستانے، لمبے کے ربڑ
ے کھانے دوران کے سپرے لگائیں۔ ماسک پر چہرے اور عین
ے کرنے مکمل سپرے پرہیزکریں۔ سے نوشی تمباکو اور پین
عد کے استعمال نہائیں۔ طرح اچھی میں آخر کے دن بعد ک
کر کھود گڑھا گہرا میں زمین کو ڈبوں خالی کے سپرے ب

دیں۔ دبا

20 بحساب ایلومینیم فوسٹائل
فی پانی لیٹر 100 فی گرام 0
نیب پروپی کریں۔ سپرے ایکڑ
لیٹر 100 فی گرام 200 بحساب

کریں۔ سپرے ایکڑ فی پانی

ہے "U" کالس کی WHO یہ
ہے۔ نہیں مضر اور

رام 12.5 بحساب ٹیبوکونازول
کر ڈال میں پانی لیٹر فی گ
میٹالیکسل یا لگائیں کو بیج
فی گرام 2 بحساب مینکوزیب +
ھائیوفینیٹ یا بیج گرام کلو
فی گرام 2 بحساب میتھائل ت

لگائیں۔ کو بیج کلوگرام

I"ٰٰ کالس کی WHO یہ
۔ مضر ہلکی اور ہے "II

ہے

"III" کالس کی WHO یہ
ہے۔ مضر ہلکی اور ہے

الس کی WHO میٹالیکسل
ر ہلکی اور ہے "III" ک

ہے۔ مض

کالس کی WHO مینکوزیب
۔ نہیں مضر اور ہے "U"

ہے

پیسٹ مینجمنٹ گائیڈ (گرین اینڈ ییلو لسٹ)

SCLEROTINIA STEM AND ROOT ROT OF RAPESEED
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