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مدافعت قوت خالف کے بیماری
کی کاشت اقسام والی رکھنے

-،642ایف پی سی مثالً جائیں
پی سی ، -742ایف پی سی

-842ایف پی سی اور -77400
وغیرہ

نہ مونڈھا کو کھیت متاثرہ
جائے۔ رکھا

پانی گرم منٹ 18 کو سموں
میں گریڈ( سنٹی ڈگری 52)

سے اندر گنے سے رکھنے
ہو ختم جراثیم کے بیماری

ہیں۔ جاتے
اور کریں بدل ادل کا فصلوں
کو وغیرہ جنتر اور برسیم
میں بدل ادل کے فصلوں بھی

کریں۔ شامل
4 فاصلہ درمیانی کا پودوں
کا ہوا طرح اس رکھیں۔ فٹ

بھی نمی اور گا ہو بہتر گزر
گی۔ رہے محفوظ

کماد بعد کے کٹائی کی فصل
دیں۔ جال کچرا کا

مرکزی کی پودے
چابک سیاہ کونپل
باہر میں شکل کی
پر جس ہے۔ آتی

سفوف سیاہ موجود
سفید باریک

میں پردے ریشمی
پھٹ جو ہے۔ ہوتا

کے بیماری کر
(Spores) تخم

پھیالتاہے۔ آگے
کے پودے متاثرہ

ہو پتلے گنے
پتے ہیں۔ جاتے
سخت اور چھوٹے

اور ہیں جاتے ہو
جاتی رک بڑھوتری

ہے۔
کی گنے کھڑے

سے پھٹنے آنکھیں
نکل شاخیں بیمار

ہیں۔ آتی

متاثرہ
کو پودوں
کر اُکھاڑ
دیں۔ جال

سے کانگیاری
متاثرہ

کو پودوں
کے چابک

ہونے پختہ
پہلے سے

دیں۔ اُکھاڑ

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

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

نہائیں۔ طرح اچھی میں آخر کے دن بعد کے کرنے مکمل
گہرا میں زمین کو ڈبوں خالی کے سپرے بعد کے استعمال

آخری اور (یئاٹک) برداشت کی فصل دیں۔ دبا کر کھود گڑھا
بھی کسی رکھیں۔ وقفہ مناسب کردہ تجویز دوران کے سپرے

سمیت لیبل کے سائیڈ پیسٹی میں صورت کی ایمرجنسی کی قسم
کریں۔ رجوع فوری سے ڈاکٹر قریبی

سپرے کا ادویات کش پھپھوندی
ہے۔ فائدہ بے

کالس کی WHO ادویات یہ
۔ رکھتی تعلق سے "II"
۔ مضر درمیانی یہ ہیں

ہیں

پروپی کو سموں احتیاطاً
یا کارباکسن یا کونازول

فیصد 1 کے الن پائیروکوئی
۔ کاشت کر بھگو میں سلوشن

کریں

پیسٹ مینجمنٹ گائیڈ (گرین اینڈ ییلو لسٹ)

کماد کی چابک نما کانگیاری 

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

بچاو کی تدابیر
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براہ راست 
انسداد
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