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صحت ہمیشہ
پودوں مند
بچہ زیر سے
کیا منتخب

جائے۔
سے بیماری
جگہ متاثرہ
کا کاشت سے
حاصل مواد
۔ کیا نہ

جائے

عالمات ابتدائی کی بیماری
جب ہے آتی نظر وقت اس

پودے نئے متاثرہ سے بیماری
جائیں۔ لگائے

اور لمبی پر پتوں باریک
ہیں آتی نظر دھاریاں باریک

سبز اور پیال رنگ کا جن
ہے۔ ہوتا

کی اوپر کنارے پتوں متاثرہ
اور ہیں جاتے مڑ طرف

ہو بھی خستہ پر کناروں
ہیں۔ جاتے

کا پودوں متاثرہ سے بیماری
اور ہے جاتا رہ چھوٹا قد
مند فائدہ سے لحاظ تجارتی
۔ نہیں پیدا خوشے / گچھے

کرتے
تیلہ( تسس) ایفڈ بیماری یہ
ہوتی منتقل بھی ذریعے کے

والے شکل کی ناشپاتی جو ہے
جو ہیں ہوتے کیڑے پرَ بے

ہیں۔ رہتے پر پتوں کہ
بڑھتی سے تیزی نسل کی ایفڈ

کی ان ہی جیسے لہٰذا ہے
اس تو آئے نظر بڑھتی تعداد

کریں۔ کنٹرول فوراً

کا پانی
پریشرکے

سپرے ساتھ
تاکہ کریں
ختم ایفڈ
سے ہونے

کا بیماری
۔ کم دباؤ

ہو
بچہ زیر
اگر پودے
سے بیماری

متاثرہ
ہوں محسوس
کو ان تو

پر طور فوری
۔ کیا تلف

جائے
کے ایفڈ

کے کنٹرول
دوست لیے

مثالً کیڑوں
برڈ لیڈی
اور بیٹل
سپائیڈر
کی وغیرہ
میں تعداد

۔ کیا اضافہ
جائے

زہریں، مار بوٹی جڑی زہریں، مار ےڑیک) زہروں کیمیائی
دی پر لیبل پہلے سے کرنے استعمال کو ادویات( کش پھپھوندی
ربڑ پر ہاتھوں دوران کے سپرے پڑھیں۔ سے غور کو ہدایات گئی

عینک پر آنکھوں ٹوپی، پگڑی/ پر سر دستانے، لمبے کے
کھانے دوران کے سپرے لگائیں۔ ماسک پر چہرے اور (Goggles)

بعد کے کرنے مکمل سپرے کریں۔ پرہیز سے نوشی تمباکو اور پینے
کے سپرے بعد کے استعمال نہائیں۔ طرح اچھی میں آخر کے دن

کی فصل دیں۔ دبا کر کھود گڑھا گہرا میں زمین کو ڈبوں خالی
مناسب کردہ تجویز دوران کے سپرے آخری اور (یئاٹک) برداشت
پیسٹی میں صورت کی ایمرجنسی کی قسم بھی کسی رکھیں۔ وقفہ

کریں۔ رجوع فوری سے ڈاکٹر قریبی سمیت لیبل کے سائیڈ

کے کرنے کنٹرول کو ایفڈ
پرڈ کلو امیڈا لیے

100 فی گرام 200 بحساب
۔ استعمال پانی لیٹر

کریں

جب کریں میں صورت اس صرف سپرے
اضافہ سے تیزی میں تعداد کی ایفڈ
ہفتہ ایک وقفہ کا سپرے آئے۔ نظر
II کالس کی WHO دوائی یہ رکھیں
درمیانی یہ ہے۔ رکھتی تعلق سے

ہے۔ زہریلی

125 بحساب اسیٹامپیرڈ
پانی لیٹر 100 فی گرام

جائے۔ کیا استعمال

کریں۔ سپرے سے وقفہ کے ہفتہ ایک
۔ لحاظ کے تعداد کی ایفڈ سپرے
کی WHO تعلق کا دوائی اس کریں
درمیانی دوا یہ ہے۔ سے II کالس
استعمال کے دوائی اس ہے۔ زہریلی

ہیں۔ جاتے ہو سخت پتے سے

پیسٹ مینجمنٹ گائیڈ (گرین اینڈ ییلو لسٹ)

کیلے کے بنچی کا ٹاپ وائرس 

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