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Sugarcane stem borer
((NBAIR

کی زمین کو گنے
انچ ایک سے سطح
کاٹیں۔ سے نیچے

گئے اُکھاڑے
اکٹھا کو مڈھوں
دیں جال کے کر
کو جانوروں یا

دیں۔ کھال
کے کھیت کے کماد

متبادل قریب
پودے میزبان

ڈب سوانک، مثالً
مکئی اور گھاس

نہیں وغیرہ
چاہئیں۔ ہونے

کے فصل اور کچرا
نہ باقیات

تاکہ جالئیں
پر طور قدرتی

والے جانے پائے
ہالک کیڑے دوست

ہوں۔ نہ
دریغ بے

کھاد نائٹروجنی
سے استعمال کے

کریں۔ گریز

نما چھلکا کے رنگ کریم/سفید
۔ جاتے پائے پر سطح کی پتے انڈے

ہیں
کے رنگ سفید خاکی الروے

پانچ پر جسم کے ان ہیں، ہوتے
ہیں۔ ہوتی الئنیں کی رنگ گہرے
۔ ہوتا کا رنگ بھورے کیڑا بالغ

ہے
فصل کے تک جون سے مارچ کیڑے یہ
آور حملہ میں حالت شروعاتی کی

ہیں۔ ہوتے
بنیاد کی گنے میں شروع کیڑے یہ

اندر کے اس کے کر سوراخ میں
سے وجہ کی جس ہیں جاتے ہو داخل
ہیں۔ جاتے سوکھ پر طور مکمل گنے
لگائیں پھندے کے روشنی میں کھیت
پتہ کا موجودگی کی کیڑوں تاکہ

سکے۔ چل
رکھیں۔ نظر پر ہارٹ( ڈیڈ) سوک
سوکھی جو ہے کونپل مرکزی وہ یہ

پر کھنچنے اور ہے ہوتی ہوئی
ہے۔ آتی نکل باہر سے آسانی

میں 10 سے میں پودوں 100 اگر
کنٹرول کو کیڑے تو آئے نظر سوک

اقد عملی لیے کے کرنے

میں ایکڑ ایک
عدد 16

ٹرائیکوگراما
لگائیں۔ کارڈ
شوگر کارڈ یہ

یا ملوں
تجربہ سرکاری
مل سے گاہوں
ہر ہیں۔ سکتے

بعد دن 15
پر طور خاص
جون سے مارچ

کارڈ تک
کریں۔ تبدیل
جون سے مارچ
پروانوں تک

اور پکڑنے کو
لیے کے مارنے

کے روشنی
۔ پھندے
لگائیں

کچرے کے فصل
چوتھائی کا
کی ملچ حصہ

کے بنانے تہہ
لیے

۔ استعمال
کریں

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

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

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

کر کھود گڑھا گہرا میں زمین کو ڈبوں خالی کے سپرے
دیں۔ دبا

+ پرول نیلی کلورنٹرا
ایک بحساب تھایامیتھاگزم
آخری ایکڑ۔ فی کلوگرام

14 سے برداشت کی فصل سپرے
لیں۔ کر مکمل تک پہلے دن

کالس کی WHO یہ
ہے نہیں مضر ہے، "U"
ہے، "II" کالس اور
ہے۔ زہریلی درمیانی

بحساب فیصد( 80) فپرونل
ایکڑو فی گرام 30

کالس کی WHO یہ
درمیانی ہے، "II"

ہے۔ زہریلی

بحساب گرام( 0.3) فپرونل
ایکڑ۔ فی کلوگرام 8

کالس کی WHO یہ
درمیانی ہے، "II"

ہے۔ زہریلی

80) فپرونل + امیڈاکلوپرڈ
100 بحساب جی( ڈبلیو فیصد

ایکڑ۔ فی گرام

کالس کی WHO یہ
درمیانی ہے، "II"

ہے۔ زہریلی

پیسٹ مینجمنٹ گائیڈ (گرین اینڈ ییلو لسٹ)

کماد کے تنے کا گڑوواں

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

بچاو کی تدابیر

l

l

l

l

l

معائنہ

l

l

l

l

l

l

l

براہ راست 
انسداد

l

l

l

براہ راست انسداد پابندی 

l

l l

l l

l l

l l


