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آم کے کوڑھ کا کیمیائی انسداد
بیماری کی پہچان

یہ پاکستان میں آم کی ایک اہم بیماری ہے۔ یہ ایک پھپھوندی کی وجہ سے ہوتے ہے۔ اس 
بیماری کا حملہ پتوں

، نرم شاخوں اور پھل پر بھورے سے سیاه رنگ کے دھبوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ دھبے 
سائز میں

 بڑھ جاتے ہیں اور درمیان میں مرده حصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری فروری سے لے کر مئی تک 
نظر آتی ہے۔ 

خصوصاً جب پھل پک جاتا ہے تو یہ مرده شاخوں اور گرے ہوئے متاثره پتوں سے پھیلتا ہے۔ یہ
 بیماری بارش کی بوچھاڑ، شبنم اور ہوا کے ذریعے بھی منتقل ہو سکتی ہے۔

پس منظر
گرم مرطوب موسم (25 ڈگری سنٹی گریڈ درجہ حرارت اور 80 فیصد سے زائد نمی) اس بیماری 

کے پھیلنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ایک پھپھوندی سے پیدا ہونے والی بیماری ہے جس 
کا کیمیائی ادویات سے بڑی آسانی سے انسداد کیا جا سکتا ہے۔ یہ لمبے عرصے تک رہنے 
والی بیماری ہے۔ اس لیے کاشتی طریقے بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے زیاده کارگر ثابت 

ہوتے ہیں۔ اس بیماری سے بچنے کے دو طریقے ہیں: (1) احتیاط اور (2) تدارک (اگر پہلے سے 
بیماری موجود ہو تو اس طریقے سے اثرات کم ہو جاتے ہیں)۔

مینجمنٹ/ کنٹرول 
متاثره شاخوں کو تلف کر کے کٹے ہوئے حصے پر بورڈو مکسچر کا لیپ کر دیں۔ اس طرح بیماری 
کٹے ہوئے حصے کے ذریعے پودے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی۔ 10 سے 12 دن کے وقفے 

سے متواتر تین سپرے کریں۔
مندرج ذیل کیمیائی زیریں سپرے کے لیے استعمال کی جاتی سکتی ہیں:

1) ڈائی فینو کونا زول بحساب 30 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی
2) تھائیو فینیٹ میتھائل بحساب 200 گرام فی 100لیٹر پانی

3) کلوروتھالو نل + میٹالیکسل بحساب 250 گرام فی 100لیٹر پانی
4) فوسٹائل ایلومینیم بحساب 500 گرام فی 100 لیٹر پانی

براهِ راست سپرے کرنے کے بجائے دھویں کی طرح سپرے کریں تاکہ پھولوں کو نقصان نہ 
پہنچے۔ ایک طرح کی پھپھوند کش دوائی کا سپرے دوباره مت کریں بلکہ متبال پھپھوند کش 

دوائی کے سپرے سے بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔
سپرے کی احتیاطیں:

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

لمبے دستانے، سر پر پگڑی/ ٹوپی، آنکھوں پر عینک (Goggles) اور چہرے پر ماسک لگائیں۔ 
سپرے کے دوران کھانے پینے اور تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ سپرے مکمل کرنے کے بعد دن 

کے آخر میں اچھی طرح نہائیں۔ استعمال کے بعد سپرے کے خالی ڈبوں کو زمین میں گہرا 
گڑھا کھود کر دبا دیں۔ فصل کی برداشت (کٹائی) اور آخری سپرے کے دوران تجویز کرده 

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

Scientific name(s) > Glomerella cingulata

The recommendations in this factsheet are relevant to:  پاکستان

Authors:  Directorate General Agriculture 
(Extension & A.R)

tel: (042) 99200732 email: dgaextar@gmail.com
Plantwise Edited by 

Plantwise is a global initiative led by CABI

PK074Urdu

Lose Less, Feed More

(Photo by  Mango anthracnose
Scot Nelson)

(Photo by  Mango anthracnose
Scot Nelson)

کیمیائی زہروں کے استعمال کے دوران حفاظتی لباس پہنیں اور لیبل پر دی گئی ہدایات برائے مجوزه مقدار اور وقت 
استعمال ، فصل کی کٹائی اور اۤخری سپرے کے وقفہ پر عمل کریں


