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آم کی گدھیڑی
بیماری کی پہچان

آم کی گدھیڑی آم کے پودوں کا سب سے اہم نقصان رساں کیڑا ہے۔ یہ کیڑا آم کے پودوں سے 
اپنی خوراک حاصل کرتا ہے ار ایسے مادوں کا اخراج کرتا ہے جن کی وجہ سے آم کے پتے سیاه اور 

چپچپے 
ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آم کے پودے کی مضبوطی اور پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے۔ زیاده 

نقصان
 کی صورت میں تمام درخت سیاه دکھائی دیتا ہے۔ اس کیڑے کے نقصان کی وجہ سے نہ صرف پیداوار 

میں
 کمی ہوتی ہے بلکہ کوالٹی بھی بہت زیاده متاثر ہوتی ہے۔ اگر درخت آپس میں چھو رہے ہوں تو یہ کیڑا 

ایک
 درخت سے دوسرے درخت کی طرف بآسانی منتقل ہو جاتاہے۔ نابالغ کیڑا براؤن رنگ کا ہوتا ہے ۔ 

ماده کیڑا انسانی چھوٹی انگلی کے نصف ناخن کے سائز کے برابر ہوتا ہے جس کے اوپر ایک سفید مومی 
تہہ ہوتی ہے 

جبکہ نر بالغ کیڑے کی رنگت اینٹ کی طرح کی سرخ ہوتی ہے۔ نر کے جسم پر پر ہوتے ہیں جبکہ ماده 
کیڑا بغیر پروں کے ہوتا ہے۔

پس منظر
نابالغ اور ماده کیڑے جنوری سے جون تک پودے کی نرم ٹہنیوں، پتوں، پھولوں اور پھل کا رس چوستے ہیں۔ 
ماده کیڑا زمین میں داخل ہو کر انڈے دیتی ہے۔ یہ انڈے انسانی چھوٹی انگلی کی گہرائی کے برابر زمین 

کے اندر دیے جاتے ہیں اور یہ انڈے دینے کا عمل جوالئی سے اگست کے دوران جاری رہتا ہے۔ ان انڈوں 
سے دسمبر سے جنوری کے دوران بچے نکل آتے ہیں جو کہ جڑی بوٹیوں سے اپنی خوراک حاصل کرنا 

شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیڑے تنے یا پھر زمین کو چھوتی ہوئی پودے کی شاخوں کے ذریعے درخت پر چڑھ 
جاتے ہیں۔

مینجمنٹ/ کنٹرول 
نومبر میں زمین میں گوڈی کے ذریعے انڈوں کو زمین سے باہر نکال کر تلف کیا جائے۔

â ٔدسمبر سے جنوری کے دوران باغ کے جڑی بوٹیوں سے پاک کیا جائے۔ خاص طور پر درختوں کے پھیالو
چھترá کے نیچے والے حصوں پر موجود جڑی بوٹیاں تلف کی جائیں۔

زمین سے تین فٹ کی اونچائی پر ایک فٹ چوڑی پولی تھین کی چکنی پٹی لپیٹی جائے۔ اس پٹی کے 
اوپر گریس یا کوئی اور چپکنے واال ماده لگا دیا جائے تاکہ کیڑوں کا بہتر کنٹرول حاصل ہو سکے۔

وه شاخیں جو دوسرے درختوں کو یا زمین کو چھو رہی ہوں کاٹ دی جائیں۔
ایک ایکڑ میں پانچ مختلف درختوں کے سو پتوں کا معائنہ کریں۔ اگر ان سو پتوں میں سے پانچ پتوں پر یہ 
کیڑے پائے جائیں تو کیمیائی زہروں کا سپرے کیا جائے۔ صرف متاثره پودوں پر کاربوسلفان اور امیڈا کلوپرڈ 

کی تجویز کرده مقدار کے برابر سپرے کیا جائے۔

سپرے کی احتیاطیں:

کیمیائی زہروں âکیڑے مار زہریں، جڑی بوٹی مار زہریں، پھپھوندی کش ادویاتá 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 âکٹائیá 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
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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


