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دھان کی جڑی بوٹی لمب گھاس یا جنگلی گھاس
بیماری کی پہچان

یہ گھاس انڈیا، بنگال دیش اور سری لنکا میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ نرم گھاس ہوتی ہے اور 
اس کا قد انسان 

کی چھاتی کے برابر تک ہو سکتا ہے۔ اس کا تنا ناز، کھوکھال اور سیدھا ہوتا ہے اور شاخ دار 
بنیاد کے اندر سے نکلتا ہے

۔ یہ تنا مالئم اور بغیر بالوں کے ہوتا ہے۔

پس منظر
یہ جڑی بوٹی دھان کی بیماریوں اور نیما ٹوڈز (خطیؤں) کو متبادل جگہ فراہم کرتی ہے۔ یہ دھان 

کی
 فصل کے لیے ایک اہم مسئلہ بن چکی ہے۔ یہ سیم زده، نمدار اور نکاسی والے حاالت میں 

زنده رہنے کی صالحیت رکھتی ہے
۔ اس کی وجہ سے پیداوار کا چوتھائی حصہ کم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ نقصان نصف تک بھی 

جا پہنچتا ہے۔ 
یہ نرسریوں میں بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ خاص طور پر ان نرسریوں میں جہاں پانی کم لگایا 

جاتا ہے۔

مینجمنٹ/ کنٹرول 
نرسری کے لیے کدو شده کھیت میں کھڑے پانی کے اندر جڑی بوٹی مار زہر جس میں بیوٹا 

کلور 
شامل ہو سپرے کریں (مثالً مچیٹی وغیره)۔ یہ سپرے نرسری لگانے سے ایک ہفتہ قبل کریں 

اور پانچ دن بعد نرسری سے پانی کی نکاسی کر دیں۔ دو دنوں تک کھیت سے تازه پانی گزاریں 
اور 

پھر انگوری مارے ہوئے بیج کا چھٹا کریں۔
جس کھیت میں پنیری منتقل کر دی گئی ہو اس میں 4 سے 5 دن کے بعد شیکر بوتل کے 

ذریعے بیوٹا کلور
 جڑی بوٹی مار دوائی ڈالیں۔ پانی کی سطح 25 دن تک 2 انچ سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ 

براهِ راست کاشت کی صورت میں بائی سپائری بیک 20 ڈبلیو پی مثالً کلوور کا سپرے بحساب 
120 گرام

 فی ایکڑ بوائی 18 سے 22 دن بعد کریں۔ سپرے وتر حالت میں ٹی جیٹ نوزل کے ذریعے کریں۔ 

جڑی بوڑی مار دوائی سپرے کرنے کے ایک دن بعد آبپاشی کر دیں۔
اگر بروقت جڑی بوٹی مار زہر کا سپرے نہ ہو سکا ہو تو ہاتھ سے گوڈی بھی مؤثر طریقہ ہے۔

ہدایات برائے سپرے:
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۔
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Lose Less, Feed More

Weed infested rice field 
at Pindi Bhattian, Chiniot

 

Leptochloa Chinensis-
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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


