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کدو خاندان کے پھل کی مکھی
بیماری کی پہچان

فروٹ فالئی (پھل کی مکھی) تربوز، خربوز، کریال اور کھیرے کی فصالت کو نقصان پہنچانے واال 
ایک اہم کیٹرا ہے۔ 

حملہ شده پھل کی شکل خراب ہو جاتی ہے۔ پھل نرم ہو جاتا ہے اور اس میں گندی بو آنا 
شروع ہو جاتی ہے۔ 

اگر پھل کو کاٹ کر دیکھا جائے تو اس کے اندر سے سنڈی نما کیڑے نکلتے ہیں۔
 پھل کی بالغ مکھی کا رنگ زردی مائل بھورا ہوتا ہے۔ اس کا سائز گھریلو مکھی سے قدرے بڑا 

ہوتا ہے۔
 لیکن یہ گھریلو مکھی کی طرح سیاه نہیں ہوتی۔ پھل کی مکھی کے بچے سفیدی مائل رنگ 

کے ہوتے ہیں 
اور ان کا سائز چاول کے دانے سے کچھ بڑا ہوتا ہے۔

پس منظر
پھل کی مکھی (Fruit Fly) کے انڈوں سے بچے نکلتے ہی پھل کے گودے کو کھانا شروع کر 
دیتے ہیں۔ سنڈیاں پھل سے نکل کر زمین کے اندر جا کر سرمائی نیند سو جاتی ہیں اور پھر 

فروری، مارچ میں بالغ بن کر نکلتی ہیں۔ یہی وه وقت ہے کہ جب پودوں کے اوپر پھل بن رہا ہوتا 
ہے۔ بالغ مکھیاں ان پر حملہ کر دیتی ہیں۔ ان کا حملہ موسم برسات میں شدت اختیار کر جاتا 

ہے

مینجمنٹ/ کنٹرول 
پھل پر حملہ کرنے سے پہلے اور حملہ کرنے کے بعد پھل کی مکھی کو درج ذیل 

مختلف طریقوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے:
جنوری اور فروری کے دوران پودوں کے نیچے گوڈی کی جائے تاکہ زمین کے اندر

موجود کیڑے باہر آ جائیں اور پرندوں کا شکار ہو جائیں یا پھر دھوپ کے اثر سے مر جائیں۔
مارچ کے پہلے ہفتے میں بالغ مکھیوں کو تلف کرنے کے لیے ایک ایکڑ میں 3 سے 4 جنسی 

پھندے (Pheromone Trap)لگائیں۔
حملہ شده پھل کو اکٹھا کر کے ایک فٹ گہرے گڑے میں دفن کر دیں۔

حملہ شده پودوں پر GF-120 (فعال اجزاء: اسپینووساد): 0.5 لیٹر + پانی: 3.5-4.5 لیٹر) کل 
محلول 4-5 لیٹر ہونا چاہئے، 0.5 لیٹر کا 0.5 لیٹر 3.5 -4.5 لیٹر پانی میں شامل کیا جانا چاہئے. 

(یہ حل ایک ایکڑ سپرے کے لئے ہے)
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
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Lose Less, Feed More

 Pheromone (attractant) trap

 Adult fruit fly

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


