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کپاس کی سفید مکھی
بیماری کی پہچان

سفید مکھی کپاس کا ایک اہم ضرر رساں کیڑا ہے۔ یہ کپاس کے پتے کی نچلی سطح سے چمٹ کر رس چوستی ہے 
اور پتا مروڑ وائرس کے پھیالؤ کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ مکھی پتوں کا رس چوسنے کے ساتھ ساتھ ایک خاص قسم کا ماده 

خارج کرتی ہے جس کے اوپر سیاه رنگ کی پھپھوندی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے پودے کا خوراک بنانے کا 
عمل متاثر ہوتا ہے اور پودا کمزور ہو جاتا ہے۔ سفید مکھی پتے کی نچلی سطح پر کئی انڈے دیتی ہے جن کا رنگ 

پہلے سفیدی مائل پیال اور بعد میں گہرا ہو جاتا ہے۔ ان انڈوں کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کا سائز بہت چھوٹا 
ہوتا ہے۔ نابالغ مکھی کا رنگ سبزی مائل پیال ہوتا ہے اور یہ بھی پتے کی نچلی سطح پر ہی موجود ہوتے ہیں اور پر نہ 

ہونے کی وجہ سے اُڑ نہیں پاتے۔ یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے اور پتوں کا رس چوس کر یہ 
بڑے سائز کے ہو جاتے ہیں۔ بالغ مکھی کا سائز پینسل کے سکے کے برابر ہوتا ہے۔ ان کا رنگ پیال ہوتا ہے اور ان کا 

جسم سفید رنگ کے پاؤڈر سے چھپا ہوتا ہے۔ حملہ شده پودے سائز میں چھوٹے ره جاتے ہیں، ان کا رنگ پیال پڑ جاتا 
ہے اور پتے مڑے ہوئے اور چمکدار ہوتے ہیں۔ سفید مکھی کے حملہ کی وجہ سے ڈوڈیاں اور ٹینڈے گر جاتے ہیں اور 

ٹینڈے بہت کم کھلتے ہیں۔

پس منظر
کپاس کی سفید مکھی سارا سال متحرک رہتی ہے اور ایک پودے سے دوسرے پودے کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے۔ 
جون سے ستمبر تک سفید مکھی متحرک رہتی ہے۔ مگر سب سے زیاده اگست سے ستمبر تک گرم مرطوب موسم 

میں بہت ہی زیاده متحرک ہو جاتی ہے۔ یہ مکھی زیاده تر اس فصل کو پسند کرتی ہے جس پر زیاده نائٹروجنی کھاد 
استعمال کی گئی ہو۔ سفید مکھی کے دیگر میزبان پودوں میں جڑی بوٹیاں، بھنڈی، بینگن، کده اور چنا وغیره شامل 

ہیں۔

مینجمنٹ/ کنٹرول 
کپاس کو 15 اپریل سے 15 مئی تک کاشت کریں اور پودے سے پودے کا فاصلہ صحیح رکھیں۔

جڑی بوٹیاں، فصلوں کے باقیات اور متبادل خوراکی پودوں کی کپاس کی بوائی سے چنائی تک تلف کرتے ہیں۔
3 سے 4 تھیلے یوریا سے زیاده کھاد ہر گز استعمال نہ کریں۔

آبپاشی کے دوران وقفہ کم کریں۔
ہر ہفتے پتوں کے نچلے حصے پر سفید مکھی کو دیکھتے رہیں۔ اگر 5 بالغ یا بچے فی پتا یا 5 سیاه پتے نظر آئیں تو 

حفاظی اقدامات شروع کر دیں۔
حملے کے شروع میں پریشر کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا سپرے کریں۔

فی ایکڑ 5 چپکنے والے پھندے لگائی۔ ایک پھنده کھیت کے درمیان میں اور چار پھندے چاروں کونوں میں لگائیں۔
دیگر غیر میزبان مثالً جوار اور مکئی وغیره کے ساتھ فصلوں کا ادل بدل کریں۔

قدرتی طور پر پائے جانے والے دوست کیڑوں مثالً لیڈی برڈ بیٹل اور طفیلی بھڑوں کو مارنے والی زہریلی ادویات 
استعمال نہ کریں۔

جون سے ستمبر تک کرائی سوپا کارڈ کھیت میں لگائیں۔
نیم کا تیل بحساب 5 ملی لیٹر فی لیٹر پانی میں استعمال کرنے سے سفید مکھی کے خالف بہتر نتائج حاصل ہوتے 

ہیں۔
بوائی سے پہلے بیج پر امیڈاکلوپرڈ (70 ڈبلیو ایس) بحساب 10 گرام فی کلو گرام بیج استعمال کریں۔

ڈائیا فینتھوران (پولو/سولو) 50 ایس سی بحساب 250 ملی لیٹر فی ایکڑ یا بپروفیزین (ستارا/پلسن/بائزن) 25 ڈبلیو پی 
بحساب 500 گرام فی ایکڑ اس وقت استعمال کریں جب نچلے پتے سیاه اور چپکنے والے ہو جائیں۔

پائیری پروکسی فن بحساب 250 ملی لیٹر فی ایکڑ حملہ کی شدت کے وقت استعمال کریں۔
نوٹ: یاد رہے! کیمیائی زہروں کا منفی اثر قدرتی طور پر موجود دوست کیڑوں پر بھی ہوتا 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۔

Scientific name(s) > Bemisia tabaci
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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


