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کپاس کی لشکری سنڈی
بیماری کی پہچان

لشکری سنڈی کپاس کا ایک اہم ضرر رساں کیڑا ہے۔ اس کے حملہ کی وجہ کپاس کا بھاری نقصان ہوتا 
ہے اور پیداوار میں خاطرخواه کمی واقع ہوتی ہے۔ بالغ ایک گہرے براؤن ماتھ (پروانہ) کی شکل کا ہوتا ہے۔ 

جس کے پروں پر سفید دھاریاں نظر آتی ہیں اور بڑی سنڈی کی حالت میں یہ کیڑا فصل کو نقصان پہنچاتا 
ہے۔ یہ نابالغ یا الروا چھوٹی انگلی کے سائز کا ہوتا ہے۔ اس کی پشت اور جسم کی سائیڈوں پر چمکدار 
پیلی الئنیں ہوتی ہیں۔ اگر الروے کو چھوا جائے تو یہ فوراً گوالئی میں مڑتا ہے اور گر جاتاہے۔ یہ کیڑا پتوں 
کی نچلی سطح پر انڈے دیتا ہے۔ شروع میں انڈوں کا رنگ سبزی مائل ہوتا ہے جو بعد میں سیاه ہو جاتا 
ہے۔الروے پتے، تنے اور ٹینڈوں کو خوراک بناتے ہیں۔ پتے پر حملہ کی صورت میں پتے کے بڑے بڑے حصے 

غائب دکھائی دیتے ہیں۔ شدید حملہ کی صورت میں پتے کا تمام سبز حصہ غائب ہو جاتا ہے اور صرف 
رگیں باقی بچ جاتی ہیں۔

پس منظر
کپاس کی لشکری سنڈی کا حملہ مارچ سے نومبر تک جاری رہتا ہے۔ انڈوں سے الروے 3 سے 5 دن بعد 

نکلتے ہیں۔ یہ الروے 2 سے 3 ہفتے تک کھاتے رہتے ہیں۔ یہ الروے زمین میں یا فصلوں کی باقیات میں 
چلے جاتے ہیں اور پھر پیوپے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ نیند کی حالت میں فروری تک رہتے ہیں۔ 

پھر یہ بالغ (ماتھ) کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ الروا، تمباکو، بھنڈی، آلو، برسیم، جنتر اور دیگر فصالت 
پر بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ کیڑا ٹکڑیوں کی شکل میں حملہ آور ہوتا ہے اور گروپ (لشکر) کی شکل میں 
ایک کھیت میں حملہ کرنے کے بعد دوسرے کھیت کی طرف چال جاتاہے۔ اسی وجہ سے اسے ’’لشکری 

سنڈی‘‘ کہتے ہیں۔

مینجمنٹ/ کنٹرول 
کھیت کی تیاری کرتے وقت جڑی بوٹیوں اور متبادل پودوں کو مکمل تلف کریں۔

سردیوں کے دوران گہرا ہل چالئیں تاکہ زمین سے باہر نکل آئی اور ان کو پرندے کھا جائیں۔
مارچ سے نومبر کے دوران انڈوں کے گچھوں اور نو زائیده الرووں کو ہاتھوں سے اکٹھا کر کے تلف کیا جائے۔

جنتر کو لشکری سنڈی متبادل پودے کے طور پر بہت پسند کرتی ہے۔ چنانچہ اپریل کے آخر میں جنتر 
کاشت کر کے کپاس کی فصل کی طرف لشکری سنڈی کی منتقلی کو روکا جا سکتا ہے۔

فصل کی برداشت کے بعد فصل کے باقیات کو کھیت سے دور لے جا کر جال دیا جائے۔
لشکری سنڈی کی ایک کھیت سے دوسرے کھیت میں منتقلی کو روکنے کے لیے ایک فٹ گہری کھائی 
بہت زیاده حملہ شده کھیت کے گرد بنائی جائے جسے پانی سے بھر دینے سے سنڈی کی منتقلی پر 

قابو پایا جا سکتا ہے۔
جوالئی میں باجره کاشت کیا جائے تاکہ پرندوں کو لبھایا جا سکے۔ یہ پرندے کپاس پر حملہ آور سنڈیوں 

کو اپنی خوراک بنا لیں گے۔

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) > Spodoptera litura, Spodoptera exigua
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Lose Less, Feed More
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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


