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کپاس کی گدھیڑی
بیماری کی پہچان

کپاس کی گدھیڑی کا حملہ پاکستان میں 2005ء میں نظر آنا شروع ہوا اور 2007ء تک یہ کیڑا 
کپاس کے عالقوں میں سے 40 فیصد عالقوں میں نقصان پہنچا چکا تھا۔ کپاس کی گدھیڑی 

کی شکل انڈا نما ہوتی ہے اور جسم کے اوپر پاؤڈری، مومی تہہ ہوتی ہے۔ نر کیڑے پرَ دار ہوتے 
ہیں۔ ماده پتوں اور پودے کے سرے والی شاخوں پر کثیر تعداد میں انڈے دیتی ہے۔ کپاس کی 

گدھیڑی سرے والی شاخوں، پتوں اور تنے پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اس کا حملہ کھیت میں 
ٹکڑیوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ شدید حملہ کی صورت میں پودا مرجھا جاتا ہے اور پھر مر جاتا 

ہے۔

پس منظر
گدھیڑی کے میزبان پودوں میں بھنڈی، بینگن، نمائشی پودے اور جڑی بوٹیاں وغیره شامل ہیں۔ 
بالغ اور نابالغ دونوں صورتوں میں یہ کیڑا پتوں، ٹہنیوں، جڑوں اور پھل بنانے والے حصوں پر حملہ 

آور ہو کر پودوں کو کمزور کرتا ہے۔ گدھیڑی سیزن کے دوران کسی وقت بھی حملہ آور ہوسکتی 
ہے اور متبادل پودوں مثالً اینتھریم ، چائنہ گالب، ٹماٹر اور آلو وغیره پر اپنی زندگی گزار سکتی 

ہے۔

مینجمنٹ/ کنٹرول 
متبادل پودوں کے خاتمے کے لیے سارا سال جڑی بوٹیوں کی تلفی جاری رکھیں۔

31 جنوری سے قبل کھیت سے کپاس کی چھڑیاں ختم کی جائیں۔
قدرتی طور پائے جانے والے دوست کیڑوں مثالً لیڈی برڈ بیٹل، سپائیڈر (مکڑی)، طفیلی بھڑ 

(پیرا سائیٹ واسپ) کی تعداد بڑھائی جائے۔
ابتدائی حملہ کی صورت میں گدھیڑی کھیت میں ٹکڑیوں میں نظر آتی ہے۔ لہٰذا کیمیائی زہروں 

کا سپرے صرف انھیں حملہ شده ٹکڑیوں میں کیا جائے۔
حملہ کی صورت میں پروفینوفاس بحساب 800 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کریں۔ دو مرتبہ سے 

زائد سپرے نہ دُہرائیں۔
حملہ کی صورت میں امیڈاکلوپرڈ بحساب 250 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کریں۔ سپرے کو دو 

مرتبہ سے زیاده نہ دُہرائیں اور سپرے کے لیے نیپ سیک سپرئیر کے استعمال سے بہتر نتائج 
حاصل ہوتے ہیں۔

حملہ کی صورت میں ڈائی میتھوایٹ بحساب 200 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کریں اور سپرے دو 
مرتبہ سے زائد مت دُہرائیں۔

نوٹ: امیڈاکلوپرڈ اور ڈائی میتھوایٹ کے استعمال سے غیر متوقع اثرات واقع ہو سکتے ہیں مثالً 
ان زہروں کے استعمال سے شہد کی مکھیوں پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔

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) > Phenacoccus solenopsis
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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


