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آلو کا سوکا یا مرجھاؤ
بیماری کی پہچان

اس بیماری سے متاثره پودے مرجھا جاتے ہیں۔ پتے اور نرم تنے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ 
متاثره پودوں کی نشوونما بہت آہستہ ہو جاتی ہے جبکہ پتے مڑ جاتے ہیں اور پیلے پڑ 
جاتے ہیں۔ زیر زمین پودے کا حصہ بے رنگ ہو جاتا ہے اور آلو کے اندر ایک براؤن رنگ کا 

دائره بن جاتا ہے۔ زیر زمین سے زمین کے اوپر کی جانب متاثره پودا سیاه ہو جاتا ہے۔

پس منظر
بیماری پودے میں اس وقت داخل ہوتی ہے جب درجہ حرارت 20 سینٹی گریڈ سے زائد 
ہو یا پھر یہ آلو یا پودے کے تنے پر موجود زخم کے ذریعے داخل ہوتی ہے۔ اگر اگلے آنے 
والے موسم میں بھی آلو ہی اس کھیت میں کاشت کیا جائے تو یہ بیماری کھیت میں 
موجود رہے گی۔ اگر پھول آنے سے قبل یا پھول آنے پر یہ بیماری موجود ہو تو آلو بہت 
تھوڑے پیدا ہوں گے۔ یہ بیماری اس وقت حملہ آور ہوتی ہے جب پودے کم عمر ہوتے 
ہیں۔ بیماری کے حملہ آور ہونے کا احتمال صحت مند فصل پر کم ہوتا ہے اور یہ اسی 

وقت ممکن ہے جب کھادوں کی مناسب اور متناسب مقدار استعمال کی جائے۔

مینجمنٹ/ کنٹرول 
صحت مند آلو فصل کے بیج کے لیے منتخب کریں۔

کھادوں کا متناسب استعمال کریں۔ یعنی نائٹروجن 100 کلو گرام، فاسفورس 50 
کلوگرام جبکہ پوٹاشیم 50 کلوگرام فی ایکڑ استعمال کریں۔

خشک زمین کے لیے یہ بہتر ہو گا کہ بوائی سے قبل مناسب آبپاشی کر کے زمین 
میں نمی کا تناسب بہتر بنایا جائے۔

بیماری سے متاثره بیلیں اور آلوؤں کو گہرا ہل چال کر زمین میں دفن کر دیں۔
2 سے 3 سال کے لیے آلو کا دیگر فصالت مثالً اناج، گھاس اور چاره جات کی فصلوں 

کے ساتھ ادل بدل کا نظام مرتب کریں۔

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 
 (Goggles) دوران ہاتھوں پر ربڑ کے لمبے دستانے، سر پر پگڑی/ ٹوپی، آنکھوں پر عینک
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) > Fusarium oxysporum, Fusarium avenaceum, Fusarium solani
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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


