
 

 آلو کی اہم بیماریاں اور تدارک

 

 (Stem Canker)تنے اور آلو کا کوڑھ

نامی پھپھوندی سے پھیلتی ہے۔ اس  (Rhizoctonia solani)یہ بیماری رائیز کٹونیا سولینائی

بیماری کا حملہ نئے اگنے والے پودوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ زمینی بیماری پاکستان کے پہاڑی اور 

 میدانی عالقوں میں پائی جاتی ہے۔



  

 

 عالمات

اس بیماری کا حملہ اگر ننھے پودوں پر ہو تو اگاؤبہت کم ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا۔ تنے پر زمین 

کے قریب زیر زمین اور جڑوں پر سیاہ ابھرے ہوئے کھرنڈ بنتے ہیں جو مختلف سائز کے ہوتے 

خت حملہ کی صورت میں پودا مرجھانے کے بعد مر جاتا ہیں۔ یہ تنے پر ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ س

ہے مگر عام حالت میں پودے زندہ رہتے ہیں اور قدرے کمزور ہوتے اور پیلے پڑ جاتے ہیں جس 

سے پیداوار میں کمی آجاتی ہے۔ آلو کی سطح پر اس بیماری کی وجہ سے جو سیاہ کھرنڈ بنتے ہیں 

یہ کھرنڈ اس بیماری کے تخموں وہ بڑے واضح اور مختلف سائز کے ہوتے ہیں۔ (Sclerotia)  کی

وجہ سے بنتے ہیں۔ جن آلوؤں پر یہ کھرنڈ ان کی آنکھوں کے قریب یا آنکھوں پر بنتے ہیں انہیں بیج 

کے لیے ہرگز استعمال نہ کریں۔ کیونکہ بیماری کی وجہ سے یا تو پودا نکل ہی نہیں سکتا اور اگر 



ر پودے میں اکثر چھوٹے چھوٹے آلو زمین کی سطح پر بننے نکل آئے تو فوراً مر جاتا ہے۔ بیما

ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو بیماری زیادہ پھیلتی ہے۔81شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر زمین کا درجہ حرارت  

 انسداد

صحت مند بیج استعمال کریں۔          ٭  

کاشت سے پہلے بیج کو مونسرین          ٭ (Monceren) یا کیوران(Curon) 60 کلو 811لٹرملی 

 گرام بیج کے حساب سے لگا کر کاشت کریں۔

دن کے دوران کر لیں تا کہ پھپھوندی کے 81یا 1آلو کی برداشت بیلوں کے سوکھنے کے          ٭

 تخم آلو کی سطح پر نہ بننے پائیں۔

کاشت کے بعد پانی اس طرح دیں کہ کھیلیوں کے اوپر سے نہ گزرے۔          ٭  

ہیر پھیر کریں۔ کم از کم تین سے چار سال کے بعد آلو دوبارہ لگائیں۔ درمیان میں  فصلوں کا          ٭

 گندم یا مکئی لگائیں۔

تازہ گوبر کی کھاد بھی بیماری کو بڑھاتی ہے۔لٰہذا گلی سڑی کھاد استعمال کریں۔          ٭  

 فیوزیریم کا مرجھاؤ اور آلو کی خشک سڑاند

حملہ آور ہوتی ہے۔ یہ بیماری فیوزیریم گرم آب و ہوا میں یہ بیماری زیادہ (Fusarium spp.)  نامی

پھپھوندی سے پھیلتی ہے۔ میدانی اور پہاڑی عالقوں کی فصل اس بیماری سے متاثر ہوتی ہے۔  

 



 عالمات

یہ زمینی بیماری ہے۔ گرم موسم میں اس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ جس کھیت میں اس بیماری کا حملہ 

مزور اگتے ہیں یا اگتے ہی نہیں اور جو اگتے ہیں وہ مرجھا کر مر جاتے ہیں۔ زیادہ ہو وہاں پودے ک

بڑے پودوں میں نچلے پتے پہلے زرد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیمار پتے اور تنے کمزور ہو کر 

نیچے کو لٹک جاتے ہیں۔ تنے کے اندر بیماری کی وجہ سے رنگت تبدیل ہو جاتی ہے اور پودا چند 

ور پر مر جاتا ہے۔ زیر زمین آلو جس جگہ جڑ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہاں آلو روز میں مکمل ط

کی سطح کے اوپر اور نیچے بھورے دائرے کی صورت میں سڑن کی عالمت بنتی ہے۔ سٹور میں 

یہ بیماری آلوؤں کی سطح پر مخصوص قسم کے دائروں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ان دائروں 

یں۔ بیمار حصوں کے باہر پھپھوندی کے نازک دھاگوںکے کنارے بڑے واضح ہوتے ہ  

(Mycelium) ڈگری سینٹی گریڈ پر زیادہ ہوتا  01سے  81کا حصہ بنا ہوتا ہے۔ اس بیماری کا حملہ

 ہے۔یہ بیماری پہاڑی عالقوں میں زیادہ حملہ کرتی ہے۔

 انسداد

نی میں ڈال کر بیج کو لگائیں لٹر پا811گرام فی 011، 51بیج لگانے سے پہلے ڈئی تھین ایم          ٭

ملی لیٹر مونسرین 01یا  (Monceren) 100 کلو بیج کو لگا کر کاشت کریں۔ 

بیج صحت مند استعمال کریں۔          ٭  

اور راکھ ایک اور 51بیج کو کاٹ کر استعمال نہ کریں۔ اگر کاٹنا ضروری ہوتو ڈئی تھین ایم          ٭

چھ کے تناسب سے مال کر آلوؤں کی کٹی ہوئی سطح پر دھوڑیں اور فوراً وتر والی زمین میں کاشت 

 کر دیں۔

آبپاشی کا نظام بہتر بنائیں۔          ٭  



صحیح کیا جائے، کم از کم تین سال تک۔ فصلوں کا ہیر پھیر          ٭  

 (Powdery Scab)آلو کی سفوفی یا سیاہ ماتا

یہ بیماری سرد اور زیادہ نم زمینوں میں آلوؤں پر حملہ آور ہوتی ہے۔ بیماری سپونگو سپورا 

نامی پھپھوندی سے پھیلتی ہے۔ بیماری کا حملہ خاص  (Spongospora subterranea) سبٹیرینیا

سے زیادہ ہو جائے۔0.1ں پر ہوتا ہے جن کا پی ایچکر ان زمینو  

 عالمات

اس بیماری سے پودے کے تنے، جڑیں اور آلو متاثر ہوتے ہیں۔ شروع شروع میں آلوؤں پر پھنسی 

کی طرح کے بھورے چھوٹے داغ ظاہر ہوتے ہیں جو بڑے ہو کر پھٹ جاتے ہیں اور پھوڑے کی 

تخم گہرے بھورے سفوف کی حالت میں موجود  صورت اختیار کر لیتے ہیں جن میں بیماری کے

ہوتے ہیں۔ یہ تخم بیماری پھیالنے کا موجب بنتے ہیں اس طرح جڑوں پر بننے والے ابھار اگر زیادہ 

ہو جائیں تو پودے کی بڑھوتری کم ہو جاتی ہے۔ یہ ابھار بڑے ہو کر سیاہ رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ 

ہو تو بیماری کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ڈگری سینٹی گریڈ  01سے  01اگر درجہ حرارت   

 انسداد

بیماری سے پاک بیج کا استعمال کیا جائے۔          ٭  

زیر زمین آلو بننے کے مرحلے کے دوران اگر وتر مناسب رکھا جائے تو بیماری پر قابو           ٭

 پایا جاسکتا ہے اور اس مرحلے کے بعد آبپاشی بیماری کے خطرے کو کم کر دیتی ہے۔

جن کھیتوں میں یہ بیماری آئی ہو ان میں تقریباً تین سال تک فصل کا ہیر پھیر کریں۔          ٭  



مدافعت رکھنے والی اقسام کاشت کی جائیں۔          ٭  

 جراثیم یا بیکٹیریا سے لگنے والی بیماریاں

 (Common Scab)آلو کی عمومی ماتا

آور ہوتی ہیں جہاں زمین اساسییہ بیماری ایسی زمین میں آلو کی فصل پر حملہ  (Alkaline) 

نامی جراثیم  (Streptomyces scabies) خاصیت کی حامل ہو۔ بیماری اسٹریپٹو مائیسیز سکیبیز

سے پھیلتی ہے۔ پاکستان میں مری، باال کوٹ، وادی کاغان، گلگت بلتستان کے عالوہ اب پنجاب کے 

ہے۔میدانی عالقوں میں بھی یہ فصل پر حملہ آور ہوتی   

 عالمات

اس بیماری سے زیر زمین آلو متاثر ہوتے ہیں۔ اس بیماری کے حملے سے آلوؤں پر بھورے رنگ 

( درجہ 01-01کے سخت کارک کی طرح کے ابھرے ہوئے دھبے پڑ جاتے ہیں۔ موسم سازگار)

سینٹی گریڈ ہو تو یہ دھبے بڑھ کر آپس میں مل جاتے ہیں اور سارے آلو کو بیمار کر دیتے 

دے پر یہ بیماری تنے اور زمینی تنوںہیں۔پو  (Stolons)  پر گاڑھے بھورے رنگ کے داغ بناتی

 ہے۔

 انسداد

بیماری سے پاک صاف صحت مند بیج استعمال کریں۔          ٭  

فصلوں کا ہیر پھیر کیا جائے۔ سویا بین کی کاشت سے بیماری کی شدت میں کمی آجاتی           ٭

 ہے۔

بیج کو مینکو زیب          ٭ (Mencozeb) 8% ڈسٹ لگا کر کاشت کریں۔ 



زمین کو مناسب وقفے سے پانی دیں اور زیادہ خشک ہونے سے بچائیں۔          ٭  

بہتر قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کاشت کی جائیں۔اس سلسلہ میں آلو کی موجودہ کاشت           ٭

وئی ہیں۔کی جانے والی اقسام کمزور ثابت ہ  

زمین کی          ٭  pH کم کرنے کی کوشش کریں۔ 

 (Bacterial Wiltجراثیمی مرجھاؤ

دنیا اور پاکستان کے گرم عالقوں خصوصاً پنجاب کے میدانی عالقوں میں اس بیماری کا حملہ زیادہ 

ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان اور دوسرے پہاڑی عالقوں کی فصل بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ بیماری 

نامی جراثیم سے پھیلتی ہے۔ پہاڑی  (Pseudomonas solanacearum) سوڈو مونس سولینا سیارم

 عالقوں میں کچھ جگہوں پر اس بیماری سے کافی نقصان ہوا ہے۔

 عالمات

اس کی عالمات پودے کے باالئی اور زیر زمین حصوں دونوں پر ظاہر ہوتی ہیں۔ پودے کے باالئی 

نمرجھاتی ہیں، پتے زرد پڑ جاتے ہیں اور آخرکار پورا پودا مر جاتا حصے میں پہلے پتے اور ٹہنیا

ہے۔ پودے کے کچھ حصے کا مرجانا بھی بیماری کی خاص عالمت ہے۔ زیر زمین بیماری کے 

حملہ سے متاثر آلوؤں کی آنکھوں سے یا جس جگہ سے یہ جڑ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہاں سے 

ں کو اس طرف سے کاٹا تو ان کے اندر ایک بھورے رنگ کا گہرے رنگ کا مادہ نکلتا ہے۔ اگر آلوؤ

دائرہ دکھائی دے گا اور آلو کو ہلکا سا دبانے پر دائرے سے سفید رنگ کا مواد باہر نکلے گا، یہ اس 

درجہ سینٹی گریڈ پر زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ 03-01بیماری کے جراثیم ہیں۔ یہ جراثیم  

 



 

 انسداد

پھیر کیا جائے۔فصلوں کا ہیر           ٭  

فارملین( میں ڈبو کر  %0بیج کے لیے آلو کاٹتے وقت چاقو یا چھری کو جراثیم کش محلول)          ٭

 استعمال کیا جائے۔

 (Blackleg)بلیک لیگ یا سیاہ سڑانڈ

نامی جراثیم سے پھیلتی ہیں، جس کی دو اقسام ہیں۔ جراثیم کی  (.Ervinia spp)یہ بیماری اروینیا

سرد عالقوں یا سٹور میں  (E.atroseptica)اکثر گرم عالقوں میں اور (E. chrysanthemi)قسم

آلوؤں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ پاکستان کے پہاڑی عالقوں میں اس بیماری کا حملہ زیادہ ہوتا ہے 

 جبکہ میدانی عالقوں کی فصل اس بیماری سے محفوظ ہے۔

 عالمات

سی بھی وقت پودے پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اسکے حملے اگر ہوا میں نمی زیادہ ہو تو یہ جراثیم ک

کی صورت میں تنا، زیر زمین لگائے گئے بیج کے آلو سے اوپر کی طرف سیاہ رنگ کا ہو جاتا ہے 

اسی لیے اس کو بلیک لیگ کہتے ہیں۔ بیج واال آلو گل جاتا ہے اور جو نئے آلو بنتے ہیں وہ بھی 

گلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیمار پودے کے پتے زرد ہو کر ‘ جہاں سے جڑ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں

 مڑ جاتے ہیں اور آخر کار پورا پودا مر جاتا ہے۔

سٹور یا کھیت میں آلو میں کسی کیڑے یا کسی اور وجہ سے زخم ہو جائے تو بھی اس بیماری کا 

ہے جس کے  حملہ ہو سکتا ہے۔ سٹور میں آلوؤں کے سانس لینے والے مساموں پر اس کا حملہ ہوتا



 نتیجے میں اس کے خلیے ظاہر ہو جاتے ہیں جو بعد میں کریم رنگ کے ہو کر گاڑھے بھورے

(Tan Colour) ہو جاتے ہیں۔ اگر حملہ شدید ہو تو تمام آلو سڑ جاتے ہیں۔ 

 انسداد

صحت مند بیج کا استعمال کیا جائے۔          ٭  

فصلوں کا ہیر پھیر کیا جائے۔          ٭  

ضرورت سے زیادہ آبپاشی نہ کریں۔ خاص طور پر برداشت سے پہلے تا کہ پانی کھیلیوں           ٭

 کے اوپر سے نہ گزرے۔

 وائر س سے لگنے والی بیماریاں

 آلو کا پتا لپیٹ وائرس

یہ آلو کی فصل کا بہت ہی اہم وائرس ہے اور دنیا میں ہر جگہ پایا جاتا ہے یہ وائرس سبز تیلے  

ہے اور پودے پر دو طرح کی عالمات پیدا کرتا ہے، بنیادی اور ثانوی۔ اس بیماری کا  سے پھیلتا

سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ %11پیداوار پر اثر بعض اوقات   

 بنیادی عالمات

سب سے پہلے پودے کے اوپر والے پتے متاثر ہوتے ہیں اور اس بیماری سے متاثرہ پودے کے 

ہیں۔ ان کے کنارے اوپر کو مڑ کر درمیانی رگ کے ساتھ  پتے اکڑ جاتے ہیں اور پیلے پڑ جاتے

گول ہو جاتے ہیں۔ پتیاں سخت ہو جاتی ہیں اگر بیماری فصل کے آخری ایام میں حملہ آور ہو تو 

پودے پر عالمات ظاہر نہیں ہوتیں مگر پودا اندرونی طور پر بیمار ہو جاتا ہے اور اس پر لگنے 

ں۔والے آلو بیماری سے متاثر ہوتے ہی  



 ثانوی عالمات

جب بیماری سے متاثر پودے کے آلو بیج کے طور پر استعمال کیے جائیں تو پہلے نچلے پتے 

بیماری سے متاثر ہوتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ بیماری کا اثر اوپر کی جانب چلتا ہے پودے کی بنیادی 

پودے کی بڑھوتری کم  پتیاں موٹی اور چھوٹی رہ جاتی ہیں ان کے کنارے اوپر کو مڑ جاتے ہیں اور

ہو جاتی ہے۔ تیز ہوا چلنے پر پتیاں آواز پیدا کرتی ہیں۔ زیر زمین آلو چھوٹے لگتے ہیں۔ بیج واال آلو 

کے فصل پر حملہ آور  Myzus Persicae ویسے کا ویسا پڑا رہتا ہے۔ یہ بیماری تیلے کی قسم

وس کر تندرست پودے کا رس ہونے کے نتیجے میں پھیلتی ہے۔ جب یہ تیال بیمار پودے کا رس چ

چوستا ہے تو بیماری کے جراثیم اس پودے میں داخل کر دیتا ہے جس سے تندرست پودا بھی بیمار 

 ہو جاتا ہے۔

 انسداد

تیلے یا رس چوسنے والے کیڑوں کے تدارک کے لیے ٹیما ران، مانیٹر، کیورا کران یا           ٭

 کسی دوسری زہر کا اسپرے کریں۔

یج کے لیے آلو صحت مند پودوں سے حاصل کریںب          ٭ (Clonal Selection) ۔ 

بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے تصدیق شدہ بیج استعمال کریں۔          ٭  

جو بیمار پودے نظر آتے ہیں کھیت سے نکال دیں۔          ٭  

کریں۔ کاشت 1بہتر قوت مدافعت والی اقسام مثالً پری ریڈ اور ایس ایچ          ٭  

 (Potato Virus Y&A)آلو کا وائرس وائی اور اے



یہ بیماری تمام عالقوں میں آلو پر حملہ آور ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی بیماری کی عالمات 

 پائی جاتی ہیں۔

 

 عالمات

اس کی قسم اس وائرس کی عالمات پودے پر (Strain)  کے لحاظ سے تھوڑی بہت مختلف ہوتی ہیں۔

ابتدائی حملہ کی صورت میں پودے کے پتوں پر معمولی چتکبری داغ بنتے ہیں۔ پتوں پر شکنیں پڑ 

جاتی ہیں اور پتے کے بعض حصے بوسیدہ ہو کر مر جاتے ہیں اور تنے پر بھورے رنگ کی 

مرجھانے کے بعد پودے کے ساتھ لٹک جاتے ہیں۔ بیمار دھاریاں یا داغ پڑ جاتے ہیں۔ پرانے پتے 

پودے کھیت میں آسانی سے پہچانے جاتے ہیں۔ تیلہ اس بیماری کو پھیالنے کا سبب بنتا ہے۔ بیماری 

 کے حملے سے آلو چھوٹے اور پیداوار کم ہوتی ہے۔ یہ بیماری غیر مستقل ہوتی ہے۔

 انسداد

مع زیر زمین آلوؤں کے نکال دیں۔بیمار پودوں کو نظر آتے ہی ب          ٭  

بہتر قوت مدافعت والی اقسام کاشت کریں۔          ٭  

صحت مند بیج کاشت کریں۔          ٭  

تیلے کو تلف کرنے کے لیے ٹیما ران، مانیٹر، کیوراکران یا کسی دوسری رس چوسنے           ٭

 والے کیڑوں کے خالف زہرکااسپرے کریں۔

س اور ایمآلو کا وائرس ایکس، ای (Mosaics) 



یہ بیماری تمام پاکستان میں آلوؤں کی فصل پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اس وائرس کی خطرناک قسموں  

(Strains) کا حملہ اگر شدید ہو تو پیداوار دس فیصد تک کم ہو جاتی ہے۔ 

 

 

 عالمات

 

ہیں۔ آلو بیماری کی عالمات آلو کی قسم، وائرس کی قسم اور موسمی حاالت کے مطابق ظاہر ہوتی 

کی اکثر قسموں میں حملے کے بعد چتکبری کی عالمات پتے کے اوپر اور نیچے دونوں حصوں پر 

ظاہر ہوتی ہیں لیکن پتوں کی رگوں کے درمیان چتکبری کا بننا اس کی عام عالمت ہے۔ اگر وائرس 

ت کی وجہ کی زیادہ خطرناک اقسام کا حملہ ہو تو پتوں پر شکنیں پڑ جاتی ہیں اور بیماری کی شد

سے اوپر کے پتوں کے کئی حصے بوسیدہ ہو کر مر جاتے ہیں۔ ان پودوں میں آلو کم اور چھوٹے 

بنتے ہیں۔ بعض اقسام پر بیماری کی عالمات ظاہر نہیں ہوتیں اور صرف لیبارٹری ٹیسٹ کرنے سے 

و چھونے یا ہی بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بیماری بیمار پودوں کو چھونے کے بعد تندرست پودوں ک

 بیمار بیج سے پھیلتی ہے۔

 انسداد

صحت مند بیج کا استعمال کیا جائے۔          ٭  

بیج صحت مند پودے سے حاصل کریں۔          ٭  

کھیت کے بیمار پودے تندرست پودوں کو چھوئے بغیر نکال دیں۔          ٭  



بہتر قوت مدافعت والی اقسام کاشت کریں۔          ٭  

یج کو کاٹ کر کاشت نہ کریں۔ اگر مجبوراً کاٹنا پڑے تو ہر آلو کو کاٹنے سے پہلے چاقو ب          ٭

 کو صابن کے محلول میں بھگویا جائے۔

 


