
 

ں کیڑےآلو کے ضرر رسا  

 

۔چور کیڑے۱ (Cutworms) ۔Agrotis spp. 

سینٹی میٹر 7تا5یہ کیڑا پودوں کو بہت نقصان پہنچاتا ہے اس کی سنڈی دن کے وقت زمین کے اندر

گہرائی میں چھپی رہتی ہے اور رات کو باہر نکل کر آلوؤں کی نرم نرم شاخوں کو زمین کے قریب 

تک %04ہ کرتی ہے۔ شدید حملے کی صورت میںسے کاٹ دیتی ہے، کھاتی کم اور نقصان زیاد

 نقصان ہو سکتا ہے۔

 پہچان

اس کے پروانوں کے اگلے پروں، سر اور سینے کا رنگ مٹیالہ ہوتا ہے۔ اگلے پروں پر چوڑائی کے 

رخ دو سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں۔ انہی پروں کے اگلے حصے جو دو تہائی زرد رنگ کے ہوتے ہیں ان 

دھبہ بھی ہوتا ہے۔ سنڈی کا رنگ گہرا مٹیاال ہوتا ہے۔ اوپر کی طرف لمبائی میں گردہ نما چھوٹا سا 

کے رخ دو گہرے بھورے رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں۔ جلد پر چھوٹے چھوٹے سیاہ رنگ کے دھبے 

 ہوتے ہیں۔ جوان سنڈی تقریباً پانچ سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔



 انسداد

تھ سے بھی تلف کیا جاسکتا ہے کیونکہ یہ کیڑا جس پودے اگر حملہ کم ہو تو کیڑوں کو ہا          ٭

 پر حملہ آور ہوتا ہے دن کے وقت اسی پودے کے نچے زمین کے اندر چھپ جاتا ہے۔

وہ کھیت جس میں آلو کاشت کرنے ہوں وہاں پر ہیپٹا کلوروفی کے ساتھ تین لیٹر فی ایکڑ           ٭

 استعمال کریں۔

( ایک حصہ دوائی اور دس حصے راکھ میں مال 0104) %04سیون حملہ شدہ کھیت میں          ٭

ایچ سی ایچ دس حصے باریک مٹی میں  %04کر شام کے وقت فصل پر دھوڑا کریں یا ایک حصہ

مال کر شام کے وقت کھیت میں زمین پر پودوں کی جڑوں کے نزدیک دھوڑا کریں۔ یاد رہے دوائی 

 پودوں پر نہ پڑنے پائے۔

وقت سیون شام کے          ٭ SP85 فیصد 04کلو گرام فی ایکڑ اسپرے کریں یا کاربرل  3/0بحساب

 کا دُھوڑا صبح سویرے جب پتوں پر اوس ہو اُس وقت کریں۔

جس کھیت میں گندم اور چارے کی فصلیں کاشت کی گئی ہوں اس میں آلو کاشت نہ کریں۔          ٭  

جڑی بوٹیوں سے کھیت کو صاف کرلیں۔          ٭  

وٹیں اور کھیلیاں مضبوط بنائیں۔          ٭  

زیادہ پانی دینے سے کیڑے کی نقل و حرکت کم کی جاسکتی ہے۔          ٭  

 



 دوران حیات

جفتی کے بعد مادہ پروانہ پتوں کی نچلی طرف زردی مائل انڈے دیتی ہے۔ انڈے زمین پر بھی پائے 

سے پانچ دنوں میں اور دسمبر کے مہینے  جاتے ہیں۔ انڈوں سے اپریل اور مئی کے مہینوں میں چار

میں تیرہ سے پندرہ دنوں میں سنڈیاں نکل آتی ہیں۔ سنڈی کی لمبائی تین یا چار سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ 

سنڈی تین سے چار ہفتے بعد پیوپا یا کویا بن جاتی ہے اور یہ حالت دو ہفتے تک رہتی ہے۔ پیوپے 

زمین میں رہتا ہے۔سینٹی میٹر ہوتی ہے اور یہ 5.5کی لمبائی  

 دوسری فصلیں

کٹ ورم آلو کے عالوہ ٹماٹر، مرچ، کریال، بھنڈی ، توری اور شکرقندی وغیرہ کو بھی نقصان 

 پہنچاتا ہے۔

۔سفید گرب۲ (White Grub) 

یہ کیڑا سنڈی کی حالت میں پودے کو نقصان پہنچاتا ہے اور زیر زمین پودے کی جڑوں کو کھاتا 

صورت میں پودا گر جاتا ہے۔ یہ زیر زمین آلوؤں میں مختلف گہرائیوں ہے۔ اس کے شدید حملے کی 

 کے سوراخ کرتا ہے جس سے منڈی میں ان کی قیمت کم ملتی ہے۔

 پہچان

سنڈی کا رنگ سفید اور اس کے سر کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ جسم صاف چمکدار اور اندر کو مڑا  

5اس کی لمبائی تقریبا ہوا ہوتا ہے۔ سنڈی کے پچھلی جانب کالے داغ ہوتے ہیں۔ cm  ہوتی ہے۔

کہتے ہیں اور یہ نقصان نہیں کرتا  (Beetle)پروانے کا رنگ سیاہی مائل بھورا ہوتا ہے جسے بیٹل

 صرف سنڈیاں نقصان کرتی ہیں۔



 

 دوران حیات

سینٹی میٹر کی گہرائی پر انڈے دیتی ہے جن سے پندرہ بیس دن بعد الروے 6سے0مادہ زمین میں

( دن تک ہوتی ہے جبکہ پیوپے اٹھارہ سے 044( سے سو)04روے کی زندگی نوے)نکل آتے ہیں۔ ال

 اکیس دن تک زندہ رہتے ہیں۔

 انسداد

ہیپٹا کلور تین لیٹر فی ایکڑ بوائی سے پہلے زمین میں پانی کے ساتھ مالئیں۔          ٭  

چراگاہ کی طرز کی زمینوں پر آلو کاشت نہ کیا جائے۔          ٭  

یگر فصلوں کے ساتھ ہیر پھیر کریں۔د          ٭  

گہرا ہل چالنے سے بھی گرب وغیرہ پرندوں کی خوراک بن جاتے ہیں اور اس طرح ان           ٭

 کے حملے کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔

سیون          ٭ SP85 کا اسپرے بحساب ایک کلو گرام فی ایکڑ کریں۔ 

یں احتیاطی کاشتکاری میں استعمال ہونےوالی ادویات کے استعمال م

 تدابیر

فصلوں کی دوائی کو سپرے یا استعمال کرنے سے پہلے بوتل یا پیکٹ پر دی گئی معلومات           ٭

 کو پڑھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے۔



دوائی کی ہر بوتل یا پیکٹ پر استعمال کی آخری تاریخ          ٭  (Expiry Date) ،درج ہوتی ہے

 اس تاریخ کے بعد دوائی کا استعمال نہیں کرنا ہاہیے۔

دوائی خریدتے وقت بوتل یا پیکٹ پر دوائی بنانے کی تاریخ نوٹ کریں۔ہمیشہ اس دوائی کو           ٭

استعمال کی آخری تاریخ قریب نہ ہو۔ خریدیں جو تازہ ہو اور جس کے  

تمام ادویات کو کھانے پینے والی اشیاءاور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔          ٭  

ادویات کی خالی بوتلوں کو ضائع کر کے زمین میں دبا دیں، کبھی بھی صاف کر کے           ٭

 استعمال میں نہ الئیں۔

 :دوائی بنانے کا طریقہ کار 

1 دوائی کی مقدار معلوم ہونی چاہیے کہ کتنی دوائی ایک پمپ میں ڈالنی ہے۔         ۔  

2 پمپ میں تھوڑا سا پانی ڈال کر دوائی کی مقررہ مقدار ڈالیں، اچھی طرح مکس کرینپھر          ۔

باقی ماندہ پانی ڈال کر پمپ بھر لیں۔ یاد رکھیں پمپ کو منہ تک نہیں بھرنا، پمپ پر پانی کا نشان دیا 

تا ہے، اس تک پانی ڈالیں، تھوڑی سی جگہ ہوا کے لیے چھوڑیں۔ہو  

3 سپرے اس وقت شروع کریں جب پتے خشک ہوں ، صبح سورج نکلنے کے دو گھنٹے بعد          ۔

 سپرے کریں۔

4 ہوا کے مخالف رخ پر سپرے نہ کریں۔         ۔  

5 پمپ میں ہوا کا پریشر زیادہ رکھیں۔         ۔  



6 لیے علیحدہ کپڑے رکھیں۔ سپرے کے         ۔  

7 سپرے کرتے وقت ناک اور منہ کو کپڑے سے ڈھانپ کر رکھینیا ماسک استعمال کریں۔          ۔

 کھانے پینے سے پرہیز کرینبلکہ سگریٹ یا نسوار بھی نہ رکھیں۔

8 سپرے کرنے کے بعد پمپ کو دھو کر رکھیں۔         ۔  

9 کھانا کھائیں۔ سپرے کے بعد نہا دھو کر چائے یا         ۔  

10 جڑی بوٹیوں کو مارنے والی ادویات کے لیے علیحدہ پمپ رکھیں۔اگر اسی پمپ کو کیڑے        ۔

 مار ادویات کے لیے بھی استعمال کرنا ہو تو اس کو اچھی طرح صاف کر کے استعمال کریں۔

 


