
 

 اہم بیماریاں اور ان کا انسداد

 

کی طرح بیماریاں بھی سبزیات کیلئے خاصے نقصان کا باعث ہیں۔سبزیوں کی بیماریوں کے  کیڑوں

کنٹرول کیلئے زرعی طریقہ انسداد )نقصان دہ کیڑوں کا انسداد( پر عمل کیجئے۔ عالوہ ازیں بیج 

ہمیشہ دوائی لگا ہوا یا خود دوائی لگا کر استعمال کیجئے ۔کمپوسٹ کے آمیزہ کو ہمیشہ جراثیم سے 

 پاک کر کے استعمال کریں۔ درج ذیل چند اہم بیماریوں اور ان کا کیمیائی انسداد دیا جا رہا ہے۔

 (Powdery Mildew) ۔سفوفی پھپھوند 1

یہ موسم گرما کی بیشتر سبزیوں کی اہم بیماری ہے ۔ خصوصاً کھیرا اور اسی کے خاندان کی دیگر 

وں والی سطح پر پھپھوند چھوٹے چھوٹے سفید دھب فصلیں بہت متاثر ہوتی ہیں۔ متاثرہ پودوں کی اوپر

کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے ، جن کی ظاہری صورت سفوف کی سی ہوتی ہے ۔یہ دھبے بھورے 

 رنگ کے ہو کر خشک ہو جاتے ہیں۔ شدید حملے کی صورت مینپودے مر جاتے ہیں۔



 انسداد

کا سپرے کریں ۔ بیمار پودوں  (Topas) یا ٹوپاس (Bayloton) مثالً بیلے ٹانؤ ادویات کا چھڑ کا 

کے خس و خاشاک تلف کریں۔قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کاشت کریں۔بوائی سے پہلے بیج پر 

گرام فی کلوگرام دواپاشی 2بحساب  (Ridomel) ،ریڈومل (Derosal)یا ڈیرا سول (Benlate) بینلیٹ

 کریں۔ فصلوں کا مناسب ہیر پھیر کریں۔

 (Downy Mildew) ۔روندی پھپھوند 2

اور تربوز وغیرہ پر حملہ آور ہوتی ہے۔ پتوں پر زرد رنگ کے ‘ کھیرا ‘ تر ‘ ٹینڈا ‘ یہ بیماری کدو

نوکدار دھبے نمودار ہوتے ہیں۔ پتے کے اوپر اور نچلی سطح پر بیماری کی عالمات مرطوب موسم 

خر کا حملہ شدید ہوتو باآلمیں بہت زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ متاثرہ پتے سوکھ جاتے ہیں اگر بیماری 

 سارا پودا سوکھ جاتا ہے

 انسداد

 قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کاشت کریں۔            ۔۱

 کھیتوں میں اُگنے والی جڑی بوٹیاں تلف کریں۔            ۔۲

 مناسب فصالت کا ہیر پھیر کریں۔            ۔۳

گرام 2ر ٹاپسن ایم، مینکو زیب یا سینکو زیب بمقداربیج کو کوئی بھی ایک پھپھوند کش زہ            ۔۴

 فی کلو گرام بیج لگائی جائے۔



بیماری کے ظاہر ہونے پر ٹاپسن ایم، کیبرو ٹاپ، ریڈومل گولڈ، فوسٹائل ایلومینیم میں             ۔۵

دن کے وقفے 01سے 7گرام فی لیٹر پانی کا محلول بنا کر2سے کوئی ایک پھپھوند کش زہر بحساب

 سپرے کریں۔سے 

 ؤ۔ اگیتا جھلسا 3 

یہ بیماری پودے کے مختلف حصونیعنی پتوں، تنوں اور پھلوں پر حملہ کرتی ہے۔ پتوں پر بھورے  

 خاکی رنگ کے گول دھبے پڑجاتے ہیں اور حملہ شدہ پودے خشک ہو جاتے ہیں ۔

 انسداد

گرام فی لیٹر پانی میں مال کر سپرے کرنے  3تا 2زہر بحساب (-Dithane M-45)45 ڈائی تھین ایم

سے بیماری کا تدارک کیا جا سکتا ہے۔اس کے عالوہ ریڈومل اور ڈیکونل کا سپرے بھی کیا جا سکتا 

 ہے۔

 ؤ۔پچھیتا جھلسا 4

یہ بیماری پتوں پر پھیلتی ہے اور پہاڑی عالقوں میں پائی جاتی ہے ۔ بیمار پتوں کی نچلی سطح پر 

 ید سفوف ظاہر ہوتا ہے جو آخر کار سیا ہ رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔سف

 انسداد

گرام فی لیٹر پانی مینمال کر  3تا 2احتیاطاً بیماری کے شروع کے ہونے سے پہلے ڈائی تھین بحساب 

روز کے وقفے سے دوبارہ اسپرے کریں۔ اس  01سپرے کر دیں اور جب بیماری شروع ہو جائے تو 

 مل یا ڈیکونل کا سپرے بھی کیا جاسکتا ہے۔کے عالوہ ریڈو



 (Virus Diseases)۔وائرسی بیماریاں 5

ٹماٹر کی فصل کو چند ایک وائرسی بیماریاں نقصان پہنچاتی ہیں ، ان میں تمباکو موزیک اور کھیرا 

پہچان اور روک تھام کے بارے مینضروری ‘ موزیک قابل ذکر ہیں۔ وائرسی بیماریونکی عالمات 

 درج ذیل ہیں۔معلومات 

 ۔ تمباکوموزیک وائرس ۱

اس وائرس کے حملہ کی صورت میں پودے کے پتونپر ہلکے اور گہرے سبز رنگ کے دھبے پڑ 

جاتے ہیں اور پتوں کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے۔ بیمارپودوں سے دوسرے تندرست پودے بہت جلدی 

ں سگریٹ پینے سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یہ وائرس مختلف طریقوں سے پھیلتا ہے نرسری می

 دھر پھیل کر بیماری پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔’وائرس کے جراثیم ادھر ا

 ۔ کھیرا موزیک ۲ 

یہ بیماری چھوت چھات کے عالوہ سفید مکھی کے ذریعے سے بھی پھیلتی ہے۔ بیماری کے حملہ 

بے ح لمبے لمسے پودوں اور پتوں کی شکل کچھ بگڑجاتی ہے۔ پتے )جوتوں کے تسموں ( کی تر

دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے پودوں کی نشونما میں رکاوٹ پیدا ہو جانے کی وجہ سے ان کا قد چھوٹا رہ 

جاتا ہے ۔ جس کے نتیجے میں فصل کی پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے۔وائرس کی بیماریوں کی 

ں یروک تھام کے لیے اپنے کھیت سے بیمار پودے جڑوں سمیت نکال کر کسی گڑھے وغیرہ م

 پھینک دیں یا جال دیں۔

 

 



 وائرسی بیماریوں کا تدارک

 صحت مند بیج استعمال کیا جائے۔            ۔۱

 بیمار پودوں کو ابتداءمیں ہی کھیت سے نکال کر جال دیں یا کسی گڑھے میں دبا دیں۔            ۔۲

 فصلوں کا ہیر پھیر کریں۔            ۔۳

 تلف کریں۔ جڑی بوٹیوں کو بروقت            ۔۴

 


