
 

 ترشاوہ پھلوں کے ضرر رساں کیڑے اور تدارک

 

 تیال )سٹرس سال ۔1

سم ہوتی ہے۔ بچے چپٹے 4-3بالغ پردار اور بھورے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی لمبائی

اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں جن کے پیٹ پر نارنجی رنگ کا نشان ہوتا ہے۔ انڈوں کا 

زک ٹہنیوں اور پتوں پر پائے جاتے ہین۔ بالغ پودے پر بیٹھے ہلکا پیال ہوتا ہے جو کہ نا

ہوئے اپنی پشت کو اٹھائے رکھتا ہے۔ بالغ اور بچے دونوں ہی پتوں اور پودے کے نرم 

شگوفوں سے رس چوستے ہیں جس کی وجہ سے پتے مڑ کر گر جاتے ہیں۔ تیال کے 

جاتی ہے جس کی  جسم سے خارج ہونے والے مادہ کی وجہ سے پتوں پر پھپھوندی جم

وجہ سے پودے کا خوراک بنانے کا عمل بھی رک جاتا ہے۔ ترشاوہ باغات کی ایک اہم 

جو کہ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے اور تیال Greeningبیماری پھلوں کا سب پن

 اس کے پھیالؤ کا باعث بنتا ہے۔



 انسداد

ریں۔ایک فیصد نیم کے تیل یا پانچ فیصد تمباکو کے رس کا سپرے ک .1  

 پتوں پر سلفر کا دھوڑا کریں۔ .2

 انسان دوست کیڑوں )لیڈ برڈ بیٹل، کرائی سوپا وغیرہ( کا استعمال کریں۔ .3

بالغ بچے فی ٹہنی ہو جائے تو 5اگر کیڑے کی تعداد نقصان کے معاشی حد مثالً  .4

ملی گرام( یا بائی فنتھرین 05ملی لیٹر(یا امیڈا کلوپرڈ)55زرعی زہر مثالً کانفیڈور)

لیٹر پانی کا فوری سپرے کریں055ملی لیٹر(فی55ملی لیٹر( یا ایبامیکٹن)55-55)  

 دوائی کا استعمال پھل کی برداشت کے بعد فروری/مارچ یا پھر ستمبر کریں۔ .5

 (۔ پھل کی مکھی )فروٹ فالئی2

مکھی کی جسامت عام گھریلو مکھی ہوتی ہے اس کا رنگ سرخی مائل بھورا ہوتا ہے 

اور دھڑ پر دو پیلی دھاریاں ہوتی ہیں۔ انڈوں کا رنگ سفید چاول کے دانے کی طرح ہوتا 

ہے۔ سنڈیاں ٹانگوں کے بغیر ہوتی ہیں اور ان کا رنگ ہلکا پیال ہوتا ہے۔ پھل کی مکھی کا 

جس سے  ے ہوتا ہے۔ بالغ مکھی پھل کے اندر انڈے دیتی ہےنقصان سنڈیوں کی وجہ س

سنڈیاں بن جاتی ہیں اور پھل کو اندر سے کھاتی رہتی ہیں اس طرح پھل گل سڑ کر گر 

 جاتا ہے۔

 انسداد

 گلے سڑے پھل کو جال دیں یا زمین کے اندر تین فٹ گہرٰائی پر دبادیں۔ .1

 نر مکھی کو جنسی پھندے کے ذریعے کنڑول کریں۔ .2



ملی لیٹر میال تھیان یا ڈپٹر یکس 35مکھی کےلئے زرعی زہروں کے محلول ) مادہ .3

+ملی لیٹرپانی ( کا سپرے فروری تا 07655+ملی لیٹرپروٹین ہا ئڈر وال ئٹ355

 نومبر ہر دس دن کے وقفے سے کریں۔

فیصد تک متاثر ہو جائیں توڈپٹر یکس)ٹرائی کلورو 05اگر پھل کی مکھی سے پھل  .4

لیٹر پانی کے حساب سے 055ملی لیٹرفی  055گرام یا لیزر ملی 065تا055فاس(

 سپرے کریں۔

 ( ۔پتہ مروڑ سنڈی)لیف مائیز3

ملی میڑ ہوتا ہے۔ اگلے پروں پر بھورے رنگ کی 0بالغ کیڑا چاندی کی طرح کا اور

دھاریاں اور سیاہ رنگ کے دھبے ہوتے ہیں جبکہ پچھلے پروں پر سفید رنگ کی 

کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ جس کا سر بھورا ہوتاہے۔ سنڈی پتے کی دھاریاں ہوتی ہیں۔ سنڈی 

نچلی سطح پر درمیانی رگ کے ساتھ انڈے دیتی ہے۔ سنڈی کی موجودگی کا اندازہ پتے 

پر پڑی ترچھی سلور رنگ کی لکیروں سے ہوتاہے۔ سنڈیاں پتوں کا سبز مادہ کھا جاتی 

ودوں میں نرم ٹہنیوں پر ہیں اور پتے خشک ہو کر جھڑ جاتے ہیں جبکہ نرسری کے پ

بھی حملہ آور ہوتی ہیں۔ فروری سے اپریل تک ان کی افزائش بہت زیادہ ہوتی ہے اور 

 مئی کے مہینہ میں اس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔

 انسداد

گرام یا ٹریسر 35فیصد پتے متاثر ہو جائیں تو زرعی زہر ٹرائی گارڈ 35جب  .1

لیٹر پانی کا 055ملی لیٹر فی05ایبامیکٹن ملیلیٹر یا 55ملی لیٹر یا اسیٹا میبرڈ 55

 سپرے کریں۔

ملی لیٹر فی لیٹر پانی میں ڈال کر سپرے کریں۔3-0نواسٹار  .2  



 (۔ گد ھیڑی )ملی بگ4

گد ھیڑی ایک سست رفتار کیڑا ہے جس کے نر اور مادہ ایک دوسرے سے مختلف  

کے جسم پر ہوتے ہیں۔ بالغ مادہ بغیر پروں کے ہلکے گالبی رنگ کی ہوتی ہے۔ جس 

سفید لیس دار تہہ جمی ہوتی ہے۔ اس طرح با لغ نر لمبائی میں مادہ سے بڑے اور پروں 

والے ہوتے ہیں۔ مادہ پتوں سے رس چوس کر لیس دار مادہ خارج کرتی ہے۔جس کی وجہ 

سے پتوں پر سیاہ اَتی لگ جاتی ہے۔ پودے کا خوراک بنانے کا عمل رک جاتا ہے۔ اس کا 

پر بھی ہوتا ہے۔ جس سے پھل اور پھول کمزور ہو کر گر جاتے ہیں۔ حملہ پھل کی ڈنڈی  

 انسداد

نومبر سے فروری تک ہر دس تا پندرہ دن بعد درختوں کے تنے کے اردگرد گوڈی  .1

 کریں۔

 پودوں کی شاخ تراشی اس طرح کریں کہ ان کی ٹہنیاں آپس میں نہ مل سکیں۔ .2

 زیر استعمال مشینری اور اوزار وغیرہ کو صاف رکھیں۔ .3

 پودوں کے تنو ں پر گریس یا پال سٹک کے بند لگا ئیں۔ .4

نقصان ہورہا  05-05فیصد اور پھل کا 05-5اگر گدھیڑی کی وجہ سے پتوں کا  .5

ملی 055ملی لیٹر یا بائی فنتھرین بحساب 055ہوتو کلو رو پائریس فاس بحساب 

رے کریں۔لیٹر پانی سپ055لیٹر   

 ۔سٹرس تھرپس5

بالغ اور بچے دونوں پھل اور پتوں سے رس چوستے ہیں۔ جس کی وجہ سے پھل پر ٹہنی 

کے ساتھ والے حصہ پر کھردرے دائرے نما نشان ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات پھل 

پر اس قسم کے نشانات موسمی خرابی مثالً تیز ہوا، آندھی، اولے پڑنے سے بھی ظاہر 



گر ان دونوں میں میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ تھرپس کی وجہ سے دائرہ ہوتے ہیں م

نما نشانات ہوں گے جبکہ موسمی حاالت کی وجہ سے سیدھی یا ٹیڑھی لکیروں کی شکل 

 میں واضح ہوں گے۔

 انسداد

مناسب اور بروقت کاشتی عوامل کے ساتھ ساتھ پودوں پر پانی کا سپرے کریں۔ اس  .1

بالغ دونوں پودوں سے نیچے گر جائیں گے۔ سے تھرپس کے نابالغ اور  

لیٹر پانی مال کر ہر چھ ہفتے بعد فلڈ کریں۔05گرام576پانی کے ساتھ ٹیمک  .2  

کیڑے فی پتہ موجود ہوں تو زرعی زہر کانفیڈار 5اگر نقصان معاشی حد یعنی .3

لیٹر 055ملی لیٹر( فی055گرام(یا سپراسئیڈ)005ملی لیٹر(یا موسپی الن)055)

کریں۔ پانی کا سپرے  

 (۔خطیئے )نیما ٹوڈز6

یہ ایک خوردبینی کیڑا ہے اور جڑوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور ان کے گلنے سڑنے کا 

باعث بنتا ہے۔ نتیجتاً متاثرہ پودا زمین سے پانی اور غذائی عناصر حاصل کرنے سے 

قاصر ہوتا ہے۔ درخت کے اوپرے حصے کی بڑھوتری رک جاتی ہے۔ یہ حصہ خشک 

ہو جاتا ہے۔ پتے پیلے ہو کر جھڑنے لگتے ہیں۔ پھل مقدار میں کم اور اور بے رنگ 

چھوٹے سائز کے رہ جاتے ہیں۔ شدید حملے کی صورت مین درخت یا تو مر جاتا ہے یا 

 پھر بہت کمزور ہو جاتا ہے۔

 

 



 انسداد

 قوِت مزاحمت رکھنے والے روٹ سٹاک کا استعمال کرنا چاہیے۔ .1

پودوں کے غذائی عناصر بشمول نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادوں کا پوری مقدار  .2

 میں استعمال کرنا چاہیے۔

 سفارش کردہ کاشتی امور کو بروقت سرانجام دینا چاہیے۔ .3

آبپاشی کے دوران اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی متاثرہ پودے کے دور  .4

 سے پانی دوسرے پودے پر منتقل نہ ہوں۔

گرام فی پودا یا فیوراڈان 05ر پودوں کے نیچے زرعی زہر رگبی بحساببیما .5

گرام فی پودا زمین میں مال کر پانی لگائیں۔055بحساب  
 


