
 

 ضرر رساں کیڑے اور ان کا تدارک

 

ں پرموسم سرما میں عموماً اور موسم گرمامیں خصوصاً کیڑوں کا کافی شدید حملہ ہوتا ہے سبزیو

اگر مناسب طریقہ سے کیڑوں کا بروقت تدارک نہ کیا جائے تو پنیرےاں ختم ہو سکتی ہے۔ ذیل میں 

 چند ایک انتہائی اہم کیڑوں کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہے ۔

 نقصان دہ کیڑوں کا انسداد

نکہ کیمیائی طریقہ انسداد ) زرعی ادویات کا سپرے( انتہائی موثر اور تیز ترین کنٹرول لٰہذا چو

کیمیائی طریقہ انسداد انتہائی صورت میں ہی کرنا چاہئے جب کوئی اورطر یقہ کارگر نہ رہے تو 

 ذیل میں نقصان دہ کیڑوں کو کنٹرول کرنے کے لئے اہم طریقے بیان کیے جا رہے ہیں ۔

 ریقہ انسدادزرعی ط

ہے ۔ کیڑوں اور بیمارےوں کے تدارک کیلئے درج ذیل ” پرہیز عالج سے بہتر مشہورمقولہ ہے کہ

 تدابیر پر عمل کیجئے تا کہ آپ کی نرسری کیڑوں اور بیماریوں کے حملہ سے محفوظ رہے۔



 فنرسری کا عالقہ صاف ستھرارکھیے۔ نرسری میں ، اردگرد فالتو گھاس اور جڑی بوٹیوں کو تل

 کرتے رہیں۔

زمین کی تیاری کے وقت گوڈی کر کے زمین کو اچھی طرح دھوپ لگنے دیں تا کہ روشنی کی 

حدت سے کیڑوں کے انڈے اور بیماری کے اثرات ختم ہو جائیں۔گوبر کی کھاد اچھی طرح گلی 

بچے اور جڑی ‘ سڑی اور تیار ہونی چاہیے۔کچی کھاد میں دیمک اور دیگر کیڑوں کے انڈے 

 کے بیج وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ بوٹیوں

 چولہے کی راکھ کا استعمال 

اوپلوں وغیرہ کی راکھ کیڑوں کے انسداد کے لئے انتہائی محفوظ ‘ چولہے میں جالئی گئی لکڑیوں

طریقہ ہے چولہے سے حاصل شدہ باریک راکھ پودوں پر دُھوڑا کرنے سے کیڑے پودونپر سے 

ونڈی کیلئے آزمودہ ہے پودوں پر نمی کی موجودگی سے چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ خصوصاً الل بُھ

راکھ کا اثر دیر پا ہوتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ علی الصبح دُھوڑا کیا جائے جب پودونپر اوس کی 

وجہ سے نمی موجود ہو یا ٹنل کے اندر پودوں پر پانی سپرے کرنے کے بعد بھی دھوڑا کیا جا سکتا 

 ہے۔

 چور کیڑا اور آلو

اور شملہ مرچ کے لئے انتہائی نقصان دہ کیڑا ہوتا ہے یہ رات کو زمین سے ‘ مرچ‘ ٹماٹرچور کیڑا  

باہر نکل کر پنیری کو تنے سے کاٹ دیتا ہے ، آلو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پنیری میں رکھ 

دینعلی الصبح دیکھنے پر آلو کے ٹکڑوں کے گرد بہت سے کیڑے جمع ہوئے نظر آئیں گے اُن 

 دیں۔کیڑوں کو تلف کر 



 کیمیائی طریقہ انسداد 

جب کیڑوں کا حملہ انتہائی شدید ہو جائے اور کسی صورت میں کنڑول نہ ہو تو کیمیائی ادویات 

سپرے کیجئے تا ہم ماہرین کے مشورے سے ایسی ادویات کا استعمال کیجئے جو انسانی صحت کے 

کمل طور پر ڈھانپے لئے مضر نہ ہوں۔ زہروں کا سپرے کرتے وقت آپ کے جسم کے تمام حصے م

ہونے چاہئےں،نیز ہوا کے مخالف رخ پر سپرے مت کیجئے، تمام ادویات محفوظ جگہ پراور بچوں 

 کی پہنچ سے دور رکھیں۔

 ذیل میں چند اہم زرعی ادویات کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہیں۔ 

 فیوراڈان

گرام فی مربع میٹر گوڈی کر کے زمین میں ڈالنے سے زمین میں موجود کیڑے  01تا 7دانے دار 

 مثالً چور کیڑا دیمک ختم ہو جاتے ہیں۔

 سیون)ڈسٹ(

گرام ایک کلو چولہے والی راکھ میں مال کر پودوں پر دُھوڑا کرنے سے سرخ بُھو نڈی کا 100

 خاتمہ ہو جاتا ہے۔

 لیمڈا

 لئے دو تا تین ملی لیٹر فی لیٹر )چار گالس ( پانی مینمال کر سپرے کیجئے۔ہر قسم کی سنڈیوں کی

 



 میالتھیان

 ‘پھل کی مکھی کیلئے تین ملی لیٹر )چار گالس (پانی میں حل کر کے سپرے کیجئے۔ پیاز کا تھرپس 

 گوبھی کی تتلی کیلئے دو ملی لیٹر فی لیٹر)چار گالس ( پانی استعمال میں الئیں۔

 ی )کاربرائیل(ایس پ 58سیون 

چور کیڑا اور مٹر کے پھل مینسوراخ کرنے والی ‘ لشکری سنڈی ‘ پھل کی سنڈی‘ تنے کی سنڈی 

ڈر ایک لیٹر صاف پانی میں حل کر کے سپرے کیجئے۔ یہی دوائی الل ؤگرام پا2تا 0.8سنڈی کیلئے 

 بھونڈی کیلئے بھی سپرے کی جاسکتی ہے ۔

 مانیٹر

 ملی لیٹر فی لیٹر )چار گالس( پانی میں مال کر سپرے کیجئے۔تیلہ اور سفید مکھی کیلئے ایک 

 نوگاس

 پھل کی سنڈی کیلئے دو ملی لیٹر فی لیٹر )چار گالس( پانی میں مال کر سپرے کیجئے۔

بہتر یہ ہے کہ کیڑوں کے حملہ کی صورت میں زرعی ماہر سے مشورہ کر کے دوائی سپرے 

ر کیجئے ، جہانکھانے پینے کی اشیاءنہ ہوں یہ کیجئے اور دوائی کو ہمیشہ محفوظ جگہ پر سٹو

 دوائیں انسانی صحت کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔

 


