
 

 

 پھلدار پودوں کے اہم کیڑے

 

وں کے کیڑے مکوڑےپت جھڑ پود  

 (Codling Moth)کاڈلنگ ماتھ

اس کی سنڈی گالبی رنگ کی اور سر بھورے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کا پروانہ مٹیالے رنگ کا ہوتا 

ہے۔ یہ کیڑا سنڈی کی حالت میں سیب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مادہ پھولوں اور پھلوں پر انڈے دیتی 

یں جو کہ پھلوں کے اندر داخل ہو کر گودے کو کھانا ہے۔ اپریل میں ان انڈوں سے بچے نکل آتے ہ

 شروع کر دیتے ہیں۔

حملہ شدہ پھل ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔ پھلوں کی ظاہری شکل بدنما اور ذائقہ بھی اچھا نہیں رہتا۔ 

 ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کیڑے سے سیب کی فصل کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔

 



 روک تھام

والئی تک سیب کے پودوں میں روشنی کے پھندے لگائے جائیں۔ یہ عمل سورج اپریل سے ج *

 غروب ہونے کے بعد کیا جاتا ہے۔

اپریل سے نومبر تک پودوں کے تنوں کے گرد ٹاٹ وغیرہ لپیٹ دیا جاتا ہے تا کہ سنڈیاں ان بوری 

لف کر دیا جائے۔*کو ت  کے ٹکڑوں میں جمع ہو جائیں۔ ہفتے میں ایک دو بار ان کو کھول کرسنڈیوں  

 گلے سڑے پھل اکٹھے کر کے گہرے گڑھے میں دبا دیں۔ *

پودوں کی مناسب کانٹ چھانٹ کی جائے تا کہ ان میں ہوا اور روشنی کا گزر صحیح ہو۔ *  

دن کے وقفہ سے میالتھیان/سائپر میتھرین/پولی ٹرین 51اپریل کے آخر میں جب پھل بن جائے تو  *

لیٹر پانی میں مال کر دو تین سپرے کریں۔544ملی لیٹر014سی  

 (Wooly Aphid)بردار تیلہ

یہ کیڑا سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے جسم پر سفید مومی ریشے ہوتے ہیں۔ یہ پودے کے تنے، 

، پتوں اور جڑوں سے رس چوستا ہے۔ حملہ شدہ پودوں کی بڑھوتری رک جاتی ہے۔ پتوں کا شاخوں

رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ پودے کے مختلف حصوں پر ابھری ہوئی گانٹھیں )رسولیاں( بن جاتی ہیں۔ 

دسمبر میں یہ کیڑا زمین میں پودے کی جڑوں کے اوپر چال جاتا ہے اور مٹی میں جڑوں سے نکل 

ے اوپر والے حصے پر آ جاتا ہے۔پھر پودے ک  

 

 



 روک تھام

 اگست سے اکتوبر تک میالتھیان یا کسی اور زہر کا سپرے کریں۔ .1

 (Stem Borer)تنے اور شاخ کی سنڈی

کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے۔ کیڑا سنڈی کی  پردار کیڑے کا رنگ خاکستری ہوتا ہے اور سنڈی

حالت میں پودونکو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کی سنڈی پودوں کے تنوں اور شاخوں میں سرنگ بنا کر 

اندرونی حصہ کھاتی ہے۔اس کے حملے سے پودا کمزور ہو جاتا ہے اور اگر حملہ شدید ہو تو متاثرہ 

 شاخیں یا پورا پودا خشک ہو جاتا ہے۔

 روک تھام

 تنے میں موجود سوراخوں میں باریک تار کی مدد سے سنڈیوں کو تلف کیا جائے۔ .1

فاسٹاکیسن کی گولیوں کے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں میں رکھ کر گارے وغیرہ  .2

 سے بند کر دیا جائے۔ ایک گولی دس بارہ سوراخوں کے لیے کافی ہے۔

 (Sanjose Scale)سین جوسکیل

ی ہوتا ہے۔ جسم کا درمیانی حصة اوپر کو ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیڑا اس کیڑے کا رنگ بھی خاکستر

پودے کے مختلف حصوں میں اپنی باریک لمبی سونڈ کے ذریعے پودے کا رس چوستا ہے جس 

سے پودے مرجھا جاتے ہیں۔ عام طور پر اس کیڑے کا حملہ تنوں اور شاخوں پر ہوتا ہے۔بعض 

ہے۔ متاثرہ پھلوں ابھرے ہوئے سرخ رنگ کے نشان پڑ جاتے  اوقات اس کا حملہ پھلوں پر بھی ہوتا

 ہیں۔

 روک تھام

لیٹر پانی میں مال کر سپرے کریں۔544لیٹر4.0کلوروپائریفاس  .1  



 (Butter Fly)تتلی

اس کا رنگ بھورا ہوتا ہے۔ یہ انار کے پھل کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کی مادہ انار کے 

پھولوں اور چھوٹے پھولوں پر انڈا دیتی ہے۔ ان انڈوں سے چند دنوں میں سیاہی مائل بھورے رنگ 

دیتی ہیں۔ کی سنڈیاں نکل آتی ہیں۔ یہ سنڈیاں پھل کے اندر داخل ہو کر دانوں کو کھانا شروع کر 

 متاثرہ پھل گل سڑ جاتا ہے اور کھانے کے قابل نہیں رہتا۔

 روک تھام

 تتلیوں کو جال(Handnul) سے پکڑ کر تلف کیا جائے۔ 

 متاثر پھلوں کر اکٹھا کر کے زمین میں دبا دیا جائے۔ 

 لیٹر پانی میں مال کر 544ملی لیٹر014لیٹر میال تھیان4.0مارچ اپریل میں کلورو پائریفاس

کریں۔ سپرے  

 (Grapevine Thrips)تھرپس

یہ کیڑ اانگور کے پودوں پر حملہ کر کے پتوں سے رس چوستا ہے۔ جس سے پودے کمزور ہو 

 جاتے ہیں ۔ پیداوار اور پھل کی کوالٹی پر برا اثر پڑتا ہے۔

 روک تھام

 پودوں کے نیچے گہری گوڈی کر کے تلف کیے جائیں۔ 

 لیٹر پانی میں مال کر 544ملی لیٹر014ال تھیانلیٹر می4.0مئی جون میں کلورو پائریفاس

 سپرے کریں۔

 ( Plum Beetle)بھونڈی



بھونڈی کا رنگ بھورا اور سر ہلکا سیاہ ہوتا ہے۔ جون اور اگست میں یہ بھونڈی پتوں اور پھلوں پر 

حملہ آور ہوتی ہے۔ عام طور پر اس کا حملہ رات کو ہوتا ہے اور دن کے وقت یہ زیر زمین یا پتوں 

پر بھی حملہ کے نیچے رہتی ہے۔ آلوبخارہ کے عالوہ یہ سیب، ناشپاتی، آڑو اور خوبانی کے پودوں 

 آور ہوتی ہے۔

 روک تھام

 اس کے بچوں کو پکڑ کر تلف کیا جائے۔ 

 لیٹر پانی میں مال کر سپرے کریں۔544لیٹر 4.0کلورو پائریفاس  

 (Spotted Spider Mite)سپاٹڈ سپائڈر مائٹ

حملہ آور مادہ کا رنگ نارنجی ہوتا ہے اور ریشمی انڈوں سے تقریباً تین دن میں بچے نکل آتے ہیں۔ 

مائٹ پودے کی جس جگہ پر حملہ آور ہوتا ہے وہاں سے جلد ہٹا کر چھوٹے داغ بناتی ہے۔ ایک منٹ 

خلیے تباہ کرتی اور مسلسل حملہ سے سڑن پیدا ہوتی ہے۔ پتے 22سے51میں اندازے کے مطابق 

ی زرد یا بھورے رنگ میں تبدیل ہو کرجھنڈ جاتے ہیں۔ اس کا تدارک نہ ہوتو پورا پودا پتوں سے خال

 ہو جاتا ہے۔

 روک تھام

 پودے کی صفائی کا خیال رکھا جائے۔ 

 متاثرہ پتے، شاخ ہٹا کر جال دئیے جائیں۔ 

  لیٹر پانی میں مال کر سپرے کریں۔51گرام 04مومنٹم  

 (Fruit Fly)پھل کی مکھی



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

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

ٹانگوں کے بغیر ہوتی ہے اور ان کا رنگ ہلکا پیدا ہوتا ہے۔پھل کی مکھی کا نقصان سنڈیوں کی وجہ 

سے ہے۔ بالغ مکھی پھل کے اندر انڈے دیتی ہے۔ جس سے سنڈیاں بن جاتی ہیں اور پھل کو اندر 

ے کھاتی رہتی ہیں اسی طرح پھل گل سڑ کر گر جاتا ہے۔س  

 روک تھام

 گلے سڑے پھل جال دیں یا زمین کے اندر تین فٹ گہرائی پر دبا دیں۔ 

 نر مکھی کو جنسی پھندے کے ذریعے کنٹرول کریں۔ 

 ملی لیٹر پروئیں ہائیڈرو 044ملی لیٹر میال تھیان یا ڈپٹرکس + 04مادہ مکھی کے لیے

لیٹر پانی میں مال کر فروری تا نومبر ہر دس دن کے وقفے سے سپرے 0.6.4الئٹ، 

 کریں۔

 ملی 564تا544فیصد سے زیادہ متاثر ہو جائے تو ڈپٹرکس54اگر پھل کی مکھی سے پھل

لیٹر پانی کے حساب سے سپرے کریں۔544ملی لیٹر فی  214گرام یا لیزر  

 دنیا میں پھل کی مکھی کے کنٹرول کے اقدامات

 کیڑے مار زہر 

 نر مکھی کو کنٹرول کرنا 

 فصلوں کا ہیر پھیر 

 حیاتیاتی کنٹرول 

 پھل کو ڈھانپنا 

 کیڑوں کو زہر لگا کر مارنا 



 مدافعتی پودے 

 بیٹ کا استعمال 

تجزیہ پھل کی مکھی کے تدارک کیلئے مربوط نظام کا  

 نر مکھیوں کو جنسی پھندے میں میتھائل بوجینال کے ذریعے کنٹرول کیا گیا۔ 

 مادہ مکھیوں کو جنسی پھندے میں پروٹین ہائیڈرو الزیٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جائے۔  

 صفائی کا خاص خیال رکھا گیا۔ 

 متاثر ہونے والے پودوں پر نیم (Neem) فیصد نچوڑ سپرے کیا گیا۔2کے تخم کا  

  درجہ باال سرگرمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمیندار کی روزمرہ کاوش )کیمیکلز سپرے ( سے

گنا خرچہ کم آیا۔0  
 


