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سبز تی	 ، تھرپس  | مسئلہ 

6 ملی لیٹر کروزر فی کلوگرام بیج  | مقدا ر 

6 ملی لیٹر19-14 ملی لیٹر پانی                                                                                                                   |  استع�ل 
اس محلول کو بذریعہ سیڈ ٹریٹمنٹ مشین یا پ	سٹک شیٹ سے 

کپاس کے بیج پر لگائیں۔كروزربیج کو لگانے کے بعد سائے دار 
جگہ پر خشک کریں اور پھر کاشت کریں۔

سسٹیمک اثر کی بدولت  پيداوار ميں اضافہ
پودے کی نشوو¦ا کے 

ساتھ ساتھ رس چوسنے والے 
کیڑوں سے حفاظؕت

نئے نشوو¦ا پانے والے 
پودوں کا مستقل تحفظ 

کپاس کو ملے مضبوط بُنیاد

زمین میں جنم لینے والی بی�ریاں (پائتھیم، رائزوکٹونیا اور فیوسیریم) کپاس کی فصل میں   | مسئلہ 

پودوں کے مرجھاوکا باعث بنتی

1کلو گرام بیج کے لیے 20سے 25ملی لیٹر پانی میں 3ملی لیٹر ڈائینسٹی کے ساتھ محلول بنالیں۔  | مقدا ر 

اس محلول کو بذریعہ سیڈ ٹریٹمنٹ مشین اور پ	سٹک شیٹ سے کپاس کے بیج پر لگائیں۔   |  استع�ل 
ڈائینسٹی بیج کو لگانے کے بعد سائے دار جگہ پر خشک کریں اور پھر کاشت کریں۔

گلنے سڑنے کے مسائل 
اورتنے کی سڑن سے نجات۔

ابتداءسے ہی بی�ریوں 
سے حفاظؕت

جڑ کی بی�ریوں سے بچاؤ 
پودے کی بہ� اٹھان

حفاظت، طاقت كے ساتھ كپاس بي	ريوں سے پاک

کا  مکسچر استع�ل کریں نوٹ: بیج کے بہ�ین تحفظ اور نشو ¦ا کیلئے

سبز تیال،   تهرپس

+

ڈائینسٹی اپنے منفرد اثر کی بدولت ان Àام بی�ریوں پر دیرپا کنٹرول فراہم کرتا ہے۔



نامیاتی مادے کی کمی  | مسئلہ 

8كلوگرام فی ایکڑ  | مقدا ر 

بجائی سے قبل، زمین کی تیاری کے وقت كهاد كے ساتھ م	 كر ڈاليں۔  |  استع�ل 

 Ä كهادوں
بہ�ين تر سيل

 Äاجزاء Æغذا
نقل و حمل

  زمÈ نرم اور بهر بهرى كے 
 Ä ساتھ  خوراك كے  اجزاء

Êپودوں كو يقينى دستيا

 نامیاتی مادے کی زمین کو فراہمی

اوسط پیداوار میں اضافے کے 
لیئے زمین میں نامیاتی 

مادے کی کمی ہے

زنک کی کمی  | مسئلہ 

7.5کلوگرام فی ایکڑ  | مقدا ر 

پہلی کھاد کے ساتھ چھٹہ کریں۔  |  استع�ل 

ضياÆ تاليف  
كا  عمل تيز

نشوو¦ا  ميں باقاعدگى ہارمون آكسن   بنانے

 ميں اہم كردار

 کپاس کی بہرت نشوو�ا

زنک کی کمی

اگر زمین میں درکار نامیاتی مادہ مناسب مقدار میں ہو تو 

دی گئی افادیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
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ہ	ری ویب سائٹ وزٹ کرنے کے لیے
اوپر دیے گئے کوڈ کو سکین کریں

کاشتکارکپاس کے حوالے سے کن عوامل کو نظرانداز کر رہے ہیں؟
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جڑی بوٹیاں  | مسئلہ 

800 ملی لیٹرفی ایکٹر  | مقدا ر 

|  پہ	 اسپرے: بوائی کے 24 گھنٹے کے اندر جڑی بوٹیاں اُگنے سے پہلے 800 ملی لیٹر فی ایکڑ کے   استع�ل 
حساب سےزمین کی ساخت کو دیکھتے ہوئے اسپرےکریں۔                                                                                                                                              

دوÓااسپرے: مٹی چڑھانے کا عمل کرتے وقت یعنی 45 دن بعد، جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کیلئے 800 
ملی لیٹر فی ایکٹر کے حساب سے پانی کے زریعے سے دیں ۔ 

پودوں کو بھرپور غذا 

اور پانی کی فراہمی

ڈی	، سوانکی، اٹ سٹ 
کا اگتے ہی خاÀہ

قطاروں اور پودوں کے 
درمیان جڑی بوٹیاں تلف

قطره قطره فصل ª حفاظت

جڑی بوٹیوںکاکنٹرول


