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سبز تي�  | مسئلہ 

100گرام � ايكڑ  | مقدا ر 

ایک سبز تی� فی پتہ ظاہر ہونے پر  |  استع�ل 

تھرپس، میلی بگ  | مسئلہ 

800 سے1000 ملی لیٹر  | مقدا ر 

8-10تھرپس فی پتہ  ظاہر ہونے پرزہر کا استع�ل کریں۔ بہ�ین نتائج کے لیے   |  استع�ل 
امیڈا کلوپرڈ بحساب 250ملی لیٹر ٹینک مکس میں استع�ل کریں۔

سبز تیلے سے 
مکمل تحفظ 

فوری حل پذیر ہونے

 کی ص�حیت
فصل کی بڑھوتری 

میں مددگار

تهرپس اور میلی بگ 
پر يقينى كنٹرول

ٹينك مكس 
° سہولت

وسيع ا²ثر 
كيڑے مار زہر

سبز تیلے پر فوری کنٹرول

برسوں سے آزموده، تهرپس كا يقينى خا�ہ

سبز تيال

میلی بگ،   تهرپس



تھرپس  | مسئلہ 

500 ملی لیٹر  | مقدا ر 

فصل کے ابتدائی مرحلے میں تھرپس حملہ ¶وع ہوتے ہی۔   |  استع�ل 

سفید مکھی  ( انڈے اور بچے )  | مسئلہ 

500 م¸ ليٹر  | مقدا ر 

|   سفید مکھی کا حملہ ¶وع ہوتے ہی کم سے کم 2اسپرے 7دن   استع�ل 
کے وقفہ کے ساتھ  

تهرپس كا 
بہ�ين كنٹرول

فصل زيادہ ¾ سبز 
و شاداؕب

 2 گهنٹے  بعد, بارش سے 
اثر ضائع نہيں ہوتا

 انڈے سے بچہ اور بالغ 
سفید مکھی کو پیوپا بننے 

سے روکتا ہے

فصل اور كسان 
دوست كيميا

فصل كے ہر مرحلہ  پر 
استع�ل ° سہولت

سفيد مكهى  كے بچوں اور  انڈوں پر تگڑہ وار

سولویگو کا وار نہ جائے خالی
 تھرپس کا خا�ہ     فصل میں الئے ہریالی...

تهرپس

بچہ، انڈہ
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ہ�ری ویب سائٹ وزٹ کرنے کے لیے
اوپر دیے گئے کوڈ کو سکین کریں

پانی کی کمی اور درجۂ حرارت کا دباؤ  | مسئلہ 

400 ملی لیٹر  | مقدا ر 

پہ� اسپرے بجائی کے 35 دن کے کے بعد۔ دو¾ا اسپرے  15 دن  کے وقفے   |  استع�ل 
سے کریں ۔

فصل کو Éوری 
غذا کی دستیابی

فرٹیلٹی اور ریپروڈکشن
 میں اضافہ

موسمیاتی دباؤ سے 
فصل کا تحفظ

كپاس كو موسمی دباؤ سے بچانا ہے
ہراسپرے ميں كوانٹس مالنا  ہے...

کاشتکارکپاس کے حوالے سے کن عوامل کو نظرانداز کر رہے ہیں؟
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 تنوں کا کم فاصلہ


