
کپاس کا آغاز
کیڑوں سے فصل محفوظ ،  صحت مند اور توانا
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گالبی ُسنڈی  | مسئلہ 
160ملی لیٹر ىف ايكڑ  | مقدا ر 

160-125 لیٹر ىف ايكڑ پانی میں  |  استعامل 

غذائی اجزاء کی فوری دستیابی  | مسئلہ 
400 ملی لیٹر فی ایکٹر  | مقدا ر 

پہال اسپرے:  بجائی کے50-45 دن بعد                        |  استعامل 
دورسا اسپرے:  پہلے اسپرے کے 15 دن بعد      

تیرسا اسپرے:  دورسے اسپرے کے 15 دن بعد

2x

بارش كے بعد بهى زہر کا 
اثر زائل نہیں ہوتا

ڈبل ایکشن ہونے کی 
وجہ سے ملے دیرپا 

اورمؤثر كنٹرول
كيڑوں ميں زہر کے خالف 
قوت مدافعت مینجمنٹ 

( آئی آر ایم) کے لیے 
بہرتین پارٹرن

زیادہ ٹینڈے 
بنتے ہیں

بھر پور پیداوار 
حاصل ہوتی ہے

ٹینڈے وزن دار، 
صحت مند ہوتے ہیں

بڑھائے کپاس کی شان
جوبکنے میں ہو آسان

ہر ٹينڈا كهلےپُهٹى

گالبی ُسنڈی



بوران کی کمی  | مسئلہ 
500 گرام فی ایکٹر  | مقدا ر 

پہال اسپرے:  اُ گاؤکے  30 دن بعد                                          |  استعامل 
دورسا اسپرے:  اسپرے کے  15 دن بعد  

پهل پهول جهڑنا بند 
(كريے سے تحفظ)

پودے كے متام حصوں 
تک خوراک ىك مؤثر ترسيل

پهل پهول ىك شكل برقرار، 
ٹينڈے بهى شاندار

پهل پهول برقرار، بہرت پيداوار

گالبی ُسنڈی  | مسئلہ 
600-500 ملی لیٹر فی ایکٹر  | مقدا ر 

پہال اسپرے بجائی کے 35 دن کے کے بعد۔ دورسا اسپرے  15 دن  کے وقفے   |  استعامل 
سے کریں ۔

پیداوار کا 40سے 50 فیصد 
اس مرحلے میں بننے والی 
پھول گڈی پر منحرص ہے۔

پولیٹرین سی کے استعامل 
سے بھرپور پھول گڈی  اور 

فصل صحت مند
رس چوسنے والے کیڑے اور 
پھول گڈی کو نقصان پہنچانے 

والے کیڑوں کا مٔوثر کنٹرول

كپاس ىك چاندى كو سونا بنائے
گالبی ُسنڈی
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ہامری ویب سائٹ وزٹ کرنے کے لیے
اوپر دیے گئے کوڈ کو سکین کریں




