
 بجائی کا مرحلہ



 پاکستان چاول کی درآمدات میں دنیا کا تی�ا اہم ملک ہے۔ ہر زرعی

 اجناس کی درآمدگی کیلئے ایم آر ایل انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے

کے کھانے  �ف  نا  بائیس،  لیول زیادتی کے  اسکا   جارہےہیں 

میں نتیجے  کے  ہونے  زیادہ  بلکہ  ہیں  ہوتے   لیئےم�ِصحت 

 درآمدات کو مس�د کیا جاسکتا ہےجو کہ ملک اور ایکسپورٹر دونوں

 کیلئے نقصان دہ ثابت ہوسکتا ہے۔ جس کی وجہ سے پاکستانی

چاول کی ایکسپورٹ پر بھی مکمل پابندی لگ سکتی ہے۔

 ِسنجینٹا نے چاول کی فصل میں ایم آر ایل کے خطرے کو کم کرنے

 کیلئے پروڈکٹ ایپلیکیشن کا ایک پروٹوکول بنایا جسکا پچھلے سال کئی

 فارم پر عملی مظاہرہ کیا اور ایم آر ایل لیول کی تصدیق کیلئے جرمنی

 کے                                  لیب میں µونے بھیجے۔ چاول کے ´ام

 µونوںکے ایم آر ایل، ای یو                                          کےقائم کردہ

اسٹینڈرڈ سے کم نکلے۔
(European Union)

نامیاتی مادے کی کمی  | مسئلہ 

8كلوگرام فی ایکڑ  | مقدا ر 

بجائی سے قبل، زمین کی تیاری کے وقت كهاد كے ساتھ م¼ كر ڈاليں۔  |  استعÀل 

 Â كهادوں
بہ�ين تر سيل

 Âاجزاء Æغذا
نقل و حمل

  خوراك كے  اجزاء Â پودوں 
Êكو يقينى دستيا

 نامیاتی مادے کی زمین کو فراہمی

اوسط پیداوار میں اضافے کے 
لیئے زمین میں نامیاتی 

مادے کی کمی

اگر زمین میں درکار نامیاتی مادہ مناسب مقدار میں ہو تو 

دی گئی افادیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

ِسنجینٹا  رسٹیفائیڈ پروگرام 
برائے ایکسپورٹ کوالٹی چاول



بکا ئنی  | مسئلہ 

4ملی لیٹر فی کلو گرام بیج پر  | مقدا ر 

خشک اور بھگوئے ہوئے بیچوں کے لیئے  |  استعÀل 

صحت مند فصل، زیادہ 
جھاڑ، منافع شاندار

یکساں اور 
زیادہ اُ گاؤ

صحت مند پنیری کی جلد 
تیاری میں معاون

دھان کی فصل کو دیں بہرتین آغاز

جڑی بوٹیاں  | مسئلہ 

1000 ملی لیٹر فی ایکڑ  | مقدا ر 

جب جڑی بوٹیاں 2 سے 3 پتوں کی حالت میں ہوں.  |  استعÀل 

رائیرسکا بس ایک وار!

اپرون میکس ایک انتہائی موثر پھپھوندی کش زہر ہے جو کاشت 
سے قبل بیج کو لگایا جاتا ہے۔ اپرون میکس بکائنی پر موثر 

کنٹرول فراہم کرتا ہے۔

اسپرے کے 2 گھنٹے بعد 
بارش کی صورت میں اس 

کا اثر ضائع نہیں ہوتا

اپنے نئے فارمولیشن 
سے جڑی بوٹیوں پر 

فوری اثر کرے

ابتدائی مر حلے میں جڑی 
بوٹیوں کے کنٹرول سے 
فصل کو ملے جاندار آغاز

گھوڑاگھاس

موٹا ڈیال

مورک

سوانکی

 فرنچائز سےاب
 مفت  سیڈ ٹریٹمنٹ پائیں۔ 



جڑی بوٹیوں کا حملہ  | مسئلہ 

400  ملی لیٹر فی ایکڑ  | مقدا ر 

زہر پاشی ×ب کی منتقلی کے 3 دن کے اندر کریں  |  استعÀل 

کدونرم، جڑوں کی 
بہ�ین نشووµا

گھوئیں، بھوئیں، مرچ بوٹی 
سوانکی اور کتا کمی پر 

بہ� کنٹرول

دھان کی جڑی بوٹیوں 
ہ کا اُگنے سے پہلے خ́ا

جڑی بوٹیوں کا اگنے سے پہلے خا¦ہ

جڑی بوٹیاں  | مسئلہ 

160ملی لیٹر فی ایکٹر  | مقدا ر 

زہر کو جڑی بوٹیوں کی3-2 پتوں کی حالت میں یا چاول کی منتقلی   |  استعÀل 
کے 6 سے 10 دن کے اندر استعÀل کریں۔

لیÚ کی بچت اور 
کم Ûورت

زہر کا تھوڑا سا استعÀل 
اور فصل بھی محفوظ

چار ہفتوں تک جڑی 
بوٹیوں پر کنٹرول

رہے محفوظ جو ہے رضوری

سوانکی

کتاکمی

گھوئیں

مرچ بوٹی

بھوئیں

سوانکی

موٹا ڈیال

مورک



پنیری کی منتقلی  | مسئلہ 

24گرام فی ایکڑ  | مقدا ر 

50دن کے وقفے سے اسپرے کریں۔  |  استعÀل 

پودے ہرے بھرے اور 
رس چوسنے والے کیڑوں 

سے حفاظت

منتقلی کے دبأو کو 
کم کرے

فصل پیلی نہیں پڑتی

ڈرینچنگ دے فصل کو بہرت بنیاد

زنک کی کمی  | مسئلہ 

7.5کلوگرام فی ایکڑ  | مقدا ر 

پنیری کی منتقلی کے 10 سے 15 دن میں  |  استعÀل 

ضياÆ تاليف  
كا  عمل تيز

زنک کی دستیانی 
یقینی

ہارمون آكسن   بنانے

 ميں اہم كردار

فصل کو زنک کی یقینی فراہمی

زنک کی کمی
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ہ¶ری ویب سائٹ وزٹ کرنے کے لیے
اوپر دیے گئے کوڈ کو سکین کریں


