
جھاڑ کا مرحلہ



تنے کی سنڈیوں کا 
مکمل اور موثر حل

کسان، فصل دونوں 
کے لیئے محفوظ

فصل کو رکھے ہرا 
بھرا اور صحتمند

زیادہ جھاڑ، زیادہ پیداوار
تنے کی سنڈیاں فصل پر پنیری منتقل کرنے سے پکنے کے مرحلے 

تک حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ تنے کی سنڈیوں کے حملہ آور ہونے 
کے نتیجے میں دھان کے تنے پر سوکھ نظر آتی ہے اور اگر حملہ 

شدت کا دانوں کے بغیر سفید سٹے نکلتے ہیں۔

بوررز
سے یقینی  بچا ٔو
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استع�ل کے لیے سفارشات

  مسئلہ

مقد ا    ر

وقت                 استع�ل

4کلوگرام فی ایکڑ

تنے کی سنڈی

20دن پر پہلی دفعہ چھٹہ  کریں۔
پہلے چھٹے کے 20 دن بعددو¡ا چھٹہ کریں۔

پنیری منتقلی کے 20 دن بعد چھٹہ کریں



تنے کے سنڈیوں اور پتہ لپیٹ سنڈی کا خا�ہ
پتہ لپیٹ سنڈی کے پروانے پتوں پر انڈے دیتے ہیں انڈوں سے 

نکلتے ہی پتے کے کناروں کو لپیٹ کر ¡نگ بناتی ہے اور اس کو 
اندر چھپ کر پتوں کا سبزہ مادہ تیزی سے کھا جاتی ہے پودوں میں 
خوراک بنانے کا عمل رک جاتا ہے اور فصل بری طرح متاثر ہوتی ہے 

گرم مرطوب موسم میں اس کا حملہ تیزی سے بڑھتا ہے

استع�ل کے لیے سفارشات

  مسئلہ

مقد ا    ر

وقت                 استع�ل

40گرام فی ایکڑ

تنے کی سنڈی اور پتہ لپیٹ سنڈی

منتقلی کے 45-40کے  بعد   اسپرے کریں ۔

پنیری منتقلی کے 20 دن بعد چھٹہ کریں

بارش ہونے کے 4 گھنٹے 
بعد بھی اثر زائل نہیں ہوتا

کسان، فصل دونوں 
کے لیئے محفوظ

فصل کو رکھے ہرا 
بھرا اور صحتمند

بوررز
سے یقینی  بچا ٔو
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ہ�ری ویب سائٹ وزٹ کرنے کے لیے
اوپر دیے گئے کوڈ کو سکین کریں


