
 گوبھ کا مرحلہ

ہر دانہ کھانے وا



غذا کی کمی  | مسئلہ 

400  ملی لیٹر فی ایکڑ  | مقدا ر 

پہ� اسپرے جھاڑ مکمل ہونے پر          |  استعل 
دو�ا اسپرے دانے کی بھرائی پر

فصل کو فوری غذا 
کی فراہمی

پودوں کی 
مناسب نشوو�ا

دانوں کی بھر پور 
بھرائی میں مدد گار

شاندار کوالٹی پائیں، پیداوار بڑھائیں

براؤن لیف سپوٹس  | مسئلہ 

200ملی لیٹر فی ایکڑ  | مقدا ر 

جب بھی حا�ت بیری کے لیے سازگار ہوں یا   |  استعل 
بیری ظاہر ہونے پر اسپرے ¡وع کر دیں۔

بارش کے بعد اثر زائل 
ہونے سے محفوظ

زیادہ پیداوار ہری بھری، صحت 
مند فصل

ٹاپ کالس کسان کی  ٹاپ کالس پسند

نوٹ: بہ°ین ٹینک مکس پارٹ¬

+



ب� سٹ  | مسئلہ 

125ملی لیٹر فی ایکڑ  | مقدا ر 

بیری کی ع�مت دیکھتے ہی اسپرے کریں  |  استعل 

جھلساٗو کو بڑھنے 
سے رو کتا ہے

وسیع دائرہ عمل ٹوٹے سے محفوظ 
چمکدار چاول

فصل شاندار، چاول چمکدار

پتہ لپیٹ سنڈی  | مسئلہ 

200ملی لیٹر فی100لیٹر پانی میں  | مقدا ر 

55 سے 60  د ن یاپتہ لپٹ سنڈی ظاہر ہونے پر  |  استعل 

بارش میں بھی اس 
کا اثر زائل نہیں ہو تا

پتہ لپیٹ پر 
مؤ ثر کنٹرول

منفرد طریقہ اثر کے 
ذریعے سنڈیوں کو 

ختم کر دیتا ہے۔

پتہ لپیٹ سنڈی کا خا�ہ

+

اسکور + ایزابیان



2022

www.syngenta.com.pk

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

 پاکستان چاول کی درآمدات میں دنیا کا تیÀا اہم ملک ہے۔ ہر زرعی اجناس کی درآمدگی

 کیلئے ایم آر ایل انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے جارہےہیں اسکا لیول زیادتی کے بائیس، نا

 Åف کھانے کے لیئےمÃِصحت ہوتے ہیں بلکہ زیادہ ہونے کے نتیجے میں 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 �ونے بھیجے۔ چاول کے Îام �ونوںکے

(European Union)ایم آر ایل، ای یو                                              کےقائم کردہ اسٹینڈرڈ سے کم نکلے۔

ِسنجینٹا  رسٹیفائیڈ پروگرام برائے ایکسپورٹ کوالٹی چاول

کٹائی سے  30  دن پہلے کوئی اسپرے نہ کریں۔

براؤن پ�نٹ ہاپر  | مسئلہ 

120گرام فی ایکڑ  | مقدا ر 

پہ� اسپرے گوبھ کی حالت میں                   |  استعل 
دو�ا اسپرے %5سٹہ بننے پر

فصل ہاپر برن 
سے محفوظ

تیلے کی افزائش 
نسل بند

بھوری پشت وا� 
تیلے کا فصل سے 

رس چوسنا بند

ٹوٹے سے محفوظ چمکدار چاول


