اعالمیه
دا سند د موضوع وړاندې کول دي او د ویل شوي مسلې په اړه عمومي فکر او معلومات وړاندې کوي .په هرصورت  ،د دې
آرشیف لپاره ذکر شوي توکي د مختلف قوي سرچینو څخه راټول شوي معلوماتو/معلوماتو پورې اړه لري؛ په هر حالت کې ،
دا د ځانګړي وړاندوینو پراساس دی  ،کوم چې ممکن له یوې قضیې څخه بلې ته توپیر ولري .د دې ریکارډ راټولولو لپاره
دقیقه پاملرنه او ثبات په پام کې نیول شوی  ،موجود معلومات ممکن د کوم اړوند فاکتورونو تنظیم کولو له امله توپیر ولري ،
.او اصلي پایلې ممکن د معرفي شوي معلوماتو څخه په سخاوت سره توپیر ولري
تاسو باید فرض کړئ هرڅه چې تاسو پدې سند کې ګورئ یا لوستل کیږي د کاپي حق لخوا خوندي دي پرته لدې چې بل ډول
لخوا  SAWiEوویل شي او یوازې د دې مقرراتو او شرایطو سره سم کارول کیدی شي .انځورونه او متن یا د ملکیت دي  ،یا د
د اجازې سره کارول کیږي .د هرچا لخوا د دې عکسونو یا متن کارول منع دي  ،پرته لدې چې په ځانګړي ډول د دې شرایطو
.او شرایطو لخوا اجازه ورکړل شي

د منځپانګېجدول
پېژندنه
Varietiesطريقه:د وريجو
د ځمکې د چمتو کولو او د شیندل
:د وړکتون د نيالګيو طريقه
:لندبل الر وټاکئ
:د ځمکې د چمتو کولو او د تخمونو د خپرونې
د وچې الر وټاکئ :د
:الر وټاکئ Raab
کې د وړکتون د مضره حشرو له منځه وړلو
لپارهد وړکتون کیښودنه د ځمکې برابرول  :د
:نرسري کښت
زیان رسوونکی
واښه :د واښو نباتات :د
ډیال کورنۍ زیان رسوونکی واښه :د
:و پراخه زیان رسوونکی واښه leafپا
:د وریجو لپاره د سرې سپارښتنې
:د زنک او بورون کارول
:د وریجو مستقیم کښت
د خاورې چمتو کول :د
::تخم کچه
د کښت وختد کښت کولو
:میتود
د ډرل له الرې ماشین :د
:نشر کولو میتود
:د زیان رسوونکو واښو له مینځه وړل
:اوبه لګول
:کول او د هغې ګټې
:د ماشین سره کښتد ماشین کښت لپاره کلیدي پالن
.په پالستيکي کڅوړو کې د نرسري لوړول

:کیښودنه له الرې د وړکتون کیښودنه
داغونه:د وريجو د ناروغيو
براون د پاڼی
 blight:باکتريايي
:وریجی چاودنه
Bakaini:
:ورستيدل ډډ
Sheath blight:
:د وريجو د حشراتو د آفتونو
:سپینه ساقي د حشرو
:د پاڼی پوښۍ
:مالتړ  hopperسپینه نبات
 hispa:وریجی
 hopper:وریجی واښه
:د حاصل او د وريجو د ساتلو
:مهم ټکي

سريزه د
مشهور Chawalځايي توګه ●
تر ټولو پراخه کچه په نړۍ کې غلو کرل ● 2
په نامه تر السه paddyهم په توګه  Threshingد خالي د وريجو (سره د پټوکی د غلې) وروسته
.د پالش د وريجو په توګه سپين يا سيلوګانو کې د وريجو په نامهکړل ●
په پاکستانعمده خواړه گیره ● 2nd
.مات وريجود چرګانو د غذاعمده عنصرکيږي ●
د پروړوپه مادي بسته ،ملګري 'ټوکرۍ ويده ده کارول ●
مات شوي وریجې د الکولي مشروباتو تولید کاروي ●
nd

●

 Varietiesد وريجوSR:
رایس
 Basmatiغیر
)ښکلو(
پيکا 386

)رګه( Basmati
KSK 111

Basmati

Coarse

Kissan
Basmati
Shahen
Basmati
سوپر د
سرو زرو
سوپر
Basmati
2019
سوپر
Basmati
سوپر
Basmati
515
چناب

IRI 6
KS 282
KSK 133
NIAB
IRI 9
NIAB
2013
KSK 434

NIBG 6

پنجاب
باسمتيباسم
 PKتي
1121
اروماتيک
NIAB
باسمتيباسم
تي
2016
نور
PK 2021

تخم نرخ کیلو په
هر جریبه کې د

تخم نرخ په هر
جریبه کې د

نرسري کښت او
ټرانسپالنټ
وخت دوخت
جون څخه تر جوالی 20
څخه تر  25جوالی 7
څخه تر  25جوالی 7

د کښتکښت
می څخه تر  7پورې 20
د جون
ته  25جون 7
ته  25جون 7

رااب میتود
څخه تر 12 15

وچ میتود
ته 8 10

څخه 10 12
ته 10 12

ته 6 7
ته 6 7

ډولونه د

تخم نرخ په
هر جریبه
کې د
لوند میتود
څخه 6 7

موټی

1

څخه 4.5 5
څخه 4.5 5

بسمتي ډول
غیر باسمتي

2
3

Sr
No.

جوالی 7 7 7 July

7 7 25 June
June June

وي  beد تخم ټوکیدنې سلنه باید 80

10 to 12

6 to 7

تر . toله 5.

باسمتي هایبرډ

4

●

پورې د وریجو نرسري  MAYدمطابق د پنجاب د کرنې آفتونو قانون 1959وریجو ډډ بورر (مارچ  -اپریل) له امله تر 20
وده منع ده د
وي د  beباسمتي تخم تخم باید ● 80
هایبرډ تخم تخم باید ● 70
مې
تیر کال وي د وريجو غله باید دتر 28مخکې لرې شيوریجې فبرورينیټې ● Previous

●

:یادونه :د تخم د ټیټیدو په صورت کې د تخم نرخ ممکن دسره لوړ شي

ځمکې چمتو کولو او د کښت کولو میتود
په ډیری خاورو کې کرل کیدی شي مګر په شګو خاورو کې باید مخنیوی وشي .د سم مدیریت طرزالعملونو په پلي کولو سره  ،دا د
مالګې اغیزمنو خاورو کې هم کرل کیدی شي

د نرسري کښت
:کولو میتود :لوند میتود
●

تخم باید د  24ساعتونو لپاره په اوبو کېوروسته لدې
شيچې دا په فرش کې ●
لمدهکیږدئ تر تخم پورې یې په لوند کڅوړو پوښ کړئ.بهڅخه زرغون
وروسته له  3648ساعتونو کې د تخم به ددله کرهنیچمتو● -

●

:ځمکېچمتو کولواو د تخم د خپرونېشي
يو تن د دوه ځله نه وچې د قلبی ماشین او د خړوبولو په برخه کې ●
 plankerپه والړو اوبو درخواست دوه چنده وخت د قلبی ماشین او یوازې یو ځل ●
په هرزه ګياوو د کنترول وکارول شي ● Herbicides
د کښت لپاره چمتو تخم نشر کړئکولو ●
د نشرپرمهال  1.5-1انچ اوبه باید په ساحه کې شتون ولري د ●
تخم نشرات باید په ماښام کې وي او له هغې وروسته د ماښام اوبه باید لرې شي او سبا سهار بیا ځمکه خړوب کړئ  ،ترڅو
.تخم خراب نشي
دا باید تر یوې اونۍ پورې ترسره شي ●
د دې میتود له مخې نرسري په  30 - 25ورځو کې چمتو کیدی شي ●
که چیرې نرسری اونۍ وي  ،نو د نایټروجن سره د نشر نشر ●

●

:وچه میتود
●

دا میتود د هغو سیمو لپاره دی چیرې چې خاوره لنده وي .اوامي او دا اوبه نشي ساتلی
نو  ،ځمکه خړوب کړئ او بیا د کرنې وروسته د پالنر لخوا ترسره کیږي ●
مخکې لدې چې د نرسري دوه ځله کښت وکړئ او له هغې وروسته پالنکر باید ●
کیلو په فی مرله او باسمتي ډوله  750ګرامه په هر مرله کې وکارول شي .کارول شوی  IRRI 1.5وچه تخم
ملچینګ باید د رطوبت ساتلو لپاره ترسره شي ●
نرسري به په  40-35ورځو کې چمتو شي د ●

●

:رباب میتود
●

خان او مظفرګړ کې کارول کیږي چیرې چې خاوره سخته وي  DGدا میتود په
د ځمکې له لومړني چمتووالي وروستهشنه سرې ●
ډولهلپاره  2کیلو فی مرله او د باسمتي ډول لپاره  1ملی ګرامه په فی مرله کې به نشر شي او بیا به ځمکهخړوبه  IRRIد
د  40 - 35ورځو په اوږدو کېشي ●

●

په نرسري کې د زیان رسوونکو حشراتو له مینځه وړل :د
فصل پخوانۍ پاتې شونې باید د فبروري له  28څخه دمخه له مینځه یوړل شي دکري
تر 20مخکې هیڅکله نرسريمېمه مینیټې ●
که چیرې په هر خال کې  2حشرات شتون ولري  ،نو د کیمیاوي توکو سپری کول .

●
●

:د نرسريلپاره د ځمکې چمتو کول
کښتهغه سیمې چیرې چې اوبه په ځمکه کې پاتې نشي  ،وچ میتود یې سپارښتنهوچول ●
.کیږي ترڅو د زیان رسوونکو واښو له مینځه وړلو او د اوبو اړتیا پوره کولو لپاره د ځمکېترسره شي ●
وچه کښت باید په وخت سره ترسره کړي ترڅو غوره ځمکه چمتو کړي ●
د غوره کیفیت او تولید لپاره له  10څخه تر  15ورځو پورې د اوبو والړ حالتونهکړي ●
پداسې حال کې چې د اوبو شدید کمښت په صورت کې د اوبو کچه د  7ورځو یا لږترلږه  3ورځو ●
رامینځتهلپاره ساتل کیږي ځمکه چمتو کړئ په ●
ډیر حاصل لرونکي خاوره کې د خاورې مکسر وکاروئ ترڅو ډیر حاصل ترالسه کړئ ●
په مالګه اغیزمنه خاوره کې ځمکه په لوند شرایطو کې مه خړئ ځکه چې د دې مالګې له امله نشي کولی دټرانسپالنټشن پریږدي

●

:نرسري
د لوند میتود سره نرسري په  30 - 25کې چمتو کیدی شي .ورځې او د وچ میتود په واسطه دا په  40 - 35ورځو کې چمتو کیدی
شي
که چیرې د نرسري عمر له  25ورځو څخه کم وي  ،نو تخمونه د لوړې تودوخې برداشت نشي کولی ،کښت ●
که چیرې له  40ورځو څخه ډیر ويبه اغیزمن شي ●
.د خړوبولو په برخه کې چې نباتات کيداي شي په اسانۍ کې بستري شو  ucking،مخکې لدې .د وړکتون ●

●

د اوبو ژوره باید د  1.5-1انچ چې کوالی شي د څو ورځووروسته تر  3انچ لوړه شيوي
د نباتاتود نبات د واټن  9انچه او په هر سوري  2نبات ته انتقال ●
.شمیرهد سوراخ  80000په هر جریبه کې دي ●
د خال ډکول باید په  10ورځو کې ترسره شي ●

:د هرزه
رسوونکی 1. Grassy
کورنۍ رسوونکی 2. Della
پراخ پاڼی رسوونکی 3.

:رسوونکی Grassy
څنډو هرزه  sharpedاوږده او
اوږده سره د غوټوساقي ●

●

●

Eragrostis جپونیکا

)(بنسي غاس

 ایکینوکلوواcolona(Swanki Ghaas)

Echinochloa crusgalli

(Dhudhan)

Cynodon dactylon

(Khabal ghaas)

Paspalum distichum

Liptochloa Chinensis

(Narro)

(Kalar Ghas  یاLamb Ghas)

Della کورنۍ هرزه:
● پلوي ساقي-3  د، تيره پړاو پاڼي لوېدلې،اوږده

Cyperus difformus (Ghooin)

)سایپرس ایریا (بھوین

 سایپرسrotundus (ډیال) د

:و زیان رسوونکیleafپراخه
)پانیمفیا سټیلتا (کوټه کومی

)سپینوکلیه زیالنیکا (مرچ بوټي

) minuta (Chopattiمارسیلیا

پروستا (دریایی بوټي)کڅوړه Eclipta

:د وریجو لپاره د سرې سپارښتنې
کڅوړه په هر جریبه

)په کښت کولو کې(

غذایی توکوپه هر
جریبه

دډول

د کښت کولو(
)وروسته
N: P: K
کڅوړه یوریا د 1.5
کښت کولو 35-30
ورځې وروسته د

 DAP ،بوجۍ 1.75
بسته یوریا او 0.75
 1.25 SOPکڅوړې

69 41 32

موټی ډول

کڅوړه د کښت 0.5
کولو  25ورځې
وروسته او 50 0.75
ورځې وروسته له
کښت کولو

 DAP ،کڅوړه 1.5
کڅوړه یوریا 0.5 ،
 1 SOPکڅوړه

57 32 25

باسمتي ډول

:د زنک او بورون کارول
زنک سلفیټ د وریجو نرسری څخه  15ورځې وروسته په هر جریبه کې کرل کیږيلدې چې د وریجو نرسري  zپنځه کیلو 33
کښت شي
حل کې د زنک آکسایډ محلول کې ډوب کړئ  solutionمخکې ،ریښې په ● 2
درې کیلو بوریک اسید یا بورکس ( 4.5 ))20په هر جریبه کیلو ●

●

:د وریجو مستقیم کښت
:د خاورې چمتو کول
د په 3د ځمکې د تر ټولو ښه چمتومه د اونۍ کېکیدای شي په برخه کې دوه ځله قلبه ،نو په برخه کې د خړوبولو .د ساحې ظرفیت کې
بیا کرونده کښت کړئ

:ډولونه
پرته د کیسن باسمتي ټول ډولونه د دې میتود په واسطه کرل کیدی شي د

●

:تخم نرخ
د باسمتي او غیر باسمتي لپاره  10 - 8کیلو تخم وکاروئ او د موټی ډول لپارهکیلوګرامه په هر جریبه ځمکه کې
تل فومیګیټ کړئ .د تخم د الرښوونېله● 10-12

●

●

:د شیندل د وختمخې
د زيږه ډولونه ښه وخت 20د می تر 7مه د جون ●
ډولونه لپاره ترټولو ښه وخت دیپه 7مه چې 25مه د جون  basmatiد

●

:د شیندلطريقه
:له الرې د بذر ماشين
وچ تخم بايد نظامي تطبيقاتلهالرې کرل شي ●
د کتارونو د قطار فاصله په  9انچ او د تخم ژوروالی باید  1.5انچ وي ●
چیک کړئ په منظم ډول تخم په خاوره کې توزیع کیږي ●
فاسفورس او پوټاشیم سرې د ډرل په مرسته اضافه کیدی شي ●
د کښت کولو وروسته په ساحه کې بندونه جوړ کړئ او اوبه یې کړئ د ●

:نشر کولو میتود
●

که ډرل وي د نشر کولو میتود په واسطهتخم خپور
انچ څخه کم نه ويکړئ ● 1
تخم مه اچوئ تخم داو وروسته په هماغه ساحه کې پالنکر پلي کړئ ●
که چیرې کښت په ساحه کې ترسره شي  ،د ډرل یا نشر سره کښت کړئ او وروسته دا د پالنر پلي کول
د څو ورځو وروسته کله چې کروندګر راوتلي ساحه خړوبوي د ●

:زیان رسوونکو واښو
له مینځه وړلد تخم د کښت کولو دمخه د زیان رسوونکو واښو له مینځه وړل
● .
یو ځل کیمیاوي سپرې کافي ●

●

:اوبه لګول دي
.د ځمکې مناسب چمتو کول د اوبو لګولو اوبو غوره کارولو لپاره اساسي اړتیا ده
شنبی په  5نه تر 7د شیندلورځې وروستهلګولو● 1
د  30ورځو په موده کې د نيښ وروستهلګولو ● 2nd
هيڅکله په غلې دانې د تېلو پړاوپه برخه کېوچ ●
د اوبو لګولو مخکېمخکې له  Stop 15ورځو-حاصل ● 18

شي:سره ماشین او د هغې د ګټو اوبدل
وخت کیښودنه سره ماشینترسره ●
برياليتوبونهد مناسب نفوس السته راوړل او د نباتاتو وده هم د

●

●

●

اقتصادي پلوه مناسبه ●
ده د تولید لګښت کم کیدی شي
حاصالت او تغذیه زیاته ●

●

:کړي د ماشین کښت لپاره کلیدي پالن
د ځمکې سطحه کولکڅوړو کې د ●
په پالستيکينرسري کښت کول د کښت کولو
پرمهال د اوبو مقدار کمول ●
مناسب روزل شوي آپریټر ته اړتیا ●

●

.ده د نرسري لوړول .په پالستيکي کڅوړو کې
●

نرسري لپاره  120-100تریو ته اړتیا ده acreد 1
د دې لپاره  10-8کیلوګرامه فی جریبه تخم ته اړتیا ده ●
تل تخمکړئ ●
ځمکه باید ښه چمتو ●
لندبلشيخاوره وکارول شي ●
.که چیرې په نرسری کې کوچنۍ 1.5کیلو ګرامه یوریا سره سره ●
د اړتیا سره سم حشره وژونکي وکاروئ ●
په  30-25ورځو کې  ،نرسري به چمتو شيشي ●
د تخمونو کښت کولو څخه  12ساعته دمخه د تخمونو څخه کښینولترڅو دا وچ شي او د خاورې په واسطه د ماشین کیلیبریشن اغیزه
ونکړي د ټرانسپالنټیشن

:له الرې د نرسري لیږد
دمخه ماشین کیلیبریټ کړئ د ●
کښت کولو دمخه د لیزر لیولر سره د ځمکې سطحه وکاروئ په انضمام سره د کښت کولو په وخت کې په ځمکه کې
.یو انچ اوبه ساتل کیږي ●
کښت بند کړئ کله چې ماشین حرکت ●
کوي د خاورې دوه ( )2سانتي متره پرت د نرسري ریښو سره کافي دی ●
تشه په السي ډول ډکه کیدی شي ●
وړاندیز شوي سرې باید وکارول شي د ●
قطار څخه قطار پورې فاصله باید  12انچ وي او د کښت لپاره د کښت فاصله باید  6انچ وي ●

د وریجو ناروغۍ  :د
:و ځای leafنسواري پا
دا یوه فنګسي ناروغي ده چې ●
اوریازا  Helmenthosporiumاو  oryzaeالمل یې ژوندی موجودات بیپوالریس دي
دا ناروغي په  1943کې په بنګال کې د قحطۍ المل کیږي په ●

●

●

●

و کې څرګندیږي او غله په ناروغۍ اخته کوي leavesکوچني سرکلر کې د تخمدان سرخ داغ په پا
کله چې خاوره د پوتاش کمښت ولري ●

:باکتریایی
●

ناروغيدا یو باکتریایی ناروغي ده چې
د المل المل یې ژانتوموناس دی اوریازا ●
دا په پیچونو برید کوي له ●
ې څخه تر ډډ پورېډډ leafپا ●
خپریږيژیړ سپین ته کیږي داغ لهرنګونه په ●
پیل څخه تر اساس پورېپا ●
و کې څرګندیږي دleavesسپین ●
فوتوسینتیک فعالیت کم شوی ●

●

:د وريجو چاودنه
دا یوه فنګسي ناروغي ده چې ●
اوریازا  Pyriculariaالمل یې ژوندی موجود دی ●
ه appearanceدا د خړ نسواري زخمونو او د سترګو شکل ب ●
المل کیږي دا د غاړې او حبوباتو پړسوب المل کیږي د غنمو تخریب
او په تور رنګ بدلیږي د ●
خراب کیفیت لرونکي حبوبات رامینځته ●
کیږي د پینکل شاخونو  ،سپیکونو او سپیکلیټونو باندې زخمونه ●

:باکیني
دا یو فنګسي او تخم څخه زیږیدونکې ناروغي ده چې ●
 moniliformeالمل یې ژوندی موجود دی فوساریوم ●
دا د نباتله امله خپریږي ●
د تخریبد ډډ  ،تخریب او د ریښې وده اغیزه کوي ●
د سپین او ګالبي فنګس پراخیدل ●

●

:تنې سړې
.دا یوه فنګسي ناروغي ده ●
د دې المل ژوندی موجود سکلیروټیم دی اوریازا
دا د پینکل جوړیدو وروسته ●
.و په سیوري کې څرګندیږي او د تور سکلیروټیا له امله ټوله ډډ له مینځه وړي leafڅرګندیږي غیر منظم تور داغونه د پا
●

د پوټکي ناروغي :د
دی سوالنیڅرګندیږي د پا  Rhizoctoniaدې المل ژوندی موجود ●
و شیټ باندې غیر منظم اوږدمهاله ټپونو المل کیږيleafعموما  ،د وریځلو په مرحله کې
د فصل په ټولو برخو اغیزه ●
د زخم مرکز د غیر منظم ارغواني نسواري پولې سره بلیچ شوی ●

●

●

:د وریجو حشرات آفتونه
:سپین ډډ لرونکی
ي د مړینې المل شي کوم چې د زړه د حملېپه نوم پیژندل کیږي leafد الروا تغذیه زیان ممکن د سبزیج مرحله کې د مرکزي پا
وخت :نومبر
د زیږون مرحلو ته زیان رسوي چې غله نلري غنم چې سپینه سر پیژندل کیږي
د ډډ او نیښونه کوچنی سوري ښکاري ●
یا فاضله موضوعاتو دننه د زيان ډډونهحاضر ● Fras
 borersلهDestruction:انسان
●

د فبروري پهمخکې د وريجو په ډډونو
وروستهوشيندئ وړکتوند می● 20
ونيسي او سره رڼا تلکونو ووژل بوراګانو د ●
هګۍ borersله منځه وړل د ●
agement.بیالنس د کود د استعمال ●
د ګرمو ځایونو موندلو لپاره د آفتونو منظم څارنه ●
وړاندیز شوي آفت وژونکي وکاروئ ●

●

●

:و پوښ folderد پا
د زیان حالت :د
.دې برید وخت د جوالی څخه تر اکتوبر پورې دی ●
په تخمونو او ځوانو نباتاتو برید کیږي  ،او د نږدې نبات  4-3رخصتۍ په ګډه سره اوږده پولې رامینځته کوي او شنه ماده تغذیه
کوي د
و پوښ د اکریټا څخه ډک شوی leafو سپین ښکاري او د پا leavesاخته پا ●
.دا د نباتاتو فوتو سنتیک فعالیت مخه نیسي ●

:اداره
د کود د استعمال انډول ●
په منظمه توګه د آفتونو د ليدنی ته ګرم ټوټېموندلو ●
د لويانورڼا لومه ●
د متبادل کوربه نباتاتوله منځه وړلو ●
ته وهڅوي waspsښکارکوونکی لکه غڼې او ●
کارولوسپارښتنه افت په ځانګړي ډول د مسو پر بنسټ ●

●

:د سپینې مالتړ لرونکي کښت هپر
:د زیان حالت
دواړه اپس او بالغ نباتات د فلیم ساپ پهزیان رسوي ●
څکولو سرهکم ځواک  ،سټینګ کول  ،ژیړیدل  ،ځنډیدلي کښت او د غنمو رامینځته کیدووچو
په وروستیو مرحلو کې فصل دسوځیدنېنوم پیژندل کیږي وچیږي ●

مدیریت په :د
●

مقاومت لرونکي ډولونووده وکړئ
توازند سرې کارول د ●
آفت وژونکو د ●
ونو نورو فصلونو سره وګرځوئ ●
د حشراتو نفوس کمولو لپاره ځمکه وچ کړئ

●

●

و کې leavesد وریجو هیسپا:ماتولو سرهپا
:د زیان حالت
و په سطحه مستقیم سپینې کرښې رامینځته کوي د leafلویان د شنه مادې پهپه کلوروفیل تغذیه کوي او پهسپینې موازي لیکې یا د پا
ې leafپا
اوږده محور سره سپین ټوټې دسپینې ټوټې ●
و الرښوونو ته نږدېاو په پای کې وچ پورته leafپا ●

:مديريت
پرالقاحډډه ●
شمېرنو زغمي  hispaنباتبندولپه لوړو نبات د تراکم د پايلو واټن زیات
د ټکي کيدلپرې له هګۍ ږديمخنیوی ●
ښکارکوونکی وهڅوئ ●

 hopper:رایس واښه
:د زيان اکر

●

●

دواړه بالغ او شفيره زيان المل سبب مناطيقو

●

:مديريت
له منځه متبادل کوربه نباتاتو ●
پاکول  borersڅخه مخکې او د حاصالتوپه ترڅ کې په ډګر
دجوار کنی او د حاصالتوته نږدې وشيندئ وړکتون نه ●
●
دوړو پالنونود استعمال

●

:حاصل او د وريجو د ساتلو
په عادي څخه د  35-30ورځو په مناسب حاصل وخت ميو ګل کله چې  ٪95-85وږی شي بوسوروسته
په مخکې د حاصل وساتئ لپاره د وچولو  3-2ورځو ●
سره ماشيونو له گډولېڅخه ډډه مه حاصالتو نه تخمترېشل ●
٪د حاصلوخت د لندبل سلنه باید ● 22-20
:زيرمه وخت د لندبل سلنه بايد د ٪13-12وي ●

مهم ټکي
مه

 Febمخکینی د محصوالتو پاتي شوني بايدمخکې 28له منځه وړل شي
مخکې لههيڅکله وشيندئ وريجو د وړکتونمه می● 20
بايد د خاوري لوړه ترسره شيزرغونتیا  manuringشنه د نبات ●
تل منظور شوي ډولونه کښت ●
کړئ تخم د برید څخه خوندي کړئ نو لندبل باید ترسره شي د ●
نباتاتو نفوس باید  160000وي ●

●

●

سپارښت شوي سرې باید وکارول شي ●
.باید وکارول شي  kg Ac-1او  Z ZnSO4 @ 5 8یا  or 21د زنک کمښت په صورت کې ● 33 ،
باید اضافه  kg 3 kg Ac-1د بوران د کمښت په صورت کې بوریک اسید ●
شيوروسته په  5-3ورځو کې وکارول شي ●
تل وړاندیز شوي آفت وژونکي  ،فنګسایډس اووژونکي ●
هربسایډس باید د کښت کولوبوټيوکاروئ د آفتونو سکاوټینګ باید د فصل په ټوله موده کې ترسره شي د ●
وریجو ترکیب باید راټول شي .لپاره کارول کيږي چې د حاصل د وريجو شي ●
که دا نه ده په ګډه سره تړاو باید په کوم کې د وریجو د عیارولو حاضرده وکارول شي ●
٪لپاره ذخيره رطوبتبايد  12وي ● 13 -
نه د وريجو بوساور ●
حاصل اوبیا د زرغونتیا لوړولو لپاره په ساحه کې شامل کړئ  kubotaتل د وريجو استعمال بوس چورلکې لکه د شونو

●

