دستبرداری
یہ دستاویز موضوع کو پیش کرنے اور مذکورہ معاملے پر عمومی سوچ اور ڈیٹا دینے کے لیے ہے۔ البتہ  ،اس آرکائیو کے لیے بیان
کردہ مواد مختلف ٹھوس ذرائع سے جمع کردہ معلومات/ڈیٹا پر منحصر ہے۔ کسی بھی صورت میں  ،یہ مخصوص قیاس آرائیوں پر
مبنی ہے  ،جو ایک کیس سے دوسرے کیس کے برعکس ہوسکتی ہے۔ اس ریکارڈ کو جمع کرنے کے لیے مناسب دیکھ بھال اور
مستقل مزاجی کی گئی ہے  ،متعلقہ عوامل میں سے کسی کی ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے موجود ڈیٹا مختلف ہوسکتا ہے  ،اور حقیقی
نتائج متعارف کرائے گئے ڈیٹا سے فراخ دلی سے مختلف ہو سکتے ہیں۔
آپ کو یہ مان لینا چاہیے کہ اس دستاویز میں جو کچھ آپ دیکھتے یا پڑھتے ہیں وہ کاپی رائٹ سے محفوظ ہے جب تک کہ دوسری
کی  SAWiEصورت میں بیان نہ کیا جائے اور صرف ان شرائط و ضوابط کے مطابق استعمال کیا جا سکے۔ تصاویر اور متن یا تو
ملکیت ہیں  ،یا اجازت کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں۔ کسی بھی شخص کی طرف سے ان تصاویر یا متن کا استعمال ممنوع ہے جب تک
کہ ان شرائط و ضوابط سے خاص طور پر اجازت نہ ہو۔

فہرستکے ٹیبل
4

تعارف

4

زمین کےتیاری::

4

بوائی کے وقت:

5

بوائی کےطریقہ:

5

Intercroppingکے::گنے میں مختلف فصلوں کی

6

گنے کےقسم

8

طریقوں:ماتمی لباس کےخاتمے

8

غیر  -خاتمے کے کیمیائی

9

کیمیکل کا خاتمہ کرنے ماتمی لباس:

10

گنے کےکیڑے:

10

گنے کے اوپر والے بور:

11

گنے کے تنے والے:

12

گورداسپور کے

13

بور:گنے کے پائریال:کیڑےکیڑے اور چنچ کیڑے

14

گنے کے:

14

گنے کے کالے:

15

گنے کی سفید مکھی:

16

گنے کی بیلی:

17

گنے کے گنے :

17

دیمک:

18

گنے کی بیماریاں:

18

سرخ سڑنا:

19

کوڑے کی:

19

چٹکیپوکا بوینگ:

20

سرخ پٹی:

21

زنگ:

21

گنے کی سفید پتی کی بیماری:

22

گنے کے لیے نقصان دہ جانور:

22

چوہے:

22

دال:

23
23

کٹائی گنے:
کلیدی نکات:

:تعارف
یہ ایک وسیع پیمانے پر اگائی جانے والی نقد فصل ہے ●
گندم اور کپاس کے بعد یہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر اگائی جاتی ہے ●
چینی اور اس کی ضمنی مصنوعات کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کے لیے فی ایکڑ پیداوار بڑھانا ضروری ہے گنے کا ●
تو  ،یہ ضروری ہے۔ تمام اچھی پیمائش کو اپنائیں یعنی بیج بستر کی تیاری کے دوران گہری ہل چالنے  /چھینی  ،منظور ●
شدہ اقسام کا استعمال  ،بیج کی زیادہ سے زیادہ شرح  ،مناسب بوائی کا وقت  ،متوازن کھادوں اور دانے دار کیڑے مار
ادویات کا بروقت استعمال اور فصل کی بروقت تلفی

زمین
●
کی کاشت کے لیےدوآمری مٹی افضل ہے
کپاس یا چاول کی کٹائی کے بعدان کی باقیات کو زمین میں گھومنے والی اور ایک بار ہل کے ساتھ شامل کیا جا سکتا
ہے اور ایک وقت کی چھنی زمین
●
کی تیاری کے لیے استعمال کی جائے گی۔ اچھی فصل موقف اور کو کم کرے
چھینی جوت استعمالہو جائے گاقیام  soiler /کے مٹی ذیلی  ridgesگہری ●
●
فصل کی پیداوارکو بہتر بنانے کے  2سال بعد استعمال کیا جا سکتا soilerذیلی

●

:بوائی کے وقتگا ●
●
خزاں بوائی :مارچکے آخر میں فروری کے
ویں
ستمبر بوائیوسط1:تخسوچت جنجاتی سے  15ستمبر اکتوبر ●

:بوائی کےطریقہکے
ساتھ  10انچ  ridgerگنے کی بوائی اور  4فٹ عالوہ گہری خندقوں بنانے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے گہری گنے
کےمیں ڈبل قطار میں ختم کرنے کے لئے آخر میں رکھا گیا  ridgesگنے  settsکے  buddedپھر تین کے ●

●

گنے کے لئے نہیں کیا جانا چاہئے اور بیج کی بوائی کے بعد اسے مٹی کے ساتھ احاطہ کیا جا سکتا ہے کو دستیPlanker
طور پر
کھاد کی خوراک اور دانے دار کیٹناشک کے نصف کا اطالق کریں  N، P، Kبوائی کے وقت ●
بعد کھیت ہلکا پھلکا  fieldسیراببوائی کے فورا ●

●

:فٹ کے فاصلے کے فاصلے کے فوائد 4
مناسب دھوپ کی چمک اور غذائی اجزاء دستیاب ہیں ●
کھیتی کاشت کرنے والے  ،روٹری ویڈر اور ارتھنگ اپ کے ساتھ بین الثقافتی کاموں میں آسانی
وقت اور الگت کو کم کیا جا سکتا ہے ●
مناسب اور کنٹرول آبپاشی  30سےزیادہ کے ساتھ کی جا سکتی ہے پانی بچانے والی ●
فصل کو مکان سے بچایا جا سکتا ●

●

:ہے مکینیکل پالنٹیشن بوائی کی سفارش
بوائی سے لے کر کٹائی تک بہت محنت اور محنت درکار ہوتی ہے اس لیے بہت زیادہ اخراجات درکار ہوتے ہیں ●
ان منظرناموں کی وجہ سے گنے کے کاشتکار کے ساتھ گنے کی مکینیکل بوائی کے وسائل کو بچانے کا باعث بنے گی۔ ،
کسان

:گنے میں مختلف فصلوں کی
کاشت کرتے ہیںستمبر کے پودے لگانے میں مختلف بین فصلیں جیسے کینوال  ،چنے اور دال موسم بہار کا گنے  ،شلجم ●
بطور بین فصل بویا جا سکتا ہے تاکہ زیادہ آمدنی حاصل ہو سکے

:اچھے بیج کا انتخاب اور تیاری
●

اچھی پیداوار لینے کے لیے اچھا بیج ضروری ہے
ہمیشہ صحت مند فصل سے بیج لیں ●
یہ سرخ سڑ اورجیسی بیماریوں سے پاک ہونا چاہیے ●
گندے کے اوپر کا حصہبیجکے لئے استعمال کیا جائے گا ●
بیجپالنٹ کی فصلسے ہو منتخب کرنا چاہیے ●
سے آزاد ہونا  trashesپتیوں اور settsجوانکرن اور اضافہ دیمک حملےاثر انداز ہوتا ہے کے طور پربیج کے
 settsکے ساتھ کے  fungicideپودے لگانےسے پہلےکا عالج مناسب ●
درج کرائی فصلسےسے بچیں بیج

●

:بیج کی شرحچاہئے
گنے کی بوائی کے لئے فی ایکڑ  60،000آنکھیں استعمال کی جائیں گی ●
دو بڈڈ سیٹس فی ایکڑ بیج زیادہ سے زیادہ پودوں کی آبادی پیدا کرے گا 30000
اس مقصد کے لیے  120 - 100من گنے کی ضرورت ہوگی ●
اس مقصد کے لیے  16 - 12مرلہ گنے کی ضرورت ہے گنے کی ●

●

●

●

:اقسام

دیر

درمیانی

سی پی ایف
252

ایفایچ ایس ایف
240
پی ایفایس پی
ایف 213پی
ایف
سی پی ایف
249
سی پی ایف
253

ابتدائی اگنے والی
سی پی77400

سی237
سی250
سی پی ایف 251

:کھاد کی سفارشات
بیگ فی دیکھ بھال
بیگ یوریا  2 ،بیگ ڈی اے پی  2 ،بیگ 4
ایس او پی
بیگ یوریا  2.5 ،بیگ ڈی اے پی 3.5 2 ،
بیگ ایس او پی
کے ڈی اے SOPبیگ یوریا  2 ،بیگ 3
پی ،اور  2بیگ

مٹی کی زرخیزی

فی کلو فی کلوگرام
N: P: K
120 69 50

ہفتہ مٹی

103 57 50

میڈیم مٹی

87 46 50

زرخیز مٹی

اور  maundsنامیاتی کھاد /ھاد بھی  300کی شرح میں شامل کیا جا سکتا ہے  -مٹی کے اضافہ ارورتا کو فی ایکڑ 400
مٹی کی صحت کو بہتر بنانے میں
پریس کیچڑ @  5-4ٹن  /ایکڑ کین پیداواراضافہ ہو جائے گا ●

:آبپاشی کی ضرورت کے
●

گنے کی فروری بوائی  64ایکڑ انچ پانی اور ستمبر بوائی  80ایکڑ انچ پانیکی ضرورت
یہ ضرورت  16کی طرف سے پورا کیا جا سکتا ہے ● - 20
آبپاشی 12،جبکہ  -آبپاشی تاخیر یا عظیم الشان ترقی کی مدتمیں چھوڑا گیا تھا تو پیداوار میں کمی واقع ہو سکتا
٪ہے 26

مختلف ادوارگنے کے لیے آبپاشی کا
فرق
سے  30دن 20
سے  12دن 10
سے  25دن 15
سے  30دن 20
دن 30

آبپاشی کی تعداد آبپاشی کا
2-3
5-6
3-4
2-3
4

مہینہ
مارچ-اپریل
مئی-جون
جوالئی-اگست
ستمبر-اکتوبر
نومبر-فروری

●

●

کل پانی

۔16-20

:ماتمی لباس کا خاتمہ
●

فروری کی بوائی میں ماتمی  ،بلی بوٹی  ،جنگلی چوالئی  ،جنگلی پالک  ،کارند  ،ڈمبی سٹی  ،یہ بیٹھتا ہے  ،قلفہ  ،گجر
بوٹی اور لہلی
ستمبر میں بوتا ہے  ،دیال  ،جنگلی سوانک  ،دھیان  ،لمر گھاس  ،میکرو  ،مدھنا گھاس  ،ہزار دانی  ،قلفہ اور چولئی وغیرہ
ماتمیہیں ماتمی
لباسلباس کا خاتمہ ضروری ہے  ،ماتمی لباس کی وجہ سے تخمینی نقصان  25فیصد ●

)چینوپوڈیم ہے البم (باتھو)

)امارانتھس ویریڈیس (جنگلی چوالئی)

سائپرس۔ روٹنڈس (ڈیال

پھالری۔ معمولی (ڈمبی سٹی

●

:غیر  -خاتمے کے کیمیائی طریقوں
 hoeing:اس
گنے کی مناسب غذائیت میں بہت اہمیت کا حامل ہے hoeingاس ●
اس طریقے ماتمی لباس کے ساتھ ساتھ کے طور پرمٹیکو نرم طور پر خاتمہ کر رہے ہیں کی طرف سے ●
دنوں یعنی انکرن کی تکمیل کے بعد کیا جاتا ہےتخسوچت جنجاتی اس  hoeing 20-30کے ایک ماہ کے بعدپہلی● 1
کیپہلے کیا جاتا ہے  earthingسائن hoeingایک سے اسhoeing،بوائی کی  100-90دنوں کے بعد ●
کا استعمال کیا جاتا hoeingکے لئےاور ہل اس  weederروٹری  hoeing،اس ●

:پیٹرن فسل کی  2کو تبدیل کرنےہے
ماتمی لباس خاتمہ کر سکتے ہیں میں سے ایک فصل کی کٹائی کے بعد فسل پیٹرن اسباب میں تبدیلی کرتے ہوئے ،کسی بھی ●
جو وغیرہدوسرے فصل  berseem،بڑھنےجیسے

استعمال:کیمیکل خاتمہ ماتمی لباس کو
کے herbicides
حالتمیں بوائی کے  25دن بعد ٪ WG)@ watterسونے ( + Sunstar 15لیٹر  + atrazin @ 1.5کا سپرے ● mesotrione
فی ایکڑ 30

:مینجمنٹجی  Ratoonسے
●

رکھیں درمیانی جنوری سے مارچ کے وسط تک (ٹھنڈ سے پاک) کاشت شدہ فصل
زمین کی سطح کے قریب فصل ●
کاٹیں بہتر رٹون فصل کے لیے ڈسک ریٹونر اور اسٹبل شیور کا استعمال کریں ●
کٹائی کے بعد  15دن میں آبپاشی اور بین کلچر کا استعمال ●
کے توڑنے اور پھر سیراب میدان  ridgesاور  Tureسے CULکریں۔ ●
کھاد کٹائیکے بعد  Nالگو کریں 1سینٹ 15دنوں میںخوراک  ٪30 +زیادہ ●
فصل سے ماتمی لباس  Ratoonاور انٹر کلچرسے  weedicidesکنٹرولکے ساتھ ●
اسی طرحمشقکے ساتھ کیڑوں کیڑوںکنٹرول ●

:فصل میں کھادوں کیکیاستعمال  Ratoonگنے کے سے
بیگ فی دیکھ بھال

فی کلو فی کلو

مٹی کی زرخیزی

بیگ یوریا  3 ،بیگ ڈی اے پی 5.5 2 ،
بیگ ایس او پی
بیگ یوریا  2.5 ،بیگ ڈی اے پی 5 2 ،
بیگ ایس او پی
بیگ یوریا  2 ،بیگ ڈی اے پی  ،اور 4 2
بیگ ایس او پی

N: P: K
156 69 50

ہفتہ مٹی

134 57 50

میڈیم مٹی

113 46 50

زرخیز مٹی

:گنے کے
کیڑےکیڑے مکوڑے اور بیماری  20سے  50فیصد پیداوار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔
گنے کیڑوں  ،فنگل اور وائرل بیماریوں کی  287اقسام سے متاثر ہوتا ہے۔ ●

سب بورر 1.Sugarcane

:نقصان
پتےابھر میں چھوٹے سوراخ ●
پتیوںکے وسط پسلی میںسرخ سرنگوں ●
کے بڑے ہو جاتا ہےآسانیباہر نکاال جا سکتا ہے جس  canesمردہ دل
مارچ کے دوران  5نسلوں  -نومبر ● 4-
:انتظام

●

جمع اور انڈے عوامتباہ ●
کے تباہ حملہ  tillersکٹاورجونکرنے اپریل سے
مردہ دلوںباہرھیںچو ●
الروا تلفویں فروریکی  hibernatingحملہ چوٹیوں15کاٹنےکی طرف ●
روشنی نیٹ ورک کیاستعمالپروانوں کو قتل کرنے ●
ابتدائی فصل میں دانے دار کیٹناشکمراحل لگائیں ●
کارڈز  20-کا استعماالکتوبراپریل کے دوران  trichogrammaایکڑ میں 1 25
●

●

●

خلیہ بورر 2.Sugarcane

:نقصان
آسانی سے باہرنکاال جا سکتا ہے جس کے پالنٹ میں مردہ دل
کے ساتھ  fecesسوراخ خلیہ پر ●
نسلوں اور حملہ کے وقت فرورینومبرکی ● 5
sproutingکی پارشوئک کلیوں ●

پہلے:مینجمنٹ
ھونٹی کی تباہی مارچکی وسط سے ●
جمعکاریاور انڈے کے بڑے پیمانے پر تباہی ●
فصل کو  1.5-1انچ زمین سے نیچے ●
ہلکے پھندوں کا استعمال ●
کاٹیںبائیو کنٹرول ٹرائکوگراما کے ذریعے● 15-12
دانے دار کیڑے مار دواکلو گرام فی ایکڑ لگائیں۔ ●

جڑ بورر 3.Sugarcane

●

:نقصان
صرف مٹی کی سطح سے اوپر کے خلیہ کرنے میں الروا بور اور جڑوں سے نیچے کی طرف جانے کے
خشک موسم میں اور تازہ انکرت فصلپر مزید حملے ●
مردہ دلوںآسانیباہر نکاال نہیں جا سکتا ●
چھڑی کے بعد تشکیل پالنٹس کو ہالک نہیں کر رہے ہیں لیکن وزناور چینی کے مواد کو کم کیا جاتا ہے ●

●

:مینجمنٹ
مارچ کے وسط سے پہلے فصل کے بھوسے کی تباہی جس سے ریٹون حاصل نہیں کی جاتی متاثرہ ٹیلروں
کو کھیت سے کاٹ کر چارے کے طور پر استعمال کریں ●
فصل  1سے  1.5انچ زمین کی سطح سے نیچے ●
روشنی کا استعمال کریںنیٹ ورک ●
trichogrammaکی طرف سےبائیو کنٹرول ●
فصلکے ابتدائی مراحل میں دانے دار کیٹناشک لگائیں ●

بورر 4.Gurdaspur

:نقصان
یہ پیچمیں نقصان کا سبب بنتا ہے ●
شروع ہونے والے نقصان کی انگوٹی شکل ●
توڑنے اور ہواکے موجودہ کے ساتھ سب سے اوپر کے گرنے

کے انتظامratooning:
بھاری متاثر فصلکے بچیں
کیتباہیھونٹی ●

●

●

●

فصل کی گراؤنڈنگ  Ratoonبورر گرداسپور کے الروا کو تباہکرنے جون -میں مئی سے
روشنی نیٹ ورکسےکے استعمال ●
کٹ متاثر سباوپراورچارے کے طور پر ان کا استعمال ●
کی طرف سے بائیو کنٹرول● Trichogramma
ECTS:چوس انز

●

5.Sugarcane pyrilla

:نقصان
●

گنے کے بہترین سب سے تباہ کن پودوں چوس کیڑوں
دونوں اپسرا اور بالغپالنٹ کے رس چوسنا ●
کے پتے کے تحتزرد سفید بدل جاتا ہے اورمرجھا  infestationبھاری
بول براز خارج اثر انداز ہوتا ہے جس میں شہد وس سنشلیشن ●
براڈ اور ٹینڈر چھٹی قسموں کو ترجیح دی جاتی ●
خراب 35فیصدکو رس اپ کا ●

●

:کے انتظاممعیار
تلفانڈے عوام ●
پکڑو اور مار ڈالو ہاتھ جالی ●
 Tetrastichus pyrillaeاور  Epiricania melanoleucaساتھبائیو کنٹرول ●
بچیں کیٹناشک سپرے اور ردی کی ٹوکریجالنے ●
ابتدائی فصل مراحل کے دوران دانے دار کیٹناشک لگائیں ●
 Lپارشوئک مراحل میں آب پاشی کے ساتھ فی ایکڑ  Fipronil 5٪ 1ایکڑ یا chlorpyrifos 40 EC 2 L /
ن کھادکی ضرورت سے زیادہ اور دیر ایپلی کیشنز بچیں ●

●

:لگائیں6.Sugarcane mites

 :ریڈ چھوٹا سککا
 SAPاپسرا اور بڑوں دونوں طرح کے پتے کے اطراف کے نیچے سے
کیڑوں موسم گرم اور خشکمیں زیادہ شدید ہو جاتا ●
پتے ڈھیلے کلوروفالور پیال ہو جاتے ہیں ،باآلخرسرخ ●
مئی اور جوالئیمیںحملہ ●

●

:وائٹ چھوٹا سککارخ
سفید دھبوں کے متوازی الئنوں پتیوںپر نظر ●
دونوں بڑوںاور اپسرا اگست اور ستمبر میں پتیوں کے نیچے سے کیڑے چوس لیتی
ہے گرم اور خشک موسم میںزیادہ شدید ہو جاتے ہیں ●

:مینجمنٹ
صاف کاشت ●
جانسن گھاس ●
کیڑےآبپاشی کیڑوں کے واقعات کو کم کر دیتی ہےکیڑے کے
بھاری بارشحملے کو راحت فراہم ●
کرتی ہے ●

مسئلے  chinch۔ گنے سیاہ بگ اور

●

●

:نقصان
دونوں اپسرا اور بالغ پتی چکر اپریل میں سے رس چوسنا -
مئیحملہ فصل دکھاویپیال ●
ڈیپتھریلی فصل میں زیادہ امیج کریں ●
سوراخ اور پتے پر سرخ دھبے نمودار ہوتے ہیں ●
خشک متاثرہ فصل سب سے زیادہ حساس ہوتی ہے ●
گرم اور خشک موسم انفیکشن کی سطح کو پسند کرتا ہے ●

●

:مینجمنٹ
●

بہت زیادہ متاثرہ پتیوں کی رونٹنگ سے بچیں
بار بار آبپاشی ●
سپرے فصل  350ملی لیٹر اینڈوسلفان یا  350ملی لیٹر فپرو نیل یا بائی فینٹرین  250ملی لیٹر  120لیٹر پانی فی ایکڑ۔پتی
چکرمیں سپرے مواد ہدایت

سفید مکھی 8.Sugarcane

:نقصان
 SAPصرف اپسرا پتیسے سیل ●
سنجیدگی متاثر پتیوں بن پیلی اورخشک ●
شہد وسبیکار،میک کے پتوں چپچپا  secretesکیڑوں ●
سڑنا اثرات سنشلیشن اور کے لئے بھی نااہل چارے  sootyسیاہ

●

:کا انتظام
●

بچیں ردی کی ٹوکری میںجالنے
بری طرح متاثرہ پتیوں کی برطرفی ●
) Coccinellidsاور  (Chrysoperlaقدرتی دشمنوں کا تعارف

●

●

 EC 2 Lاطالق  Lfipronil chlorpyrifos 40فی ایکڑ یا  ٪5ردوبدل مراحل میں آب پاشی کے ساتھ فی ایکڑ 1
ن کھادکی ضرورت سے زیادہ اور دیر استعمال سے بچنے ●

بگ 9.Sugarcane mealy

:نقصان
طرف دونوں اپسرا اور بالغ سبب ہونے والے نقصان  SAPپتیوںکی طرف سے چوس سیل
کی وجہ سے شہد وسکرنےکلجھاںواں سانچوں تیار کر رہے ہیں ●
ڈراپسے متاثرہ فصل ہے زیادہ متاثرہ ●

●

:انتظام
لگائیں ایکڑ آبپاشی کے ساتھ  fipronil 40 EC 2 L chlorpyrifosفی  Lفی ایکڑ یا 1 ٪5
کوڑا کرکٹ جل رہا ہے۔ ●

برنگ 10.Sugarcane

:نقصان
اور بڑوں دونوں کے  grubsپالنٹکے زیر زمین حصے کو نقصان

●

●

●

گرم اور خشک اور سینڈی عالقوںمیں مزید حملہ ●
خشک سالی کی فصل متاثر ہونے والے زیادہ حساسجاتا ہے
فصل بنرنگ کےمیں ●

●

:انتظامپیال
●

کیاستعمال  Fymویسے سڑا
آبپاشیحملےکم کر دیتا ہے ●
ایل  L fipronilفی ایکڑ یا  5فیصد آبپاشیساتھ فی ایکڑ  EC 2 1لگائیںchlorpyrifos 40

11.Termite

:نقصان
سنگین ریتیلی زمین میں ●
بنائیں  termitariumمٹیمیں ●
غریب انکرن میںدیمک حملے کے نتائجاورشوٹنگ کے ختم ●
کے سیلولوز مواد پر کھانا کھالناسے بھر مٹی کے ساتھ  settsچھڑی کے
فعال مدت :اپریل سے جون اور اکتوبر کا ●

:انتظام
●

کلورپیریفوس FYMاچھی طرح سے بوسیدہ
آبپاشی حملہ کو کم کرتی ہے ●
فی ایکڑ  fipronil 5٪ 1 Lفی ایکڑ لگائیں یا 40 EC 2 L

●

●

●

:گنے کی بیماریاں
:سرخ سڑنا

1.

●

 Falcatumسبب حیاتیات کولیٹوٹریچم ہے
یہ گنے کی فصل میں کینسر ●
ہے ایک سے زیادہ اقسام فصل کو نقصان پہنچاتی ہیں یہ فصل کو ●
کم کرتی ہے اور گنے کی مقدار فصل کو کم کرتیکی ●
ہے بیماریشدت پوری فصل کو تباہ کر دیتی ہے ●
۔ بعد کے مرحلے میں ،ہو جاتے ہیں اور کھوکھلی ●
کالے پھل دار جسم) رند اور نوڈس پر تیار ہوتے ہیں۔ تیز کوڑھ تنے کو کھولنے کے بعد ،ایک ھٹی بو( Acervuliڈنڈے رنگین
آتا
رہے  reddenedاندرونی ؤتکوںآپس میں گھلنے قاطع سفید دھبوں کے ساتھ ●

:کےہیں  smutوہپ

2.

●

 Ustilago scitamineaeپہنچانا حیاتیاتہے
یہ فصل کیاور گنے کے مواد کو کم کرتا ●
پیداوارہے کوڑے کی ساخت ( 150 - 25سینٹی میٹر) کی چھڑی کے بڑھتے ہوئے نقطہ سےہوئی ہوتی ہے جس
کوڑے کی چابی پارباسی چاندی کی جھلی سے ڈھکیمیں سیاہ پاؤڈر اسپورس کے بڑے پیمانے پر بند ہوتے ●

●

●

ہیں بعد میں کم ہو جاتے ہیں لمبائی میں ●
فصلمیں تنگ ،ایستادہ پتیوں کے ساتھ پارشوئک کلیوں کے  Ratoonپرچر خاص طور سے

Pokkah Boengsprouting:

●

3.

 moniliformeکی  Fusariumمیں نےٹی پیکر کا باعث بن رہا ہےہے

●

●

ناقص اور مسخ شدہ چوٹیسب سے اوپر کی It
کا سبب بنتا ہے یہمسخ اور قصر کا سبب بنتا ہے اور ●
جوان پتوں کی بنیاد پر پیلے رنگ (کلوروسس) اور چھلنی میں سیڑھی کی طرح طوالنی ٹوٹ جاتا ہے جو
پودے سے پودے میں پھیلتا ہے اور یہ آبپاشی کے ذریعے پھیل سکتا ہے ●

:سرخ پٹی

4.

●

●

ہے۔ روبیلینیانیکروسس  ،سڑنے  Xanthomonasاس کی وجہ سے حیاتیات
یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے ●
عالمات کی نشوونما سرخ  ،بھوری دھاریوں سے لے کر پتیوں کےاور تکلی کے پتوں کی موت سے

زنگ

●

5.

●

 melanocephalaہوتی ہے۔ آلود
ابتدائی عالمات چھوٹے  ،لمبے لمبے پیلے دھبے ہیں جو دونوں پتیوں کی سطحوں پر نظر آتے ہیں ●
دھبوں کی لمبائی بڑھتی ہے  ،بھوری سے نارنجی بھوری یا سرخ بھوری رنگ میں بدل جاتے ہیں  ،جو بڑے  ،فاسد نیکروٹک
عالقوں کو جوڑ کر تشکیل دیتے ہیں  ،اس طرح یہ زنگ آلود ظاہر ہوتا ہے پتے کی ظاہری شکلپتوں کی
باآلخروقت سے پہلے موت واقع ہوئی ●

:گنے کی سفید پتی کی بیماری

●

6.

اس کا بنیادی جاندار ●
فائٹوپالسما ہے گنے کی سفید پتی کی بیماری کی ابتدائی عالمت (ایس سی ڈبلیو ایل) ایک سفید لکیر ہے جو پتی کے بلیڈ کے
درمیان میں عمودی طور پر چلتی
●
ہے۔ابتدائی سطر ،سفید یا پیلے رنگ کی الئنز ظاہر ہوتے باآلخر پورے پتی کی لمبائیڈھکنے
یہ بیماری پتی ہوپر کی طرف سے کیا جاتا ہےکیڑوں ●

●

:جانوروں نقصان دہگنے لئے
کترنے1.

:نقصان کی وجہ سے وہ جڑوںہے ●
وہ فصلوں اور سبب بھاری نقصان کاکاٹ
حملہ پودےخشک ہو جاتا ●

●

:انتظام
ان کو کنٹرول کرنے کے لئے گھاس مفت مٹی کو یقینی بنانے
قدرتی شکاریوںکا استعمال کریں ●
نے انہیں قتل کرنے کی چالوں کا استعمال کریں ●
گولیاں استعمال کیا جا سکتا ہے  phosphideزنک ●

وہ:ساہی2.

دا سبب جڑوں سے جڑیں ●
یہ مٹی میں بند بناتی ہیں ●
یہ ان کے گھروں سے دور نقصان کا باعث بنتی ہیں

:مینجمنٹ
ان کے گھروںتباہ

●

●

●

کوکردیں جہاں انہیں دیکھا جائے ●
فاسفین یا ڈیلٹا گیس کی گولیاں استعمال کریں

●

گنے کی :گنے کی
●

کٹائیکٹائی بوائی کی گئی اقسام کے مطابق کی جاتی ہے اور جب یہ کٹائی کے لیے تیار ہو
پہال ستمبر اور ابتدائی بوائی کاشت کیا جا سکتا ہے ●
کے بعد کہ درمیانی اور دیر بوائی کھیتیجا سکتا ●
قسموں،درج کرائیکرنتک سے متاثرہ یا سیالب آ فصالبتدائیکاشت کیا جا سکتا ●
کٹائیسے ایک ماہ پہلےسٹاپ آبپاشی ●
اتنی کٹائی کے بعد فوری طور پر مل کوسپالئی گنےہے کہ یہ نہیں کر سکتےچینی مواد کو ●
فصل کی کٹائی 15کے بعد کیا جانا چاہئے کے لئےویں جنوری  Ratoonسے ●
نائٹروجن مجوزہ رقم میں استعمال کیا جانا چاہئےکم،اضافہ نائٹروجن فصلکی چینی مواد کو کم کر دیتا ●
گنےبہتر اگلے سال بڑھنے کے لئے اچھی طرح سے کیڑوں کو تباہ کے طور پر کی سطح سے نیچے  1انچ کو فصل
.رک ہونا چاہئے

:اہم نکات
●

گنے کی بہترین پیداوار کے لیے بھاری گیلی مٹی استعمال کریں بہترین
زمین  2بار چھینی ہل  /سب سولر استعمال کرکے تیار کی ●
ویں
ویں
جا سکتی ہے بروقت بوائی کی جائے۔ فروری بوائی 15سے کیا جائے گا  30فروری مارککے
 maundsبیج کی شرح 100ہونا چاہئے ● 120 -
ہمیشہ آبیاری کی منظوری دے دی اور تازہ ترین مختلف قسم کے ●
پر کیا جا سکتا ہے ridgesبوائیکے ساتھ  4فٹ کی دوری ●
کے ذیل میں  1سے  1.5انچبویا جا سکتا ہےبیج ●
ماتمی لباسہونا چاہئےختم کیا جانا چاہیے ●
فصلمیں بہت ضروری ہے  Ratoonگیپ بھرنے سے ●
سفارش کی کھادیںہمیشہ اس کے استعمال ●
رکھا نہیں کیا جانا چاہئے Ratoonمتاثرہ فصل کی ●
استعمال کیا جا کرنے کے لئے  NPKفصل  30فیصد زیادہمیں Ratoonسے ●
کٹائی کے  1مہینےسے پہلے سٹاپ آبپاشی ●
ویں
فصل کٹائی کے لئے15کے بعد کیا جانا چاہئے کےجنوری کی  Ratoonسے ●
کٹائی کے بعد شوگر مل کو گنے کی فوری فراہمی۔ ●

●

●

