
 

       
   

                                                     
                          

  
                                              

                               
                                              

                                        
 

 
 

                                           
                                             

                                        
                         

                                        
                                           

             
                   

                          

                                              
                  

                        

 
  

 
 

  

 

                           
                                           

                  
 

                                           
                                       

                                                
                                               

                                            
             

                       
                        

 

  

  

                                     
   

                     
     

       
                                              

   
                                          

                 
                              

  
 

  

        
         

 
     

      
    

  

 کيلنڈر کا نگہداشت کی باغات ترشاوه
Australia‐Pakistan Agriculture Sector Linkages Program 

سرگرمياں انتظامی  مرحلہ کا نما و نشو
 :چھانٹ کانٹ
 سکتا جا کيا کم تک حد اهحو حاطر کو رگڑ والی لگنے سے مدد کی ہوا کر کاٹ کو تنوں اور شاحوں حشک لہذا ہيں۔ کرتی داا کردار اہم شاخيں حشک ميں رگڑ والی لگنے سے ہوا ہے۔ رگڑ والی لگنے سے واہ وجہ بڑی سے سب کی ہونے دار داغ کے پھل
 ا۔گوہ نہيں بھی دار داغ پھل بلکہ گی، کريں پيدا پھل معياری صرف نا کہ جو گی بنيں شاخيں نئی ميں نتيجہ کے نٹاھچ کانٹ ہے۔

 :بيمارياں
 رنگ پر وںنت کے درحت کو مکسچر اس کريں۔ حل ميں پانی ليٹر چونا کلو اور سلفيٹ کاپر کلومکسچر بورڈيو کريں۔ سفيدی کو تنوں کے درحت سے مکسچر ورڈيوب لئے کے چانےب سے فائٹاپتره◌ 1 1 100ََحصوصا حملہ کے پھپوندی کو ںتنو کے درحت
 ۔ںپھيالئي طرح اچھی نيچے کے جھنڈ کے رحتد کو کھاد ھيرانیڈ سڑی گلی ڈاليں۔ ميں ايکڑ فی يںلاٹر 5 کی کھاد نیڈھيرا سڑی گلی بعد کے برداشت کی پھل:زرخيزی کی زمينديں۔
 بھی زمين کيلئے فصل کے سال وسرےد بلکہ جائيں۔ ہو تلف بوٹياں جڑی صرف نا تاکہ ں،چالئي ہل رمياند کے پودوں بعد کے برداشت کی ھلے۔پئوچ نہ کو تنے کے درحت ھادک کہ رکھيں خيال حصوصی کا بات اس وقت تےپھيال کو کھاد نیڈھيرا سڑی گلی
 کريں۔ تيار ذريعہ کے تھوں ہا سے مدد کی رپہکھ کو زمين والی چےني کے جھنڈ کے درحت ہيں۔ جاتی کٹ جڑيں کی پودے سے اس کيونکہ چالئيں نہ ہل نيچے کے جھنڈ کے جائے۔درحت ہو تيار

 التح خوابیده

 – دسمبر
 جنوری

 کے حاالت زمينی تعين کا مقداروں ان تاہم ہے۔ جاتی دی کو پودوں پر اوقات محتلفتين ميں سال کے کر تقسيم ميں حصوں تين جسکو ہے۔ ہوتی پوٹاش کلو اور فاسفورس کلو 0.4 کلونائٹروجن، 1◌ 1ََتقريبا خوراک کی سال رےپو کيلئے درحت ايک:خوراک
 ميٹر سنٹی سائيز جنکا کريں سپرے پر پتوں چھوٹے مينگنيز اور زنک ديں۔ کو پودے فی فاسفورس کلو نائٹروجن، کلو 0.5 0.5 5-3 ميں خوراک پہلی )مقدار کی ھلپ اور تجزيہ کا پتوں معيار، کا چلکے کی پھل قسم، کی مٹی کہ جيسا( ہے جاتا کيا مطابق
 شيشے سلفيٹ مينگنيز امگر اور يٹسلف زنک گرام ميں جس بنائيں مکسچر ايک يا ںہي ہوتے دستياب مکسچر نٹمائيکرونيوٹري شده ہل ميں شکل تجارتی سے لےپہ ے۔ہ جاتا کيا ہلےپ سے آنے ولپھ◌ 250 250ََعموما رےسپ ئيکرونيوٹرينٹما ۔)ہو لمبے
 يں۔ہ التا بہتری ميں ترسيل کے ٹمائيکرونيوٹرين يوريا شده ہل کرليں۔ تيار ميں پانی ليٹر 100 کےکر حل ميں مانےپي دار درجہ کے

 سے زوميالن اور سکيب دوران کے نےگر کے پنکھڑيوں ہو۔ چکا ہو چوڑا حصہ چوتھائی ايک کا ےپت جب کريں وقت اس سپرے کا سٹرابيلورين زہر کش ندیپھپھو پر ورائٹی اور عالقے متاثره تو کرلے، اختيار شدت حملہ کا )سکيب( کھرنڈ اگر:بيمارياں
 ميں مقدار وافر کو پانی وقت کرتے سپرے ہے۔ سکتا جا يامال بھی ميں سپرے کے ئيکرنيوٹرنٹام کو اس کريں۔ ےسپر کا )يٹليا يا گارڈ کے( ايسڈ فاسفونک پر درختوں تاثرهم سے فائيٹاپتره کريں۔ سپرے کا زہر کش پھوندیپھ مشتمل پر کاپر لئے کے بچاؤ

 جائيں۔ ہو گيلے پر طور مکمل پودا اور پتے تاکہ کريں استعمال
 و۔ہدوجمو تک حد ده اننقص شرح کی ان جب کريں تب استعمال کا سپرے خالف کے مکوڑوں کيڑے:کيڑے
 کريں۔ ) پانی ليٹر 10 فی گرام 4 بحساب( سپرے کا ايکٹارا تو )شاخيں سے ميں ہر( ہو زياده سے فيصد 20 10 2 پر پھوٹ نئی حملہ کا ليہيت اگر:تيليہ

 ہوتا آمد کار ميں ورتص اسی سپرے کا مائنر ليف کريں۔ سپرے کا )پانی ليٹر فی ليٹر ملی بحساب( ميچ يا) پانی ليٹر فی ليٹر ملی 35 10 20 10 بحساب(کنفيڈور تو ہو مستقل ميں حصے ايک کسی کے باغ يا پودوں چھوٹے حملہ کا مائنر ليف اگر:مائنر ليف
 ہو۔ ميٹر ملی◌ 5ََتقريبا جسامت کی جس ئےاج کيا پر پتوں ہوئے نکلتے نئے کو اس ہے،جب
 کريں۔ سپرے کا )پانی ليٹر فی گرام بحساب( ڈيپٹرکس يا )پانی ليٹر فی ليٹر ملی 40 10 30 10 بحساب( ٹائمر لئے کے تھام روک اسکی:تتلی کی ليموں

 کھلنا، کا کلی

 کی پتوں

 عمل توسیعی

 کا پھول اور

 کھلنا

-فروری
 اپریل

 کريں۔ ميں دنوں کے آغاز کے جون يا آخر کے مئی پہلے سے بارشوں سون مون الاستعم کا ) وٹاشپ کلو اور لونائٹروجنک 25 0 1( خوراک دوسری کی کھاد:خوراک
 ميٹر ملی 12-8 سائز کا پھل جب کريں سپرے کا کاپر ئےل کے کرنے کم حملہ کا کريں۔کينکر سپرے کا ايمسٹارٹاپ يا سٹرابيلورين زہر کش پھوندیپھ لئے کے بچانے سے سکيب کو ورائٹی اور عالقے تاثرهم بعد ہفتے تين کے گرنے کے پنکھڑيوں:بيمارياں

 و۔ہ کم سے گريڈ سينٹی 35 حرارت درجہ جب کريں وقت اس سپرے کا پراک ہو۔ ميں قطر
 :کيڑے
 کريں۔ سپرے کا)پانی ليترفی ليٹرؒ ملی 30 10 بحساب( کنفيڈور تو ہوں موجود تھرپس ميں مقدار زياده سے حد اگر ہيں۔ تےہو موجود بچے کے تھرپس جہاں ہے ہوتی جگہ وه يہی کيونکہ کريں۔ معائنہ بغور کا کيلکس کی پھلوں چھوٹے:تھرپس
◌ بحساب( نيسوران کہ جيسا يسائيڈمائٹ تو ہو شديد لہمح کا مائٹس اگر ليں۔ جائزه بغور کا پودوں ميں موسم گرم انتہائی):جوئيں( مائٹس َ فی گرم 30 10 (سپرے کا )آئل پيسٹ گولڈنَ مثال( ئلآ سمر لئے کے امھت روک کی کريں۔مائٹس سپرے کا)ميں پانی ليٹر
 بھی کو سکيل کہ جيسا کيڑوں وسرےد سپرے کا آئل ے۔ہ سکتا جا روکا کو ان نہ اور ہوتی نہيں حتم سے سپرے اس جوئيں بڑی ہيں۔جبکہ کرتے حتم کو ںجوؤ چھوٹی پر طور بنيادی سپرے يہ ہے۔ سکتا جا کيا بھی)پانی ليٹر 100 فی ليٹر ملی 750بحساب

َ  پانی ميں مقدار کافی ميں جڑوں کی پودوں جب ہے ہوتا ثابت موئثر يںم صورت اسی سپرے يہ کيونکہ کريں۔ ےسپر اسکا بعدَ◌ فورا کے آبپاشی پہنچاتا، نہيں نقصان کو وںيڑک دوست جودوم ميں باغ آئل يہ کہ ہے يہ ئدهفا اہم سے سب اسکا ہے مارديتا
 دم کا کيڑوں سے کرنے پرےس طرح اچھی لگے ٹپکنے سپرے سے درختوں کہ رکھيں الخي کا بات اس وقت کرتے سپرے کريں۔ طرح اچھی پر )شاخوں اور پھل( جگہوں رهمتاث تمام کو سپرے ہو۔ کم سے گريڈ سينٹی 36 بھی حرارت درجہ اور ہو، موجود
 ے۔ہ جاتا ديا کر ختم آسانی با کو کيڑوں اور ہے جاتا گھٹ
 کريں۔ سپرے کا )پانی ليٹر فی ليٹر ملی ابحسب( ٹائمر تو ہو ہوا متاثر پھل فيصد 10-5 400 100 اگر کريں۔ پڑتال جانچ کی سنڈی:سنڈی
 ں۔ريک سپرے کا )پانی ليٹر فی ليٹر ملی 450 100 بحساب( يفاسائرفکلورو تو )زياده سے ايک پر درخت ايک( آئے نظر تعداد نماياں کی سال سٹرس گرا:سال سٹرس

 کا بننے پھل

 مرحلہ

 جون ۔ مئی

 چھوٹے سپرے کا ) نگنيزيم اور زنک( تو ہو درپيش مسئلہ کا کمی کی مائيکرونيوٹرينٹ اور ہو جاری بڑھوتری کی پودوں يںم گرما موسم اگر ديں۔ پہلے سے رشوںبا ميں جوالئی )سے حساب کے پودا فی کلونائٹروجن 0.25( خوراک آخری کی کھاد:خوراک
 ں۔ريک پر پتوں

 ں۔ريک سپرے کا ) پانی يٹرل 10 فی ليٹر لیم 35 بحساب(گارڈ کے ايسڈ فاسفونک پر پودے متاثره پر موجودگی کی بيماری اس:فائٹاپترا:بيمارياں
 ديکھئے۔ سکشن کا بننے پھل :مائٹس:کيڑے
 ديکھئے۔ سکشن کا کھلنے کے کلی :مائنر ليف
 ناب محلول کا م پی پی ميں صورت کی ونےہ زياده اور م پی پی 10 20ميں صورت کی ہونے کم مسئلہ کريں۔ سپرے کا تری اے جیتک آخر کے جوالئی ليکر سے درميان کے ونج لئے کے نےبچا سے پھٹنے کو چھلکے کے پھل):مسائل/ارياںمبي( آرڈر ڈس
 ں۔ريک سپرے کر

 کی پھل تاکہ )۔اکتوبررستمب اوقات کے تبديلی کے رنگ (ہو۔ رہا ہو يلتبد يںم رنگ سبز ہلکے سے سبز گہرے رنگ کا چھلکے کے پھل جب کريں سپرے کاتری اے جیلئے کے کرنے داپي خير تا ميں بڑھوتری کی چھلکے:تاخير ميں پختگی کی چھلکے
 ۔رہے معياری بھی حالت کی ھلپ اور سکے جا کی رداشتب بعد ہفتے 3-2 سے وقت مقرره
 کريں۔ کم سے مدد کی ہاتھ اسے تو ہو زياده مقدار کی پھل اگر يں۔رک معلوم کو ادتعد کی پھل سے مدد کی فريم ميں آغاز کے جوالئی:بوجھ کا فصل

 کی ھلپ
 شوونمان

 جوالئی۔نومبر

Always read the label: Users of agricultural or veterinary chemical products must always read the label and any permit, before using the product, and strictly comply with the directions 
on the label and the conditions of any permit. Users are not absolved from compliance with the directions on the label or the conditions of the permit by reason of any statement made or 
not made in this publication. Recognising that some of the information in this document is provided by third parties, the State of New South Wales, the author and the publisher take no 
responsibility for the accuracy, currency, reliability and correctness of any information included in the document provided by third parties. 
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