
 
ਬਲਬੂਰੇੀ ਸਕੌਰਚ ਵਾਇਰਸ (Blueberry Scorch Virus) 
ਬਲਬੇੂਰੀ ਸਕੌਰਚ ਵਾਇਰਸ (BlScV) ਬ੍ਬਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (BC) ‘ਚ ਪਬ੍ਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਨ 2000 ‘ਚ ਲੱਬ੍ਿਆ ਬ੍ਿਆ ਪਰ ਇਿ ਸੰਿਾਵਨਾ ਿੈ ਬ੍ਕ 

BlScV ਲੱਿੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਬ੍ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ BC ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ । ਿੁਣ ਇਿ ਬਲੂਬੇਰੀ ਉਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਬ੍ਕਆਂ ‘ਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ 

ਬ੍ਿਲਬ੍ਰਆ ਿੋਇਆ ਿੈ । ਰੋਿ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਿੰਿੀਰਤਾ ਕਲਿੀਵਰ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਬ੍ਨਰਿਰ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਪਰ BC ‘ਚ ਉਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉੱਚ ੇ

ਬੂਬ੍ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਲਿੀਵਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਿਿਾਬ੍ਵਤ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਪਦੇ ਿਨ । BlScV ਫੱੁਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਬ੍ਤਆਂ ਨੂੰ  ਿੰਿੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਝੁਲ਼ਸਾ 

ਬ੍ਦੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਝਾੜ੍ਹ ਘਿਾਉਂਦਾ ਿੈ । ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਿ ਲੱਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਿਰੋਂ ਬੂਿੇ ਮੁੜ੍ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੇ । ਲਾਿ ਲੱਿੀ ਵਾਲੇ ਬੂਿੇ ਿਰ ਸਾਲ ਰੋਿ 
ਲੱਛਣ ਬ੍ਦਿਾਉਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਪੱੁਿ ਸੁੱ ਿਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ । BlScV ਤੇਲੇ (ਏਬ੍ਿਡ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਲਾਿ ਲੱਿੀ ਵਾਲਾ ਸਿਾਕ ਬੀਜ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ 

ਿੈਲਦਾ ਿੈ ।  

 

 ਤਸਵੀਰ 1. ਝੁਲ਼ਸੇ ਿੋਏ ਫੁੱ ਲ                       ਤਸਵੀਰ 2. BlScV ਦੀ ਲਾਿ ਲੱਿੀ ਵਾਲਾ ਬ੍ਸਿਤਮੰਦ ਬੂਬ੍ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੜ੍ਹਾ ਬੂਿਾ 
 ਿੋਿੋ ਕਰੈਬ੍ਡਿ (1 – 2): ਈ ਐੱਸ ਕਰੌਪ ਕਨਸੱਲਿ 

 
ਰਿੋ ਦ ੇਲੱਛਣ 

 ਬਲੂਬੇਰੀ ਸਕੌਰਚ ਦੇ ਰੋਿ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ  ਵੇਿਣ ਦਾ ਸਿ ਤੋਂ ਢੱੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਫੁੱ ਲ ਬ੍ਿੜ੍ਨ ਸਮੇਂ ਿੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਣੇਂ ਿੇਤਾਂ ਨੂੰ  ਬ੍ਿਆਨ ਨਾਲ 

ਵਾਚੋ ।  

 ਬਿੁਤ ਬ੍ਿਆਦਾ ਿੰਿੀਰ ਕੇਸਾਂ ਬ੍ਵੱਚ, ਅਿੇਤੇ ਫੁੱ ਲ ਬ੍ਿੜ੍ਨ ਉਪਰੰਤ ਫੁੱ ਲ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਝੁਲ਼ਸ ਕੇ ਸੁੱ ਕ ਜਾਂਦੇ ਿਨ । ਕਦੀ ਕਦੀ 

ਕੇਵਲ ਫੁੱ ਲ ਿੀ ਝੁਲ਼ਸਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਲਾਿ ਲੱਿੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਸਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਲਿਰਾਂ ਬ੍ਦਿਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ । 

 ਝੁਲ਼ਸੇ ਿੋਏ ਫੁੱ ਲ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਿਰੇ ਤਬ੍ਣਆਂ ਨਾਲ ਿੀ ਲੱਿੇ ਰਬ੍ਿੰਦੇ ਿਨ । 

 ਬਲੂਬੇਰੀ ਸਕੌਰਚ ਦੇ ਰੋਿ ਲੱਛਣ ਬਲੂਬੇਰੀ ਸ਼ੌਕ (blueberry shock), ਮੱਮੀ ਬੈਰੀ (mummy berry), ਕੋਿਰੇ ਨਾਲ ਿੋਏ 

ਨਕੁਸਾਨ, ਬੈਕਿੀਰੀਅਲ ਬਲਾਈਿ (bacterial blight), ਸਪੈਨਵਰਮ (spanworm) ਦੇ ਨਕੁਸਾਨ ਜਾਂ ਿੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 

ਰਲਦੇ ਬ੍ਮਲਦੇ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ । ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਸਿੀ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਬਿਿੋਰੀ ਤੋਂ ਿੈਸਿ ਕਰਵਾਉਂਣ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਿੰੁਦੀ ਿੈ । 



 ਰੋਿ ਲੱਛਣ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲਾਿ ਲੱਿਣ ਦੇ 1-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬ੍ਵਕਸਤ ਿੰੁਦੇ ਿਨ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ  ਿੁਪਤ ਸਮਾਂ ਆਿਦੇ ਿਨ (ਲਾਿ 

ਲੱਿਣ ਤੋਂ ਮਿਰੋਂ ਬੂਿੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਾਿਰ ਿੋਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲਿਦਾ ਿੈ) 

 ਅਕਸਰ ਿੀ ਬੀਮਾਰ ਬੂਬ੍ਿਆਂ ਤੋਂ ਅਿਲੇ ਬੂਿੇ ਰੋਿ ਲੱਛਣ ਰਬ੍ਿਤ ਦੇਿੇ ਿਏ ਿਨ । 

 BlScV ਦੀ ਲਾਿ ਲੱਿੀ ਵਾਲੇ ਬੂਿੇ ਮਾੜ੍ੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਿਨ । 

 ਲਾਿ ਲੱਿੀ ਵਾਲੇ ਬੂਿੇ ਮੁੜ੍ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਵਰਿੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੇ । 

 ਬ੍ਜਉਂ ਬ੍ਜਉਂ ਰੱੁਤ ਅੱਿੇ ਵਿਦੀ ਿੈ, ਬੂਬ੍ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਪੰੁਿਾਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੋ ਬ੍ਸਿਤਮੰਦ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਪਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਿ 

ਲੱਿੀ ਿੀ ਰਬ੍ਿੰਦੀ ਿੈ । 

 ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ, ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਬ੍ਕ ਲਾਿ ਲੱਿੀ ਵਾਲੇ ਬੂਿੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੋਿ ਲੱਛਣ ਿੀ ਿਾਿਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬ੍ਬਲਕੁਲ ਿੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ 

ਸਾਰੀਆਂ ਿੀ ਬ੍ਕਸਮਾਂ ਲਾਿ ਨਾਲ ਪਿਿਾਵਤ ਿੰੁਦੀਆਂ ਿਨ । 

 ਲਾਿ ਲੱਿੀ ਿੋਈ ‘ਬਲਕੂਰੌਪ (Bluecrop)’ ਦੇ ਬੂਿੇ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਬ੍ਕ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਖ਼ਮ ਬ੍ਚੰਨਹ  ਿੀ ਬ੍ਦਿਾਉਣ ਜਾਂ ਬ੍ਬਲਕੁਲ ਿੀ ਕੋਈ 

ਲੱਛਣ ਨਾ ਬ੍ਦਿਾਉਣ । ਲਾਿ ਲੱਿੀ ਿੋਈ ‘ਬਲਕੂਰੌਪ’ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬ੍ਸਿਤਮੰਦ ਬੂਿੇ ਦੇ ਪੱਬ੍ਤਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਂ ਬ੍ਵੱਚ ਪੀਲੇ਼-ਿਰੇ ਿੋ ਸਕਦੇ 

ਿਨ। ਓਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਝੁਲ਼ਸਣ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਿਾਿਰ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਬ੍ਜਿੜੇ੍ ਬ੍ਕ ਿੋਰ ਬ੍ਕਸਮਾਂ ਬ੍ਵੱਚ ਵਿੇਰੇ ਆਮ ਿਨ। 

ਿਾਵੇਂ ਇਨਹ ਾਂ ਬੂਬ੍ਿਆਂ ‘ਚ ਰੋਿ ਲੱਛਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਿੋਣ, ਰੋਿੀ ਬੂਬ੍ਿਆਂ ਦਾ ਝਾੜ੍ਹ ਘੱਿ ਿੀ ਿੰੁਦਾ ਿੈ । ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਫੱੁਲ ਘੱਿ ਅਤੇ ਫਲ਼ ਛੋਿੇ ਲਿਦੇ 

ਿਨ । 

 ਲਾਿ ਦੇ ਿੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਬ੍ਵੱਚ ਪੱਬ੍ਤਆਂ ਉਪਰ ਪੱਤਝਹੜ੍ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਪੈਿਰਨ ਬਣਨੇ (oak leaf patterning), ਪੱਬ੍ਤਆਂ 

ਦਾ ਬ੍ਕਨਾਬ੍ਰਆਂ ਤੋਂ ਪੀਲ਼ਾ ਿੋਣਾ, ਪੱਬ੍ਤਆਂ ਉੱਪਰ ਿੱਬੇ ਪੈਣੇ, ਸਾਰਾ ਪੀਲੇ਼ ਰੰਿ ਦਾ ਿੋ ਜਾਣਾ, ਘੱਿ ਬ੍ਿਣਤੀ ਬ੍ਵੱਚ ਫੁੱ ਲ ਪੈਣਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 

ਬ੍ਕ ‘ਮੋੜ੍ਹੀਦਾਰ’ ਬ੍ਵਿਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ । ਜੇਕਰ ਕਝੁ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲਾ ਬ੍ਵਿਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਿਸੈਿ ਕਰਵਾ ਲਵੋ । 

 ਬੂਿੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਿੱਸੇ ਲਾਿ ਿਿਸਤ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬ੍ਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ । ਜੇਕਰ ਲਾਿ ਲੱਿੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੂਿਾ ਵੱਢ ਵੀ ਬ੍ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ 
ਤਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਫੋਿਾਂ ਬ੍ਫਰ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਿ ਵਾਲੀਆਂ ਿੀ ਿੋਣਿੀਆਂ । 

 
ਤਸਵੀਰ 3. ਝੁਲ਼ਸ ਰਿੇ ਫੁੱ ਲ     ਤਸਵੀਰ 4. ‘ਨੌਰਥਲੈਂਡ (Northland)’ ਬ੍ਕਸਮ ਦੇ ਝੁਲ਼ਸ ਰਿੇ ਪੱਤੇ 



 
ਤਸਵੀਰ 5. ਅਤ ੇ6. ਬ੍ਸਿਤਮੰਦ ‘ਬਲਕੂਰੌਪ’ (ਿੱਬ)ੇ ਬਨਾਮ ਝੁਲ਼ਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਿ ਲੱਿੀ ਵਾਲੀ ‘ਬਲਕੂਰੌਪ’ (ਸੱਜੇ) । ਲਾਿ ਲੱਿੀ ਵਾਲੇ 

ਬੂਿੇ ਉੱਤੇ ਫਲ਼ ਦੀ ਘਾਿ ਅਤੇ ਪੱਬ੍ਤਆਂ ਦੇ ਪੀਲੇ਼ ਰੰਿ ਨੂੰ  ਨੋਿ ਕਰੋ ।                                       ਿੋਿੋ ਕਰੈਬ੍ਡਿ (3-6): ਬੀ ਸੀ ਬਲੂਬੇਰੀ ਕੌਂਸਲ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

ਬਚਾਅ ਦ ੇਢੰਿ ਤਰੀਕ ੇ
1. ਬ੍ਨਿਰਾਨੀ: ਫੁੱ ਲ ਬ੍ਿੜ੍ਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਬਲੂਬੇਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੇਤਾਂ ਨੂੰ  ਫੁੱ ਲਾਂ ਅਤੇ ਲਿਰਾਂ ਦੇ ਝੁਲ਼ਸਣ ਅਤੇ ਝੁਲ਼ਸ ਵਰਿੇ ਿੋਰ 

ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਦੇ ਰਬ੍ਿਣਾਂ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ  

2. ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬਬੂ੍ਿਆ ਂਨੂੰ  ਿਸੈਿ ਕਰਵਾਓ: ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਿੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਬੂਿੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ‘ਮਬ੍ਨਸਿਰੀ 

ਔਿ ਐਿਰੀਕਲਚਰ ਪਲਾਂਿ ਿੈੱਲਥ ਲੈਬਿਿੋਰੀ’ (Plant Health Laboratory) (ਜਾਂ ਬ੍ਕਸੇ ਿੋਰ ਯੋਿਤਾ ਪਿਾਪਤ ਲੈਬਿਿੋਰੀ) ਨੂੰ  

ਿੈਸਿ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿੇਜੋ । ਪਿਬ੍ਤ ਬੂਿਾ ਘੱਿੋ ਘੱਿ 10 ਤਾਿੇ ਪੱਤੇ, ਪਿਿਾਵਤ (ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ) ਿਾਿ ਦੇ ਬ੍ਜੰਨਾ ਨੇੜੇ੍ ਤੋਂ ਿੋ ਸਕੇ ਇਕੱਠੇ 

ਕਰੋ । BlScV ਦੇ ਲੈਬਿਿੋਰੀ ‘ਚ ਜਮਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਮੂਬ੍ਨਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ BlScV ਲੈਬਿਿੋਰੀ ਫਾਰਮ ਿਰੂਰ ਲੱਬ੍ਿਆ ਿੋਣਾਂ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ । ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪਿਤੀ ਿੇਤ ਬ੍ਪੱਛੇ 10 ਤੱਕ ਨਮੂਨੇ ਮੁਿਤ ਜਮਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਿਨ । 

3. ਲਾਿ ਲੱਿੀ ਵਾਲੇ ਬਬੂ੍ਿਆਂ ਨੂੰ  ਪੁੱ ਿ ਸੁੱ ਿ:ੋ ਲਾਿ ਲੱਿੀ ਵਾਲੇ ਬੂਿੇ ਬ੍ਜੰਨਾ ਜਲਦੀ ਸੰਿਵ ਿੋ ਸਕੇ ਿੇਤ ‘ਚੋਂ ਪੱੁਿ ਸੁੱ ਿਣੇ ਤੇ ਤਬਾਿ ਕਰ ਦੇਣੇ 

ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ । ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੂਿਾ ਚਾਕਲ਼ੀ ਸਮੇਤ ਪੱੁਿ ਸੁੱ ਿਣਾਂ ਿਰੂਰੀ ਿੈ । ਿੇਤ ਬ੍ਵੱਚ ਛੱਡੇ ਲਾਿ ਲੱਿੀ ਵਾਲੇ ਬੂਿੇ ਆਲੇ਼-ਦੁਆਲੇ਼ ਦੇ 

ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੂਬ੍ਿਆਂ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਿ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਿੇ । ਬੂਿੇ ਨਾ ਪੱੁਿ ਸਕਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੇਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾ  

ਤਸਵੀਰ 7. BlScV ਦੀ ਲਾਿ ਲੱਿੀ ਵਾਲੇ ਕੱਿੇ ਿਏ ਬੂਬ੍ਿਆਂ ਉੱਤੇ 
ਨਵਾਂ ਪੰੁਿਾਰਾ । ਨਵੀਆਂ ਲਿਰਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਿ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ 
ਕੰਮ ਕਰਨਿੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬ੍ਕ ਇਿ ਬੂਿੇ ਿੇਤ ਬ੍ਵੱਚ ਰਬ੍ਿੰਦੇ ਿਨ । 
ਿੋਿੋ ਕਰੈਬ੍ਡਿ: ਬੀ ਸੀ ਬਲੂਬੇਰੀ ਕੌਂਸਲ 
 
 

ਤਸਵੀਰ 8. ‘ਬਲਕੂਰੌਪ’ ਦੇ ਲਾਿ ਲੱਿੀ ਵਾਲੇ ਬੂਿੇ ਆਲੇ 
ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬ੍ਸਿਤਮੰਦ ਬੂਬ੍ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਿਰਾ ਵੱਿ ਪੀਲੇ਼ ਿਨ । 
 

ਿੋਿੋ ਕਰੈਬ੍ਡਿ: ਈ ਐੱਸ ਕਰੌਪ ਕਨਸੱਲਿ 

http://www.al.gov.bc.ca/cropprot/lab.htm


ਸਕਣ ਦੀ ਿਾਲਤ ਬ੍ਵਚ ਵਾਇਰਸ 5% ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਿੇਤ ਿਰ ਬ੍ਵਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਿੈ । ਆਿਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਿੇਤ ਲਾਿ ਲੱਿੀ 

ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਿੋ ਜਾਵੇਿਾ । 

4. ਤਲੇਾ ਬ੍ਨਯੰਤਿਣ: BlScV ਤੇਲੇ ਦੁਆਰਾ ਿੈਲਦਾ ਿੈ । ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ ਬ੍ਵਚ ਬ੍ਜੱਥੇ ਝੁਲ਼ਸ ਮੌਜੂਦ ਿੈ, ਸਾਰੇ ਿੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ   ਇੱਕ 

ਅਸਰਦਾਰ ਤੇਲਾ ਬ੍ਨਯੰਤਿਣ ਪਿੋਿਰਾਮ ਅਪਨਾਉਣਾਂ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ । ਫੁੱ ਲ ਬ੍ਿੜ੍ਨ ਤੋਂ ਪਬ੍ਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਿੀ ਿੇਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਰਬ੍ਜਸਿਰਡ ਤੇਲਾ 

ਨਾਸ਼ਕ (Aphicide) ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਚੇ ਿੋਏ ਤੇਲੇ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਜਨਣ ਅਤੇ ਬ੍ਿੰਡਣ-

ਪੰੁਡਣ ਤੋਂ ਪਬ੍ਿਲਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਫੁੱ ਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੇਤਾਂ ਨੂੰ  ਤੇਲੇ ਲਈ ਵਾਚਦੇ ਰਿੋ ਅਤੇ ਜੇ ਿਰੂਰਤ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬ੍ਿਣਤੀ 

ਵਿਣ ਤੋਂ ਪਬ੍ਿਲਾਂ ਤੇਲਾ ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਬ੍ਛੜ੍ਕਾਅ ਕਰੋ । ਿਰੇਕ ਿੇਤ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬ੍ਨਿਰਾਨੀ ਰੱਿੋ, ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿੇਤ ਦੇ ਬੰਬ੍ਨਆਂ 

ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ । ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿੂ ਮੱਿੀਆਂ ਿੇਤ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਨਿੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੇਲਾ ਨਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲਾਂ 

ਉੱਤੇ ਦੱਸੇ ਅਨਸੁਾਰ ਤੁੜ੍ਵਾਈ ਤੋਂ ਪਬ੍ਿਲਾਂ ਦੇ ਵਕਬ੍ਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ । ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੰਿੀ ਬ੍ਸਿਾਬ੍ਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲੇ ਦੇ 

ਪਿਬੰਿਨ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ BC ਬੈਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਿਾਈਡ ਵੇਿੋ । 

ਤੇਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਿੇਠ ਬ੍ਲਿੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬ੍ਸਿਾਬ੍ਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ: 

ਿੁੱ ਲ ਪਣੈ ਤੋਂ ਪਬ੍ਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਵੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ: 

ਫੁੱ ਲਬ੍ਫੱਲ (Fulfill) (50% pymetrozine) 193 g/ha (77g/acre) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਫੁੱ ਲ ਬ੍ਿੜ੍ਨ ਤੋਂ ਪਬ੍ਿਲਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 

ਬਚੇ ਿੋਏ ਤੇਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ । ਜੇ ਤੇਲੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਫੁੱ ਲਬ੍ਫੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁੜ੍ਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਿੈ । ਇਕ ਸੀਿਨ ਬ੍ਵੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਿ ਵਾਰ ਨਾ ਵਰਤੋ । ਤੁੜ੍ਵਾਈ ਬ੍ਵਚ 85 ਬ੍ਦਨ ਰਬ੍ਿ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਨਾ ਵਰਤੋ । 

ਐਿਿਾਇਰੈੱਲ (Exirel) (100 g/L cyantraniliprole) 750 – 1500 mL/ha (300 – 600 mL/acre) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ। 

ਬ੍ਿਆਦਾ ਬ੍ਮਕਦਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬ੍ਕਬ੍ੜ੍ਆਂ ਦੇ ਬ੍ਿਆਦਾ ਬ੍ਿਣਤੀ ਬ੍ਵੱਚ ਿੋਣ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਿ ਦਵਾਈ ਮਿੂ ਮੱਿੀਆਂ ਲਈ ਿਬ੍ਿਰੀਲੀ ਿੈ; ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੁੱ ਲਾਂ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੱਿੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਿੋਣ, ਨਾ ਕਰੋ । ਤੁੜ੍ਵਾਈ ਬ੍ਵੱਚ 3 ਬ੍ਦਨ ਰਬ੍ਿਣ ਉਪਰੰਤ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਇੱਕ 

ਸੀਿਨ ਬ੍ਵਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਿ ਵਾਰ ਨਾ ਵਰਤੋ । 

ਬ੍ਸਵਾਂਿੋ ਪਿਾਈਮ (Sivanto Prime) (200 g/L flupyradifurone) 500-750 mL/ha (196 – 295 mL/acre) ਦੀ ਦਰ 

ਨਾਲ। ਬ੍ਿਆਦਾ ਬ੍ਮਕਦਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬ੍ਕਬ੍ੜ੍ਆਂ ਦੇ ਬ੍ਿਆਦਾ ਬ੍ਿਣਤੀ ਬ੍ਵੱਚ ਿੋਣ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਿ ਦਵਾਈ ਮਿੂ ਮੱਿੀਆਂ ਲਈ ਿਬ੍ਿਰੀਲੀ ਿੈ 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਲੁਾਂ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੱਿੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਿੋਣ। ਇੱਕ ਸੀਿਨ ਬ੍ਵੱਚ 2000 mL/ha (787 mL/acre) ਤੋਂ 

ਵੱਿ ਦਵਾਈ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਤੁੜ੍ਵਾਈ ਬ੍ਵੱਚ 3 ਬ੍ਦਨ ਰਬ੍ਿਣ ਉਪਰੰਤ ਨਾ ਵਰਤੋ। 

ਪਾਈਿਬੈ੍ਨਕ (PyGanic) EC1.4 (1.4% pyrethrins) 2.32 – 4.65 L/ha (0.93 – 1.86 L/acre) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ 

ਸੀਿਨ ਬ੍ਵਚ ਅੱਠ ਤੋਂ ਵੱਿ ਵਾਰ ਨਾ ਵਰਤੋ । ਇਿ ਔਰਿੈਬ੍ਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨਿਰੂਸ਼ੁਦਾ ਿੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁੜ੍ਵਾਈ ਤੱਕ ਪਾਈ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

ਿੁੱ ਲ ਪਣੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਵੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ: 

ਐਡਮਾਇਅਰ (Admire) 240F ਜਾਂ ਅਲਾਇਅਸ (Alias) 240SC (240 g/L imidacloprid) 175 mL/ha (70 

mL/acre) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ। ਇਿ ਦਵਾਈ ਮਿੂ ਮੱਿੀਆਂ ਲਈ ਿਬ੍ਿਰੀਲੀ ਿੈ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿਾਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮਿੂ 

ਮੱਿੀਆਂ ਦੀ ਿੈਰ ਿਾਿਰੀ ਬ੍ਵੱਚ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸੀਿਨ ਬ੍ਵੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਿ ਵਾਰ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਤੁੜ੍ਵਾਈ ਬ੍ਵੱਚ 14 ਬ੍ਦਨ ਰਬ੍ਿਣ ਉਪਰੰਤ ਨਾ 
ਵਰਤੋ।  

ਅਸਲੇ (Assail )70WP (70% acetamiprid) 56 ਤੋਂ 86 g/ha (22 ਤੋਂ 34 g/acre) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ । ਇੱਕ ਸੀਿਨ ਬ੍ਵਚ 

ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਿ ਵਾਰ ਨਾ ਵਰਤੋ । ਬ੍ਛੜ੍ਕਾਵਾਂ ਬ੍ਵਚ 12 ਬ੍ਦਨ ਦਾ ਵਕਿਾ ਰੱਿੋ । ਫੁੱ ਲਾਂ ਸਮੇਂ ਅਸੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਬ੍ਕਉਂ ਬ੍ਕ ਇਿ ਮਿੂ 

ਮੱਿੀਆਂ ਲਈ ਿਬ੍ਿਰੀਲੀ ਿੈ । ਤੁੜ੍ਵਾਈ ਬ੍ਵਚ 7 ਬ੍ਦਨ ਰਬ੍ਿ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਨਾ ਵਰਤੋ ।  



ਕਨਸੈੱਪਿ ਲੀਕਅੂਡ (Concept Liquid) (75 g/L imidacloprid, 10 g/L deltamethrin) 560 mL/ha (224  

mL/acre) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚੰਿੀ ਤਰਾਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਿੀ ਪਾਣੀ ਬ੍ਵਚ ਬ੍ਮਲਾ ਕੇ ਪੱਬ੍ਤਆਂ ‘ਤੇ ਬ੍ਛੜ੍ਕਾਓ । ਫੁੱ ਲ ਝੜ੍ਨ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਵਰਤੋ ਜਦੋਂ ਮਿੂ ਮੱਿੀਆਂ ਿੇਤ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਿੋਣ ਅਤੇ ਤੁੜ੍ਵਾਈ ਬ੍ਵਚ ਘੱਿੋ ਘੱਿ 14 ਬ੍ਦਨ ਰਬ੍ਿੰਦੇ ਿੋਣ । ਇੱਕ 

ਸੀਿਨ ਬ੍ਵਚ ਬ੍ਤੰਨ ਤੋਂ ਵੱਿ ਵਾਰ ਨਾ ਵਰਤੋ । 

ਮਵੋੈਂਿ ੋ(Movento) 240SC (240 g/L spirotetramat) 220 – 365 mL/ha (88 – 146 mL/acre) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ। ਇਿ 

ਦਵਾਈ ਮਿੂ ਮੱਿੀਆਂ ਲਈ ਿਬ੍ਿਰੀਲੀ ਿੈ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿਾਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮਿੂ ਮੱਿੀਆਂ ਦੀ ਿੈਰ ਿਾਿਰੀ ਬ੍ਵੱਚ 

ਕਰ।ੋ ਇੱਕ ਸੀਿਨ ਬ੍ਵੱਚ 1.8 L/ha (0.72 L/acre) ਤੋਂ ਵੱਿ ਦਵਾਈ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਤੁੜ੍ਵਾਈ ਬ੍ਵੱਚ 7 ਬ੍ਦਨ ਰਬ੍ਿਣ ਉਪਰੰਤ ਨਾ 

ਵਰਤੋ।  

 
5. ਰੋਿ ਰਬ੍ਿਤ ਬੂਬ੍ਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਲਾਿ ਲੱਿੀ ਵਾਲੇ ਬੂਬ੍ਿਆਂ ਤੋਂ ਅਿਾਂਿ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ । ਸਾਰੇ ਬੂਬ੍ਿਆਂ, ਬ੍ਜੰਨਹ ਾਂ 

ਤੋਂ ਅਿਾਂਿ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਿੋਵੇ, ਦਾ ਪਬ੍ਿਲਾਂ BlScV ਵਾਸਤੇ ਿੈਸਿ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ । ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦਾਿਲੇ ਅਤੇ 

ਵਾਿੇ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੀ ਪੜ੍ਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਬ੍ਤ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿੈ । ਕਵੇਲ ਚੰਿ ੇ

ਨਾਮਣ ੇਵਾਲੀਆ ਂਨਰਸਰੀਆ ਂਤੋਂ ਿੀ ਬਬੂ੍ਿਆ ਂਦਾ ਸਿਾਕ ਿਰੀਦੋ, ਬ੍ਜਿੜ੍ੀਆ ਂਵਾਇਰਸ ਿਸੈਿ ਕਰਨ ਸਮਤੇ, ਅਿਾਂਿ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦ ੇਮਾਨਤਾ ਪਿਾਪਤ ਢੰਿ ਤਰੀਕ ੇਅਪਣਾਉਂਦੀਆ ਂਿਣੋ। 

ਬਲੂਬੇਰੀ ਸਕੌਰਚ ਇੱਕ ਬਿੁਤ ਿੀ ਿੰਿੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਿੈ ਬ੍ਜਿੜ੍ੀ BC ਦੇ ਬਲੂਬੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਿੈਲੀ ਿੋਈ 

ਿੈ। ਿੁਣ ਜਦੋਂ ਬ੍ਕ BC ‘ਚ 11000 ਿੈਕਿੇਅਰ (28,000 ਏਕੜ੍) ਤੋਂ ਵੱਿ ਥਾਂ ‘ਚ ਬਲੂਬੇਰੀ ਲੱਿੀ ਿੋਈ ਿੈ ਤਾਂ BlScV ਦਾ ਿੇਤਾਂ ਅੰਦਰ, ਿੇਤਾਂ ਤੋਂ 

ਿੇਤਾਂ ਬ੍ਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮਾਂ ਬ੍ਵਚਕਾਰ ਫੈਲਾਅ ਿੌਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ BlScV ਦੇ ਪਿਬੰਿਨ ਅਤੇ ਬ੍ਨਯੰਤਿਣ, ਤੇਲੇ ਨੂੰ  ਕਾਬੂ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਿ ਲੱਿੀ ਵਾਲੇ ਬੂਿੇ ਪੱੁਿ ਸੁੱ ਿਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਿੇਤਰ ਿਰ ਬ੍ਵੱਚ ਆਪਸੀ ਬ੍ਮਲਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ। 

ਯਾਦ ਰੱਿ:ੋ 
1. ਿੇਤਾਂ ਨੂੰ  ਝੁਲ਼ਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਸਬੰਿੀ ਵਾਚਦੇ ਰਿੋ, ਬ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੁੱ ਲ ਬ੍ਿੜ੍ਨ ਸਮੇਂ 

2. ਸ਼ੱਕੀ ਰੋਿ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਕਸੇ ਵੀ ਬੂਿੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਵੋ ਤੇ ਿੈਸਿ ਕਰਵਾਉ 

3. ਲਾਿ ਲੱਿੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੂਬ੍ਿਆਂ ਨੂੰ  ਪੱੁਿ ਸੱੁਿੋ 

4. ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇਲਾ ਬ੍ਨਯੰਤਿਣ ਪਿੋਿਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿੋ 

5. ਬੂਬ੍ਿਆਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਓਿ ਿੀ ਸਿਾਕ ਿਰੀਦੋ ਬ੍ਜਿੜ੍ਾ ਵਾਇਰਸ ਿੈਸਿ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਅਿਾਂਿ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਨਤਾ 
ਪਿਾਪਤ ਢੰਿ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਬ੍ਿਆ ਿੋਵੇ। 

 

ਬਲੂਬੇਰੀ ਸਕੌਰਚ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 
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