ਬਲੂਬੇਰੀ ਦਾ ਗੌਡਰੋਨੀਆ (ਫ਼ਿਊਜ਼ੀਕੋਕਮ) ਕੈਂਕਰ
ਗੌਡਰੋਨੀਆ (ਫ਼ਿਊਜ਼ੀਕੋਕਮ) ਕੈਂਕਰ, ਫ਼ਿਊਜ਼ੀਕੋਕਮ ਫ਼ਿਊਟਰੀਿੇਫ਼ਿਅੰ ਿ ਨਾਮਕ ਉੱਲੀ, ਜੋ ਫ਼ਕ ਗੌਡਰੋਨੀਆ ਕਾਿੇਂਡਰੀ ਨਾਮਕ ਉੱਲੀ ਦੀ
ਅਫ਼ਲੰਗੀ ਅਵਿਥਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਛਲੇ ਕੁਝ ਿਾਲਾਂ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਫ਼ਿਊਜ਼ੀਕੋਕਮ ਕੈਂਕਰ ਫ਼ਿਿਫ਼ਟਸ਼ ਕੋਲੰਿੀਆ ਦੀ ਿਰੇਜ਼ਰ
ਵੈਲੀ ਦੇ ਲੋ ਅਰ ਮੇਨਲੈਂ ਡ ਫ਼ਵਚਲੇ ਿੇਰੀ ਉਤਿਾਦਕ ਇਲਾਫ਼ਕਆਂ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਈਿੁਸ਼ ਿਲੂਿੇਰੀ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਅਤੇ ਿਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫ਼ਿਮਾਰੀ ਿਣ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਿਊਜ਼ੀਕੋਕਮ ਫ਼ਿਊਟਰੀਿੇਫ਼ਿਅੰ ਿ ਦੁਆਰਾ ਿਫ਼ਣਆ ਕੈਂਕਰ, ਿਿਭਾਫ਼ਵਤ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਫ਼ਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਿੱ ਟੇ ਵਜੋਂ ਝਾੜ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੂਟੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੰ ਭੀਰ ਹਲਾਤਾਂ ਫ਼ਵਿੱ ਚ, ਿਿਭਾਫ਼ਵਤ ਿੂਟੇ ਅਖੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ।

ਲੱਛਣ
ਨਵੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਿਿੱ ਕੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਿਲੇ ਫ਼ਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਕਰ ਦੇ ਫ਼ਨਸ਼ਾਨ ਿਭ ਤੋਂ
ਿਫ਼ਹਲਾਂ ਿਹਾਰ ਦੀ ਰੁਿੱ ਤ ਫ਼ਵਿੱ ਚ, ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਭੂਰੇ-ਰੰ ਗ ਦੇ ਚਟਾਕਾਂ ਦੇ ਰੂਿ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਦੋ ਿਾਲ ਿੁਰਾਣੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਕਿਰ ਿਿੱ ਤਾ
ਝੜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਿਿੱ ਫ਼ਤਆਂ ਅਤੇ ਡੋਡੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਫ਼ਚਿੱ ਤਰ 1)। ਅਗੇਤੇ ਲਿੱਛਣ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ
ਿਿਤਿੱਖ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ ਫ਼ਜਿ ਨਾਲ ਿਿਭਾਫ਼ਵਤ ਡੋਡੀਆਂ ਿੋਕੇ ਦਾ ਫ਼ਸ਼ਕਾਰ (ਭੂਰੇ ਤੋਂ ਗੂੜਹੇ ਭੂਰੇ ਰੰ ਗ ਦੀਆਂ) ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਗੂੜਹੇ ਭੂਰੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਰੰ ਗ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਕ ਿਣਤਰਾਂ (ਿਰੂਫ਼ਟੰ ਗ ਿਾਡੀਜ਼) ਿਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਫ਼ਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਫ਼ਨਡੀਆ ਆਖਦੇ ਹਨ (ਫ਼ਚਿੱ ਤਰ
1)। ਇਹ ਲਿੱਛਣ ਿਹਾਰ ਰੁਿੱ ਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਿੱ ਧ ਤਿੱ ਕ ਜ਼ਾਫ਼ਹਰ ਹੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਫ਼ਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਜਉਂ-ਫ਼ਜਉਂ ਿੀਜ਼ਨ ਅਿੱ ਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਕਰ ਦੇ
ਫ਼ਨਸ਼ਾਨ ਿੁਰਮੇ ਰੰ ਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਕਨਾਰਾ ਲਾਲ ਜਾਂ ਗੂੜਹੇ ਭੂਰੇ ਰੰ ਗ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1 – 10 ਿੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਿੱ ਕ ਲੰਿਾਈ
ਦੇ ਅੰ ਡਾਕਾਰ ਅਕਾਰ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਿੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਦਖ ਫ਼ਨਸ਼ਾਨੇ ਵਰਗੀ (Target-like) ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਫ਼ਚਿੱ ਤਰ 2)। ਕੈਂਕਰ ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਤਫ਼ਣਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਿਤਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਣਦੇ ਹਨ (ਫ਼ਚਿੱ ਤਰ 3) ਿਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਤਹਾ ਤੋਂ ਕਾਿੀ ਉੱਚੇ ਤਫ਼ਣਆਂ ਤੇ ਵੀ ਿਣ
ਿਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਕੈਂਕਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 8 – 10 ਹਿਫ਼ਤਆਂ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਤਣੇਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫ਼ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਫ਼ਚਿੱ ਤਰ 2) ਫ਼ਜਿ ਦੇ ਫ਼ਿਿੱ ਟੇ ਵਜੋਂ
ਿੂਫ਼ਟਆਂ ਉੱਤੇ ਿੁਿੱ ਕੇ ਿਿੱ ਫ਼ਤਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ-ਭੂਰੇ ਰੰ ਗ ਦੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਫ਼ਚਿੱ ਤਰ 4)। ਇਹ ਉੱਲੀ ਿੂਰੇ
ਿਿੱ ਕ ਚੁਿੱ ਕੇ ਕੈਂਕਰ ਉੱਤੇ ਗੂੜਹੇ ਭੂਰੇ ਰੰ ਗ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਰੰ ਗ ਦੇ ਫ਼ਿਨ ਦੀ ਟੋਿੀ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਕਨੀਡੀਆ ਿੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਫ਼ਚਿੱ ਤਰ 1 ਅਤੇ 2) ਜੋ
ਫ਼ਕ ਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਤਝੜ ਦੀ ਰੁਿੱ ਤ ਤਿੱ ਕ ਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਫ਼ਬਮਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱ ਕਰ
ਿਿੂਤਾਂ ਤੋਂ ਿਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਫ਼ਕ ਗੌਡਰੋਨੀਆ ਕਾਿੇਂਡਰੀ, ਜੋ ਫ਼ਕ ਇਿ ਉੱਲੀ ਦੀ ਫ਼ਲੰਗੀ ਅਵਿਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਿਕੋ-ਿਿੋਰਾਂ ਿੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਫ਼ਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਿੱ ਕਰ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਫ਼ਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਫ਼ਕ ਇਿ ਉੱਲੀ ਦੀ ਅਫ਼ਲੰਗੀ ਅਵਿਥਾ ਫ਼ਿਊਜ਼ੀਕੋਕਮ ਫ਼ਿਊਟਰੀਿੇਫ਼ਿਅੰ ਿ ਜੋ ਫ਼ਕ
ਕੋਫ਼ਨਡੀਆ ਿੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਕਰ ਿੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਫ਼ਚਿੱ ਤਰ 1. ਿਿੱ ਤਾ ਝੜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿਣ ਫ਼ਰਹਾ ਫ਼ਿਊਜ਼ੀਕੋਕਮ

ਫ਼ਚਿੱ ਤਰ 2. ਿੁਰਮੇ ਰੰ ਗੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲਾਲ-ਭੂਰੇ ਫ਼ਕਨਾਰੇ ਵਾਲਾ ਿੂਰਾ

ਕੈਂਕਰ ਦਾ ਚਟਾਕ (ਖਿੱ ਿੇ) ਅਤੇ ਫ਼ਿਊਜ਼ੀਕੋਕਮ ਗਿਿਤ (ਿੋਕੇ ਦਾ

ਿਫ਼ਣਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ਿਊਜ਼ੀਕੋਕਮ ਕੈਂਕਰ (ਖਿੱ ਿੇ) ਅਤੇ ਫ਼ਿਊਜ਼ੀਕੋਕਮ

ਫ਼ਸ਼ਕਾਰ) ਫੁਿੱ ਲ ਡੋਡੀ ਫ਼ਿਕਫ਼ਨਡੀਆ ਿਮੇਤ (ਿਿੱ ਜੇ)

ਕੈਂਕਰ ਦੁਆਰਾ ਘੇਫ਼ਰਆ ਹੋਇਆ ਇਿੱ ਕ ਿਾਲ ਿੁਰਾਣਾ ਤਣਾ (ਿਿੱ ਜੇ)

ਫ਼ਚਿੱ ਤਰ 3. ‘ਫ਼ਡਊਕ’ ਦੇ ਿੂਟੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ

ਫ਼ਚਿੱ ਤਰ 4. ‘ਫ਼ਡਊਕ’ ਦੇ ਫ਼ਿਊਜ਼ੀਕੋਕਮ ਕੈਂਕਰ ਦੁਆਰਾ ਗਿਿਤ ਿੂਟੇ

ਦੀ ਿਤਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਊਜ਼ੀਕੋਕਮ ਕੈਂਕਰ ਦੇ ਫ਼ਨਸ਼ਾਨ

ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਦਾ ਿੁਿੱ ਕਣਾ

ਇਹ ਉੱਲੀ ਿਰਦੀਆਂ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਿੁਰਾਣੇ ਕੈਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੂੜਹੇ ਭੂਰੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਰੰ ਗ ਦੇ ਫ਼ਿਕਫ਼ਨਡੀਆ ਿਣਾਉਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਕ ਕੋਫ਼ਨਡੀਆ (ਅਫ਼ਲੰਗੀ
ਿਿੋਰਾਂ) ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਲੀ 8 ਤੋਂ 22 ਫ਼ਡਗਰੀ ਿੈਲਿੀਅਿ ਤਾਿਮਾਨ ਦਰਫ਼ਮਆਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਿ 16
ਫ਼ਡਗਰੀ ਿੈਲਿੀਅਿ ਤਾਿਮਾਨ ਇਿਦੀ ਿਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਿਿੋਰਾਂ ਦਾ ਉਤਿਾਦਨ ਅਤੇ ਿੈਲਣਾ ਮੀਂਹ ਿੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਿੋਰ ਫ਼ਗਿੱ ਲੇ ਮੌਿਮ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਿਿੱ ਕੇ ਹੋਏ ਫ਼ਿਕਫ਼ਨਡੀਆ ਫ਼ਵਿੱ ਚੋਂ ਿਾਰਾ ਿੀਜ਼ਨ ਛਿੱ ਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫ਼ਕ ਿਹਾਰ ਰੁਿੱ ਤ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਡੋਡੀਆਂ ਦੇ
ਭਰਨ ਤੋਂ ਿਿੱ ਤਝੜ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਿਿੱ ਫ਼ਤਆਂ ਦੇ ਫ਼ਡਿੱ ਗਣ ਅਤੇ ਡੋਡੀਆਂ ਿੈਣ ਤਿੱ ਕ ਜਾਰੀ ਰਫ਼ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਿੋਰ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਵਰਖਾ, ਫ਼ਿੰ ਚਾਈ ਅਤੇ ਿਾਣੀ
ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਖੰ ਡਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਫ਼ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹਾਰ ਅਤੇ ਿਤਝੜ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਦੇ ਟੁਿੱ ਟਵੇਂ ਛਰਾਟੇ ਅਤੇ ਠੰਢਾ

ਤਾਿਮਾਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਿੱ ਲਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਨਯੰ ਤਫ਼ਰਤ ਿਿਿਫ਼ਥਤੀਆਂ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਦਿੱ ਿਦੀ ਹੈ ਫ਼ਕ ਿਾਣੀ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਕੋਫ਼ਨਡੀਆ ਦੇ ਉੱਗਣ
ਵਾਿਤੇ 48 – 54 ਘੰ ਟੇ ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਲੰਿਾ ਿਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਹੋਿਟ ਿੂਟੇ (ਫ਼ਜਿ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਿਮਾਰੀ ਲਿੱਗ
ਿਕਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਿਿੋਰਾਂ ਦੇ ਜੰ ਮਣ ਅਤੇ ਲਾਗ ਲਿੱਗਣ ਦੀ ਿਿਫ਼ਕਫ਼ਰਆ ਦੇ ਘਿੱ ਟ ਿਮੇਂ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਫ਼ਕ ਹੋਿਟ ਿੂਟੇ ਦੀ ਿਤਹਾ ਉਤਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਾਿੋਲਾਈਟਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ (ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ) ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਿ ਉੱਲੀ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਿੂਟੇ ਦੇ ਤੰ ਤੂ
(ਫ਼ਟਸ਼ੂ) ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਫ਼ਿਿੱ ਧੇ ਹੀ ਧਿ ਜਾਣ ਦੀ ਿਮਰਿੱ ਥਾ ਹੈ ਿਰ ਕੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਿਿੱ ਤਾ ਟੁਿੱ ਟਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਿਿੱ ਫ਼ਤਆਂ ਅਤੇ ਫੁਿੱ ਲ ਡੋਡੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ
ਿਣਨਾ ਇਹ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫ਼ਕ ਉੱਲੀ ਿਿੱ ਤੇ ਝੜਨ ਅਤੇ ਫੁਿੱ ਲ ਡੋਡੀਆਂ ਦੇ ਿਣਨ, ਭਰਨ ਅਤੇ ਫੁਿੱ ਟਣ ਵੇਲੇ ਤੰ ਤੂ ਦੇ ਫਟਣ ਨਾਲ ਅਿਾਨੀ
ਨਾਲ ਿੂਟੇ ਦੇ ਤੰ ਤੂ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਅਤੇ ਿੁਿੱ ਕੇ ਮੌਿਮ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਨਾਮਾਤਰ ਜਾਂ ਫ਼ਿਿੱ ਲਕੁਲ ਹੀ ਫ਼ਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿੈਲਦੀ।

ਫ਼ਬਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
 ਿਲੂਿੇਰੀ ਦੀਆਂ ਿਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਉੱਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫ਼ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਫ਼ਕਿਮਾਂ ( ਉਦਾਹਰਨ: ਫ਼ਡਊਕ, ਿਲੂਕਰੌਿ) ਇਿ ਫ਼ਿਮਾਰੀ
ਿਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਿਰ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਇਿ ਫ਼ਿਮਾਰੀ ਿਿਤੀ ਿਫ਼ਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਿੱ ਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਖ ਹੈ। ਫ਼ਡਊਕ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਕਿਮਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੇ
ਮੁਕਾਿਲੇ ਇਿ ਫ਼ਿਮਾਰੀ ਅਿੱ ਗੇ ਫ਼ਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਇਿ ਫ਼ਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਿਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਕਿਮਾਂ ਵਿੱ ਲ ਫ਼ਧਆਨ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਨਵੀਂ
ਜਾਂ ਦੁਿਾਰਾ ਫ਼ਿਜਾਈ ਲਈ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅਿਣੇ ਿੂਫ਼ਟਆਂ ਦੀ ਨਰਿਰੀ ਿਿਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੈਂਕਰ ਰੋਧੀ ਫ਼ਕਿਮਾਂ ਿਾਰੇ ਿਤਾ
ਕਰੋ।
 ਖੇਤੀ ਦੇ ਚੰ ਗੇ ਢੰ ਗ ਤਰੀਫ਼ਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਿਿਿੰਧ ਨੀਤੀਆਂ ਅਿਣਾਓ ਤਾਂ ਫ਼ਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ ਫ਼ਕ ਿੂਟੇ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਿੰ ਫ਼ਧਤ ਫ਼ਕਿੇ ਵੀ ਿਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਾਓ ਤੋ ਮੁਕਤ ਹੋਣ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਦਿਾਓ ਿੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਿਿਫ਼ਥਤੀਆਂ ਿੂਫ਼ਟਆਂ
ਨੂੰ ਫ਼ਿਮਾਰੀ ਲਿੱਗਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਿਣਾ ਫ਼ਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
 ਿੂਫ਼ਟਆਂ ਦੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ (ਛੰ ਗਾਈ) ਢੁਕਵੇਂ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਫ਼ਜਿ ਨਾਲ ਿੂਫ਼ਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਿਣੀ
ਰਹੇ ਜੋ ਫ਼ਕ ਨਮੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਿੱ ਲਹ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਕਉਂ ਫ਼ਕ ਲੰਿੇ ਿਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਫ਼ਗਿੱ ਲਾ ਰਫ਼ਹਣਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਫ਼ਵਚਲੀ ਫ਼ਿਿੱ ਲਹ , ਿਿੋਰਾਂ ਦੇ ਜੰ ਮਣ ਅਤੇ
ਉੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਲਿੱਗਣ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਿਹਾਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿੂਫ਼ਟਆਂ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਿੰ ਘਣੀ ਛਤਰੀ ਿਿੱ ਫ਼ਤਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਿੁਿੱ ਕਣ ਫ਼ਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 ਇਿ ਫ਼ਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗਿਿਤ ਖੇਤਾਂ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਫ਼ਿੰ ਚਾਈ ਦਾ ਿਾਣੀ ਉਿਰੋਂ ਨਾ ਲਾਵੋ। ਜੇਕਰ ਿਾਣੀ ਉਿਰੋਂ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਿੁਵਿੱਖਤੇ ਹੀ
ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਿਿੱ ਤੇ ਜਲਦੀ ਿੁਿੱ ਕ ਿਕਣ।

 ਿੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਿਮੇਂ ਿਾਰੀਆਂ ਫ਼ਿਮਾਰੀ ਗਿਿਤ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕਿੱ ਟ ਕੇ ਖੇਤ ‘ਚੋਂ ਿਾਹਰ ਕਿੱ ਢ ਫ਼ਦਓ। ਕੈਂਕਰ ਨਾਲ ਗਿਿਤ
ਟਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ‘ਚੋਂ ਕਿੱ ਢਣਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿੀਜ਼ਨਾਂ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਲਾਗ ਲਿੱਗਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਜਾਗ (ਿਿੋਰਾਂ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱ ਡੇ ਿਿੱ ਧਰ ਤੇ
ਘਟਾ ਫ਼ਦੰ ਦਾ ਹੈ।
 ਿੂਫ਼ਟਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਗਿੱ ਲੇ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਮੌਿਮ, ਿਹਾਰ ਵੇਲੇ (ਡੋਡੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਫੁਿੱ ਟਣ ਿਮੇਂ) ਅਤੇ ਿਿੱ ਤਝੜ ਫ਼ਵਿੱ ਚ (ਿਿੱ ਤੇ ਝੜਨ ਅਤੇ ਡੋਡੀਆਂ ਿੈਣ
ਿਮੇਂ) ਇਿ ਫ਼ਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਇਿ ਫ਼ਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਲਿੱਗਣ ਅਤੇ ਇਿ ਨੂੰ ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਿਰਦਾਰ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਛੜਕਾਅ
ਦਾ ਿਮਾਂ ਫ਼ਨਰਧਾਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਿੇ ਚਿੱ ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਲੂਿੇਰੀ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਮਿੱ ਮੀ ਿੈਰੀ, ਫੋਮੌਿਫ਼ਿਿ ਿਲਾਈਟ ਅਤੇ
ਂ ਰਾਕਨੋਜ਼ ਫ਼ਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਿਿੰਧ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਇਿ ਫ਼ਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਿੂਫ਼ਟਆਂ ਦੀ ਰਿੱ ਫ਼ਖਆ ਕਰ
ਐਥ
ਿਕਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਫਰ ਵੀ ਿਿੱ ਫ਼ਤਆਂ ਦੇ ਝੜਨ ਅਤੇ ਡੋਡੀਆਂ ਿੈਣ ਿਮੇਂ ਜਦੋਂ ਫ਼ਕ ਿੂਟੇ ਿਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਿੁਰਿੱਫ਼ਖਅਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੇ ਕਰਕੇ ਇਿ
ਫ਼ਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਿੱ ਕ ਫ਼ਨਰਧਾਫ਼ਰਤ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਫ਼ਛੜਕਾਅ ਿਿੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੋਣਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
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