
 



 

 تعارف

چانور پاڪستان ۾ نقد فصل سان گڏوگڏ خوراڪ الِء استعمال ٿيندڙ ٻئي نمبر تي اهم فصل آهي، سنڌ الِء چانورن جي تجويز ڪيل 

اهي هاري جيڪي سارين جي پوکائيَء جي جديد ٽيڪناالجي  ننڍن هارين کي ملندڙ اپت کان نسبتن مٿي ملي ٿي، مختلف جنسن مان

 استعمال ڪن ٿا سي نسبتن وڌيڪ  اُپت حاصل ڪن ٿا.

 

 جا سبب تائيٽ۾ گھ پيداوار

 پوک جي نٽوٻ ٽ۾ گھحساب سان پيداواري ايراضي  جي ٽهر يون,  

 ٽکو مزدورن جي  واري وقت ۾ پوکائيءَ جي  چانورن, 

   الپرواهي دوران پوکائي وقت مزدورن جي پوکائيءَ فصل جي 
 ڊچون جي نٽوٻ نڏو۾  پوکائي 

 (جو وغيره ڻاڀمثال )تي استعمال  وقتشين جو غير مناسب مقدار ۽  ڙيندٿ۾ استعمال  پوکائي 

 ( سيالب۽  ارڏڪموسمياتي تبديلي) 

 

 اهم ضلعا ڙندڪ۾ چانور پيدا  ڌسن

 شمورڪ۽  آباد بڪجي ارپُور،ڪش ،ٽوڪ شھداد قمبر و،ڻاڙڪال دادو، خان، محمد وڊنٽ بدين، و،ٺٽ

 

 ۽ عالج ڊجي چون جٻ

 ڻلو عام گرام 25۾  يءَ ڻپا رٽلي ڪه طور مثال وجھو۾  محلول يا ارڳ جي ڻلو وڪڙسي 2.5 کي جٻ. ريوڪ استعمال جٻ صحتمند۽  اڄس

 سينور واري )پنن تي( يڇيا ا ڻاڇا .ريوڪ ڪ۾ خش انوَ ڇ ۽ وئيڌ۾  يءَ ڻپا صاف کي جنٻ. يوڇڏ يڪڍ اهرٻکي  جنٻ ڙترند ۽ وجھو

 لوڪ ڪن الِء هجنھگُھرجي.  ڻواري دوا ۾ پسائ ڻرڪسينور کي ختم  يڇتائين ا نڪالڪ 24کي  جٻبيماري کان حفاظت الِء  ينٻ۽ 

 ان. وٿسگھجي  ريڪ۾  رمڊ ڙرندڦگول  نھنڪجوعالج  جٻ. گھربل آهي دوا(  ڙندڪ)فنگس / سينور ختم  لڪيميڪ گرام 2.5 الءَ  جٻ

 .مالئجي طرح يڱچ پوءِ  کان ڻرڪ شامل لڪيميڪ۾  هن وجھي جٻ۾  رمڊ ريت

 

 جون جنسون جٻ

 9آئي آر  ،6، آئي آر 434، ڪي ايس ڪي 282، ڪي ايس 133، ڪي ايس ڪي 92، ڊي آر 83، ڊي آر 82ڊي آر 

 

 جٻمعيار جا  يٺس

 ضروري آهن؛  ڻهج خاصيتون نلڏ ٺهي۾  جنھن گھرجن ڻرڪ استعمال الءِ  پيداوار بھترين جٻ اٺس

 تصديق شده جنس، 

 سگھه۽  صالحيت يڻجي گھ ڦٽڻ، 

 جٻصحتمند ( وارا سائيز) ماپ سانڪي، 

 جنٻ ڪپا کان يبيمار۽  معياري  

 

 اٿسگھن  ريڪحاصل  جٻذريعن کان تصدي شده  ينٺهي هاري

  ادارا( ڪارپوريشنجا سيڊ پنجاب ۽ سنڌ( 

 ڪاڪا شاهه ڪاڪو جھڙوڪ اادار اتحقيق ج تي چانورن جي، 

  الڙڪاڻو وڪريڏ ، ادارووارو  تحقيق تيچانورن جي ٻج، 



 

   جون خانگي ڪمپنيونٻج 

 پنھنجي زمين ۾ پيدا ڪيل ٻج پڻ استعمال ڪري سگھي ٿو. هاري  

 

 / تناسب جي شرح جٻ

 )ايڪڙ /نرسريَء الِء ٻج جي شرح )ڪلوگرام

 وڙاٽوڦ
راب وارو 

 طريقو

۾ پوکائيَء جو   ٽو

 طريقو

گپ ۾ / تر 

پوکائيَء جو 

 طريقو

 نمبر جا قِسم (سارين) چانورن

سيڪڙو کان  80

 مٿي

 15کان  12

 ڪلو
 ڪلو 10کان  8

 7کان  6

 ڪلو

، 92، ڊي آر 83، ڊي آر 82ڊي آر 

، ڪي ايس 133ڪي ايس ڪي 

، آئي آر 434، ڪي ايس ڪي 282

 9،      آئي آر 6

1 

 

 ۽ پوکائي  ڻائڳل نرسري

 وقت جو پوکائي۽  ڻائڳنرسري ل  

 نمبر سارين جا قسم /چانورن پنيري پوکڻ جو وقت رونبي جو وقت

جوالئي  07جون کان  20

 تائين

 جون تائين 07مئي کان  20

 

، ڪي ايس 282، ڪي ايس 133ڪي ايس ڪي 

 9، آئي آر 6ڪي آئي آر 
1 

 

مئي کان پھرين نٿي لڳائي سگھجي، ان تي سختيَء سان  20سارين جي مرض تي ضابطي آڻڻ واري قانون مطابق، سارين جي پنيري 

 عمل ڪرڻ جي ضرورت آهي. 

 

 يٽمِ 

لوڻياٺي زمين جتي ٻيا فصل ڪامياب  جيتوڻيڪوٿوارياسي زمين کان سوائي ڪھڙي به زمين ۾ پوکي سگھجي چانورن جو فصل 

چيڪي مٽي جنھن ۾ وڌ ۾ وڌ نامياتي مادا هجن ۽ گھڻو وقت پاڻي بيھڻ جي صالحيت هجي ان ۾ به  .ڪونه ٿا ٿين اتي پوکي سگھجي ٿي

 پوکي سگھجي ٿي.

 

 ڻسگھه کي بھتر بنائ / صحت جي يءَ ٽسارين الِء م

ما  زمين .ڪمزور  ٿيڻ جو سبب بڻجي ٿيلڳاتار سارين ۽ ڪڻڪ جي پوکائيَء جي ڪري سارين واري زمين جي پيدواري سگھه 

وجھڻ گُھرجي يا  وٿاڻ جو ڀاڻگھربل نامياتي مادن جو تناسب پڻ گھٽجي وڃي ٿو، زمين جي پيداواري صحت کي بھتر ڪرڻ الِء 

سارين ۽ڪڻڪ جي وچ ۾ ڦرين وارا ٻوٽا لڳائڻ گھرجن،  ساڳي طرح، ڪڻڪ ۽ چانورن جي پَل کي ساڙڻ بدران زمين ۾ شامل ڪرڻ 

ان نامياتي مادن ۾ واڌارو ڪري سگھجي ٿو، زمين ۾ وٿاڻ جو ڀاڻ )مينِھن ۽ ڍِڳين جو ڇيڻو، ڪڪڙين جون وٺيون( شامل ڪرڻ سان س

 نامياتي مادن کي وڌائڻ سان زمين جي پيدواري صالحيت کي بھتر بڻائي سگھجي ٿو. 

 

 

 



 

 ڻپنيري پوک 

 .مناسب آهي پنيري پوکڻ الءِ چورس ميٽر زمين جو حصو  250۾ فصل جي پوکائي الِء رواجي طريقي مطابق هڪ ايڪڙ عام / 

ود ان عالئقي ۾ موج ۽ پاڻيَء جي دستيابي، زمين جي خاصيتن يجيڪ ؛پنيريَء لڳائڻ جا مختلف طريقا آهن الءِ سارين جي پوکائي 

 طريقا استعمال ٿين ٿا ۽ راب وارا وٽ  /پنيريَء الِء تر، خشڪ  ور تيط عامن. مروجه طريقيڪار تي منحصر آه

 

 يا گپ ۾ پوکائيَء جو طريقو تر

واري نرسريَء الِء بھتر آهي، پوکائيَء کان  / تر ڻ جي صالحيت رکندي ُهجي، گپاهڙي زمين )چيڪي يا گپ واري( جيڪا پاڻي بيھ

پنيريَء الِء زمين مڪمل کيڙي، صحيح طريقي سان  .ڻ گھرجي۽ زمين تيار ڪرڻ ُشروع  ڪرٺاهڻ / ڪياڙي ٻه هفتا پھرين تھه 

 /ته جيئن، ڪنھن هنگامي صورتحال ۾ پاڻيَء جي هلڪي سطح برقرار رکي سگھجي. ڪيڻ ۽ ڀاڻ ڏيڻ کان پوِء ڦوڳيل  سنوت ۾ آڻيو

ڪالڪن تائين  48ڦوٽاڙو ڪيل ٻج حاصل ڪرڻ الِء سڄي رات پسايل ٻجن کي وري  .وٻارين ۾ هڪ جيترو پکيڙي ڦوٽاڙو ٿيل ٻجُ 

ميٽر تائين پاڻي ي سينٽ 5کان  2پنيريَء جي قد مطابق، ۽ ٻارين کي ٻن کان ٽن ڏينھن تائين پاڻي ڏيو وءِ پپسيل ٻوريَء ۾ رکو. پوکڻ کان 

ميٽر گرام يوريا، ڊي اي پي في  40 - 20ت پٽاندر هڪ هفتي الِء انکي صبح جو پاڻي ڏيو ۽ شام جو ڪڍي ڇڏيو. ضروربرقرار رکو 

 ٿي ويندي.ڏينھن جي اندر تيار  35کان  25 / ٻيجارو پنيري، ايراضي ۾ ڏيڻ گھرجي

 

 زمين ۾ پوکائيَء جوطريقو ڪخش

ڀاڻ ڏيڻ . سينٽي ميٽر مٿڀريون ڪري ٺاهجن 10ٻاريون / ڪياريون  عالئقن ۾جن عالئقن ۾ مينھن / برساتون گھڻيون ٿينديون آهن انھن 

پنيري اُڀري اچڻ ۽ ڦٽڻ  ان کان پوءِ ؛ ٻارين کي سيراب ٿيڻ تائين پاڻي ڏيو ۽ ڇٽيو /کان پوِء عالج ڪيل ٻج ٻارين ۾ هڪ جيترو پکيڙيو 

ي ضرور .چيڪي گاڏڙ ُهجي ۽وارياسي  /هي طريقو اتي ڪري سگھجي ٿو جتي زمين چيڪي  .تي وقفي وقفي سان سان پاڻي ڏيو

ڏينھن جي اندر تيار ٿي ويندي جنھن کي  40کان  35هن طريقي واري پنيري  .آهي ته هن طريقي الِء گند گاهه تي ڪنٽرول ڪجي

 پاڙان ڪڍڻ بيحد آسان آهي

 

 وارو طريقو راب

مين ٺاهڻ الَء هر ڏئي انھن عالئقن ۾ پوکي وڃي ٿي جتي زمين تمام گھڻي سخت ۽ پنيري پاڙان پٽڻ ممڪن ڪونھي، ان الِء سٺي ز

انچن جو اونھو تھه وڇائجي، پھرين ڪڻڪ يا سارين جي پل پوري پالٽ تي پکيڙجي ۽ ان کي  2سھاڳو گھمائجي ۽ مال جي ڀاڻ جو 

هن ڏينھن جي اندر تيار ٿي ويندي،  40کان  35عالج ڪيل خشڪ ٻج ان تي پکيڙي پاڻي ڏجي، پنيري  ان کانپوِء ٻئي ڏينھنباهه ڏجي، 

 گھٽائيجو انديشون پاڙان پَٽڻ ۾ آسان هوندي ۽ زمين جراثيمن کان پاڪ هوندي جنھن سان بيماري گاهه گھٽ ٿيندو ۽ طريقي سان

 .وٿ يسگھج

 

 الِء زمين جي تياري پوکائي

کي ڪمپيوٽر واري ڪيڻ سان بھتر نموني برابر  ۾ بيٺل گاهه ڪٽي؛ زمين ۾ مالئڻ گھرجي ۽ زمين زمينسڀ کان پھريان هُر ڏيڻ وقت 

پراڻي پنيري  جي ڏينھن 30کان  25 .ڀيرا هاليو 3کان  2هموار ڪريو، گند گاهه جي صفائي ۽ هڪ جيتري پاڻيَء الِء ڪيڻ کي 

 .استعمال ڪريو ۽ تازي پنيري استعمال ڪرڻ کان پاسو ڪريو

 

 جو طريقو پوکائيءَ / کيريي جي ذريعي  يڙنا

هي طريقو هٿن سان پوکائيَء واري طريقي جي متبادل طريقي طور بھتر آهي، وٽ واري زمين ۾ سارين جي خشڪ ٻج جي سڌي پوک 

آهي، جيئن سياري ۾ ڪڻڪ واري زمين ۾ ناڙي ڪرڻ، جڏهن ته ان الِء ڪابه منظورشده سارين جي جنس  يڪارهڪ نئون طريق

پوکائيِء کان ڪجھه ڏينھن  استعمال ڪري سگھجي ٿي.ڪڻڪ جي لوڀ کان پوِء هڪ ئي ڀيرو اونھو هر ڏيو، ان کان پوِء سارين جي 

ان کي ٽريڪٽر يا ڏاندن ذريعي سھاڳي سان هموار  ۽ ڦاريَء سان کيريا ٺاهيوپھرين زمين کي پاڻي ڏيو جڏهن زمين کي وٽ اچي ته، ٻه 



 

 و. هن حالتسنٽي ميٽرن جي وٿيَء سان ٺاهيو، ان کان پوِء تيار ٿيل وٽ واري زمين ۾ ناڙي ڪري 30سينٽي ميٽر جا کيريا  70ڪريو.  

۽ فصل الِء ٻج هميشه ناڙي ذريعي پوکڻ گُھرجي، هي طريقوفصلن  . هارين کي بھتر ڦوٽھڙينه آهيتجويز ڪيل وارو طريقو ٻج ڇٽڻ  ۾

  جي مختلف طريقن کي همٿائي ٿو ۽ پاڻي ۽ ٻج جھڙن وسيلن جي بچت پڻ ڪري ٿو.

 

 جا اهم ُجز پوکائيءَ 

 پنيريَء جو صحيح انتظام 

 ريوڪچنگي  جي نٽوٻ سان خبرداريءَ  الءِ  ويجھه ڌوا۽  بحالي يڪڙپنيريَءجي ت 

 هجي تائين رنٽمي يٽسين 2 کان 1 يٿچنگيَء واري پوکائي جي و 

 25 ڌو۾  ڌو مفاصلو جو يٽوٻ کان يٽوٻx  25 9يا  رٽمي يٽسينx9  انچ  هجي 

  ايوڳل اٽوٻ 2کان  1هر چنگيَء ۾ 

  انچ هجي 1.5کان   1جي ِگِھرائي  يءَ ڻ۽ پا ريوڪهموار زمين تي پنيريَء جي پوکائي 

 ريوڪ پاسو کان پوکائيءَ  جي نٽوٻ نڏو 

  پوکيو پنيري واري ينھنڏ 40کان  30صرف 

 

 جو تعداد نٽوٻ

 9قطارن ۾ مفاصلو  جي نٽوٻالِء  ڻرڪحاصل  اٽوٻ ڌ۾ و ڌو. آهي ضروري ڻهئ۾  مقدار مناسب جو نٽوٻ الءِ  ڻرڪ حاصل اپت يٺس

 گُھرجن. ڻرجڀجي اندر  ينھنڏ 10کان  7پوکائيَء جي   ھيونڳخالي ج گُھرجي. ڻانچ رک

 

 ۽ نامياتي جزا ڻاڀ

 استعمال جو نڻاڀ الءِ  اريڌوا۾  فصلن واري اَن ته، آهي ضروري ريڪ تنھن يون،ٿ ينڏ جزا غذائي محدود کي نٽوٻ زمينون يونڻگھ

 مالاستع ڻاڀ، عام جنسن جي صورت ۾ متوازن گُھرجي ڻرڪ استعمال سان حساب جي بنڪمر يميائيڪ جي زمين هميشه ڻاڀ جي،ڪ

 ڻاڀغير نامياتي  .رکجي. گُھرجي ڻرڪ استعمال مقدار ڌا جو روجنٽنائي۽  اشيمٽپو مقدار، ملڪم ڻلو گندرفي مھل َهرَ  آخري ريو،ڪ

 ستعمالا جو اشيمٽپو اُتي هجي ويل يوبٽ ذريعو واحد۽  اهم جو يءَ ڻجتي پا. گُھرجي ڻجي پھچ کان پري رک ارنٻتي  ھهڳج يٿڌ ،ڪخش

 روايتي جنسن الءِ . گھرجي ڻرس جيترو ڪه۾  زمين پوري۽  جيڪ استعمال۾  يءَ ڻپا لٺبي صرف ڻاڀ يميائيڪ .آهي ضروري تمام

 .وٿ سگھجي جيڻبمحدود آهي ۽ سم جو سبب به  ٽته انھن جي مو ڻاڪاڇ ريوڪمقدار استعمال نه  وڻجو گھ ڻاڀ

 الءِ  ڻرڪ حاصل اُپت يٺضروري آهي ته س ضروري تمام اهو ريڪتنھن  ي،ٿ ئيٿچانورن جي هر جنس ۾  ميڪجي  ڪزن 

تناسب  جي  (Zn %35) ڪ۾ گندرفي زن ڪڙفي اي لوگرامڪ 5کانپوِء  ينھنڏ 12 - 10جي  پوکائي. جيڪ استعمال جو ڪزن

 آهي.  يلڪسان تجويز 

  اُپت الِء بوران يٺس ريڪتنھن  ؛يٿسگھي  يٿسينور جو سبب  يڇ۽ ا ڻاڇپنن ۾ ا ڙرندڪن ٽجي کو (نُجز يڪ) خورابوران 

استعمال ( جو borax)يڳسھا لوڪ 3کان پوِء  ينھنڏ 12کان  10ضروري آهي. پوکائيَء جي  تماماستعمال ( جو نُجز يڪ)خورا

 .وٿ ريڪ اروڌ۾ وا/ پيداوار پت سارين جي فصل جي اُ 

 

 الڀسن سار جي زمين۽  صفائي يگاهه ج گند

هڪ ڪلو ُسڪو گاهه هڪ ڪلو داڻن جي نقصان  . ٿا ڻ جو سبب بڻجنگند گاهه سارين سان گڏ وڌن ٿا ۽ سارين جي اپت کي گھٽائ

نقصان جو سبب بڻجي ٿو،  دوران وڌيڪڏينھن  50کان  20گند گاهه فصل جي تيار ٿيڻ جي  . پوکائي کانپوءِ جي برابر هوندو آهي

 ٽارين ٿيڻ کان پوِء ُگڏ ڪڍڻ ذريعي آئنده جي فصلن ۾ گند گاهه جي ٻجن کان بچاُء ڪري سگھجي.

 وٿ ئيٿ به تائين وڪڙسي 50 نقصان۾  حالتن نڪ پر اٿ ائنٽگھ اُپت جي فصل وڪڙسي20-15سارين ۾ گند گاهه عام طرح. 

 وٿ ئيٿ وٽگھا۽  وٿ يڌو وڻگھ۾  مقابلي جي سارين ريڪ جي يڙاٽوڦ اتارڳگاهه ل. 

 آهي ارڪنقصان وڻگھ تمام گاهه گند سان طريقي جي پوکائي سان جنٻ ڪطور تي خش خاص. 



 

 يٿسگھجي  ريڪ اريڪگاهه جي اثرائتي انتظام گند 

   ۽ ڪيڻ ڏجي ڏينھن جي دوران يا پوِء خالي زمين ۾ هرُ  14کان  10برسات جي، 

  ٿي، گھڻو گند گاهه پاڻيَء ۾ ڪونه ٿو ڦُٽيزمين جي سٺي سنوت گند گاهه جي واڌ ويجھه کي گھٽائي، 

 اهڙين جنسن جي چونڊ ڪريو جيڪي اڳي ئي صحتمند ُهجن، 

 سارين جو صاف سٿرو ٻج استعمال ڪريو جيڪو گند گاهه جي ٻجن کان پاڪ ُهجي، 

  ڪري سگھجن ٿااستعمال نامياتي جزا گاهه جي قسم جي حساب سان، 

  ته گاهه جا اڳ ۾ موجود ٻج پاڻيَء ۾ نٿا ڦُٽي سگھنپاڻيَء جو مستقل استعمال ڪريو ڇا ڪاڻ، 

  هفتي اندر ڪڍڻ گُھرجي ۽ رونبو هر ُگڏ  4کان  3هفتن جي اندر ُشروع ڪرڻ گُھرجي، ٻئي ُگڏ  3کان  2پھريون ُگڏَ پوکائي جي

 ،کان پوِء ڪرڻ گُھرجي

 تعمال ڪريو جيڪا تجويز ڪئي ڪئي گاهه جي صحيح طريقي سان نشاندهي ڪريو ۽ مناسب گند گاهه ختم ڪندڙ دوا جو اس

 ،وئي آهي

 گند گاهه اڃا ننڍو هجي ته ڦوهارو ڪريو، 

 گند گاهه کي ظاهر ٿيڻ کان پھرين ختم ڪرڻ واري دوا، ُچنگيَء کان پوِء ۽ ٻوٽن ۾ ساهه پوڻ کان پھرين استعمال ڪريو، 

 رهو ته فصل کي نقصان نه ٿئي گند گاهه جي ظاهر ٿيڻ پوِء ان کي ختم ڪرڻ واري دوا استعمال ڪريو ۽ محتاط، 

  گند گاهه ختم ڪرڻ واريون دوائن ۾ زهر آهي، جيڪڏهن اهي صحيح نموني استعمال نه ٿيون ته صحت ۽ ماحول کي نقصان ڏئي

 .سگھن ٿيون.انھن تي صاف نالي سان پرچي لڳايو ۽ ٻارن جي پھچ کان پري رکو

 

 اريڪانتظام جي يءَ ڻپا

 ڙندڪ ختم اڙج جيت۽  اڙيڪ گاهه گند ،ڻاڀ ڏگ وڏگ سان ان۽  وٿ ائيڌو کي معيار جي جٻ۽  اپت جي فصل ضابطو نموني بھتر تي يءَ ڻپا

 .ريوڪ سرگرميون يونٺهي الِء، استعمال بھتر جي يءَ ڻپا. وٿ ريڪ اضافو۾  صالحيتن جي دوائن

 ۽ برقرار رکو،  طمضبوکي  نارنڪ 

  يوڏ۾ هر  / تر گپ ُهجي ضرورت جتي ريو،ڪزمين جي سنوت، 

 ٽ۾ گھ ٽهفتو پوِء گھ ڪجي سطح پوکائيَء جي وقت ۽ ه يءَ ڻپا (1-1½ inch)  تائين  ينھنڏ 25گُھرجي ۽ ان کان پوِء  ڻرک

 ،ائجيڌانچن تائين و 02آهستي آهستي 

  جيڏ يڻپا يھرٻ پوءِ  کان ڻيڏ ڻاڀ پوءِ ۽  جيڏ نه يڻپا ينھنڏ 6 کان 5 کي زمين پوءِ  کان ينَھنڏ 30کان  25پوکائيَء جي، 

 و،بيھاري تائين ينھنڏ 6 کان 5 يڻپا پوءِ  کان استعمال جي دوا  پر ريوڪ استعمال جو دوا مار جيت يدارڻدا مھل ڻيٿ تر يڻپا 

 يوڏ ڪڻس کي فصل۽  زمين۽  ريوڪ بند ڻيڏ يڻتي پا ڪڍڻيا سنگ  ڻان جھل. 

 

 اثرجو  ٺياڻلو

تائين.  يءَ ٽاٻُگل ۽  ڻرڪن ارينٽ واري مرحلي تي ڻرڪجي ن ارينٽپنيري ۽  ريڪخاص  ،آهن ڙقبوليند اثر جو ٺياڻلو اٽوٻسارين جا 

 ظاهر ٽجا اثر گھ ٺياڻدوران لو يٽاٻشامل آهي. ُگل  تائيٽمادن جي پئداوار ۾ گھ ڪ۽ خش ڙڻجي نشانين ۾ پنن جو س ڻزهريلي لو

 .يٿ يڻآ تائيٽاپت ۾ گھ اڪجي يٿاچي  تائيٽپئماني تي گھ يڏ۾ ُگل ۽ ان ۾ و يُڳڇهوندا آهن، پر 

 

 الِء حفاظتي قدم يٽوٻ

. ان الِء وقتي ۽ درست تشخيص واضح طور اٿتائين نقصان پرائن   %37طور سراسري سال هر ريڪ جي بيمارين۽  نڙيڪهاري 

 ؛وٿگھجي س ريڪتجويزن تي عمل  ينٺ. بيماريَء تي ظابطي جو بھترين طريقو احتياط آهي، جنھن الِء هييٿ يڻآ تائيٽتي نقصان ۾ گھ

 ڻ گھرجي،وئڌمستقل وقفي سان وزارن کي ا 

 ريوڪ مرمت جي ننٻ۽  ريوڪف اص۽  آجو کان پنن کنڪکان پوِء ُکتن ۽  ڻزمين کي فصل لھ، 

  هت ُهجن نه موجود جٻ شده تصديق جي ا،ٿ جنڪ تجويز جٻ شده تصديق الءِ  ان ريو،ڪ استعمال جٻصاف ۽ قوت مدافعت وارا 

 ،ريوڪ استعمال جٻ ڪپا کان جنٻ جي گند گاهه۽  داغدار بغير  صاف،



 

  سگھجي ائيٽگھ کي بيمارين ڙندڳل مان جيتن ته ريوڪمدتي ۽ قوِت مدافعت واري پوکائي  ٽگھ، 

 ۽  ينپک بيمارين، جيتن، جيئن ته( دوران هفتن نٻ)يا  اٿ ائنڳل وارا رڀ جي اوهان مھل جنھن ائجي،ڳوقت تي پنيري ۽ چنگي ل

 ،سگھجي رهي محفوظ کان حملي جي وئنڪ

  روجنٽنائ يڻگھ ته ڻاڪ اڇ ريو،ڪ عمل تي تجويزن وارين ڻرڪ استعمال ڻاڀ مخصوص پر ريو،ڪ نه استعمال ڻاڀپنھنجي ليکي 

 ،يٿ سگھي ائيڌو کي انديشي جي بيمارين۽  نڙيڪ جھهڪ

  لي زهري اڙجيت ج )فصل دوست(قدرتي  ڙندڪجو خاتمو  نڙيڪسارين ۾ موجود  ريو،ڪوارا طريقا استعمال  ڻمار اڙيڪقدرتي

 ،وٿسگھي  يٿ ھالءُ ڦجو  نڙيڪجنھن سان  ن،ڃدوائن جي استعمال سان مريو و

 وٿ سگھي ريڪ ھالءُ ڦ جو نڙيڪ۾ حقيقت وڪهارين ۾ زهريلي دوائن جو استعمال عام آهي جي، 

  ريوڪ نه استعمال دوائون زهريلي تائين ينھنڏ 40پوکائيَء جي، 

  ،وٿ ائيٽگھ کي بيمارين نڙيڪفصلن جي تبديلي به جيتن، 

 بيمارين مخصوص الءِ  ان و،ٿ سگھجي بچائي کان نقصان پھرين کان وقت کي فصل جي سارين سواءِ  کان اثر به نھنڪداوار تي يپ 

 ريوڪ حاصل ڻاڄ بابت

 

 (استعمال جو دواعن)ذرعي  لڪيميڪ

 فصل جي پيداواراستعمال  مناسب مقدار ۽ وقت تي)زرعي دوائون(  لڪئميڪ الءِ  ضابطي تي بيمارين۽  نڙيڪاهم آهي ته  ڻڻاڄاهو 

 الِء ڪارآمد آهي؛

 ُهجي برابر ماپ جي جن ريوڪ استعمال اوزار وارا وهاريڦ راٿصاف س. 

  ريو،ڪجي تجويز مطابق استعامل  مپنيڪوزن  

 ريوڪ عمل تي تدبيرن احتياطي الءِ  ڻيڏ وهاريڦ۽  ڻدوا کي مالئ. 

 

 البارو 

پھرين  نآهي. وقت کا مرحلو پت حاصل ڪرڻ ۽ ان جي معيار کي برقرار رکڻ الِء فصل جو وقت تي البارو انتھائي اهموڌيڪ اُ 

الباري سان گھڻو ان ڪچو ۽ کوکلو نڪري سگھي ٿو، ڪچو اَن پيسائي مھل آسانيَء سان ڀور ڀور ٿي ويندو ۽ ڦٽندو به ڪونه. 

موسمي اثرن ۽  .سگھي ٿوڇڻڻ ۽ پکين جي حملي جي ڪري وڏو نقصان ٿي  داڻن جو زمين ۾جيڪڏهن البارو دير سان به ڪبو ته 

 %80جڏهن اهو آهي  قتوڪرڻ جو مناسب ۽ صحيح  البار .ي ڪري معيار ۾ گھٽتائي اچي سگھي ٿيغير  مناسب رنگ جي ڪري ج

 ويندو آهي جنھن جو مطلب اهو آهي ته فصل پچي چڪو آهي. ٿي وڦِڪجو رنگ  نگي چڪا ُهجن ۽ سچپ فصل )سنگ(

 

 هدايتون الءِ  يالبار يجفصل  

 آهي ويندي يٿ پوءِ  کان ينھنڏ 30 جي يءَ ٽاٻ ُگل ريڪ ثرڪا اڪهجي، جي ,%22–20۾ نمي  جٻ 

 80–85% ويو ُهجي. يٿپيلو  وڪجو رنگ هل جنٻ 

 ڳڇي جي هيٺين حصي تي ٻج نرم نه پر سخت هجن،  

 .ٻج سخت هجن پر ڏندن سان چٻاڙڻ سان نه ڀُرن 

 

 يون؛ٿ سگھجن ريڪ البارو موجب طريقن نلڏ ٺهي ساريون

  :کي ُڳچي ۽ پالل سميت لڻڻنگن لڻڻ، 

 لڻيل فصل ڳاهڻ واري جڳھه تي گڏ ڪرڻ  :گڏ ڪرڻ، 

 ڳاهيل اَن کي باقي بچيل فصل کان الڳ ڪرڻ :ڳاهڻ، 

 ڪچي ۽ خالي اَن کي الڳ ڪرڻ :صفائي، 

 لڻيل فصل ٻنيَء ۾ سج جي هيٺان سڪائڻ: مطابق( زمين کي ُسڪائڻ )مرضي،  

 )لڻيل فصل جو عارضي طور ڍڳ ڪرڻ :پالل جو ڍڳ ڪرڻ )مرضي مطابق. 

 



 

 محل نقصان ائيءَ ڻل

  ڪيڌو نسبت جي ينٻ قسم جا جھهڪ سارين ،ڇڻڻ جو اَنَ  لڪپ يڳا کان وقت دوران عمل واري ڻڻل۽  وئنڪپکين، هوا، :ڇڻڻاَن 

 ،اٿ نڇڻ

 وڍاڏ ڻيٿ صحتمند يھرٻ جو تن پون، ريوڪ انٽو چيڳ سي آهن ويندا پچي ملڪم يڪجي اٽوٻاهي :نقصان جو ڻبيھ وقت وڻگھ 

 ،آهي هوندو لڪمش

 نقصان ريڪ جي ڃڻو رهجي جي نٽوٻ لڪپ۾  نيءَ ٻَ  ريڪ جي ھرائيءَ ٻاُ ۽  الپرواهي ياني،ڌبي :نقصان جو فصل لٺبي. 

 

 دوران نقصان اههڳ

  نڃصفائيَء دوران بُھه سان مليو و يڪجي اڻدا اڪاهي پ :نقصان مهل ڻيڏ هوا يا ڻرڪ ارڌان کي. 

 وٿ يڃو يوڙمھل زمين تي پکي اههڳ وڪاناج جي :نقصان مهل ائيءَ ٽب 

 وٿ ئيٿنقصان  ٽگھ ريڪجي  اههڳ يٺس ي،ڃ۾ رهجيو و نڳڇکان پوِء به  ڻرڪ اههڳ وڪاناج جي :نقصان مهل اههڳ . 

    

 الِء تجويزون ٺڻفائدو و رپورڀ

 ۽ الڀ کي نمي ڏيو، ريوڪ ائيڻوقت تي ل صحيح 

 جيڪ جو نپھرنٻ اههڳ۽  جيڪ وقت جي صبح ينھنڏ يڳسا ائيڻل هنڏج وٿ سگھجي ريڪ حاصل هنڏت ڀبھترين ال، 

  ُريوڪ پاسو کان ڻرک ريڪ ڳڍِ  ذريعي نڏَ گ،  

 ھنڇُ  نه کي يءَ ڻپا۽  زمين اُڳڇ جا ان ته ريوڪ وششڪ ، 

 (ريوڪ اندر جي نڪالڪ 24 جي ائيءَ ڻلُ  اههڳ) ريوڪ نه دير۾  اههڳ پوءِ  کان ائيءَ ڻل، 

 ريوڪ سان طريقي صحيح نگٽسي جي ريشرٿ، 

  ُيوڇڏ يڪڍ کي نڻ۽ خالي دا/ پالل ھه ب، 

 نڃو اميڏا کڪ سنھا جيئن ته يوڏکي سان هوا پ، 

 ريوڪ استعمال ُسپ وارو سوراخن نڏو الءِ  ڻرڪ صاف کڪ لھاٿ، 

  ريوڪ استعمال ُسپ وارو سوراخن َسنَھن الءِ  ڻرڪ صاف جٻسنھا، 

 ريوڪ صاف سان طريقي صحيح کي اَنَ  پوءِ  کان اههڳ، 

 اليوٿپُ  اليوٿاُ  يروڀ ڪه ٽ۾ گھ ٽ۾ گھ ڪالڪبھتر نتيجي الِء اناج کي  ايو،ڪاناج کي ترپال يا گادلي تي س، 

  گُھرجي ڻهئ رٽمي يٽسين  3– 5 سطحاناج الِء تھه جي، 

 ريوڪ پاسو کان ڻائڪسُ  سان دير ايو،ڪسُ  کي اناج سگھي يٿ جلدي جيترو پوءِ  کان اههڳ. 

 

 ڻرڪ۽ صفائي  ڻڻاڇ

 ريوڪفائي ص ذريعي مشين يا نٿه، 

 يوڇڏ يڪڍ اڻدا خالي۽  بوهه ک،ڪ، 

 ريوڪ استعمال يلڏ۽ ُسپ جو گکي پ، 

 ايوڏا کي کنڪي جي هوا سان کپ، 

 ريوڪ استعمال ُسپ وارو سوراخن نڏو الءِ  ڻرڪ صاف کڪ لھاٿ، 

  ريوڪ استعمال ُسپ وارو سوراخن َسنَھن الءِ  ڻرڪ صاف جٻسنھا 

 

 ريوڪمحفوظ طريقي سان  ذخيرو

 جٻ۽  وٿ ئيڏ حفاظت خالف جيتن وڪلڇ تي سارين ته ڻاڪ اڇ و،ٿ سگھجي ريڪ ذخيرو نموني بھترين۾  لڪچانور سارين جي ش

 پکين يتن،ج۽  يٿ بچائي کان ڻيٿ آلي پوءِ  ڻيٿ ڪخش کي اناج اندوزي ذخيري.محفوظ وٿ رکي محفوظ کان ڻيٿ ختم کي صالحيت جي

 .يٿ رکي محفوظ ڻپ کان ئنڪُ ۽ 

 



 

 يون،ٿ سگھجن ريڪزخيرو  وقت تائين يڻگھ ساريون 

  ڻ گھرجي،برقرار رک  %12الِء  جٻتائين ۽   %14اناج الِء َنمي  

  ڻ گھرجي،رک محفوظ کان وغيره ئنڪُ اناج کي جيتن، پکين ۽ 

  ڻ الِء اُپاَء وٺڻ گھرجن،بچائ کان ڻيٿ پيدا نمي يھرٻ ريڪبرسات ۽ هوا جي مينھن / اناج ۾ 

 5يا گرمي پد ۾ %1۾ نميءَ  کان ليول يلڪ تجويز ته آهي اصول اهو الءِ  جٻ°C جيوٽگھ ڌا وڌا زندگي جي جٻ ريڪ جي اريڌوا 

 .يڃو

 

 جا طريقا ڻرڪذخيرو  ساريون

  ميٽرن کان مٿي نه َسٿڻ گُھرجي 04کي َڪٽن، 

 َڪٽن کي ِڇِت، ڇني يا پاڻيَء کان محفوظ ترپال هيٺان َسٿڻ گھرجن، 

 َڪٽن جي هيٺان ۽ چوڌاري هڪ ميٽر جي وٿي رکو، 

 َڪٽن کي تختن جي مٿان يا زمين کان مٿي سٿيو، 

 َڪٽن کي اهڙي نموني سٿيو جو ضرورت پوڻ تي واس ڏئي سگھجي. 

 

 وارو طريقو ءَ بندي هوا

هوا  اثرائتو آهي، وڻکان بچاُء الِء هوا بندي )ُگندي وغيره( وارو طريقو تمام گھ يڙ۽ جيت ج ڻجي نمي کي برقرار رک جٻگرم عالئقن ۾

 رنٽل 25سائيز ۾  يڍجيترو اَن، نن تنڪَ  نڏو 50سائيز وارين ۾  يڏجن ۾ و يون،ٿ۾ اچن  لينڪجي ُگذر کان محفوظ گنديون مختلف ش

 . اٿسستا پون  وڻجي گنجائش وارا گھ ننٽ 300کان  01۽  اٻوارا تيل وارا د رنٽل 200 ا،ٻد اڍنوارا ن

 

 داواريجي پ جٻ

 نکي الءِ  ان ا،ٿ سگھن ريڪ تيار ڻپا تي زمين پنھنجي جنسون جون جنٻ شده منظور الِء، ڻرڪهاري پنھنجي ضرورت جي پوري 

 گُھرجي ڻرڪ عمل تي هدايتن نٺهي

 ُهجي ڪبيمارين کان پا اڪجي ريوڪزمين جي چوند  يڙاه :ڊزمين جي چون، 
 بچي کان جنسن جي قسم مختلف تي ھهڳج ڪه جيئن ته گھرجن، ڻپوک نه قسم مختلف تي ھهڳج ڪه الِء، جٻ :ههڳج ڳال 

 ريڪ استعمال نموني ئتي اثرا کي فاصلي جي زمين۾  صورت ئيٻ ُهجي، نڪمم شايد ڻرڪ ڳال ھهڳج تي وقت. سگھجي

 ،وٿ سگھجي

  ،ڻرڪفصل جي حفاظت رواجي طريقي يا جيت مار )زهريلي دوائن( سان : حفاظت کان گاهه گند۽  بيمارين ن،ڙيڪجيتن 

  ،گُھرجي

  ُقتو بھترين جو ڏگُ  يا صفائي آهي، ضروري انتھائي خاتمو جو نٽوٻ ضروري غير مان فصل الءِ  صفائيءَ  جي جٻ :يا صفائي ڏگ 

 ،اچن تي ُگلن اٽوٻ هنڏج آهي هوندو هنڏت

 يڪهل اُڳڇ %95 85هنڏکان پوِء هوندو آهي، ج ينھنڏ 35-30جي ڳڻل گل وقت بھترين جو ائيءَ ڻعام طور تي ل: اههڳ۽  ائيڻل 

 اههڳ۽  ائيڻل ريو،ڪمشين سان نه  ائيڻفصل جي لُ  ائجي،ڪالِء س ينَھنڏ 3-2کان پھرين  اههڳفصل کي  يلڻل ين،ٿرنگ جا  يڦڪ

 ڻرڪمحفوظ  ائي،ڳپرچيون ل ري،ڪ۾ بند  نَڪٽ جٻکان پوِء  ڻائڪگُھرجي، سُ  ڻرک روٿکي صاف س ھهڳواري ج اههڳمھل، 

 گُھرجي.

  

 سطح تي اگھه  يڪجو مل سارين

  کان لوڪ1480/40هوندو آهي ۽ موسمي اگھه  لوڪ  1950/40روپيا کان  لوڪ  1876/40۾ اگھه  يءَ ڊمن يٻڌسارين جو 

 .آهي هوندو تائين لوڪ1150/40
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)اي سي ايف( جي تڪنيڪي سهڪار سان تشڪيل ڏنو آهي جيڪو سنڌ  هي ڪتابچو رورل سپورٽ پروگرامز نيٽورڪ، ايڪشن اگينسٽ هنگر

 ۾ غذائي کوٽ ۾ بهتري جي پروگرام )پروگرام فار امپرووڊ نيوٽريشن اِن سنڌ( اڪسيلريٽيڊ ايڪشن پالن، گورنمنٽ آف سنڌ جي معاونت سان سنڌ

يورپين يونين جو مالي تعاون حاصل آهي عملدرآمد ٿي رهيو آهي، هن پروگرام کي ۾   

 


