
 

 آلو کی فصل میں جڑی بوٹیوں کا تدارک

 

ہر وہ پودا جو اپنی اصلی جگہ پر نہ ہو اسے ہم جڑی بوٹی کہتے ہیں۔ یہ فصل کے ساتھ خوراک اور 

جگہ کے لیے مقابلہ کرتی ہیں۔ کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کے لیے میزبان کا کردار ادا کرتی ہیں 

 اس لیے اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے بر وقت تدارک بہت ضروری ہے۔

کی فصل کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ جڑی بوٹیوں کے بیج تازہ گو بر کھاد جڑی بوٹیاں آلو 

کے ساتھ ہی کھیت میں منتقل ہو جاتے ہیں اور زیادہ نمی و خوراک اور سورج کی روشنی میں 

جڑی بوٹیوں کی بڑھوتری کا عمل بہت تیز ہوتا ہے جو کہ پیداوار کو بری طرح متاثر کرتاہے اور 

فیصد ہے۔ اگر بروقت ان کا تدارک نہ کیا جائے تو پیداوار میں 03سے51ی کا تناسب پیداوار میں کم

کمی کے عالوہ جڑی بوٹیوں کا کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے اور فصل کی برداشت بھی مشکل ہو جاتی 

 ہے۔

عام طور پر آلو کی فصل میں چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں مثالً باتھو، کرنڈ، اٹ سٹ، گاجر بوٹی، 

رہ، چوالئی، جنگلی پالک، جئی، للی اور مینا وغیرہ کے ساتھ ساتھ گھاس نما جڑی بوٹیاں مثالً شاہت

 ڈیال، سوانکی،دمبی سٹی اور مدھانہ گھاس بھی پائی جاتی ہیں۔



عام طور پر دیسی طریقوں سے ہی جڑی بوٹیوں کا تدارک کیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں ہاتھوں سے 

بوٹیوں کا کنٹرول کیا جاتا ہے۔ عام طور پرپہاڑی عالقوں میں ہل چالکر اور ٹریکٹر سے جڑی 

کھرپہ، رمبہ، کسی یا کسولے کی مدد سے جڑی بوٹیوں کا تدارک کیا جاتا ہے اورکچھ عالقوں میں 

گینتی سے جڑی بوٹیوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ پہاڑی عالقوں میں عام طور پر آلو کی فصل اپریل 

انچ ہو جائیں تو 4سے 0فصل کاشت کرنے کے ساتھ جب پودے اورمئی میں کاشت کی جاتی ہے۔ 

پودوں کے اردگرد جو بھی جڑی بوٹی ہو تو کھرپے یا رمبے سے گوڈی کر کے ان کو تلف کر دیں۔ 

بارگوڈی ضرور 0-2فصل کو کیڑے مکوڑوں اور جڑی بوٹیو ں سے بچانے کے لیے بعض اوقات 

ٹیاں زیادہ تیزی سے بڑھتی ہیں۔ بارش کے کرنی چاہیے اور خاص طور پر بارش کے بعد جڑی بو

بعد جب زمین میں وتر آ جائے تو گوڈی کر کے جڑی بوٹیوں کو ضرور ختم کرنا چاہیے۔ اس طرح 

 ہم اگر جڑی بوٹیوں کو کنٹرول یا تلف کر دیں گے تو بہت فائدہ ہو گا۔

 آلو کا بیج تیار کرنے میں جڑی بوٹی مار دوائیوں کا استعمال

تلفی کے لیے دیسی طریقوں کے ساتھ ساتھ جڑی بوٹی مار دوائیوں کا استعمال کرنا  جڑی بوٹیوں کی

چاہیے۔جڑی بوٹی مار دوائیاں مناسب طریقے سے استعمال کرنی چاہئیں ۔ میٹرک اور زنکر اچھی 

 جڑی بوٹی مار دوائیاں ہیں۔
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