
 

 آلو کے کاشتکار اپنا بیج خود پیدا کریں

دیگر فصلوں کی نسبت آلو کی فصل اگانے پر زیادہ اخراجات اٹھتے ہیں اور ان اخراجات میں سب 

سے زیادہ حصہ بیج کا ہوتا ہے۔ ا ٓلو کی کاشت کے لیے ایک ٹن سے زیادہ بیج فی ایکڑ)ڈھائی سے 

 ل الگت کاتین ٹن فی ہیکڑ ( کی ضرورت ہوتی ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ آلو کا کاشتکار فصل کی ک

فیصد حصہ صرف بیج پر خرچ کرتا ہے ۔ ایک عام کاشتکار اکثر اتنی بڑی رقم یکمشت 04سے 04

خرچ کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا اور پھر وقت پر بیج خریدنے کا انتظام مشکل ہو جاتا ہے ۔ 

ی اسکی دوسری اہم بات یہ ہے کہ کاشتکار شش و پنج میں رہتا ہے کہ اتنا مہنگا بیج خرید کر بھ

 فصل کامیاب ہو گی یا نہیں ۔

آلو کے کاشتکار اپنی آئندہ فصل کیلئے اپنے کھیت میں بیج پیدا کریں اور پھر اس بیج کو میدانی  

 :عالقوں میں بھی فروخت کریں ۔ اس سے ان کو مندرجہ ذیل فوائد ہونگے

ار بڑھ جائے گی اور کاشتکار کے بیج کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی جس سے اسکی پیداو          ٭

 یہ بیج زیادہ سالوں تک چلے گا ۔



بیج آلو عام آلو کے مقابلے میں مہنگا فروخت ہو گا۔          ٭  

کاشتکار کو اپنا پیداکر دہ بیج کم الگت میں حاصل ہو گا جس سے اسکی پیداواری الگت کم           ٭

 ہو جائے گی اور آ مدن بڑھ جائے گی۔

کے استعمال سے نئی اقسام کی بیماریاں )جو اکثر بیج کے ساتھ آتی ہیں ( اپنے بیج           ٭

کاشتکار کے کھیت میں داخل نہیں ہونگی، اسکی پریشانیاں اور سپرے کے اخراجات کم ہو جائیں 

گے۔ آئیے اب ان طریقوں کی بات کرتے ہیں جن پر عمل کر کے اچھا بیج پیدا کرتے ہوئے اور اس 

ور بہار میں میدانی عالقوں کے کاشتکاروں کو کر سکیں گے۔کی فروخت موسم خزاں ا  

 بیج پیدا کرنے کا پروگرام

 سب سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ اچھا بیج ہوتا کیا ہے؟ 

 آلو کے اچھے بیج میں مندرجہ ذیل خوبیاں ہونی چاہئیں۔

ھیلتی ہیں وائرس کی بیج ہر قسم کی ان بیماریاں سے پاک ہو جو بیج کے ذریعے پ                ا۔

 بیماریوں کا خاص خیال رکھیں۔

بیج خالص اسی قسم کا ہو جو زمیندار کاشت کرناچاہتا ہے۔             ب۔  

بیج کی خوابیدگی )فصل کے برداشت کے بعد کا وہ دورانیہ جس میں آلو بطور بیج               ج۔

ساڑھے تین مہینے میں بھرپور فصل اور استعمال نہیں ہو سکتا( پوری ہو چکی ہو تاکہ بیج تین یا 

 پیداوار دے سکے ۔



ملی میٹر سائز کے ہوں تو بہتر ہے۔ اس سے بیج کی مقدار میں کاشتکار کو 00تا 50بیج کے آلو 

فائدہ ہو گا اورفصل ایک جیسی نظر آئے گی۔ زیادہ موٹے اور ضرورت سے زیادہ چھوٹے آلو بیج 

 کے لیے نہ رکھے جائیں۔

کے بنیادی اصول بیج پیدا کرنے  

بیج کا آلو کھانے کے آلو سے مختلف خصوصیات کا حامل ہوتا ہے کیونکہ اس نے آگے چل کر 

مزید آلو پیدا کرنے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو اگانے اور پیدا کرنے کی کچھ خصوصی 

 ضروریات ہوتی ہیں۔ ذیل میں ہم ان ضروریات کا ذکر کرتے ہیں۔

 ۔اچھا بیج1

یوں تو اچھا بیج ہر فصل میں کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے لیکن اس کی اہمیت ان فصلوں میں زیادہ 

ہوتی ہے جو غیر مروجہ بیجوں سے اگائی جاتی ہیناور جن میں بیج کی بہت زیادہ مقدار استعمال 

ََ آلو اور گنا یہ دونو ں ایسی فصلیں ہینجو قدرتی بیجوں سے نہیں اگائی جا تینبلکہ ان ہوتی ہے مثالَ

کو اگانے کے لیے ان کے تنوں کو بطور بیج استعمال کیا جاتا ہے ۔ جو آلو ہم کھاتے ہیں اور بطور 

 بیج استعمال کرتے ہیں وہ نباتاتی طور پر ایک تناہی ہے۔

بیج پیدا کرنے کے لیے جو بھی بہترین بیج ا ٓپکو مل سکے وہ استعمال کریں۔یہ بات یاد رکھیں کہ 

کوالٹی میں آپ کے لگائے ہوئے بیج سے کمتر ہو گی۔اسکی وجہ یہ ہے کہ جب ایک آپکی پیداوار 

بیج اگتا ہے اور فصل دیتا ہے تو ساتھ میں اسکے اندر جو بیماریاں موجود ہوں گی )چاہے بہت ہی 

معمولی ہی کیوں نہ ہوں( وہ بھی بڑھتی جائیں گی یعنی آپ کی حاصل کی ہوئی پیداوار آپ سے 

ہوئے بیج سے کمتر ہو گی۔ لیکن شرط صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے جس  شروع میں لگائے

بنیادی بیج سے آپ اپنا پروگرام شروع کرتے ہینوہ کوالٹی میں بہت ہی اچھا ہو ۔ بہتر ہو گا اگر آپ 

 تصدیق شدہ آلو کاشت کریں۔



 بیج کے لیے الگ پالٹ لگائیں

اور کچھ فاصلے پر لگانا چاہیے۔ اس بیج پیدا کرنے کا پالٹ آلو کی خوراک والی فصل سے الگ 

کم ہو جائے گا۔خاص کر وائرس کی موزیک ؤ سے بیج کی فصل میں وائرس کی بیماریوں کا پھیال

اس طریقے سے کم ہوسکتا ہے۔ وائرس کی یہ بیماری تیلے کے کیڑوں ؤکا پھیال (Mosaic)بیماری

ر پودے سے صحت مند پودے کے ذریعے پھیلتی ہے اور یہ کیڑے چند سیکنڈ میں وائرس کو بیما

میں منتقل کردیتے ہیں۔ چونکہ تیلے کے کیڑے اس وائرس کو منہ میں لے کر منتقل کرتے ہیں اس 

مزید کم ہو سکتا ؤ محدود ہوتا ہے اور فاصلہ دینے سے یہ پھیالؤ لیے فصل میں وائرس کا پھیال

اگر یہ فاصلہ ممکن نہ ہو  میٹر دور ہونا چاہیے۔04ہے۔خوراک کی فصل سے بیج کا پالٹ کم از کم 

تو پھر بیج کے پالٹ میں کناروں کی چند کیاریوں کو بیج میں شامل نہ کریں۔ اس سے بھی آپ کے 

 آئندہ کے بیج میں وائرس کے اثرات کم ہو جائینگے۔

 فصلوں کا ہیر پھیرکریں

کم کرنے کا ایک ہی زمین میں فصلوں کو تبدیل کرتے رہنا چاہیے۔ کسی بھی فصل میں بیماریوں کو 

ایک قدرتی بہترین طریقہ ہے۔ اس سے کھیت میں کسی فصل کی مخصوص بیماریوں کے جراثیم 

بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ جب آپ دوبارہ اپنے کھیت میں وہ فصل دوسری اقسام کی فصلیں لگانے 

ور کے بعد لگاتے ہیں تو اس فصل پر بیماریاں بھی کم لگتی ہیناور پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے ا

جڑی بوٹیاں بھی خود بخود کم ہو جاتی ہیں۔ آلو کی فصل میں یہ ہیر پھیر اور بھی زیادہ ضروری 

ہوتا ہے کیونکہ ایک تو آلو زیر زمین پیدا ہوتے ہیں اور جب آلو کے پودے پر کوئی بیماری حملہ 

زمین پر آور ہوتی ہے تو پودے کے ساتھ زمین بھی جراثیم سے آلودہ ہو جاتی ہے اور پھر جب اس 

صحت مند بیج بھی کاشت کیا جائے تو وہ بھی اس بیماری سے متاثر ہو جاتا ہے۔دوسری بات یہ ہے 

کہ آلو کا بیج بذاِت خود آلو کے تنے کی ایک قسم ہے اور اگر زمین میں بیماری موجود ہو تو اس 

 تنے کو آسانی سے لگ جاتی ہے۔



بیج کی فصل ایسے کھیت میں لگائیں جس پر اپنے آئندہ کے بیج کو بیماریوں سے بچانے کے لیے 

 کم از کم دو سال سے آلو کی فصل کاشت نہ کی گئی ہو۔

 بیج کے پالٹ میں سالم آلو لگائیں

تا 50آلو کی بیج کی فصل کے لیے ہمیشہ سالم آلو لگائیں۔بیج سائز )مرغی کے انڈے کے برابر (یا 

ہونگے ملی میٹر کے سالم آلو لگانے سے مندرجہ ذیل فائدے 00 : 

زمین کے اندر اگر کچھ بیماریاں ہوں بھی تو وہ بیج کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گی یا ان           ٭

کے اثرات بہت ہی کم ہونگے اس طرح آپ کا پیدا کردہ بیج صحت مند رہے گا۔کٹے ہوئے آلو لگانے 

ں۔سے زخموں کے ذریعے بیماریوں کے جراثیم باآسانی بیج میں داخل ہو جاتے ہی  

سالم آلو سے اگائی گئی فصل اچھی اور بڑھوتری میں یکساں ہو گی۔          ٭  

سالم آلو میں آنکھیں زیادہ ہوتی ہیناس لیے ہر آلو سے بہت سارے تنے اگیں گے جس سے           ٭

 پیداوار اور بڑھے گی۔

نا ضروری ہو تو ں تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اگر کاٹؤبار بار کاٹنے کے عمل سے بیماری تندرست آلو

پھر ہر کاٹنے کے عمل کے بعد چاقو/چھری کو صابن محلول یا ڈیٹول والے پانی میں ڈبوئینلیکن 

 کاٹنے کا یہ عمل بیج والی فصل کے لیے نہ کریں۔

اگر پنجاب سے بیج کے لیے تازہ آلو آئے تو اس کو کاٹ کر کاشت کریں کیوں کہ تازہ          نوٹ:

و اگاؤبہت لیٹ اور کم ہوتا ہے۔ اکثر اوقات بہت سارے بیج زمین کے اندر آلو اگر نہ کاٹا جائے ت

 خراب ہو جاتے ہیں۔



 کھیلیوں یا وٹونمیں بیج کم فاصلے پر لگائیں

بیج کے آلو پیدا کرنے کے لیے کھیلیوں)دو پچوں(میں بیج قریب قریب لگائیں۔ عام فصل کے لیے 

انچ ہونا 6سے0کے آلو پیدا کرنے کے لیے یہ فاصلہ انچ کے فاصلے پر لگایا جاتا ہے۔ بیج 04تا8بیج 

چاہیے۔ اس سے تھوڑے رقبے میں زیادہ بیج حاصل ہو جائیگااور آلو زیادہ موٹے بھی نہیں ہونگے 

ں کی تعداد زیادہ ہو گی یہی درمیانی جسامت بیج کے لیے ؤبلکہ پیداوار میں درمیانی جسامت کے آلو

 اہم ہے۔

 فصل کی نگرانی کریں

پالٹ کی نگہداشت ایک ذخیرے)نرسری( کی طرح کریں۔بیج کا پالٹ ذخیرے کی طرح بیج کے 

تھوڑی جگہ میں لگایا جاتا ہے اور پھر نرسری کی طرح زیادہ رقبے کو بیج فراہم کرتا ہے۔ اس 

کی روک تھام آسانی سے کی (Blights)چھوٹے پالٹ میں وائرس کی بیماریاں اور جل کی بیماریوں

 جا سکتی ہے۔

بیج پیدا کرنے کے لیے مثبت چناؤاچھا   

اس طریقہ میں کھیت سے بہترین اور صحت مند پودوں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ان کو چھڑی سے 

نشان لگا دئیے جاتے ہیں۔ اُن کو باقی ماندہ فصل سے علیحدہ برداشت کر لیا جاتا ہے اور اُن کو 

جب اگلے سال کیلئے بیج کے طور پر لگایا جاتا ہے، پودوں کے انتخاب کا صحیح وقت وہ ہے کہ 

دن کی ہو جائے۔ 60-04فصل پر پھول آ رہے ہوں یا پھر فصل   

 بیماری کے تسلسل کو ختم کرنے کے لیے منفی چناؤ

اس طریقہ کار میں کھیت سے بیماری پودوں کو آلوؤں سمیت نکال دیا جاتا ہے بشرطیکہ کھیت میں 

لفیفیصد سے زیادہ نہ ہو، فصل میں دو دفعہ پودوں کی ت0بیمار پودوں کی تعداد (Roguing)  کا



دن کی  64-00دن کی ہو اور دوسری مرتبہ جب فصل00عمل کرنا چاہیے۔ پہلی دفعہ جب فصل

ہو۔بیمار پودوں کو تلف کر کے بیماری کے منبع کو ختم کریں۔ بیمار پودوں کی تلفی بیماری پر قابو 

ں سمیت ؤپانے کی ایک ترکیب ہے جس میں بیمار پودوں کی شناخت کر کے انہیں کھیت سے آلو

کہتے ہیں۔ جس کھیت میں ؤ نکال کر ضائع کر دیا جاتا ہے۔ پودوں کی اس طرح تلفی کو منفی چنا

بیمار پودے زیادہ ہوں وہاں صحت مند پودوں کو چن کر ان سے بیج حاصل کیا جاتا ہے۔ اس عمل 

کہتے ہیں۔ؤ کو مثبت چنا  

مل اپنایا جائے۔کا عؤ نوٹ: پانچ فیصد سے زیادہ بیمار پودے ہوں تو مثبت چنا  

 تلف کیے جانے والے پودوں کی شناخت

تلف کیے جانے والے پودوں کی شناخت بہت ضروری ہے۔ ان کو دو درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا 

 ہے۔

٭۔آلو کی دوسری اقسام کے پودے                                               ٭۔بیمار پودے  

 بیمار پودے

پھپھوندی والی بیماریوں کی عالمات کھیت میں بیمار پودوں کی نشاندہی کرتی  وائرس ، بیکٹیریا اور

ہینلٰہذا وہ تمام پودے جن کے پتے اوپر کی طرف مڑے ہوئے ہوں یا جن کا سائز عا م پتوں سے 

چھوٹا ہو یا شکل بگڑی ہوئی ہویا جن کے اوپر بھورے بھورے داغ ہوں، قد چھوٹا ہو یا بہت زیادہ 

ہوں، ایک یا دو تنے مرجھائے ہوئے ہوں، ان تمام پودوں کو بیمار تصور کریں۔ پتلے پتلے تنے  

 

 



 آلو کی دوسری اقسام کے پودے

ایک ہی کھیت میں ایک سے زیادہ آلو کی اقسام اگانے سے فصل کی پیداوار اور منڈی میں اسکی 

وں تو ان کے پتوں قیمت متاثر ہوتی ہے لٰہذا ایک ہی قسم اگائی جائے۔ اگر دوسری اقسام کے پودے ہ

 ، تنوں کی رنگت اور شکل سے پہچانتے ہوئے کھیت سے نکال دیں۔

 پودوں کی تلفی کا طریقہ کار

پودوں کی تلفی کو موثر بنانے کے لیے بیمار ، ناپسندیدہ اور دوسری اقسام کے پودوں کو شناخت 

ََ بعد تلف کریں۔ عام طور پر اگنے کے چند دن بعد ہی تلفی کا عمل شروع کریناور اس  کے فوراَ

عمل کو قطاروں میں پودوں کے پتوں کا ایک دوسری کے ساتھ ملنے سے پہلے پہلے مکمل ہو جانا 

 چاہیے۔

 پودوں کو ضائع کرنا

بیمار پودوں کو زمین کے اندر دفن کر دینیا انہیں جال دیں تاکہ بیماری آگے نہ پھیل سکے۔  

 برداشت سے پہلے فصل کی بیلیں کاٹ لیں

داشت سے دس پندرہ دن پہلے بیلیں کاٹ لیں ۔ بیبلیں کاٹنے کا مقصد یہ ہے کہ آلو کا فصل کی بر

چھلکا پک کر سخت ہو جائے اس کے ساتھ ہی یہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ پتوں پر یا تنے پر کوئی 

ں میں پہنچنے سے رہ جاتی ہے۔ اس سے بیج بیمار ہونے ؤ)تازہ( بیماری لگی ہو تو وہ نیچے آلو

جاتا ہے پہاڑی عالقوں کے کاشتکار اپنی فصل میں خود بیلیں کاٹنے کا وقت معلوم کر  سے بچ

لینکیونکہ ان عالقوں میں کاشت اور برداشت کا وقت عالقے کی بلندی کے ساتھ بدلتا ہے۔ چھلکا 

 پکنے کے لیے دس پندرہ دن کا وقت ضرور دیں۔



نہ بیج کی پیداوار پر بہت برا اثر پڑ جائے یہ احتیاط ضرور برتیں کہ کچی فصل کی بیلیں نہ کاٹینور

 گا۔ جب نیچے آلو سائز میں اچھے ہو جائیں۔

 فصل کی برداشت 

ں کا چھلکا پک ؤروز بعد کریں تاکہ نیچے بنے ہوئے آلو00تا 04بیج کی برداشت بیلیں کاٹنے کے 

کر سخت ہو جائے۔ ویسے بھی میدانی عالقوں میں پہاڑی فصل نکالنے میں دیر کرنے سے آلو زمین 

میں خراب نہیں ہوتے کیونکہ اس وقت سردی کا موسم ہوتا ہے۔لیکن بہت زیادہ دیر تک بھی آلو 

مین میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اس سےز Rhizoctoniaزیادہ ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ 

ں کو حتی االمکان زخمی ہونے سے بچائیں۔ؤ برداشت کے وقت آلو          ٭  

جس آلو کا چھلکا اترتا ہو وہ بمشکل اگلی فصل تک پہنچتا ہے ایسے آلو سے پانی جلدی           ٭

تا ہے اور تھوڑے عرصے میں ختم ہو جاتا ہے۔خارج ہونا شروع ہو جا  

گیلے آلو بوریوں میں نہ بھریں ورنہ خراب ہو جائیں گے۔          ٭  

سٹور میں زیادہ بوریاں اوپر تلے نہ رکھیں اگر ہو سکے تو آلو کی بوریوں کو کھڑی حالت           ٭

 میں رکھیں۔

یا بیس دن تک کھیت میں ذخیرہ کر لیناس سے ں کو کم از کم پندرہ ؤبرداشت کے بعد آلو          ٭

آلو خشک ہو جائینگے ، چھلکا بھی سخت ہو جائیگا اور جو آلو خراب ہونے ہوں گے ان کا پتہ بھی 

 چل جائے گا۔

 



 اپنے بیج کی گریڈنگ یا درجہ بندی کریں 

ل دیں۔بیج کے آلوؤ ں میں سے بیمار ، بد شکل، زخمی اور بہت چھوٹے آلو نکا               ٭  

جن آلوؤ ں سے پانی رستا ہو ان میں بیماری ہوتی ہے ایسے آلو بھی نکال دیں۔              ٭   

اگر آپ کا بیج کافی ہو تو بہت بہت موٹے آلو بھی نکال دیں لیکن اگر بیج کے آلو آپ                ٭

 کی ضرورت پوری نہ کرتے ہوں تو انکو بیج میں رہنے دیں۔

 

 


