
 

 

 ترشاوہ پھلوں کی نرسری

 

ترشاوہ کی نرسری میں سب سے پہلے روٹ سٹاک کو تیار کیا جاتا ہے۔ ترشاوہ کے لیے عام طور 

 پر کھٹی کا بیج کاشت کیا جاتا ہے۔

 بیج کی تیاری

ترشاوہ کی روٹ سٹاک تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے کھٹی کاپھل لیا جاتا ہے۔ کھٹی کا پھل 

چاقوں سے اس طرح کاٹا جائے کہ بیج زخمی نہ ہو۔ پھل کو ہاتھ سے نچوڑ کر بیج کو گودے سے 

ے لیے سایہ دار علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ پھر بیج کو پانی سے دھو لیا جاتا ہے۔ بیج کو خشک کرنے ک

 جگہ کا انتخاب کریں۔

 بیج کی کاشت کا وقت

 ترشاوہ کا بیج ستمبر، اکتوبر اور فروری، مارچ میں کاشت کیا جاتا ہے۔



 زمین کی تیاری

بیج کو کھلی زمین میں کیاریاں بنا کر بھی کاشت کیا جاتا ہے۔ اس کے عالوہ بیج کو پالسٹک کی 

تھیلی اور مختلف قسم کی ٹرے یا برتنوں میں بھی لگایا جا سکتا ہے۔بیجائی سے پہلے مٹی کو اچھی 

ں نامیاتی طرح تیار کر لیں۔ اس میں گوبر کی گلی سڑی کھاد وافر مقدار میں مال لیں اس سے مٹی می

 مرکبات کا تناسب بڑھ جاتا ہے جو زمین کو نرم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

 بیجائی کا طریقہ

بیج کو چھوٹی چھوٹی کیاریوں مینکاشت کیا جاتا ہے۔ بیج کو زمین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر اس کو 

اگاؤ سے پہلے فوارے  پھل یا پتوں کی گلی سڑی کھاد سے ڈانپ کر فوارے سے پانی دیا جاتا ہے۔

 سے روزانہ آبپاشی کرنی چاہیے۔

 پودوں کی نرسری میں منتقلی

چھ ماہ کے بعد پودوں کو نرسری میں منتقل کیا جاتا ہے۔ منتقلی کے دوران پودوں سے پودوں کا 

سینٹی میٹر ہونا چاہیے۔06سینٹی میٹر اور قطار سے قطار کے درمیان فاصلہ51فاصلہ  

 پیوندکاری

بھال کی جائے تو پودا نرسری میں منتقلی کے ایک سال بعد پیوندکاری کے قابل ہو  مناسب دیکھ

جاتی ہے۔ پیوند کاری کے دوران تمام روٹ سٹاک کو اچھی طرح پرکھ لیا جائے کہ اس کی 

بڑھوتری کیسی ہے۔ کسی قسم کا کھاد اور سپرے پیوندکاری سے کم از کم دو ہفتے پہلے نہیں کرنا 

کے لیے اوزار صاف اور جراثیم سے پاک ہونے چاہئیں۔ چاہیے۔ پیوندکاری  



 پودوں کی کاشت و دیکھ بھال

 :پودے لگاتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے

مناسب روشنی۔خاص طور پر صبح کے وقت پودے کی خوراک کے لیے الزمی جزو ہے۔          ۔۱

ہے۔ روشنی کی مدد سے پودا اپنی خوراک خود تیار کرتا  

پودوں کے درمیان مناسب فاصلہ         ۔۲  

پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام موجود ہو۔ جہاں نکاسی آب کمزو ہو وہاں پر کھائی بنائی          ۔۳

 جائے۔

کاشت کے انتظامات کے لیے رسائی آسان ہو۔         ۔۴  

 ترشاوہ کی کاشت کی ترتیب اور فاصلہ

فٹ ہونا 51×51ما لگایا جا سکتا ہے۔ پودوں سے پودوں کا فاصلہپودوں کو مربع نما یا مستطیل ن

 چاہیے۔

 (شاخوں کی تراش خراش )پروننگ

ترشاوہ کے باغات میں دسمبر اور جنوری میں پروننگ کی جاتی ہے۔ اس میں بیمار اور اطراف کی 

 شاخوں کا ہٹایا جاتا ہے۔

 

 



 کھادوں کا استعمال

کاشت سے پہلے زمین میں سلوریز کیمیائی کھادوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ کھادوں کا مناسب 

کا مناسب استعمال پودے کی عمر کے حساب سے کرنا چاہیے۔ NPK استعمال بہت ضروری ہے۔

 پہلے سال میں کسی قسم کی کھاد استعمال نہیں کرنی چاہیے۔

 مدر بالک

افزائش کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اصل جب نرسری کامیاب ہو جائے تو اس کی 

 :پودوں میں کسی قسم کی مالوٹ نہ ہو۔ اچھی نرسری کے لیے الزمی ہے کہ

پودا          ٭  True to Type ہو۔ بالکل اپنی اصلی حالت میں ہو۔ 

بیماریوں سے پاک ہو۔          ٭  

سائن ہمیشہ اس پودے سے لیا جائے جو بارآور ہو۔          ٭  

پودوں کا مناسب ریکارڈ ہو          ٭  

پودے تصدیق شدہ ہوں          ٭  

پودوں کو سٹور کرنے کے لیے مناسب انتظامات موجود ہوں۔ جہاں روشنی، نمی، گیسوں کا اخراج 

رین ہاؤس بنائے جاتے ہیں مثالً مناسب ہو۔ پودوں کو سٹور کرنے کے لیے مختلف قسم کے گ

پالسٹک سے بنائے گئے گرین ہاؤس، فائبر گرین ہاؤس، الٹر روشنی برداشت کرنے والے گرین 

 ہاؤس، لیت ہاؤس وغیرہ۔



 

 تصاویر

 
الم ٓاباد میں ترشاوہ پھلوں کی کلین نرسریقومی زرعی تحقیقاتی مرکز اس  
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 قومی زرعی تحقیقاتی مرکز اسالم ٓاباد میں ترشاوہ پھلوں کی کلین نرسری

http://www.kisanbethak.com/wp-content/uploads/2018/02/IMG_3893.jpg


 
 قومی زرعی تحقیقاتی مرکز اسالم ٓاباد میں ترشاوہ پھلوں کی کلین نرسری
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م ٓاباد میں ترشاوہ پھلوں کی کلین نرسریقومی زرعی تحقیقاتی مرکز اسال  
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