
 

ریقہ کارسبزیوں اور پھلوں کی بعد از برداشت کا ط  

 

 سبزیوں میں بعد از برداشت ہونے والے نقصانات

کھیتوں سے اچھی اقسام کی فصالت پیدا کی جا سکتی ہیں لیکن ہم اس کی کوالٹی کوپوسٹ 

کے بہتر انتظام سے برقرار اور اچھا کر سکتے ہیں۔ ایک سروے کے  (Psot Harvest) ہارویسٹ

تک ہوتا ہے۔ زیادہ تر  %02رداشت نقصان اوسطاً مطابق پشاور میں ٹماٹر کی فصل میں بعد از ب

نقصان فصل کی برداشت اور اس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے دوران ہوتا ہے۔ اسی 

خرابی کی وجہ ناقص  %02طرح ایک اور سروے کے مطا بق الہورمیں ٹماٹر کی فصل میں 

تک ہوتی ہے۔ بعض اوقات  %02پیکیجنگ ہے۔ نقل و حمل کے دوران پیداواری نقصان کی الگت 

 یا پھر فصل کی پوری ڈھیری خراب ہوجاتی ہے۔ %02پوسٹ ہارویسٹ نقصانات 

 



ہونے والے  (Post Harvest) مختلف سبزیوں میں بعد از برداشت

 نقصانات

سبزیوں اور پھلوں کی فصالت میں قبل ازبرداشت کوالٹی کو متاثر 

 کرنے والے عوامل

برداشت کے بعد سبزیوں اور پھلوں کی کوالٹی اور ان کی زیادہ وقت تک سٹوریج کا انحصار قبل 

 ازبرداشت عوامل پر بھی ہوتا ہے جن میں مندرجہ ذیل عوامل بہت اہم ہیں۔

 پیداوار)ٹن( سبزیاں
 $)قیمت

million) 

پوسٹ ہاروسٹ 

 (%) نقصانات

 $) قیمت نقصان

million) 

 58.22 15.2 383.02 2024.8 آلو

 57.92 20 289.6   1764.8 پیاز

 34.12 40 85.3 426.1 ٹماٹر

مختلف 

 سبزیاں
2808.1 707.55 30.5 216.11 

 366.37 26.42 1465.47   7023.8 ٹوٹل



 جنیاتی عوامل             ٭                

 روایتی طریقہ کار             ٭                

 موسمی عوامل             ٭                

 ظاہری عوامل             ٭                

 ۔ جنیاتی عوامل1

ان میں سبزیوں اور پھلوں کی مختلف اقسام شامل ہیں۔ ہر قسم کے اندر مختلف بیماریوں،کیڑوں اور 

ا معیار یعنی کہ جڑی بوٹیوں کے خالف خاص قوِت مدافعت ہوتی ہے اور اس کے عالوہ غذائیت ک

اور شکر کی مقدار بھی مختلف پائی جاتی ہے، لٰہذا قسم کے انتخاب  C، Carotene،وٹامنAوٹامن

میں بہت احتیاط برتنی چاہیے اور ان خوبیوں کی حامل قسم کو کاشت کرنا چا ہیے جو برداشت کے 

 بعد بھی اعلٰی کوالٹی کو یقینی بنائے۔

ٹی کی اقسام موجود ہیں جن میں سے بہترین انتخاب کیا جا سکتا موجودہ دور میں بہت سی اعلٰی کوال

ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب سائنسدان ایسی اقسام بھی ایجاد کر لیں گے 

جو غذائیت اور بیماریوں کے خالف تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ طبعی عوامل سے بھی محفوظ 

 معیار کو خراب کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پیداوار دیں جو کہ فصالت کے

 ۔ ما حولیاتی عوامل2

ماحولیاتی عوامل فصل کی غذائیت اور سٹوریج پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں، جیساکہ درجہ حرارت 

فصل کی بوائی اور تیار ہونے کے لیے بہت اہم ہے لیکن اس میں اگر ذرا سا بھی معمولی فرق 

معیار کو بُری طرح متاثر کرتاہے۔ مثال کے طور پر درجہ حرارت کی شدت آجائے تو وہ فصل کے 



 ,Ascorbic Acid Carotene, Riboflavin سے سبزیوں میں غذائی اجزاءجیساکہ

Thiamine, اور Flavonoids کی مقدار میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔ 

طرف زیادتی اسی طرح بارش ایک طرف اگر فصالت کے لئے زندگی کی عالمت ہے تو دوسری 

سے فصالت کے اندر کے نظام کو بھی بُری طرح متاثر کرتی ہے۔ پودے کے اندر پانی کی 

 ٹرانسپورٹیشن کا نظام بھی ڈسٹرب ہوجاتا ہے۔

 ۔ روایتی طریقہ کار3

سبزیوں اور پھلوں کی کاشت کے دوران جو روایتی طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں وہ اعلٰی پیداوار 

۔ روایتی طریقہ کار میں بھی بہت سے عوامل شامل ہیں، جیسے زمیندار نے کے ذمہ دار ہوتے ہیں

بوائی کے لئے زمین کس طرح تیار کی، کتنی مقدارمیں کھاد اور پانی دیا اور کس وقت اس کی 

برداشت کی۔ مثال کے طور پر اگر فصل میں پوٹاش اور کیلشیم کی مقدار زیادہ ہے تو اس سے فصل 

ادہ ہوگی۔ اسی طرح اگر نائٹروجن کی مقدار زیادہ دی جائے تو سٹوریج کی سٹوریج الئف بھی زی

الئف کم ہوجاتی ہی، کیونکہ اس حالت میں برداشت کے دوران انجری کے امکان زیادہ ہوجاتے ہیں۔ 

اسی طرح فصالت کو مناسب پانی نہ دیاجائے تو اس سے فصل کی تیاری پر بُرا اثر پڑتا ہے جس 

ئز کے پھل حا صل ہوتے ہیں جن میں رس کم ہوتا ہے اور ان میں کے نتیجے میں چھوٹے سا

تیزابیت کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ پانی سے فصالت میں ظاہری نقصان ہوتاہے اور مختلف 

 بیماریوں کا باعث بھی بن سکتا ہے۔

 پیداوار کے معیار کے ساتھ منسلک خطرات/ نقصانات

ار کو گرانے کا باعث بنتے ہیں اور خریدار ان کا سب سے پہلے بنیادی نقصانات جو پیداوار کے معی

 :مشاہدہ کر سکتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں



 حیاتیاتی عوامل

ان میں بیماری ، کیڑے کا حملہ شامل ہے جو کہ پیداوار کے معیار کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس  

 کو خریدار ظاہری عالمتوں سے پہچان سکتا ہے۔

 

 کیمیائی عوامل

اری پیداوار کے حصوں میں اور اس کو اسی اعلٰی معیار میں خریدار تک پہنچانے میں کیمیائی معی

عوامل بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ان میں وہ زہریلی ادویات بھی شامل ہیں جو آج کل کے دور میں 

اندھا دھند سپرے کی جاری ہیں، ان سے نہ صرف پیداوار کے معیار کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ 

ر/ خریدار ایسی پیداوار کو اولیت دیتے ہیں۔ اس کے عالوہ زہریلی ادویات کے استعمال سے کسٹم

 پیداوار کے ذائقہ پر بھی اثر پڑتا ہے۔

 مکینیکل عوامل

برداشت کے وقت پیداوار کو مختلف قسم کی مکینیکل نقصانات سے بھی گزرنا پڑتاہے جو کہ بے 

وقت مختلف قسم کی انجریز اور توڑ پھوڑکی  احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں جسے برداشت کے

وجہ سے آگے مزید بیماری یا کیڑے کا حملہ بھی ہوسکتا ہے جس سے مزید پیداواری معیار گر 

 سکتا ہے۔

 فزیکل/طبیعاتی عوامل

اس طرح کے نقصانات درجہ حرارت کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں اور یہ پیداوار  

 ا باعث بھی بن سکتے ہیں۔کے اندر پانی کی کمی ک



 فزیولوجیکل/ طبیعاتی عوامل

پیداوار کے اندر ہونے والے مختلف قسم کے عوامل بھی اس کے معیار پر گہرا اثر ڈالتے ہیں  

جسے عمِل تنفس اور ٹرانسپائریشن کے نتیجے میں برداشت کے بعد بھی پھلوں اور سبزیوں میں 

س سے ان کے ذائقہ اور ظاہری ساخت پر اثر پڑتا وغیرہ ہوسکتی ہے، ج (Sprouting) سپراوٹنگ

 ہے۔

مندرجہ باال بنیادی نقصانات کی مختلف وجوہات ہیں جو کہ مندرجہ 

 :ذیل ہیں

 غیر معیاری طریقہ سے پیداوار کو خشک کرنا۔             ٭

 س اور پیکیجنگ۔ؤنا قص سٹوریج ہا             ٭

 پیداوار کی غیر معیاری نقل و حمل۔             ٭

 ناقص منصوبہ بندی۔             ٭

 پیداوار کی مارکیٹنگ میں تاخیر۔             ٭

 بعض اوقات زیادہ پیداوار ہونے کی صورت میں بے احتیاطی برتنا۔             ٭

 برداشت کے غیر معیاری طریقہ کار۔             ٭

 نقل و حمل کے دوران ہونے والے نقصانات۔             ٭



 برداشت سے منسلک نقصانات

برداشت کے دوران بھی بہت سارے نقصانات سے پیداوار کو گزرنا پڑتا ہے، جو کہ مندرجہ ذیل 

 :ہیں

فصل کی برداشت بر وقت نہ کرنے سے بھی فصل کی پیداواری صالحیت متاثر ہوتی ہے۔           ٭

اس کی حساسیت کو بڑھاتا ہے تو دوسری طرف کچا پھل خریدار کی اولیت  جیساکہ زیادہ پکا پھل

 نہیں ہوتا۔

 غیر معیاری طریقہ برداشت سے پیداوار میں مختلف قسم کی فزیکل انجریز ہوتی ہیں۔          ٭

برداشت کے وقت موسمی حاالت بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں، اگر پیداوار کو زیادہ سورج           ٭

 وشنی ملے تو اس کے بھی معیار پر منفی اثر پڑتا ہے۔کی ر

 فصل کو نم حا لت میں بر داشت کر نے سے بھی معیار متاثر ہو تا ہے۔          ٭

 غیر معیا ری آ ال ت سے بر دا شت کر نا۔

 سفارشات 

ا نی ج لو گو ں کو پیداوار کے تیا ر ہو نے کی منا سب حا لت کے حوا لہ سے تر بیت دی             ٭

 چا ہیے۔

پیدا وار کے تیار ہو نے کی جو ظاہری نشا نیا ں ہیں جیسا کہ رنگ ، ان کے استعمال              ٭

 کے حوالے سے لو گو ں کو بتانی چا ہئیں۔



کسا نو ں کو منا سب وقت بر داشت بتا یا جا ئے جیسا کہ صبح سو یر ے یا شام کے              ٭

 ت میں کمی ہو تی ہے۔اوقات میں جب سو رج کی شد

بر داشت کے لیے جو طر یقے اور آ ال ت استعمال کیے جا ئیں وہ معیا ری ہو نے چا              ٭

 ہئیں۔

 پیدا وار کو براہ را ست سو رج کی شدت سے بچا نا چا ہیے۔             ٭

 فصل کی گرمی دور کرنا

جو  لیے ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے کسی بھی پھل یا سبزی کو برداشت کرنے کے بعد کچھ وقت کے

 ٹھنڈی اور سایہ دار ہو تا کہ پھل اور سبزی کی کھیت کی گرمی ختم ہو جائے۔

 سار ٹنگ/ گر یڈنگ

یہ عمل ہاتھ اور مشین کے ذریعہ سے کیا جا سکتا ہے۔اس میں پھلوں اور سبز یو ں کی گر یڈنگ ان 

کی خو بیو نکی بنیا د پر کی جا تی ہے مثالً رنگ ، سائز، وزن وغیرہ ۔سورٹنگ اور گریڈنگ کے 

اغ دار د دوران تر بیت یا فتہ ورکرز دستانے پہن کر نار مل سا ئز سے بڑے یا چھوٹے اور بیما ریاں

پھلوں کو علیحدہ کر تے ہیں۔ یہ سب ما ہرین کے مشورونسے ہوتا ہے، علیحدہ کیے ہوئے پھلوں کو 

 گریڈ مشین کے اندر ہی کریٹ میں رکھا جاتا ہے اور پھر آ خر میں وہا ں سے ہٹا یا جا تا ہے۔

 

 سارٹنگ اور گریڈنگ میں فرق

 ویکسنگ/کو ٹنگ



پھلوں وغیرہ پر ویکس لگائی جا تی ہے اس مقصد کے لئے برش کا استعمال بھی کیا جاتا ہے یا دو 

سری صورت یہ ہے کہ پھلوں کو ویکس میں ڈ بو یا جائے یا ویکس کو پھلو ں پر سپرے کیا جائے۔ 

یب سکچھ پھل ایسے ہیں جن پر قدر تی طور پر ویکس پا ئی جا تی ہے۔ مثال کے طور پر آلو بخارا، 

، سنگترہ،انگو ر وغیرہ۔ ویکس کے نتیجہ میں پھل کی سطح سے پا نی کے ا خراج میں کمی ہو تی 

ہے جس سے پھل کے وزن کے ضائع ہونے میں کمی آتی ہے اور اس کی شکل بھی خراب نہیں ہو 

 ںتی۔ اور خیا ل کرنا چا ہیے کہ جب تک وہ زیادہ سے زیادہ ویکس نہیں بنا لیتے ان کو چھو نا نہی

 چا ہیے۔

 کیمیائی عمل/ٹریٹمنٹ 

بہت سے کیمیکل پھلوں اور سبز یو ں پر لگا ئے جا تے ہیں تا کہ بر دا شت کے بعد کے نقصانات 

کو کم سے کم کیا جا سکے اور بیما ریوں کے حملو ں پر قابو پا یا جا سکے۔ہمارے پاس کیمیا ئی 

 :ٹریٹمنٹ کر نے کے مندر جہ ذیل طر یقے ہیں

 (Dipping)ڈیپنگ 

 گریڈنگ سار ٹنگ

ی ت نہ رکھتپھل کی قسم جو خریدار کے لیے اولی

ہو مثال کے طور پر بیماری سے متاثرہ اور بے 

 ساخت پھل ، ان کی سا رٹنگ کی جا تی ہے۔

گریڈنگ میں پھلوں اور سبز یو ں کی در جہ 

بندی ان کے وزن ، سائز ، رنگ اور پکے پن 

 کے حوالے سے کی جاتی ہے۔

سارٹنگ کر نے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ 

 دوسرے میں نہ جائے۔بیما ری ایک پھل سے 

گریڈنگ مارکیٹ میں اچھی قیمت حاصل کر 

 نے کے لئے کی جاتی ہے۔



اس طریقے میں پھلوں کو پا نی ڈاال جا تا ہے جس میں زہر یال کیمیکل شامل ہوتا ہے کو شش کر  

نی چا ہیے کہ کیمیکل صرف جرا ثیم کیلئے زہر یال ہو پھلو ں کو اس سے کو ئی نقصان نہیں پہنچنا 

 چاہیے۔

ا ہے کو بھی شامل کیا جا تاس ٹریٹمنٹ کی افا د یت کو بڑھا نے کے لئے بعض اوقات ویٹنگ ایجنٹ 

۔اور اسکے عال وہ اس عمل کی افادیت کو بڑ ھا نے کے لئے اس مر کب میں جو پا نی ہو تا ہے اس 

 کو گر م کر لیا جا تا ہے۔

 فیو می گیشن

پھلوں میں بر داشت کے بعد جرا ثیم کے حملوں کو کم کرنے کے بہت طریقے ہیں جن میں سے 

سے 22ھی آ تا ہے۔ اس طریقہ میں کلو رین کی مقدار پانی میں ایک اہم طریقہ فیو می گیشن ب

022ppm تک رکھی جاتی ہے ۔اس کے استعما ل سے صرف پھل کے اوپر پا ئے جانے والے جرا

ثیم میں کمی ہو تی ہے۔اس طریقے سے وہ جراثیم نہیں مرتے جو پھل کے اندر مو جود ہو ں۔ 

ڈائی آ کسا ئیڈ گیس کا استعما ل کیا جاتا ہے ۔اس انگوروں میں فیو می گیشن کر نے کے لئے سلفر 

منٹ تک ہو تا 02تک رکھی جا تی ہے اور ٹریٹمنٹ کا دورانیہ %2.2طریقے میں گیس کی مقدار 

 ہے۔

  



 کیمیا ئی پیڈز

بعض اوقات کاغذکے پیڈز جن پر کیمیکل لگا ہوتا ہے ان کو سبز یو ں اور پھلوں کو پیک کرنے کے 

 لئے استعما ل کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی بیماریو ں پر قا بو پا یا جا سکتا ہے۔

 پیداوار کی شرح خرابی 

 پھلوں اور سبز یو نکو سٹوریج سے پہلے کیے گئے ٹریٹمنٹ

شرح خرابی کی 

 شدت

پیداوار کی ممکنہ 

 زندگی
 پیداوار

 دو ہفتے بہت زیادہ
برو کو لی، گو بھی، بلیک 

 بیری،سٹرابری

 ٹماٹر،انا ناس، اجوا ئن ہفتے ۴سے ۲ زیادہ

 لیموں،تربوز،آم ہفتے ۸سے۴ درمیانہ

 پیاز، سیب، لہسن، ناشپاتی ہفتے۱۶سے۸ کم

 گری دار میوے اور خشک فروٹ ہفتے سے زیادہ۱۶ بہت کم



سبز یو ں اور پھلو ں کو سٹو ریج سے پہلے مختلف قسم کے ٹریٹمنٹ سے گزارا جا تا ہے تا کہ 

برداشت کے بعد کے نقصانا ت کو کم سے کم کیا جا ئے اور سٹوریج ال ئف اور پیداوار کے معیا ر 

 :ند ر جہ ذیل ہیںکو بہتر بنا یا جائے۔ یہ ٹریٹمنٹ م

٭گر               ٭سٹور نگ       ٭صفائی ٭دھالئی/دھو نا

 ٭کیمیائی عمل       ٭پری کو لنگ              ٭پیکیجنگ              ٭ویکسنگ              یڈنگ 

 صفائی  (1

ر وسبز یو ں اور پھلوں کو سٹور یج سے پہلے صاف کیا جا تا ہے تا کہ بیرونی گندگی ، دھول ا

بیماری پیدا کرنے والے بیرو نی جر ثو مے صاف ہو جائیں۔ یہ عمل پیداوار کو صاف کر دیتا ہے 

اورغیر ضروری چیزوں کو پیکیجنگ کے اندر دا خل ہو نے سے بچاتا ہے۔ صفا 

 :کے مندر جہ ذیل طریقے ہیں/Cleaning ئی

 (Dry method)خشک طریقے سے صفا ئی             ٭

 (Wet method)نم طریقے سے صفائی             ٭

 (Dry method)خشک طریقے سے صفائی             ٭

 (Dry method)خشک طریقے سے صفا ئی

اس طریقے سے پھلوں اور سبزیو ں کے ساتھ لگی ہو ئی مٹی اور گندگی صاف کی جا تی ہے جیسا 

ا ل کے صاف کیا جاتا ہے۔ اس سے مٹی کہ آ لو اور جڑوں والی سبز یوں کو بغیر پا نی کے استعم

وغیرہ صاف کرنے سے غیر ضروری وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔اس طرح مٹی کے اندر مو جود جرا 

 ثیم بھی پھلوں اور سبزیو نسے صاف ہو جا تے ہیں۔



 

 (Wet method)نم طریقے سے صفائی

 سؤ قہ خاص پیک ہا اس طریقے سے پھلو ں اور سبزیو ں کو پا نی سے دھو یا جا تا ہے۔یہ طری 

میں آٹو میٹک سسٹم سے کیا جا تا ہے جس میں خصوصی قسم کا سپرے سسٹم ہو تا ہے اور اس میں 

خاص قسم کے برش لگے ہو تے ہیں۔اس مینجو مکسچر استعما ل ہوتا ہے اس میننیو ٹر ل ڈٹر جنٹ 

ڈگری  02حرارت  اور پا نی ہو تا ہے۔اس عمل مینتین سے پا نچ منٹ لگتے ہیں۔ پا نی کا در جہ

 سینٹی گریڈ تک ہو نا چا ہیے۔

 (Curing)کیورنگ

اس طریقہ میں پیداوار کو کھیت میں ڈھیر کی صورت میں سایہ دار جگہ میں رکھا جاتا ہے۔ یہ 

طریقہ سخت سبزیوں میں پانی کے ضیاع کو بچانے کا بہترین طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر پیاز، 

 لہسن، شکرقندی وغیرہ۔

کیورنگ ایک قسم کا خشک کرنے کا عمل ہے جس میں پیاز کے بیرونی حصے کو خشک پیاز میں 

کیا جاتا ہے تا کہ سٹوریج کے دوران پانی اور نمی کے ضیاع کو کم کیا جا سکے۔ سبزیوں کی 

بیرونی تہہ جس میں مٹی لگی ہوتی ہے وہ کیورنگ سے گر جاتی ہے اور خشک نظر آنے والی 

اچھی لگتی ہے۔ پیاز کو اس وقت کیور کیا جاتا ہے جب وہ اپنا پختہ تہہ دیکھنے میں بھی 

 فیصد تک وزن کم کر لے۔۵سے۳

پیاز کو عام طور پر کھیت میں گرم اور ڈھکی ہوئی جگہ پر خشک کیا جاتا ہے۔ جس میں ہوا کی 

ک یبہترین آمدورفت ہوتی ہے۔ تاہم ٹھنڈی اور نم آب و ہوا میں پیاز کو کیور کرنے کے لیے گرم ہوا ا

ڈگری سنٹی گریڈ ہوتا ہے۔ پیاز کو 02نلکی کے ذریعے چالئی جاتی ہے۔ اس کا درجہ حرارت 



گچھوں کی صورت میں تار سے لٹکا کر بھی خشک کیا جا سکتا ہے۔ کیورنگ کے عمل کے دوران 

 :مندرجہ ذیل حالت کا ہونا ضروری ہے

 ڈگری سینٹی گریڈ02درجہ حرارت             ٭

 کی بہترین آمدورفت ہوا             ٭

 نمی کا کم ہونا             ٭

اسی طرح آلوؤں کی فصل کو بھی برداشت کے بعد فروری اور مارچ کے آخر تک کھیتوں میں 

بڑے بڑے ڈھیر کی صورت میں رکھا جاتا ہے۔ فصل کو چاول کے کٹے ہوئے پودوں سے ڈھانپ 

ے کولڈ سٹور یا مارکیٹ فروخت کے لیے دیا جاتا ہے۔ پھر مارچ کے آخر میں بوریوں میں بند کر ک

 بھیج دیا جاتا ہے۔

 پیداوار کے بعد از برداشت زندگی کے اہم عناصر

 عمل تنفس             ٭

 ٹرانسپریشن             ٭

 ایتھالین کی پیداوار             ٭

 پکنے کا عمل             ٭



ہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر درجہ حرارت درجہ حرارت پیداوار میں رسپائریشن کے عمل پر بہت زیاد

گنا زیادہ ہو جاتا  ۳سے  ۲نارمل سے زیادہ ہو جائے تو اس سے پیداوار کے گلنے سڑنے کا عمل 

 ہے۔

 

 ٹرانسپائریشن)پودوں سے پانی کا ضیاع(

پھلوں اور سبزیوں کی سطح سے بخارات کی صورت میں پانی کے ضیاع ہونے کو ٹرانسپائریشن 

نی پودوں کے سوراخوں یعنی کیوٹیکل، لینٹکل اور سٹومینا سے نکلتا ہے۔یہ عمل دو کہتے ہیں۔ یہ پا

 :طرح کے عوامل پر منحصر ہوتا ہے

 اندرونی عوامل         الف:

 پودے/پھل کی قسم            ۔۶

 ٹشو/بافتوں کی قسم            ۔۲

 پیداوار کی مضبوطی اور سینٹری            ۔۳

 بیرونی عوامل           ب:

 (ہوا میں نمی زیادہ ہو گی تو ٹرانسپائریشن کم ہو گی)RS ہوا میں نمی کا تناسب            ۔۶

 درجہ حرارت )درجہ حرارت زیادہ ہو گا تو ٹرانسپائریشن بھی زیادہ ہو گی(            ۔۲

 ہے(ہوا کا رخ)ٹرانسپائریشن میں اضافہ کا باعث بنتا             ۔۳



 سطح سمندر سے بلندی )بلندی زیادہ ہو گی تو ٹرانسپائریشن کم ہو گی(            ۔۴

فزیکل بیربر )جتنا یہ ہوا کو پراڈکٹ سے دور کرے گی اتنا ہی ٹرانسپائریشن کا عمل کم             ۔۵

 ہو گا(۔

 

 (Ethylene Production)ایتھالین پروڈکشن

مقدار میں ایتھالین پیدا کرتے ہیں جبکہ غیر موسمی پھل  موسمی پھل اپنے پکنے کے دوران زیادہ

بہت کم مقدار میں ایتھالین پیدا کرتے ہیں۔ جب ایتھا لین زیادہ مقدار میں ہوتی ہے تو یہ سبز رنگ کو 

ختم کر کے میٹا بولزم کو بڑھاتی ہے۔ اسی طرح پتوں والی سبزیاں بھی ایتھالین کے لیے حساس 

 ہوتی ہیں۔

 پکنے کا عمل

ہ ایک فزیولوجیکل عمل ہے جو کہ پودوں کے خلیوں کے اندر ہوتا ہے۔ پھل کے اندر جیسے ہی ی

ختم ہوتا ہے تو پھر توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو جاتا ہے  Anabolic process تعمیری عمل یعنی کہ

اور پودے کے اندر موجود کلوروفل بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ ساتھ 

 بھی ختم ہونے لگتی ہے اور آخر میں خلیہ مر جاتا ہے۔organellesاورaromas ہی

 پھلوں اور سبزیوں کی برداشت

برداشت کا عمل صبح سویرے یا شام کو کرنا چاہیے۔ دھوپ میں کبھی بھی پھلوں اور سبزیوں کی 

یے ہبرداشت نہ کی جائے۔برداشت کے بعد پھلوں اور سبزیوں کو ٹھنڈی اور ہوا دار جگہ پر رکھنا چا

 تا کہ کھیت کی گرمی پھل اور سبزیوں سے نکل جائے اور اس عمل سے شیلف الئف بڑھ جائے۔



 برداشت کے بعد کی تکنیک

پھلوں کو برداشت کرنے کے بعد بافتوں کے توڑ پھوڑ کے عمل سے بچانا چاہیے اور ان سے تمام 

ے کے عمل کو تیز کرتاندرونی عوامل کو کم سے کم کرنا چاہیے جو پراڈکٹ کے اندر گلنے سڑنے 

ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرونی عوامل کے منفی اثرات سے بھی پراڈکٹ کو بچانا چاہیے۔ جتنی اچھی 

ہم پوسٹ ہارویسٹنگ کریں گے، پراڈکٹ کی کوالٹی اتنی ہی اچھی ہو گی۔ درجہ حرارت اگر نارمل 

فریزنگ انجری، چلنگ  سے اوپر نیچے ہو گا تو وہ پراڈکٹ کو خراب کرے گا۔ جن میں ہمارے پاس

 انجری اور ہیٹنگ انجری آتی ہے۔

RH ہوا میں نمی کا تناسب 

 RH :   85-95%پھل کے لیے             ٭

 RH :                  70-75%خشک پراڈکٹ پیاز اور کدو وغیرہ کے لیے             ٭

 RH :          95-100%جڑوں والی سبزیوں گاجر، مولی وغیرہ کے لیے             ٭

 ٹرانسپائریشن کو کم کرنا

پھلوں کے اندر برداشت کے بعد ٹرانسپائریشن/پانی کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل 

 :اقدات کیے جا سکتے ہیں

 سٹوریج روم کے فرش کو گیال کرنے سے             ٭

 پھلوں کی پیکنگ اور کنٹینر کے اندر کرش کی ہوئی برف ڈالنے سے             ٭



 پراڈکٹ کے اوپر پانی کا چھڑکاؤکرنے سے             ٭

 ایتھالین کے نقصان کو کم کرنا

 سٹوریج روم کے اندر ہوا کی آمدورفت کا انتظام کرنا             ٭

و ایتھالین غیر احساس پراڈکٹ کے ساتھ مکس نہ کرنا۔ ایتھالین کی احساس پراڈکٹ ک             ٭

 خصوصی طور پر پراڈکٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتے ہوئے۔

 (MAP)موڈیفائیڈ ایٹموسفیر

 :اس سے مرادیہ ہے کہ

 پراڈکٹ کی پیکنگ کے اندر گیس کی مقدار کو بہتر کرنا             ٭

 کرناٹرانسپائریشن ریٹ کو کم              ٭

 پکنے کے عمل میں تاخیر کرنا اور سڑنے کے عمل کو بھی سست کرنا             ٭

 پراڈکٹ کی شیلف الئف کو بھی بڑھانا             ٭

 زرعی ویلیو ایڈیشن

ویلیو ایڈیشن کسی بھی زرعی اجناس کی قیمت میں اضافہ کرتی ہے اور ساتھ ہی خریدار           ٭

 سپی پیدا کرتی ہے۔کی ان زرعی اجناس میں دلچ



یہ ایک پیداوار کو بڑھانے والی اور اس کی بہترین مارکیٹنگ کے لیے کی جانے والی           ٭

 منصوبہ بندی ہے جس میں خریدار کی ضرورت اور اولیت کو سامنے رکھا جاتا ہے۔

 اس میں بنیادی زرعی اجناس کی تیاری اور پروسیسنگ کی جاتی ہے۔          ٭

 اضافی ریونیو پیدا کرنا۔          ٭

 غریب زمینداروں کی مدد کرنا تا کہ وہ اپنی پیداوار سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔          ٭

 پھلوں اور سبزیوں کے پاکستان میں پراسیسنگ یونٹ

 پاکستان میں فوڈ پروسیسنگ دوسری بڑی انڈسٹری ہے۔             ٭

 یونٹ ہے۔022پھلوں اور سبزیوں کے پاکستان میں             ٭

 روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے۔00222             ٭

پاکستان میں برداشت کے بعد پھلوں اور سبزیوں میں خراب ہونے کے نقصانات بہت              ٭

فیصد تک چلے جاتے ہیں جب کہ پھل اور سبزیوں 02فیصد سے لے کر02زیادہ ہیں جو کہ تقریباً 

 فیصد پراسیسنگ ہو تی ہے۔2-0میں 

 پاکستان بلوچستان خیبر پختونخواہ سندھ پنجاب پیداوار کی قسم

 6564.7 1133.9 415.7 931.3 4083.8 پھل )من(

 2922.0 415.5 207.2 322.4 1976.9 سبزیاں)من(



 پھلوں اور سبزیوں کی پراسیسنگ کے پاکستان میں طریقے

اور سبزیوں کی پروسیسنگ کے پاکستان میں بہت ہی بنیادی اور بعض اوقات غیر معیاری پھلوں 

طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پاکستان پھلوں اور سبزیوں کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ اس 

ویلیو ایڈیشن پیداوار حاصل ہوتی ہے اور کل روزگار کے مواقع جو مینوفیکچر %02انڈسٹری سے

جو کہ  %22اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں۔ تقریباً %01ہوتے ہیں اس میں سے سیکٹر سے حاصل

پسماندہ عالقوں پر انحصار کرتا ہے وہ قاعدہ اور قوانین کے مطابق نہیں ہے۔ پاکستان میں 

پراسیسنگ انڈسٹری کو ضروری خام مال اور دوسرے وسائل حاصل کرنے میں مشکالت کا سامنا 

وں کے لیے پری کولنگ کی سہولت بھی میسر نہیں ہے۔ ہمارے کسان کرنا پڑتا ہے۔ پھلوں اور سبزی

اور وہ افراد جو اس روزگار سے وابستہ ہیں۔ وہ مالیتی ہنر، علم اور منصوبہ بندی کرنے کے علم 

سے بھی اچھی طرح واقف نہیں۔ مارکیٹنگ اور پراڈکٹ کے معیار پر بھی خصوصی توجہ نہیں دی 

ہیں رکھا جاتا۔ غیر تعلیم یافتہ مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے جن کو جاتی۔ خاص کر صفائی کا خیال ن

 کم اجرت دی جاتی ہے۔

 فوڈ پراسیسنگ سیکٹر اور زرعی خام مال

ابتدائی پراسیسنگ جیسے کہ گریڈنگ، سٹورنگ، کٹنگ، سیڈنگ، شیلنگ اور پیکیجنگ وغیرہ 

 ۔ں کی پراسیسنگ کی جاتی ہےبرداشت کے فوراً بعد کی جاتی ہے۔ اس سیکٹر میں پھل اور سبزیو

 پھل اور سبزیوں کی پاکستان میں پیداوار

پاکستان کی آب و ہوا سبزیوں اور پھلوں کے لیے موزوں ترین ہے۔ صوبہ پنجاب پھل اور سبزیوں 

فیصد تک ہوتے ہیں۔ خصوصی طور پر کنو، مالٹا اور آم جب 10کی پیداوار میں آگے ہے۔ پھل تقریباً 

ہیں۔ سبزیوں میں خاص طور پر آلو کی کاشت کی جاتی ہے۔ بلوچستان فیصد تک 12کہ سبزیاں



پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ یہاں پر خاص طور پر سیب اور کھجور 

 کی کاشت کی جاتی ہے۔

ہارٹیکلچر انڈسٹری میں کچھ تبدیلیاں پروڈکشن ٹیکنالوجی اور برداشت وغیرہ کے حوالے سے آئی 

دقسمتی سے پاکستان اب تک برآمدی منڈی میں بڑا مقام نہیں بنا سکا۔ چھوٹے پھلوں اور ہیں۔ تاہم ب

سبزیوں کی پراسیسنگ انڈسٹری ہے جو کہ بڑے شہروں کے اردگر واقع ہیں۔ سندھ کے اندر کھجور 

کے پراسیسنگ یونٹ لگانے کی بڑی گنجائش موجود ہے۔ صرف دو کھجوروں کے پراسیسنگ 

چھوٹے اور درمیانے یونٹ ہیں جس میں سکواش، جیم،  ۵۲قع ہیں۔ جب کہیونٹ خیر پور میں وا

 جیلی اور اچار بنائے جاتے ہیں۔

 چیلنجز /مشکالت

بعد از برداشت نقصانات جو کہ سٹوریج اور ذرائع آمدورفت کی ناقص صورتحال کی              ٭

 وجہ سے ہوتے ہیں۔

 کی نااہلی۔معیار کو برقرار رکھنے والے سسٹم              ٭

 مدارس، انڈسٹری اور تحقیق کے درمیان رابطہ نہ ہونا۔             ٭

 قواعد نافذ کرنے والے ادارے کی کمزوری۔             ٭

 ا س سپالئی چین میں انویسٹ کرنے سے کترانا۔             ٭

 ا۔خوراک کے حوالے سے سیٹ کرنے والی لیبارٹری میں آالت کا نہ ہون             ٭

 منڈیوں کا فقدان اور غیر معیاری منڈیوں کا ہونا جن میں صفائی کا خیال نہ رکھا جانا۔             ٭



 غیر تعلیم یافتہ ورکرز۔             ٭

 دیہی عالقے کی غربت۔             ٭

 

 پاکستان میں فوڈ پراسیسنگ کے مواقع

، گریڈنگ اور پیکنگ کو مزید ترقی دینے پاکستان میں پھلوں اور سبزیوں کی سارٹنگ              ٭

 کی ضرورت ہے۔

 آلو، سٹرس، سیب اور دوسرے پھلوں کے لیے سرد خانے۔             ٭

 پھلوں اور سبزیوں کے لیے موڈیفائیڈ ایثماس ٹیکنالوجی کا قیام عمل میں النا۔             ٭

 خوبانی اور کھجور کو خشک کرنے والی ٹیکنالوجی۔             ٭

غیر ترقی یافتہ چھوٹے عالقوں میں جہاں پھل پیدا کیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے چھوٹے              ٭

 پیمانے پر فروٹ پراسیسنگ انڈسٹری۔

 پاکستان میں فوڈ چین میں ویلیو ایڈیشن کو زیادہ کرنے کے قوانین

جو خام مال چاہیے اس کی زیادہ سے زیادہ پیداواری صالحیت کو جانچنا اور ڈیمانڈ کو              ٭

 دیکھ کر کام کرنا چاہیے۔

 انٹرمیڈیٹ پراسیسنگ



بعد از برداشت سبزیوں اور پھلوں کو احتیاط سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ انٹرمیڈیٹ پروسس اور فائنل 

تعلق ہونا چاہیے اور پراڈکٹ یونٹ خام مال  پراڈکٹ بنانے والے کے درمیان گہری سمجھ بوجھ اور

پیدا کرنے والے عالقے کے قریب ہونا چاہیے اور اچھے مال کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانا 

 چاہیے۔

 

 فوڈ مینوفیکچرنگ

 :فوڈ مینوفیکچرنگ کے دوران جو مسائل در پیش ہوتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں

 خام مال کی مسلسل فراہمی کا نہ ہونا۔             ٭

 خام مال کی قیمت خرید کا زیادہ ہونا اور ورکرز کا غیر ہنر مند ہونا۔             ٭

 ریسرچ سیکٹر میں مالی سپورٹ کا نہ ہونا۔             ٭

 حفاظتی انتظام کا ناقص ہونا۔             ٭

 سفارشات

 کے حوالے سے ادارے بنانے چاہئیں۔زرعی اجناس کی پراسیسنگ 

 کھیت کے اندر ہی پیداوار کی سٹوریج موجود ہونی چاہیے۔             ٭

 مالی اداروں اور بینک سے آسان شرائط پر قرضے فراہم کرنے چاہیے۔             ٭



 فوڈ پارک اور تکنیکی منتقلی کے مراکز بنانے چاہیے۔             ٭

 انڈسٹری کو اولین ترجیح دینی چاہیے۔کاٹیج              ٭

 ضلعی سطح پر چھوٹے فوڈ پراسیسنگ یونٹ بنانے چاہیے۔             ٭

 زمیندار کے ذریعے براہ راست مارکیٹنگ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔             ٭

تر کرنا کو بہفوڈ کے اعلٰی معیار کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے غذائی قوانین              ٭

 چاہیے۔

 ریسرچ اور انڈسٹری کے درمیان رابطوں کو بڑھانا چاہیے۔             ٭

 خریداروں کے درمیان پراسیسنگ فوڈ کے متعلق آگاہی پیدا کرنی چاہیے۔             ٭

 


