
 

 سبزیوں کی صحت مند پنیریوں کی تیاری

 

ہمارے ملک میں سبزیوں کی پیداواری صالحیت بہت کم ہے۔ پیداوار کے اس نمایاں فرق میں جہاں 

دیگر عوامل کار فرما ہیں وہاناچھے بیجو ں کی کمی کے ساتھ ساتھ جدید تحقیق کو نظر انداز کرنا 

ی کبھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر عام طریقو ں سے تیار کردہ پنیری اور جدید طریقہ سے تیار 

گئی پنیریوں سے حاصل کردہ فصل کی پیداوار میں نمایاں فرق دیکھا گیا ہے۔ ضرورت اس امر کی 

ہے کہ ہم بڑھتی ہوئی آبادی کی خوراک اور غذائیت کوپورا کرنے کیلئے تمام جدیدرجحانات کو 

بروئے کار الئیں۔ موجودہ دور میں صحت مند پنیری کی ضرور ت میں خاصا اضافہ دیکھنے میں 

ا ہے۔ حکومت پاکستان کی کوششوں سے عام آدمی میں گھریلو پیمانے پر سبزیات کی کاشت کے آی

رجحان میں بھی اضافہ ہوا ہے۔عالوہ ازیں شہری عالقوں کے گرد ونواح میں موجود سبزیات کے 

 فارم اور سبزیات کی کاشت کے روائتی عالقے اچھی اور صحت مند پنیریوں کی اہم مارکیٹ ہیں۔

 

 



 ی پنیریوں کی ماہانہ وار طلبسبزیوں ک

موجودہ دور میں سبزیوں کی کاشت تقریباً سارا سال جاری رہتی ہے۔ درج ذیل جدول سے پنیریوں  

 کی ماہانہ وار طلب واضح ہوتی ہے:

 درج باال شیڈول سے واضح ہوتا ہے کہ پنیریوں کا کاروبار تقریباً سارا سال جاری رکھا جا سکتا ہے۔

 پنیری اگانے کے فوائد

٭عموماً جن سبزیوں کی کاشت پنیری سے ہوتی ہے ،ان کے بیج کافی سخت ہوتے ہیں اور ان کے 

اُگنے کے لئے خاصا پانی درکار ہوتا ہے۔ اگر انہیں براہ راست کھیت میں اُگائیں تو پورے کھیت کو 

ہت مشکل ببار بار پانی دینا بہت مہنگا پڑتا ہے۔جڑی بوٹیاں بیج سے پہلے اُگ آتی ہیں جن کا تدارک 

 ہو جاتا ہے۔

٭ان سبزیوں کے بیج کی جسامت کافی چھوٹی ہوتی ہے۔ اس لیے براہ راست لگانے سے زیادہ بیج  

 استعمال ہوتے ہیں۔

ہفتوں میں تیار ہوتی ہے۔اس دوران اگر نرسری اُگالیں تو باقی کھیت  8سے 6٭عام طور پرپنیری  

 یں۔سے ہم اتنے عرصے میں کوئی اورفصل حاصل کر سکتے ہ

 ٭ پنیری کو موسمی حاالت اور کیڑوں مکوڑوں سے بچانا قدرے آسان ہوتا ہے ۔

٭چھوٹی کیاری سے جڑی بوٹیوں کی تلفی اور دوا پاشی پورے کھیت کی نسبت آسان اور سستی 

 ہوتی ہے۔



 سبزیات جن کی پنیریاں کاشت ہو سکتی ہیں ماہ
پنیری کی کاشت 

 کا وقت

 نومبر مرچ، شملہ مرچ، بینگن مارچ

 نومبر تا جنوری ٹماٹر 

 

گھیا کدو، کریال، کھیرا، چپن کدو، تربوز، خربوز، شربوز، تر، 

 توری، حلوہ کدو، پودینہ
 جنوری

 اپریل
گھیا کدو، کریال، کھیرا، چپن کدو، تربوز، خربوز، شربوز، تر، 

 توری، حلوہ کدو، پودینہ
 فروری ، مارچ

 مئی
ر، شربوز، ت گھیا کدو، کریال، کھیرا، چپن کدو، تربوز، خربوز،

 توری، حلوہ کدو، پودینہ
 اپریل

 جون
ٹماٹر، مرچ، شملہ مرچ، بینگن، پودینہ، گھیا کدو، کریلی، کھیرا، 

 چپن کدو، توری، پیٹھا کدو
 مئی

 جوالئی
ٹماٹر، مرچ، شملہ مرچ، بینگن، پودینہ، گھیا کدو، کریلی، کھیرا، 

 چپن کدو، توری، پیٹھا کدو
 مئی، جون

 جون، جوالئی پھول گوبھی، بند گوبھی، سالد اگست



 فروری پیاز بذریعہ سیٹ، پودینہ 

 جوالئی، اگست پھول گوبھی، بند گوبھی، سالد ستمبر

 جوالئی اگست بروکلی، کول ربی، برسل سپراوٹ، چائنہ کیبج 

 اگست (ٹماٹر، مرچ، شملہ مرچ، کھیرا )برائے ٹنل 

 اگست، ستمبر پھول گوبھی، بند گوبھی، سالد اکتوبر

 

بروکلی، کو ل ربی، برسل سپراوٹ، چائنہ کیبج، سیلری، 

 پارسلے
 اگست، ستمبر

 ستمبر (ٹماٹر، مرچ، شملہ مرچ، کھیرا )برائے ٹنل 

 ستمبر، اکتوبر پھول گوبھی، بند گوبھی، سالد نومبر

 

بروکلی، کو ل ربی، برسل سپراوٹ، چائنہ کیبج، سیلری، 

 پارسلے
 ستمبر، اکتوبر

 اکتوبر پھول گوبھی، بند گوبھی، سالد، پیاز دسمبر

 

بروکلی، کو ل ربی، برسل سپراوٹ، چائنہ کیبج، سیلری، 

 (پارسلے ، کھیرا ) ٹنل
 نومبر



٭چونکہ ہم پنیری کھیت میں منتقل کرتے ہیں اس لئے پودوں کی مطلوبہ تعداد لگا کر زیادہ پیداوار 

 کر سکتے ہیں۔ حاصل

٭اگر منتقلی کے بعد کچھ پودے مر جائیں تو ان کی جگہ نئے پودے لگائے جاسکتے ہیں، جبکہ براہ 

 راست بیج سے کاشت کردہ فصل میں ناغے لگانا مشکل ہے۔

 ٭پنیری سے پیداکردہ فصل بیج والی فصل کی نسبت جلد تیار ہو جاتی ہے۔

 پنیریوں کی تیاری کیلئے بنیادی درکار اشیائ:

 ۔ بیج 1

 (۔ کمپوسٹ، پیٹ ماس، گوبر کھاد )میڈیا 2

 ۔ پنیریاں اُگانے کیلئے ساختیں 3

 ۔ موسمی عوامل سے بچاو کیلئے ٹنل 4

 ۔ پانی 5

 اکتوبر پیاز جنوری

 دسمبر (کھیرا )برائے ٹنل 

 اکتوبر پیاز فروری



 بیج

 :بیج کی تین خوبیاں ہیں

 صحت مند ہو۔         ۔۱

 و۔اصلی ہو۔ کسی قسم کی مالوٹ نہ ہ         ۔۲

 اُگنے کی صالحیت رکھتا ہو۔         ۔۳

 :اچھا بیج مندرجہ ذیل خصوصیات کا حامل ہوتا ہے

۔ اچھا بیج دیگر فصلوں کے بیجوں، جڑی بوٹیوں کے بیجوں اور ٹُو ٹے ہوئے بیجوں سے پاک ۱

 ہونا چاہیے۔

 ۔ ہمیشہ اچھی قسم کا ہائبرڈ یا ترقی دادہ قسم کا بیج منتخب کریں۔۲

لیبل شدہ ہونا چاہیے جس پر قوت روئیدگی، قسم اور مدت استعمال درج ہو۔ کمپنی کا نام ۔ بیج ہمیشہ ۳

 اور پتہ وغیرہ واضح ہو۔

 ۔ لوکل بیج سیڈ سرٹیفیکیشن ڈیپارٹمنٹ یا کسی ریسرچ ادارے سے مصدقہ ہو۔۴

۔ پنیری کی تیاری کے وقت مقصد کاشت واضح ہو۔ مثالً بے موسمی کاشت کیلئے ٹماٹر کی لمبے ۵

قد والی اقسام مثالً ساحل، جیوری کی پنیری تیار کی جائے گی اسی طرح سے موسم گرما میں فیلڈ 

 کیلئے چھوٹے قد والے ٹماٹر مثالً روما، رئیوگرینڈی یا سویرا ہائبرڈ درکار ہو گا۔



۔ عالقہ کے لحاظ سے قسم کا انتخاب کیجئے۔ مثالً پیاز کی قسم پھلکارا پنجاب میں اور سوات ۶

 خیبر پختونخواہ میں کاشت کاروں میں مقبول ہے۔ 1نمبر

 ۔ پنیری کی تعداد کا تعین فصل پر نیز فی گرام بیجوں کی تعداد پر منحصر ہوتا ہے۔۷

گرام ، پودے فی ایکڑ اور درکار بیج فی ایکڑ دیئے گئے  11درج ذیل جدول میں بیجوں کی تعداد فی 

 ر سے آگا ہی ہو سکے۔ہیں ۔ تا کہ مطلوبہ پودوں کے لیئے بیج کی مقدا

 سبزیات کی پنیری کیلئے در کار بیجوں کی مقدار 2جدول نمبر 

 :سبزیات کی اہم اقسام

 درج ذیل اقسام کی پیداواری صالحیت نسبتاً اچھی ہے۔ تا ہم نئی اقسام متعارف ہوتی رہتی ہے۔

 سبزیوں کی ترقی دادہ اقسام       3جدول نمبر 

 سبزیات کی اہم دوغلی اقسام

 درج ذیل چند اہم ہائبرڈز اچھی پیداواری صالحیت کے حامل ہیں: 

 سبزیات کی چند اہم دوغلی اقسام      :4جدول نمبر 
 سبزیوں کی پنیریاں : کیٹاگری میں
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 نام
درکار پودے 

 ()فی ایکڑ

بیجوں کی تعداد ) 

 (گرام 11فی 

 21فی ایکڑ درکار بیج 

 (فی صد زائد )گرام

 38 3400 10792 ٹماٹر

 52 2500 10792 بینگن

 55 2360 10792 مرچ

 69 2360 13490 شملہ مرچ

 278 350 8094 کھیرا

 2878 50 11991 کریال

 607 64 3238 گھیا کدو

 338 115 3238 توری

 863 150 10792 چپن کدو

 204 265 4497 تربوز

 216 300 6475 خربوزہ/شربُوز



 

 

 

 

 

 65 2500 13490 بند گوبھی

 98 6600 53959 سالد

پھول گوبھی 

 ()اگیتی
22483 2500 108 

 65 2500 13490 پھول گوبھی

 728 2670 161876 پیاز



نام 

 سبزی
 خصوصیت اچھی پیداواری اقسام

 چھوٹے قد والی اقسام روما، رئیو گرینڈی،چیری ٹماٹر ٹماٹر

 لمبے قد والی قسم منی میکر،بیف ٹماٹر ، ساحل ، میوری 

 پیاز
، ریڈ 1پھلکارا، سرخ دیسی، سوات نمبر

 کرئیول
 اچھی پیداوار

 لمبے بینگن پی پی النگ بینگن

 بیضوی بینگن (ملتان سلیکشن، نراال، وائٹ ایگ )سفید 

 کڑوی مرچ آرائشی ساخت 4این اے آر سی  مرچ

 چھوٹی کڑوی مرچ لونگی، تلہاری 

 لمبی زیادہ پیداوار 16/4این اے آر سی #  

 لمبی قسم کیال مرچ 

 اچھی پیداوار کیلفورنیا ونڈر، پولو ونڈر شملہ مرچ



 1فیصل آباد اگیتی نمبر پھول گوبھی
پہلی اگیتی )گرمی برداشت کرنے کی 

 صالحیت

 دوسری اگیتی 2فیصل آباد اگیتی نمبر  

 درمیانی چمپا 

 پچھیتی سنو ڈرفٹ، چائنو لیٹ 

 اچھی پیداوار گولڈن ایکڑ بند گوبھی

 کھیرا
سیالکوٹ سلیکشن، مارکیٹ مور، پائن 

 66 -سیٹ
 دیسی

 اچھی پیداوار لمبا کدو، گول کدو گھیا کدو

 ۔ دیسی توری

 اچھی پیداواری صالحیت فیصل آباد لونگ کریال

 درمیانہ جسامت کا پھل شوگر بے بی تربوز

 اچھی پیداوار T-96 خربوز


