
 

 سیب کی کاشت

 

کے لحاظ سے ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ سیب میں غذائی  سیب کو پھلوں میں غذائیت

اعتبار سے فوالد کے عالوہ پروٹین/ لحمیات، چکنائی، فائبر/ریشے وغیرہ جیسے مرکبات 

 پائے جاتے ہیں۔

سرد عالقے کا پھل ہونے کی وجہ سے پاکستان میں سیب کی کاشت بلوچستان، آزاد 

محدود ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ  کشمیر اور خیبرپختونخواہ کے پہاڑی عالقوں تک

سیب بلوچستان میں پیدا ہوتے ہیں۔ بلوچستان کا موسم اور آب و ہوا سیب کی کاشت کے 

لیے بہت موزوں ہے۔ اس لیے بلوچستان کو پاکستان کی پھلوں کی ٹوکری بھی کہا جاتا 

 ہے۔

کی ہزار ہیکٹر ہے اور پھل 111اس وقت پاکستان میں سیب کا زیر کاشت رقبہ

ہیکٹر ہے اور 4433ہزار ٹں ہے۔ خیبرپختونخواہ میں سیب کا زیر کاشت رقبہ183پیداوار

ٹن ہے۔69.7ٹن ہے۔ جب کہ ایک ہیکٹر میں سیب کی اوسط پیداوار 331114پیداوار   



 سیب کی ا قسام

پاکستان میں سیب کی دو اقسام ریڈ ڈیلیشیس اور گولڈن ڈیلیشیس رنگ اور ذائقہ کی وجہ 

ر ہیں۔ پاکستان میں سیب کی کاشت ہونے والی اقسام کو تین گروپوں میں سے بہت مشہو

 :تقسیم کیا گیا ہے

۔ڈیلیشیس۱  

ریڈ ڈیلیشیس، سٹار کنگ، سٹارک ریمن، ایس پر، ٹاپ سپر، ٹاپ ریڈ، ریڈ چیف، گولڈن 

 ڈیلیشیس

۔امری۲  

 کشمیری، کوئٹہ امری، قندھاری امری

۔متفرق۳  

ت سپیشل، مونٹلایر گاال، ریگل گاال، ارلی گولڈسکائی سپر، شین کولو، مشہدی، قال  

خیبر پختونخواہ میں سیب کی اہم اقسام اینا، سمر گولڈ، گولڈن ڈارسٹ، رائل گاال، گاال 

مسٹ، سمر ریڈ، سپارٹن، گولڈن ڈیلیشیس اور گولڈن سموتھی ہیں۔ یہ اقسام سوات، 

 مانسہرہ، ایبٹ آباد اور چترال میں کاشت کی جاتی ہیں۔

مندرجہ ذیل سفارشات کو اپنا کر کاشت کار سیب کے باغات کی پیداوار اور آمدن میں 

 خاطرخواہ اضافہ کر سکتے ہیں

: 



۔آب وہوا۱  

دوسرے پھلوں کی نسبت سیب کو سرد آب و ہوا والے عالقوں میں اگایا جاتا ہے۔ سیب 

پر اچھی اقسام سرد عالقوں میں بہت اچھا پھل دیتا ہے۔ جہاں پر اونچائی زیادہ ہو وہاں 

سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسے عالقوں میں امری، کشمیری امری،گولڈ 

ڈیلیشیس، ریڈ ڈیلیشیس، سکائی سپر اور بنکی وغیرہ کاشت کی جاتی ہیں۔ اس طرح کم 

اونچائی والے عالقوں میں انا، سمر گولڈ اور گولڈن ڈارسٹ کی پیداوار اچھی ہوتی ہے۔ 

اوار کے لیے جہاں پر پانی کے حصول کے لیے نہر نہ ہو وہاں پر بارش کا پھلوں کی پید

انچ بارش پودوں کی بڑھوتری کے لیے  13-54پانی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ساالنہ

بہت ضروری ہے۔ کم بارش والے عالقوں میں نہروں کا پانی دستیاب کرنے سے اچھی 

 پیداوار حاصل کی جاسکتی ہے۔

اب۔زمین کا انتخ۲  

سیب میرا زمین سے لے کر چکنی اقسام کی زمینوں میں کاشت کیا جا سکتا ہے لیکن کلر 

زدہ، ریتلی اور تھور زدہ زمینوں میں کاشت نہیں کرنا چاہیے۔ وہ زمین جس میں پانی 

سیب کی پیداوار کے لیے موزوں ہے۔‘ جذب کرنے اور نکاسی کا عمل اچھا ہو  

۔نرسری۳  

ج سے نہیں بلکہ زیر بچے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس سیب کی نرسری زیادہ تر بی

مقصد کے لیے جنگلی سیب یا شکر سیب کے بچک جو بیماریوں سے پاک ہوں نرسری 

کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور پنسل جتنی موٹائی حاصل ہونے پر سیب کی 

 پسندیدہ قسم سے موسم بہار میں اس پر شگوفہ پیوند کاری کی جاتی ہے۔



۔داغ بیل۴  

کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ عموماً پودوں اور ¿ پودوں کا فاصلہ مختلف اقسام کے پھیالو 

1فٹ کے درمیان رکھ کر 13سے54الئنوں کا درمیانی فاصلہ x3x3 فٹ کے گڑھے تیار

ہو 113سے63کیے جاتے ہیں۔ یہ فاصلہ رکھنے سے پودوں کی فی ایکڑ تعداد بالترتیب

والی اقسام کی صورت میں فاصلہ کم بھی کیا جا سکتا ہے۔  ¿جائے گی۔ مگر کم پھیالو 

مارچ تک کی جائے۔14فروری سے14سیب کی کاشت موسم بہار سے ذرا پہلے   

۔کھادوں کا استعمال۵  

پودوں کی بہتر نشوونما اور اچھی پیداوار کے لیے کھادوں کا مناسب اور بروقت استعمال 

کلو گرام 3ار لینے کے لیے تقریباً بہت ضروری ہے۔ سیب کے پھل کی ایک ٹن پیداو

کلو گرام پوٹاش کی ضرورت ہوتی ہے۔ 695کلو گرام فاسفورس اور198نائٹروجن، 

زمیندار باغات میں پوٹاش کا استعمال بہت کم کرتے ہیں لیکن یہ پودوں کی بڑھوتری کے 

د ساتھ ساتھ پھل کی کوالٹی بہتر کرنے اور اس کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے میں مد

 دیتی ہے۔

گوبر کی گلی سڑی کھاد نومبر/دسمبر میں ڈالنی چاہیے۔ سونا، ڈی اے اپی کی کل مقدار 

اور ایف ایف سی او پی یا ایف ایف سی ایم کی آدھی مقدار پھول آنے سے ایک ہفتہ قبل 

ڈالیں۔ سونا یوریا اور ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم کی بقیہ مقدار پھل بننے 

د ڈالیں۔کے بع  

 کھادوں کی سفارشات کلو گرام فی پودا ساالنہ

 (ایف ایف سی )ایم او پی (ایف ایف سی )ایس او پی ڈی اے پی سونا یوریا گوبر کی کھاد پودے کی عمر



پودے لگانے کیلئے 

 گڑھانا بناتے وقت
20 – ¼ – – 

 – – – – – پہال سال

 – – – ½ – دوسرا سال

 – – – ½ – تیسرا سال

 ½ ½ ½ ¾ 25 چوتھا سال

 ½ ½ ½ 1 30 پانچواں سال

6 سال8سے  40 1.5 5تا  1 1 ¾ 

594تا 2 40 سال سے زائد9  1.5 1.5 1.25 

۔شاخ تراشی۶  

سیب کے پودوں کو کھیت میں لگانے سے آخر تک مسلسل شاخ تراشی کرنی پڑتی 

ہے۔جوان پودے کو اچھے طریقے سے تراشا جا ئے اور ایک عمدہ ساخت بنائی جائے تا 

سال میں شاخ تراشی کا مقصد درخت کا مناسب ڈھانچہ 3یا1کہ پھل کی پیداوار بڑھ جائے۔

ٹریننگ کہتے ہیں اور اس کے دو طریقے ہیںبنانا ہوتا ہے۔ درخت کی ساخت بنانے کو  : 

۔سنٹر لیڈر سسٹم یا وسطی زینہ نما طریقہ۱  

۔ترقی دادہ وسطی زینہ طریقہ۲  

پانچویں سال شاخ تراشی اس طرح کریں کہ پودوں پر زیادہ سے زیادہ پھل لگیں۔ پھل 

عموماً بغلی شاخوں پر لگتے ہیں۔ مختلف اقسام کے مطابق شاخ طراشی اس طرح کی 

جائے کہ پھل دینے والی شاخیں نہ کاٹی جائیں۔ اس کے عالوہ بیمار اور سوکھی ہوئی 

را کاٹ دیا جائے۔کانٹ چھانٹ موسم سرما کے وسط شاخیں جب بھی نظر آئیں تو ان کو پو



میں کریں۔ جب پودے خوابیدہ حالت میں ہوتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ کانٹ 

 چھانٹ ہمیشہ تجربہ کار ماہر سے کروائیں۔

 سیب کے نقصان دہ کیڑے اور ان کا تدارک

 (Codling Moth)کاڈلنگ ماتھ

بھورے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کا پروانہ اس کی سندی گالبی سفید رنگ کی اور سر 

مٹیالے رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ کیڑا سنڈی کی حالت میں سیب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مادہ 

پھولوں، پتوں اور پھلوں پر انڈے دیتی ہے۔ اپریل میں ان انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں 

لہ شدہ پھل جو کہ پھلوں کے اندر داخل ہو کر گودے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ حم

ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔ پھلوں کی ظاہری شکل بدنما اور ذائقہ بھی اچھا نہیں رہتا۔ ایک 

فیصد نقصان پہنچتا 13-53محتاط اندازے کے مطابق اس کیڑے سے سیب کی فصل کو 

 ہے۔

 روک تھام

۔ اپریل سے جوالئی تک سیب کے پودوں میں روشنی کے پھندے لگائے جائیں۔۔ یہ عمل ۱

ورج غروب ہونے کے بعد کیا جاتا ہے۔س  

۔ اپریل سے نومبر تک پودوں کے تنوں کے گرد ٹاٹ وغیرہ لپیٹ دیا جاتا ہے تا کہ ۲

سنڈیاں ان بوری کے ٹکڑوں میں جمع ہو جائیں۔ ہفتے میں ایک دو بار ان کو کھول کر 

 سنڈیوں کو تلف کر دیا جائے۔

دبا دیا جاتا ہے۔۔ گلے سڑے پھل کو اکٹھا کر کے گہرے گڑھے میں ۳  



۔ پودوں کی مناسب کانٹ چھانٹ کی جائے تا کہ ان میں ہوا اور روشنی کا گزر صحیح ۴

 ہو۔

دن کے وقفہ سے سائپر میتھرین/پولی ٹرین 14۔ اپریل کے آخر میں جب پھل بن جائے تو۵

لیٹر پانی میں مال کر دو تین سپرے کریں۔133ملی لیٹر343سی  

 (Wooly Aphid)بردار تیلہ

کیڑا سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے جسم پر سفید مومی ریشے ہوتے ہیں۔ یہ پودے یہ 

کے تنے، شاخوں، پتوں اور جڑوں سے رس چوستا ہے۔ حملہ شدہ پودوں کی بڑھوتری 

رک جاتی ہے۔ پتوں کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ پودے کے مختلف حصوں پر ابھری ہوئی 

یں یہ کیڑا زمین میں پودے کی جڑوں کے اوپر گانٹھیں )رسولیاں( بن جاتی ہیں۔ دسمبر م

چال جاتا ہے اور مٹی میں جڑوں سے نکل کر پھر پودے کے اوپر والے حصے پر آ جاتا 

 ہے۔

 روک تھام

 اگست سے اکتوبر تک میال تھیان یا کسی اور زہر کا سپرے کریں۔

 (Stem Borer) تنے اور شاخ کی سنڈی

ر سنڈی کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے۔ کیڑا پردار کیڑے کا رنگ خاکستری ہوتا ہے او

سنڈی کی حالت میں پودوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔اس کی سنڈی پودوں کے تنوں اور 

شاخوں میں سرنگ بنا کر اندرونی حصہ کھاتی ہے۔ اس کے حملے سے پودے کمزور ہو 

 جاتے ہیں اور اگر حملہ شدید ہو تو متاثرہ شاخیں یا پورا پودہ خشک ہو جاتا ہے۔



 روک تھام

۔ تنے میں موجود سوراخوں میں باریک تار کی مدد سے سنڈیوں کو تلف کیا جائے۔۱  

۔ فاسٹاکیسن کی گولیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں میں رکھ کر ۲

 گارے وغیرہ سے بند کر دیا جائے۔ ایک گولی دس بارہ سوراخوں کے لیے کافی ہے۔

 ناکٹوؤڈ ماتھ

یہ کیڑا سبز اور سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ سیب کے دانوں میں شروع میں سوراخ کر کے 

 داخل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ پتوں کو کاٹ کاٹ کر چھلنی کر دیتا ہے۔

 روک تھام

لیٹر پانی میں مال کر سپرے کریں۔133ملی لیٹر فی 143۔ سپرا مائیڈ۱  

 (Sanjose Scale)سین جو سکیل

نگ بھی خاکستری ہوتا ہے۔ جسم کا درمیانی حصہ اوپر کو ابھرا ہوا ہوتا اس کیڑے کا ر

ہے۔ یہ کیڑا پودے کے مختلف حصوں میں اپنی باریک لمبی سونڈ کے ذریعے پودے کا 

رس چوستا ہے جس سے پودے مرجھا جاتے ہیں۔ عا م طور پر اس کیڑے کا حملہ تنوں 

لوں پر بھی ہوتا ہے۔ متاثرہ پھلوں پر اور شاخوں پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کا حملہ پھ

 ابھرے ہوئے سرخ رنگ کے نشان پڑ جاتے ہیں۔

 روک تھام

لیٹر پانی میں مال کر سپرے کریں۔133لیٹر391۔ کلورو پائریفاس۱  



 (سبز رنگ کا شفتہ)تیلہ

 یہ سبز اور ہلکے پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ پتوں کے نیچے رہتا ہے اور رس چوستا ہے۔

 روک تھام

گرام( کا سپرے 83لیٹر پانی( یا امیڈا کلوپریڈ)133گرام فی54متاثرہ پودوں پر ایکٹارا)۔ ۱

 کریں۔

 (کالے رنگ کا شفہ )تیلہ

یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ہلکے رنگ کا چھوٹا تیلہ اور گہرے رنگ کا بڑا تیلہ۔ یہ درخت 

تے کے نازک حصوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ شدید حملے کی صورت میں پودے سوکھ جا

 ہیں۔

 روک تھام

۔ متاثرہ پودوں پر ایڈوانٹیج یا ڈیلٹا نیٹ کا سپرے کریں۔۱  

 سیب کی بیماریاں اور انسداد

 (Powdery Mildew) پاؤڈری ملڈیو

یہ بیماری فنجائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس سے پتوں اور پھل پر سفید سفوفی دھبے بن 

بہت چھوٹے چھوٹے پتے نکل جاتے ہیں۔ جس شاخ پر بیماری کا حملہ ہو جائے اس پر 

 آتے ہیں اور بعد میں یہ پتے سوکھ جاتے ہیں۔

 طریقہ انسداد



۔ اس بیماری کے تدارک کے لیے مختلف قسم کے فنجائی مار زہر/ادویات استعمال ہوتی ۱

M-45 ہیں۔ مثالً بینلٹ، ڈائی تھین ، ٹاپسن  M۔ یہ سپرے خوابیدہ حالت میں کرنا چاہیے۔ 

 (Apple Scab)کوڑھ

یہ بیماری دنیا کے ہر ملک میں جہاں سیب کاشت کیا جاتا ہے پائی جاتی ہے۔ یہ ایک 

ونیچوریا ان ایکویلس”پھپھوندی نما بیماری ہے جو  “”Venturia In-Acqualis”  سے

پھیلتی ہے۔ گرم اور خشک موسم میں اس بیماری کے حملہ سے پودوں کے پتوں اور 

ڑ جاتے ہیں۔ متاثرہ پھل جلدی زمین پر گر پھلوں پر بھورے رنگ کے گول گول دھبے پ

جاتے ہیں۔ ایسے پھلوں کو زیادہ دیر تک سٹور نہیں کیا جا سکتا اور متاثرہ پودوں کو 

 اگلے سال پھل بھی کم لگتا ہے۔

 روک تھام

۔ موسم خزاں میں پودوں کے نیچے پڑے ہوئے پتوں کو اکٹھا کر کے جال دیا جائے۔۱  

نٹ کی جائے تا کہ ان میں ہوا اور روشنی کا گزر ہو۔۔ پودوں کی مناسب کانٹ چھا۲  

لیٹر پانی میں مال کر سپرے کریں۔ یا133ملی لیٹر43۔ سٹار ایف۳  

لیٹر پانی میں مال کر سپرے کریں۔133ملی لیٹر153۔ ڈائی فینو کونازوں ۴  

 سیب کے چھالے کی بیماری

ٹہنیوں کے شاخوں پر بھورے رنگ کے کھردرے چھالے بن جاتے ہیں۔ درختوں کی 

 سرے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چھالے جب پرانے ہوں تو پھٹ جاتے ہیں۔



 تدارک

گیلن پانی میں حل کر کے سپرے کریں۔  133۔ موسم سرما میں پیری ناکس دو پونڈ۱

دوسرا سپرے مئی، تیسرا جون اور چوتھا سپرے ستمبر میں کریں یا بورڈ مکسچر 

سے زہر پاشی کریں۔ 454543  

 برداشت

یب کا پھل جب اچھی طرح رنگ لے آئے اور قدرے نرم ہو جائے تو توڑنے کے قابل س

ہو جاتا ہے۔ پھل کو پکنے دیں اور کچا ہرگز نہ توڑیں۔ پھل کو قینچی کے ساتھ احتیاط 

کے ساتھ توڑیں تا کہ پھل کو زخم نہ آئے۔ پھل کو توڑنے کے بعد مناسب کپڑے کے 

جگہ پر رکھیں۔ پھل کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر بنائے تھیلوں میں جمع کریں اور سایہ دار 

جائیں کیونکہ بڑے ڈھیر کی صورت میں پھل خراب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جسامت اور 

رنگ کے لحاظ سے پھل کی درجہ بندی کر کے ڈبوں میں احتیاط سے بند یا پیک کریں۔ 

 ڈبہ کی سطح ہموار رکھیں۔
 


