
 

 پنیری اگانے کے لئے مختلف ساختیں

 

 پنیری اگانے کے لئے مختلف ساختیں

 اونچی کیاریوں میں نرسری اُگانا

انچ اونچی چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنا کر پنیری اُگائی جاتی  6اس طریقہ ساخت میں زمین سے تقریباً 

کے گرد پانی کے لیے نالی بنادیں۔ ہموار کیاری یا پٹڑی پر لکڑی سے ہر دو انچ کے  ہے۔ کیاری

انچ گہری لکیریں لگا کر ان میں بیج بکھیر دیں بعد ازاں بیج کو کمپوسٹ سے ڈھانپ  1/2فاصلہ پر

 کر پانی لگا دیں ۔ ےہ طریقہ پیاز کی پنیری کے لیے موزوں ہے۔

 لکڑی کے کریٹ میں نرسری لگانا

انچ اُونچے کریٹس جن میں نیچے فالتو پانی کے اخراج کا انتظام ہو،  6سے  4ی یا پالسٹک کے لکڑ 

انچ گہری لکیروں میں بیج بکھیر  1/2لے کر کمپوسٹ بھر لیں ۔ بعد ازاں ہر دو انچ کے فاصلہ پر 

 ُ ؤ اگکر ڈھانپ دیں نیز فوارہ سے آبپاشی کیجئے ۔ نمی دیر تک قائم رکھنے کے لئے اسے بیج کے ا



تک پالسٹک کی شیٹ سے ڈھانپ دیں اس طریقہ ساخت میں نرسری کو دور دراز مقامات پر لے 

 جانابھی آسان رہتا ہے۔

 ملٹی پاٹ ٹرے میں نرسری اگانا

یہ بہت ہی جدید طریقہ ہے ۔ ٹرے کوئی دو انچ تک اُنچی ہوتی ہے اور اس میں خانے بنے ہوتے ہیں 

۔ ہر خانے کے نیچے پانی کے اخراج کے لیے سوراخ ہوتا ہے ، کمپوسٹ کا آمیزہ ٹرے میں بھر کر 

پنے اہر خانے میں دو سے تین بیج لگائے جاتے ہیں اور بعد میں پانی دے دیا جاتا ہے ،جب پودے 

صحیح پتے نکالنا شروع کر دیں تو ایک خانے میں صرف ایک پودا چھوڑ کر باقی پود ے نکال لئے 

جاتے ہیں اور ان پودوں کو دوسر ی خالی ٹرے میں منتقل کر دیا جاتا ہے ۔ اس طرح ایک خانے 

میں صرف ایک پودا ہونے کی وجہ سے پوداکافی صحت مند ہوتا ہے، پنیری منتقل کرتے وقت 

ے کے ساتھ گاچی ہوتی ہے اور پودے کے مرنے کا خدشہ نہیں ہوتا ۔اس قسم کی پالسٹک کی ٹر پود

 ے میں اگائی ہوئی نرسری ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔

 پالسٹک کے گالسوں میں نرسری اگانا

 کریال وغیرہ کی کامیاب‘ کدو ‘ کھیرا ‘پالسٹک کی کالے رنگ کے گالس بیل دار سبزیات مشالً  

نرسری اگانے کے لئے استعمال کی جاسکتی ہےں۔ گالس کے پیندے میں فالتوپانی کے اخراج کے 

لئے چھوٹے چھوٹے سوراخ کر لیں ۔ اب گالس کو کمپوسٹ کے آمیزہ سے بھر کر ہر گالس میں 

لگا کر پانی دے دیں۔ پنیری کی منتقلی کے وقت گالسوں کو الٹانے سے پودے گاچی سمیت ایک بیج 

منتقل ہو سکتے ہیں ۔ اس طریقہ سے پودوں کے مرنے کا خدشہ نہیں رہتا ۔گالس بار بار استعمال 

 کےئے جا سکتے ہیں۔ عموماً اگیتی فصل حاصل کرنے کے لئے یہ طریقہ انتہائی مفید ہے۔

 



 کے لئے سا ختیں پنیری کی تیاری

 اگیتی پنیری لگانے کے لیے پالسٹک ٹنل کا استعمال

صحت مند نرسری اُگانے کے لئے پالسٹک کی ٹنل کا استعمال کافی معاون ثابت ہوسکتا ہے ۔ خاص 

فٹ اونچی ہوتی ہے اور یہ نہایت سستی بن  2-3طور پر پالسٹک کی پست ٹنل جو کہ زمین سے

تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ٹنل کے استعمال  سکتی ہے اس ٹنل کے اندر درجہ حرارت کو کافی حد

 موزوں سبزیات ساخت

 پیاز بیڈز

ملٹی پاٹ ٹرے )چھوٹے 

 تک( 121خانے
 ٹماٹر، بینگن، مرچ، شملہ مرچ، پھول گوبھی، بند گوبھی

ملٹی پاٹ ٹرے )بہت چھوٹے 

 تک( 211خانے
 پیاز، سالد ، دھنیا

ملٹی پاٹ ٹرے بڑے خانے 

 یا کم( 32)

گھیا کدو، کھیرا، توری، تربوز، خربوز، چپن کدو، زکینی )ماڑو(، 

 کھیرا، کریال، ٹماٹر، مرچ، شملہ، بینگن

 پولی تھین گالس
گھیا کدو، کھیرا، توری، تربوز، خربوز، چپن کدو، زکینی )ماڑو(، 

 کھیرا، کریال، ٹماٹر، مرچ، شملہ، بینگن



سے پنیری ناموافق موسمی حاالت )کہر اورژالہ باری ( سے محفوظ رہتی ہے ۔ چونکہ ٹنل میں 

درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اس لئے پودوں کی نشونما جاری رہتی ہے۔ پودے تھوڑے وقت میں تیار 

کاشت کردہ فصل جلدی تیار ہوتی ہے۔ ہونے کے عالوہ صحت مند ہوتے ہیں۔ ایسی پنیری سے 

پودے صحت مند ہونے کی وجہ سے کیڑوں مکوڑوں اور بیماریونسے کافی حد تک محفوظ رہتے 

ہیں۔ فی ایکڑ زیادہ پیداوار حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا معیار بھی اعلٰی ہوتا ہے اور کاشت 

 کار کو زیادہ منافع حاصل ہوتا ہے۔

 الکھاد کی اہمیت اور استعم

پودوں کے بڑھنے کے لئے نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ نائٹروجن پتوں اور پودے کے قداور 

ے لئے کؤ کے لئے انتہائی اہم عنصر ہے ۔ فاسفورس پودے کی جڑوں کی مضبوطی اور پھیالؤ پھیال

انتہائی ضروری ہے ، وافر فاسفورس پودوں میں مختلف بیماریوں کے خالف قوت مدافعت بھی پیدا 

تی ہے اسی طرح سے پوٹاشیم کی موجودگی سے پودا نائٹروجن اور فاسفورس کا صحیح فائدہ لے کر

سکتا ہے عالوہ ازیں پھل اور بیج کی صحت مند بڑھوتری اور بہترمعیار کے لئے پوٹاشیم انتہائی اہم 

ئرن آہے ان تین عناصر )نائٹروجن،فاسفورس، پوٹاشیم( کے عالوہ بعض دیگر عناصر مثالً،کیلشیم ، 

اور بوران وغیرہ بھی انتہائی قلیل مقدار میں پودوں کی ضرورت ہوتے ہیں اگرچہ یہ تمام عناصر 

مختلف کیمیائی کھادوں کی صورت میں بازار میں دستیاب ہیں تاہم قدرت نے یہ تمام عناصر گوبر 

رف نہ صکی کھاد میں یکجا کیے ہیں قدرتی کھادیں جن میں گوبر اور پتوں کی کھادیں شامل ہیں 

 پودوں کو ضروری غذائی اجزاءفراہم کرتی ہیں بلکہ زمین کی ساخت کو بھی بہتر بناتی ہیں۔

 گوبر کی کھاد

اس میں جانوروں کا فضلہ اور مرغیوں کی بیٹیں شامل ہیں گوبر کی کھاد زمین کی تیاری کے وقت  

ال کیجئے ، تازہ ڈالیں، خیال رہے کہ گوبر کی اچھی طرح سے گلی سڑی اور پرانی کھاد استعم



گوبر کھاد زمین میں ڈالنے سے دیمک لگ جانے کا بھی خدشہ ہے۔تازہ کھاد جڑی بوٹیوں کے 

کا ذریعہ بنتی ہے۔ نیز تازہ کھاد سے پودوں کو خوراک حاصل نہیں ہوتی گوبر کھاد کو  پھیالؤ

ھاد تیار پ دینتو کگڑھوں میں دو تا تین ماہ بند رکھینیا زمین کے اوپر ہی مٹی کی موٹی تہہ سے ڈھان

 ہو جاتی ہے۔

 پتوں کی کھاد

پانچ فٹ چوڑا، دس فٹ لمبا اور چار فٹ گہراا گڑھا کھودلیں اس گڑھے میں پتوں ، سبزیوں اور 

انڈوں کے چھلکے نیز گلنے سڑنے والی اشیاءکی ہلکی تہہ پر گوبر کھاد کی تہہ لگائےں اور پانی 

ھر لیں آخر میں گڑھے کو مٹی کی موٹی تہہ یا چھڑک دیں اس طرح سے کئی تہیں لگا کر گڑھا ب

 پالسٹک شیٹ سے بند کر دیں تقریباً تین ماہ میں یہ کھادقابل استعمال ہو گی۔

 میڈیا کو جراثیم سے پاک کرنے کیلئے

لوہے سے بنا پانی کا ڈرم، ایک سٹینڈ اور جالی درکار ہو گی، عالوہ ازیں آگ جالنے کیلئے لکڑی 

 کلو والے تھیلیاں 5اور شیشہ پالسٹک کے 

 لیٹر( ڈرم میں ڈال دیں ۔ 21-11ڈرم چولہے کے اوپر رکھ کر تھوڑا پانی )تقریباً             ۔۱

 پانی میں سٹینڈ رکھ کر جالی سے ڈھانپ دیں۔            ۔۲

 تیار کمپوسٹ کو شیشہ پالسٹک کی تھیلیوں میں ڈال کر اوپر رکھیں۔            ۔۳

آگ جال کر ڈرم مکمل بند کر دیں۔ بھاپ سے میڈیا میں موجود اکثر بیماریوں کے جراثیم             ۔۴

 مکمل ختم ہو جائیں گے۔



گھنٹہ کے بعدکمپوسٹ نکال کر ٹنل میں پہنچا دیں جہاں موزوں ساخت میں ٹھنڈا  1تقریباً             ۔۵

 تقل کیا جا سکتا ہے۔ہونے پر بھر لیں۔ بیج یا اُگا ہوا بیج اس میں من

 بیجوں کی کاشت

جراثیم سے پاک کرنے کے بعد کمپوسٹ کے ٹھنڈا ہونے پرملٹی پاٹ ٹرے یا گالسوں میں بھر لیں۔ 

کمپوسٹ کو پانی لگائیں بعد ازاں بیج کو ہر خانے میں اس کی جسامت کے دُگنا گہرائی میں لگاتے 

ھانپ دیں اور فوارہ سے آب پاشی کیجئے۔ جائیں۔ بیج لگانے کے بعد کمپوسٹ کو بیج پر ڈال کر ڈ

 کا عمل تیز کیا جا سکتا ہے۔ؤ بیج لگانے سے قبل درج ذیل اقدامات سے بیجوں کا اگا

 گھنٹے( مکمل پانی میں بھگوکر رکھیں۔ 24۔ بیج لگانے سے قبل بیجوں کو ایک دن ) 1

 کاچیمبر(ؤ کے لئے )اُگاؤ ۔ بیجوں کے جلد اُگا 2

 تار ہولڈر سمیت درکار ہو گا۔ایک عدد بالٹی ، بلب 

 ۔ بیجوں کوکاغذ یا ٹشو میں پھیال کر لپیٹ لیں۔1

 ۔کاغذ کو بیجوں سمیت پانی مینبھگو کر مکمل گیال کر لیں۔2

۔بھگوئے ہوئے بیجوں کو کاغذ سمیت بالٹی میں رکھ کر ڈھکن سے تار گزار لیں اور ہولڈر میں  3

 بلب لگا کر اُسے جالدیں۔

 ے بعد نکال کر دوبارہ گیال کر لیں اور بالٹی میں رکھ دیں۔گھنٹ12۔اخبار کو 4



۔جب بیج اُگنا شروع ہو جائیں تو اُگے ہوئے بیج کو چمٹی کی مدد سے ہر خانے میں لگاتے جائیں  5

 اور مکمل ٹرے لگانے کے بعد فوارہ سے آب پاشی کر دیں۔

 

 پنیری اگانے کے لئے مصنوعی کھادوں کا استعمال

ر کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پودوں کی خوراک کا مناسب خیال رکھا صحت مندپودے تیا 

جائے عام طور پر زرخیز زمین میں کیمیائی کھاد ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہلکی زمین 

میں کھادوں کا مسلسل استعمال نہایت ضروری ہے کہ پودوں کا اچھی طرح معائنہ کر کے معلوم کیا 

۔ نائٹروجن کی کمی سے پودے زرد رنگت کے ہوں گے اور ان  جائے کہ کس عنصر کی کمی ہے

کے پتے فاسفورس کی کمی کو ظاہر کرتے  (Purple) کی نشو نماآہستہ ہوگی جبکہ ارغوانی رنگ

ہیں۔ پوٹاش کی کمی اتنے چھوٹے پودوں میں ظاہر نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی پوٹاش کی کمی سے پتوں 

رس فاسفو‘ ائی عناصر کی کمی محسوس ہو تو نائٹروجن کے کنارے خشک ہو جاتے ہیں۔اگر عام غذ

 :اور پوٹاش کا آمیزہ اس طریقہ سے تیار کریں

 گرام یوریا 300 – 500                

 DAP گرام300 – 500                

 گرام پوٹاش 300-100                

ہیں۔ یاد رکھیں کھادوں  فٹ( جگہ کے لیے مناسب21×  5فٹ یا 11×  11مربع فٹ )111یہ کھادیں

دن پہلے اچھی طرح زمین میں مکس کر دیں تا کہ نئے پودوں اور بیج پر  3-4کو بیج لگانے سے

 کوئی برا اثر نہ پڑے۔



 پانی

واال بیج لگانے سے قبل ملٹی پاٹ پولی گالس ٹرے اور بیڈز کو فوارہ کے ؤ بہتر ہے کہ بیج یا اگا 

ملٹی پاٹ ٹرے میں اور پولی گالس میں کسی چھوٹی لکڑی ذریعے آب پاشی کر دی جائے بعد ازاں 

کی مدد سے خانے کے درمیان میں چھوٹا سا سوراخ کر لیں اور بیج یا ننھا پودا منتقل کر لیں اور 

گھنٹے(بعد ایک مرتبہ پھر فوارہ سے وافر پانی لگائیں ۔ 4دوبارہ آب پاشی کر لیں۔ چند گھنٹوں )تقریباً 

 مکمل ہونے کےؤ بح شام آبپاشی کرتے رہیں تاکہ آمیزہ خشک نہ ہو ۔ اگاتک روزانہ صؤ مکمل اُگا

 بعد حسب ضرورت پانی لگائیں یعنی اس کا انحصار موسم پر ہوگا۔

 پودوں کو سخت جان بنانا 

پنیری کی منتقلی سے قبل یہ عمل کیا جاتا ہے ،تا کہ پودے کھلی فضا میں نا موافق حاالت کا مقابلہ 

 :کر سکیں ۔ اس سلسلہ میں درج ذیل اقدامات تجویز کیے جارہے ہیں

 ۔منتقلی سے قبل پنیری کو پانی دینا بتدریج کم کردیں۔۱

 شک ہونے سے بچائےں۔۔پانی دینے کا وقفہ بڑھاتے جائینلیکن پودوں کو مکمل خ۲

 دن پر محیط ہونا چاہیے۔11تا  7۔ یہ عمل ۳

 منتقلی کیلئے پیکنگ اور ٹرانسپورٹیشن 

پنیری کی اچھی پیکنگ سے قبل بیمار یا کمزور پودے نکال دیں۔پنیری کی اچھی پیکنگ سے پنیری 

 کی با ٍحفاظت منتقلی آسان ہو جاتی ہے۔

 


