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پائدار پوکي

پائدار زراعت ( )sustainable farmingمان مطلب اهڙيَء طرح سان پوک ڪرڻ آهيي جيييڪيا هيي گيهيي
عرصي تائين ماڻهن ۽ زمين جي صحت الِء ڪارائتي ٿي سگهي .پائدار طريقي سان پوکي راهي ڪندڙ آبادگيار ني
رڳو پنهنجي ڪهول ۽ راڄن جي طاقتور کاڌن جون ضرورتون پوريون ڪن ٿا ت ساڳئي وقت پاڻيَء بچائڻ سميييت
زمين جي بهتريَء ۽ آئيندي الِء ٻج ب سانڍيندا رهن ٿا.
گهڻي ڀاڱي کاڌو زمين مان حاصل ڪيو وڃي ٿو .جڏهن ت  ،گهڻن وٽ يا ت ايتري گهڻي زمين بنه ڪونهي يا نيٿيي
هجي جنهن رستي هو ،صحتمند کاڌن جون ضرورتون پوريون ڪري سگهن .جڏهن ت پائدار طريقن سيان پيوکييَء،
ڪوآپريٽو فو مارڪيٽنگ (ڏسو ص )313.۽ کاڌي جي منصفان ورهاست رستي اهڙين تڪليفن ۽ مسئلين کيي
منهن ڏئي سگهجي ٿو.

آبادگار ن رڳو زمين جا رکواال ت پنهنجي ڪم جا ماهر ب ٿين ٿا .پائدار زراعت جا طريقا تيار ڪين ٿيا ۽ انيهين ۾
پنهنجين برادرين جي گهرجن ۽ زمين جي ضرورتن آهر تبديليون آڻي اهي اختيار ڪن ٿا.
شهرن ۽ ڳوٺن يا اهڙن عالئقن ۾ جتي نسلن کان پوک ٿيندي رهي آهي اتي پائدار طريقن سيان پيوک ڪيرڻ سيان
بک جي مسئلن ،لڏپالڻ ،ڪارائتي زمين جي تباهي ۽ پاڻيَء جي رسد جي غالظت روڪڻ جهڙن مسئلين کيي حيل
ڪرڻ ۾ مدد ملي ٿي.
پائدار طريقي سان زراعت ڪرڻ جا طريقا رڳو آبادگارن الِء نٿا ٿين .پر اهي گهرن ۾ بياغيييچين پيوکيڻ ،صيحيت ۽
ترقيَء جي رٿائن تي ڪم ڪندڙ ورڪرن سميت هر ان فرد الِء ٿين ٿا جيڪو وسنديَء جي ڪنهن باغ باغيچي ييا
شهر جي ڪنهن فارم تي کاڌ خوراڪ جي بحاليَء ،خوراڪ جي ضمانت ۽ راڄين جيي صيحيت الِء ڪيم ڪيرڻ
چاهي ،اختيار ڪري سگهي ٿو.
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جوئان ،پيڊرو ۽ َهريڪئن مچ

جوئان ( )Juanجا ابا ڏاڏا ڪنهن دور ۾ هاندورس ،وسطي آمريڪا جي جنهن
واديَء جا رهواسي هيا اتي جهجهو کاڌو پيدا ڪندا هيا .پر جڏهن کان ميييون
جي هي ڪمپنيَء سندن زمين خريد ڪئي آهي تيڏهين کيان جيوئيان وارا
ٽڪريَء جي مٿاهن هنڌن ڏانهن لڏي ويا آهن .اتي هن پنهنجي پٽ ،جيوئيان
جي پيُء آريليو کي ،ٽڪريَء جي پاسن تان وڻ صاف ڪرڻ ۽ الهي ڪيڍي
ساڙي ڇڏڻ سيکاريو .ائين هر الباري کانپوِء هو مڪئيي جيون ڏانيڊييون ۽
ڦرين جون وليون ساڙي وڌيي رک

جيئن جيئن هو ننڍن ٻوٽن ۽ وڌندڙ وڻن کي ڏسي ٿو ت جوئان پنهنجن ٻارن الِء سوچي ٿو جيڪي زمين جيي ان
ننڍڙي ٻاري رستي ايندڙ ڪيترن سالن تائين پنهنجن ٻارڙن جي پالنا ڪندا رهندا.
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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صحتمند ۽ ُسکي زندگي گذارڻ الِء پوکي ڪرڻ
زراعت جا پائدار طريقا استعمال ڪرڻ سان کاڌ خوراڪ حاصل ٿئي ٿي ت ان سان گڏ زمين ب زرخيز ٿئيي ،پياڻييَء
جو بچاُء ،قيمتي ٻجن جي سانڍ ۽ گوناگون جيوت قائم رهي ٿي .اها ب پي ٿئي ٿي ت زمين ،ايندڙ نسلن الِء زنيدگيي
قائم رکڻ الئق هوندي .خوراڪ پيدا ڪرڻ جي پائدار طريقن استعمالڻ سان آبادگار ۽ بياغيائيي ٿيورڙي جياِء تيان
گهڻي پيداوار حاصل ڪري سگهن ٿا ۽ ن جهڙيون يا تمام گهٽ ڪيميائي جيتمار زهر ۽ ڀاڻ استعمال ڪرڻا پيون
ٿا .نتيجي ۾ کائڻ ۽ وڪڻڻ الِء وڌيي ۽ سٺو کاڌو حاصل ٿئي ٿو ،کاڌي اپائڻ تي گهٽ خرچ اچي ٿو ،هوا ،پياڻييَء ۽
زمين سميت انساني جسمن الِء گهٽ غالظت پيدا ٿئي ٿي .پائدار زراعت رستي ماڻهن جي صحت ان سبيب بيهيتير
ٿئي ٿي .ڇاڪاڻ ت ان رستي:
 خشي ساليَء جو خطرو گهٽجي وڃي ٿو جو پاڻيَء جي سانڍ ٿيندي رهي ٿي.
 ڪيميائي مادن تي مدار گهٽجي وڃي ٿو ،پئسو بچي ٿو ۽ پاڻڀرائپ پيدا ٿيڻ شروع ٿئي ٿي .ڪيميائيي ميادن
جي استعمال بنا پيدا ٿيندڙ فصل ،صحت جي تڪليفن ۽ مسئلن کان آبادگارن ۽ کيت پورهيتن سميت هير
ان فرد کي جيڪو منجهانئن کاڌو تيار ڪري کائي يا مقامي پاڻي پيئي ٿو متاثر ٿيڻ کان بچائين ٿا.
 پائدار طريقن جهڙوڪ :سائي ڀاڻ استعمالڻ سان اهڙن کاڌن جي پيداوار تي گهٽ ڪم ڪرڻو پوي ٿو .ائييين
خاص طور تي تڏهن اهم سمجهيو وڃي ٿو جڏهن لڏپالڻ ،ايڇ آِء وي /ائڊس ۽ ٻين مسئلن سيبيب مياڻيهين الِء
زمين تي ڪم ڪرڻ ڏکيو ٿي پويٿو.

پائدار زراعت جا اصول

اسان گذريل موسم ۾
جڏهن آبادگار مقياميي حياليتين آهير ڪيم جيڪو سائو ڀاڻ پوکيو
ڪرڻ سکن ۽ سکيل ڳالهيون ٻين آبادگارن هو ،ان سچ پچ ت مٽيَء کي
سهارو ڏنو.

سان ونڊين تڏهن پائدار زراعت سٺيَء طرح
سان ٿئي ٿي .پائدار زراعت جا ڪجه عيام
اصول آهن:
 صحتمند ٻوٽن کي صحتمند مٽيَء جي
گهرج ٿئي ٿي  .قدرتي ڀاڻن رسييتييي مييٽييي
جي معيار وڌائڻ الِء ڏسيو ص 282 .کيان
 .288مٽيَء جي کاڌ روڪڻ الِء ڏسيو بياب
 11۽ ص 289 .کان .293
 پاڻي بچايو ۽ پاڻيَء جي وسيلن جي سنڀال
ڪريو  .پاڻيَء سانڍڻ جي طريقن جييو ص.
 294کان  295تي ذڪر ڪيل آهي.

اسانجو ماحول  -اسانجي صحت

اڳ جي ڀيٽ ۾
مڪئي جو تيلو
وڏو ۽ وڏي سنگ
سان ٿيو.

گندگاه ب گھٽ
ڪڍڻو پيو ڇو ت
زمين سڄو سال
فصل سان ڀريل
رهي.
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 ٻج سنڀالي رکو .هر موسم جي فصل جو ٻج ايندڙ موسم ۾ پوکڻ الِء سنڀالي رکو .ٻج سنڀالي رکڻ الِء ڏسو ص.
 303۽  246کان .247
 جيتن ۽ ٻوٽن جي بيمارين کي قدرتي طريقن سان ختم ڪريو .ڏسو ص 296 .کان 301
 قسمين قسمين فصل پوکيو .گاڏڙ فصل پوکيو ۽ هرسال انهن جي پوکڻ وارا هنڌ مٽائيندا رهو .ائين ڪييرڻ
سان مٽيَء ۾ غذائي جزا موجود رهن ٿا ۽ ماڻهن کي کائڻ الِء مختلف قسمن جا کاڌا نصيب ٿيڻ سيبيب سينيدن
صحت سڌرندي رهي ٿي .ان کانسواِء جيتن ۽ ٻوٽن جي بيمارين تي ضابطو رهي ٿو( .ڏسو ص.)300 .
منڍ ۾ ننڍڙيون تبديليون آڻيو .ڪيترن فصلن ۾ ،نون طريقن آزمائڻ جي سوين سالن بلي هزارين سالن دوران
بهتري آئي آهي .جڏهن ت اهڙا سڀ طريقا ڪامياب ن ب ٿين ٿا تنهنڪري بهتر ٿئيي ٿيو تي اڳ ۾ نيوان طيرييقيا
ڪنهن ننڍي ٻاري يا ڪنهن باغيچي تي آزمائجن ت جيئن انهن جي ناڪام ٿيڻ جي صورت ۾ بياقيي زمييين ميان
توهانکي کاڌ خوراڪ ملي سگهي.

زمين سڌارڻ
آبادگارن کي خبر آهي تي  ،سيٺيي فصيل الِء
صحتمند زمييين جيو هيجيڻ ضيروري آهيي.
ڪيترا آبادگار پنهنجيَء زمين کيي قيدرتيي
ڀاڻن جهڙوڪ :جانورن جي ڇيڻي ،سائي ڀياڻ
۽ ڪامپوسٽ رستي زرخيز ڪندا رهين ٿيا.
قدرتي ڀاڻ ،ڪيميائي ڀاڻن جي ڀيٽ ۾ مٽيَء،
ٻوٽن ،هوا ،پاڻيَء ۽ ماڻهن الِء صحتمينيد ٿييين
ٿا .اهي ٻوٽن کي سيڀ گيهيربيل غيذائيي جيزا
ٿورڙي يا بنه بنا خرچ جي مهيا ڪن ٿا.

پنهنجي زمين بابت ڄاڻ رکو

پائدار طريقي سان پوکي ڪندڙ آبادگار ن رڳو فصل اپائين ٿا
ت ان سان گڏ اهڙي زرخيز زمين ب پيدا ڪن ٿا جنهن ۾ ٻوٽن
الِء گهربل سڀ غذائي جزا ٿين ٿا.

زمين واريَء ،لٽ ،چيڪي مٽيَء ۽ نامياتي مادي
(جهڙوڪ :جيتن ،بئڪٽيريا ،ساون پنن ،سڙندڙ ڳرندڙ ٻوٽن ۽ ڀاڻ) جي مالوت ٿئي ٿي .مٽيَء ۾ موجود اهڙي هر شئي جو
مقدار ۽ توهان جنهن طريقي سان زمين تي ڪم ڪريو ٿا ،اهي سڀ ڳالهيون مٽيَء جي جوڙجي (اها ڪيتري سنهيي
يا ٿلهي آهي) ،زرخيزيَء (پوک الِء ڪيتري سٺي آهي) ۽ بناوت (پاڻ ۾ ڪيئن ڳتيل آهي) تي اثر ڪن ٿيون .جينيهين
مٽيَء جي جيتري جوڙجي ،زرخيزي ۽ بناوت سٺي ٿئي ٿي اها اوتري هوا ،پياڻيي ۽ غيذائيي جيزن کيي پياڙن ميان
ڦيرائيندي رهي ٿي ۽ پوک وڌائڻ ۽ کاڌ روڪڻ جي لياقت بهتر ڪري ٿي.
ان کانسواِء ڪن قسمن جي مٽي کاري ( )alkalineٿئي ٿي جنهن کي بنيادي ( )basicيا مٺي ( )sweetب سڏجيي
ٿو ت ڪا تيزابي ( )acidicجيڪا ترش ()sourسڏجي ٿي .توهان پنهنجي مٽيَء جي چڪاس ڪيرائيي ان جيي
کاريت يا تيزابيت ( )pHب معلوم ڪري سگهو ٿا (ت ڪيتري ترش يا مٺي آهي) .ڪيترن قسمن جا فصل اهيڙيَء
زمين ۾ سٺي واڌ ڪن ٿا جيڪا ن ت گهڻي ترش ۽ ن ئي گهڻي مٺي ٿئي ٿي .زمين ۾ ڪن مخيصيوص قسيمين جيي
غذائيت مالئڻ سان اها يا ت وڌيي مٺي يا گهڻي ترش ٿي وڃي ٿي (ڏسو ص .)288 .جڏهن ت  ،نامياتي مادو ميالئيڻ
سان هر قسم جي زمين بهتر ٿي وڃي ٿي.

اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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ڳورين مشينن رستي زمين کي هر ڏيڻ ،کيڙڻ ،مٽي اٿالئڻ يا کوٽڻ سان زمين وڌيي ڳتجي وڃي ٿي (ايتري سيخيت
ڀيڪوڙجي وڃي ٿي جو منجهس ن ت هوا ۽ ن ئي ڪا جاِء باقي بچي ٿي) .اهو ئي سبب آهي جو ڳتيل زمين ۾ پاڻيي
پهچي نٿو سگھي يا ٻوٽن جون پاڙون لڳي ن ٿيون سگهن .ساڳئي طرح سان ڳتيل زمين مان ٻوٽين الِء غيذائيي جيزا
حاصل ڪري سگهڻ ب ڏکيو ٿئي ٿو.
زمين کي ڳتجڻ کان بچائڻ الِء تڏهن صاف ڪجي ۽ ُگڏ ڏجي جڏهن اها ن ت گهڻي آلي ۽ ني ئيي گيهيڻيي خشيي
هجي پر ايتري گهميل جهڙوڪ نيپوڙيل ڪپڙو .ڪيترا هاري پنهنجي زمين کي گهٽ ۾ گهٽ ممڪن حد تيائييين
گُڏ ڏين ٿا ،وٿاڻ جو ڀاڻ ۽ فصل جو ڪچرو مالئين ٿا ۽ مٽيَء کي گهرگهيليي ڪيرڻ الِء تي جيييئين پيوکيي ڪيري
سگهجي چلها (ڏسو ص )295 .ٺاهين يا سائي ڀاڻ (ڏسو ص )285 .مالئڻ جهڙا طريقا استعمال ڪن ٿا تي جيييئين
پوکي الِء زمين گهرگهلي ٿي سگهي.

ڪيميائي ڀاڻ هاڻ ت فائديمند ٿي سگهن ٿا پر اڳتي هلي نقصان ڏين ٿا
ڪيميائي ڀاڻ ٻنهي ،کيتي ڪندڙن ۽ کيت کي مهانگا پون ٿا .ڇاڪاڻ ت  ،اهي مٽي تبياهي ۽
پاڻي غليظ ڪري ڇڏين ٿا ۽ وڌيي ڪيميائي ڀاڻن جا هيراڪ ٿيي پيون ٿيا .جيييڪيڏهين
توهان ڀاڻ وڪرو ڪندڙ دڪان تي ڪنهن ڀاڻ جي ٻوريَء کي ڏسندو ت مٿس انگريزي ۾ K
 -N-Pاکر لکيل هوندا .اهي اکر انهن مکي غذائي جزن جي نشاندهي ڪن ٿا جن جي ٻوٽين
کي گهرج ٿئي ٿي N( .نائٽروجن P ،فاسفيورس ۽ Kپيوٽياش ييا پيوٽيئيشيييم الِء ٿييين ٿيا).
ڪيميائي ڀاڻن ۾ اهي ڪيميائي وکر گهاٽي مقدار ۾ موجود ٿييين ٿيا .جيڏهين اهيي گيهياٽيا ڪيميائي ڀاڻ.
ڪيميائي غذائي جزا ،زمين مان جر جي پاڻي ۽ پاڻيَء جي وهڪرن سان شامل ٿي وڃن ٿا تي
اهڙو پاڻي پيئڻ ،ڌوپ ۽ وهنجڻ الِء غير صحتمند ٿي وڃي ٿو.

قدرتي ڀاڻ

ڪميائي ڀاڻن رستي فصل پوکڻ سان هي وڏو مسئلو هي پيدا ٿئي ٿو ت  ،جيڪي آبادگار عام طور تي اهڙا ڪيميائي
ڀاڻ استعمال ڪن ٿا اهي پنهنجين ٻنين ۾ نامياتي مادو جهڙوڪ وٿاڻ جو ڀاڻ مالئڻ ڇڏي ڏين ٿا جنهن سيبيب تيميام
جلد زمين مان غذائي جزا ضايع ٿي وڃڻ سبب اها ڳتجي جيتن جڻين جي مسئلن جو شڪار ٿي وڃي ٿي ،فصل سيٺيو
نٿو ٿئي ،پاڻي ضايع ٿي وڃي ٿو ۽ اڳتي هلي ڪيميائي ڀاڻن تي وڌيي ڀاڙينيدڙ ٿيي پيوي ٿيي .جيييڪيڏهين تيوهيان
ڪيميائي ڀاڻ استعمال ڪرڻ چاهيو ٿا ت انهن سان گڏ قدرتي ڀاڻ استعمال ڪرڻ ضروري ٿئي ٿو.
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زمين بابت سکڻ
مقصد :هن سرگرميَء رستي اها ڳاله سمجهڻ ۾ مدد
ملي ٿي ت ڪيئن ن زراعت جا مختلف طريقا زمييين
کي متاثر ڪن ٿا.
وقت 3 :ڪالڪ
سامان  :زمين کوٽڻ جا اوزار ،پاٺي جا  3ٽڪرا ،پاڻي،
پنو ۽ هي پينسل يا مارڪر
ٻنيَء جا ڪي ب اهڙا  3ٽيڪيرا چيونيڊييو جيييڪيي
مختلف طريقن سان استعمال ٿي رهيا آهين .ميليال
طور؛ ڪو مڪئي وارو يا سارين وارو ڪيو سيڪيل
ٻارو ،ڪو باغ ٽڪرو يا گهر ۾ ٿيندڙ واڙي ۽ زمين جو اهڙو ٽڪرو جيڪو ڪيترن سالن تائين گئوچر طيور
استعمال ٿيندو رهيو آهي .زمين جا اهڙا ٽڪرا هڪٻئي کان سڏ پنڌ تي هجڻ گهرجن.
آبادگارن جي ٽوليَء سان گڏجي اهڙو هر ٽڪرو ۽ ٻارو گهمي ڏسو ت ڪهڙين ڪهڙين ڳالهين سبب اها زمييين
متاثر ٿي آهي .اهڙين نشانين مان ڇا ٿو ظاهر ٿئي ت اها زمين ڪيئن استعمال هيٺ رهي آهي؟ ڇا اتي ڪيي
کاڌ جون نشانيون آهن؟ (ملال طور؛ گھارو ،زمين جا گنجا يا ٽاڪرو ٽڪرا ،مٿان جي ڀيٽ ۾ ٽڪري جي هيٺان
زرخيز زمين؟) ڇا وڻ ٽڻ ڏسڻ ۾ صحتمند اچن ٿا؟
اهڙن سڀني فردن سان ڳالهائي ڏسو جيڪي اهڙن ٽڪرن تي پوکي ڪن ٿا ۽ ڏسو ت اهي گذريل  5کان 10
سالن دوران ڪهڙي طرح سان پوک ڪندا رهيا آهن .ڇا توهان جي ٽوليَء جا مشاهدا انهن ڳاليهييين سيان
ملندڙ آهن جيڪي آبادگارن توهانکي ٻڌايا آهن؟

جڏهن توهان اهڙن ٽنهي هنڌن تان مٽيَء جي چڪن جا نمونا ڪڍي پورا ڪريو ت اهيي سيڀ گيڏجياڻييَء
واري هنڌ تي آڻي انهن جي چڪاس ڪريو .ٻڌايو ت مٽيَء جي مختلف چڪن ۾ ڪهڙا فير آهين؟ ڌييان
سان انهن جي رنگ ،جوڙجي ۽ بوِء سميت منجهن ڪينئن ۽ جيتن جي هجڻ ۽ ن هجڻ جهڙيون ڳالهييون
نوٽ ڪريو .ٿي سگهي ت  ،هر چڪيَء جي مٽي ذريَء جي تيزابيت ب چڪاسي ڏسو .ڇا اها ميٺيي آهيي ييا
ترش .مختلف ماڻهن کي مختلف چڪن جي مٽي ذري پنهنجي هٿن ۾ کڻي ڏسڻ الِء چئو .مٽيَء جيي اهيڙي
هر نموني سان پاڻي ب مالئي ڏسو ۽ ٻڌايو ت اها چيڙهالي ،کهري ،نرم يا ڀرندڙ آهي.
ٻڌايو ت ڇا انهن ۾ اهڙو فر قدرتاً ،هوا ۽ موسم سبب آهي ۽ ڪهڙا فر زمين جي استعمال سبب پيدا ٿيا آهن.
ٽوليَء جي ڄاڻ ،هن ڪتاب ۾ ڏسيل ڳالهين يا ٻين ذريعن کان حاصل ٿيندڙ معلومات رستي ان عيالئيقيي جيي
زمين جي بچاَء ۽ بحالڻ جي طريقن تي بحث ڪريو ت جيئن اها ،پوک الِء استعمال ڪري سيگيهيجيي .اهيڙن
طريقن ۾ قدرتي ڀاڻ مالئڻ (ڏسو ص 285 .کان  ،)289زمين کي کاڌ کان بچائڻ (ڏسو ص 289 .کان  ،)293مال
چارڻ جا پائدار طريقا استعمال ڪرڻ (ڏسو ص 307 .کان  )308۽ پوکيَء جا ٻيا طريقا آزمائڻ آهن.
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سائو ڀاڻ ۽ ڇٽ ڏيندڙ پوک
سائو ڀاڻ ،ٻوٽا ٿئي ٿو جيڪو زمين کي زرخيز ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿو .اهوئي ٻوٽن جو
ڀاڻ گندگاه الِء ٻوساٽيندڙ ٿي فصلن کي بچائي ٿو جيئن ت ڪيترا ٻوٽا
فاوا بين
اهي ٻئي ڪم ڪن ٿا ان سبب انهن کي سائي ڀاڻ ۽ بچاَء
)Vicia
(faba
ڏيندڙن جي نالن سان سڏيو وڃي ٿو.

لوسڻ ()Alfalfa

جوئر
پٿرندڙ مٽر
()sorghum( )Phaseolus coccineus

لب لب بين
)(Dolichos lablab

ڦرين جي پاڙن جون
ننڍيون ڳنڍيون مٽيَء
سان نائٽروجن
مالئين ٿيون.

ويلويٽ بين
)(Mucuna pruriens

سائي ڀاڻ جا ڪيترائي فائدا آهن:






زمين کي ڍڪي ،کاڌ کان بچائي ۽ پاڻي روڪڻ ۾ مدد ڪري ٿو.
زمين سان نامياتي مادو مالئيندو ان کي وڌيي زرخيز ڪندو رهي ٿو.
ڪيترن سالن تائين سائو ڀاڻ استعمالڻ سبب اهڙي زمين تي ڪم ڪرڻ وڌيي سولو ٿي پويٿو.
انهن جي پوکڻ تي مزدوريَء يا نيئڻ تي خرچ ڪرڻو نٿو پوي .ڇو ت  ،سائو ڀاڻ زمين ۾ اتي پيدا ٿيئيي ٿيو جيتيي
استعمال ڪجي ٿو.
ٻين فصلن سان گڏ پوکڻ سان گندگاه ۽ جيتن جڻين تي ضابطو رکي ٿو.

جيو
سائي ڀاڻ جا زمين سڌارڻ سميت ٻيا ب ڪيترائي فائدا ٿين ٿا  .انهن مان ڪي خوراڪ مهيا ڪن ٿا جهڙوڪَ :
( ،)oatsمريئڙو ( ،)amaranthرائي ( ،)ryeچئونرا  /رانهان ( ،)beansت ڪيي ميال الِء چيارو جيهيڙوڪ :ليوسيڻ
()alfalfa۽ برسيم ()cloverٿين ٿا ،جڏهن ت سو ان گراس ()Sudan grass۽ ا ُهر ()mustardجي ڪٽنيبين
جا ٻيا ٻوٽا فصلن کي بيمارين کان بچائين ٿا .سائي ڀاڻ طور استعمال ٿيندڙ وڻ ،ٻارڻ ب مهيا ڪن ٿا.
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سائي ڀاڻ استعمال ڪرڻ جا ٽي عام طريقا
 اهي ڪنهن ب مکي فصل جهڙوڪ مڪئي ،ٻاجهر ،ڪساوا ()cassavaسان گڏ پوکجن ٿا.
 اهي تڏهن پوکجن جڏهن زمين کي ساهيَء يا سانڀڻ الِء ڇڏي ڏنو ويو هجي .هي سال جي سانڀيڻ سيان گيڏ
سائو ڀاڻ هجڻ جي حالت ۾ زمين بهتر ٿي وڃي ٿي ۽ گندگاه ائين ختم ٿي وڃي ٿو جيئن زمين کي  5سيال
بغير سائي ڀاڻ پوکڻ جي ساهي الِء ڇڏي ڏجي.
 خشي موسم دوران مکي فصل جي الباري کانپوِء پوکجي.
بهترين ڇٽ فصل مخلتف قسمن جي ٻوٽن جو گاڏڙ ٿئي ٿو ،جيڪو ٻوٽو ،تڪڙي واڌ ڪري ۽ گهو ٿئي ٿيو زمييين
کي نامياتي مادو مهيا ڪريٿو جڏهن ت ڦريون ،فصل سان نائٽروجن مالئين ٿيون ت زمين الِء ڇٽ ب ٿين ٿيييون .ان
ڏس ۾ پنهنجي عالئقي جي ٻين آبادگارن سان صالح ڪري ڏسو ت توهانجي زمين الِء ڪهيڙو طيرييقيو بيهيتير ٿيي
سگهي ٿو.
فصل پوکيو الباري ٿيڻ تائين.
چاري الِء ڦريون يا کائڻ الِء اناج
استعمال ڪريو پوِء انهن جون
ڏانڊيون ڪٽي ڇڏيو.

ڇت فصل جا خالي هنڌ
صاف ڪري بلڪل ان
هنڌ تي نئون فصل
پوکيو.

َملچ
بهتر ،زمين کي ڍڪيل رکڻ ٿئي ٿو پوِء ڀلي ت فصل پوکڻ جي موسم ڇو ن هجي .ملچ ()mulchڪوب اهيڙو ميادو
ٿئي ٿو جيڪو زمين ڍڪڻ الِء ڪم اچي سگهي ٿو .ملچ پاڻي روڪي ،گندگاه ختم ڪري ۽ کاڌ کان بچائيي ٿيو.
ڪيترن ٻوٽن جو ڪچرو جهڙوڪ :مڪئي جون ڏانڊيون .ڦرين جون وليون يا گاه بهترين قسم جي ميليچ ثيابيت
ٿئي ٿو .ڇاڪاڻ ت  ،انهن کي جڏهن زمين ۾ ڳرڻ سڙڻ الِء ڇڏي ڏجي ت زمين ۾ نامياتي مادو مالئڻ شروع ڪين ٿيا.
ساڳي طرح سان گندگاه ب استعمال ڪري سگهجي ٿو پر ان جي استعمال ڪرڻ کان اڳ ۾ انهن کي ڪٽڻو پوي
ٿو ت جيئن ٻج پيدا ڪري وري پيدا ٿي ن سگهن.
ملچ جو ته  10س.م کان وڌيي ٿلهو ن هجڻ گهرجي .ڇو ت  ،ملچ جي گهڻي ٿلهي هجڻ سبب اهو گهڻي گيهيم گيڏ
ڪري ٻوٽن جون بيماريون پيدا ڪري سگهندو.
ملچ کي وڻن ٻوٽن جي ٿڙن
سان لڳڻ ن گهرجي ن ت
ٻوٽن جون بيماريون پيدا
ڪري وجهندو.

ڪڙٻ ،ڪانگڙ ۽ گاه مان سٺو ملچ
ٺهي ٿو ۽ آهستي آهستي ڳري ٿو .
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وٿاڻ جو ڀاڻ
وٿاڻ جو ڀاڻ ،ٻوٽن کي هر قسم جا گهربل غذائي جزا مهيا ڪري ٿو ت وقت سان گڏ زمين جي جوڙجي ۽ زرخيييزي
ب وڌائيندو رهي ٿو .جڏهن ت ڪيميائي ڀاڻ رڳو  2يا  3غذائي جزا مهيا ڪري ٿو ۽ زمين کي بهتر ب نٿو ڪري.
وٿاڻ جي ڀاڻ ڏيڻ ۾ ڪجه احتياط ب ضرور ڪرڻ گهرجي .گهڻي ڀاڻ استعمال ڪرڻ سان زمين ۾ گيهيڻيا غيذائيي
جزا گڏ ٿي پاڻي جي وهڪرن کي غليظ ڪري ڇڏين ٿا ت تازي ڀاڻ ۾ ڪيترا جيوڙا ب ٿين ٿا جييڪيي بيييميارييون
پيدا ڪري سگهن ٿا .تنهنڪري تازو ڀاڻ ،ڪسين يا پاڻيَء جي وهڪرن جي ڀرسان رکڻ ن گهرجي .ڀاڻ جو ڪيم
پوري ڪرڻ کانپوِء پنهنجا هٿ ۽ ڪپڙا سٺي طرح سان ڌوئي صاف ڪري ڇڏجن.
انساني غالظت سان زرخيزڻ
ڪرفٽيَء کي صحيح طريقي سان بيي ضيرر ڪيري ميالئيڻ
انساني پيشاب کي ڀاڻ ۾ مٽائي سگھجي ٿو ت انساني
ِ
سان زمين ۾ نامياتي مادي جو واڌارو ٿئي ٿو .جيئن ت انساني غالظت ۾ هاڃيڪار جيوڙا ٿين ٿا تينيهينيڪيري اهيا
جيڪڏهن صحيح طرح سان ن کڻجي ت بيماريون پيدا ڪري وجهندي (فصلن جي اپت وڌائڻ الِء انساني غالظت
کي سالمتيَء سان کڻڻ الِء ڏسو باب .)7

ڪامپوسٽ
ڪامپوسٽ هي اهڙو قدرتي ڀاڻ ٿئي ٿو جيڪو بيڪارکاڌي ،فصلن جيي
ڪچري ،گندگاه ۽ جانورن جي ڇيڻي مان ٺاهيييو وڃيي ٿيو .زمييين سيان
ڪامپوسٽ مالئڻ ب  ،زمين کي فصلن جا غذائي جيزا وري
ڏيڻ جو هي طريقو ٿئي ٿو .جيئن ت زمين جي ڪنهن وڏي
ٽڪري الِء ايتري گهڻي ڪامپوسٽ تيار ڪرڻ الِء گيهيڻيي
مٽي
محنت ڪرڻي پوي ٿي تنهڪري عام طور تي ڪامپوسٽ
ننڍڙن ٽڪرن الِء استعمال ڪيو وڃي ٿيو ( ڪياميپيوسيٽ
ڪامپوسٽ
ٺاهڻ الِء ڏسو ص 400 .کان .)403

 ڪنهن ميويدار وڻ پوکڻ کان اڳ ۾ ان جي چلهي ۾ ڪياميپيوسيٽ
جو هي ڀريل بيلچو وجهو.
 ٻج پوکڻ کان اڳ ۾ چلهي ۾ ٻي کن ڪامپوسٽ جيو ميٽييَء سيان
مالئي ڇڏيو.
 مٽي اٿالئڻ کان اڳ ۾ ان جي مٿيان ڪياميپيوسيٽ جيو هيي تيهي
پکيڙي ڇڏيو.
 جڏهن وڻ ٻوٽا واڌ ڪينيدڙ هيجين تي انيهين جيي ٿيڙ جيي چيوگيرد
ڪامپوسٽ جو ٻنو ٺاهي ڇڏيو .وڻ جي حالت ۾ ڪامپيوسيٽ جيو ٻينيو
ويڪر ۾ ايترو گول ٺاهيو جيترو ٻنيپيهيرن جيو وڻ جيو ڇيٽ ٺيهيي ٿيو.
اوستائين ٿورڙي مٽي وجهي ڇڏيو جيڪا آهستي آهستي جيئن جيئن پاڻي رستي پاڙن تائين پهچندي ت وڻ کي
غذائي جزا مهيا ڪندي رهندي.
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ڪامپوسٽ چاِء
ٻوٽن کي زرخيزڻ ۽ جيتن کان بچائڻ ۾ مدد ڪرڻ الِء ڪامپوسٽ مان پاڻيٺي ڀاڻ ب ٺياهيي
ڏئي سگهجي ٿو .ان الِء ڪجه ڪامپوسٽ اڳڙي ۾ ٻڌي ٽنگيي ڇيڏييو .اڳيڙي  7کيان 14
ڏينهن تائين پاڻيَء جي باٽليَء ۾ وجهي ڇڏيو .جڏهن پاڻي جو رنگ ناسي ٿي وڃي ت اڳيڙي
ڪڍي ڇڏيو .اڳڙيَء وارو ڪامپوسٽ پنهنجي زمين ۾ ٻرڪي ڇڏيو .جڏهن ت ڪامپوسٽ
چاِء جو پنهنجن ٻوٽن جي پنن تي ڦوهارو /ڇڻڪار ڪري ڇڏيو .ڪامپوسٽ چاِء جو ڪم
پوري ڪرڻ کانپوِء پنهنجا هٿ ملي صاف ڪرڻ ن وساريو.

زمين سان غذائي جزا مالئڻ جا ٻيا طريقا
جيي رک
زمين جي تيزابيت مٽائڻ ۽ غذائي جزا مالئڻ الِء ٻيا مادا ب مالئي سگهجن ٿا .چن ( ،)limestoneڪاٺيَء ِ
( ،)wooden ashجانورن جا پيٺل هڏا ۽ سامونڊي جانورن جا کوپا ()sea shellمالئڻ سان زمين جي تيييزابيييت
ڪاٺيَء جي رک رستي پوٽئشيم ملي ٿي .خشيي
گهٽائي سگهجي ٿي .پيٺل هڏا مالئڻ سان زمين کي فاسفورس ت
ِ
پن ۽ ديال ()pineجي ڪنڊن مالئڻ سان زمين تيزابي ٿي وڃي ٿي .جڏهن ت اهڙو ڪمند جيڪو گيهيٽ ۾ گيهيٽ
سال تائين سڙندو ڳرندو رهيو هجي ۽ ڪافيَء جا گورا سڪائي پيهي ڏيڻ سان زمين کي طاقت ملي ٿي ۽ فصل جو
گندڪچرو ڀاڻ ۾ مٽجي وڃي ٿو.

ڪاٺي جي رک باغيچي جي مٽيَء سان
مالئڻ سان اها گهٽ تيزابي ٿي وڃي ٿي.

زمين سڌارڻ سان گندگاه گهٽائڻ ۾ مدد ٿئي ٿي.
نامياتي مادي رستي زمين سڌارڻ جا هڙئي طريقا جهڙوڪ :سائو ڀاڻ ،ڪامپوسٽ ۽ ملچ پڻ گندگاه گهٽيائيڻ ۾ ميددگيار
ٿين ٿا .جيڪڏهن زمين صحتمند هجي ت  ،ٿورڙي مقدار ۾ ٿيندڙ گندگاه فصل جي اپت کي نقصان نٿو پهچائي.
جيڪڏهن فصل ويجها پوکجن ت ان سان ب گندگاه تي ضابطو رهي ٿو .ڇو ت  ،گندگاه کي وڌڻ جي جاِء نٿي مليي
سگهي .جانورن کي ڇڏڻ سان اهي ب گندگاه چري وڃن ٿا .ساڳئي طرح سان جيڪڏهن فصيل ان عيالئيقيي جيا
مقامي آهن ت  ،مقامي گندگاه سبب گهٽ ميتياثير ٿييين ٿيا .ميقياميي جينيسيون
ڪيترن سالن کانوٺي الڳيتي پوکيندي رهڻ سبب اهي موسيمين ،گينيدگياهي ۽
جيتن سان ٺهڪي وڃن ۽ سٺيَء طرح سان ٿين ٿيون جتي ٻيا فصل يا سياڳييين
فصلن جون ٻيون جنسون ٿي نٿيون سگهن.
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زمين کي کاڌ کان بچائڻ
جيڪڏهن زمين جي سنڀال ن ڪجي ت هوا ۽ پاڻي ان جي مٿئين سنيهيي تيهي کيي
کائي يا تباه ڪري ڇڏي ٿو ۽ زمين پاڻي ضايع ڪري ڇڏي ٿي .ان کانپوِء عام طيور
تي باقي بچيل زمين ڳتيل ،غذائي جزن کان وانجهيل ۽ فصلن پوکڻ الِء سيٺيي نيٿيي
ٿئي .زمين کي کاڌ کان بچائڻ ،زمين ۽ پاڻيَء جي سيانيڍ ڪيرڻ اهيڙي آبيادگيار الِء
ڪجه اهم ڪم ٿين ٿا( .زمين کي کاڌ کان بچائڻ الِء وڌيي ڏسو باب .)11

مينهن بنجر يا ٺوڙهي زمين سان ڇا ٿو ڪري

جڏهن مينهن خالي زمين تي وسي ٿو
ت ان جي مٽي لوڙهي وڃي ٿو

مقصد  :زمين جي ڍڪيل هجڻ جي اهميت ٻڌائڻ ت جيئن اها لڙهي
ن وڃي.
وقت 15 :منٽ
سامان :صاف ڪپڙي يا پني جا  2ٽڪر ،پاڻي ڏيڻ جو  1دٻيو
يا ٽين جو ڪو پراڻو دٻو جنهن جي تري ۾ سينيهيا سيورا
هجن ت جيئن منجهانئس پاڻي مينهن جيان وسي سگهي.
ماڻهن جي هي ٽوليَء کي زمين جي هي اهڙي ٽڪر تيي
گڏ ٿيڻ الِء چئو جتي ن ت ڪو ٻوٽو /ٻوڙو ۽ گندگاه هجي.
ان زمين ٽڪري تي پني يا ڪپڙي جو هي صاف ٽڪرو رکو .پني يا ڪپڙي ڀرسان دٻي ميان زمييين تيي
مينهن جيان پاڻي ڇٽڪاريو.
ڏسو ت زمين تي پاڻي ڇڻڪارڻ سان پني يا ڪپڙي تي گپ جا ڪيترا نشان ٿيا آهن .جڏهن مينهين بينيجير
زمين تي وسي ٿو تڏهن ائين ئي ٿئي ٿو .ڇو ت  ،بنجر زمين مينهن جهلي نٿي سگهي پر اهو وهي وڃي ٿي.
هاڻي هي نئين ڪپڙي يا پني ٽڪري کي اهڙي هنڌ رکو جتي زمين گاه  ،گندگاه يا ملچ سان ڍڪييل هيجيي
پوِء زمين تي پاڻي ڇڻڪاريو .توهان ڏسندو ت نئين ڪپڙي يا پني تي پهرئين جي ڀيٽ ۾ گپ جا گهٽ ۾ گيهيٽ
نشان هوندا .ڇاڪاڻ ت  ،ٻوٽا  /ساوڪ پاڻي کي روڪي ۽ زمين ۾ جذب ڪرڻ ۾ مدد ڪريٿي.
ٽوليَء سان ان ڳاله تي بحث جي شروعات ڪريو ت ائين ڇو ٿيو ۽ زمين جي ساوڪ سان ڍڪييل هيجيڻ
جي ڪيتري اهميت آهي.
توهان چاهيو ت ساڳي سرگرمي ڪنهن کيت تي تجربو ڪري ڏيکاري سگهو ٿا ت زمين کي بچائڻ ۾ ميليچ ڪيييتيري اهيم
آهي .تجربي ڪرڻ الِء هي ننڍڙي زمين ٽڪر تي ڪجه پوکي ملچ سان ڍڪي ڏيکاري سگهجي ٿو .اهڙي هي ٻئي زميين
ٽڪر تي ساڳي پوک پوکي پر بنا ملچ ساڳيو تجربو ڪري ڏسو .پوک جي مند جي آخر ۾ ٻئي نتيجا ڀيٽي ڏسو.
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هيٺ مٿاهين هنڌ تي رڪاوٽون ٺاهڻ
جيڪڏهن توهان ڪنهن لهواري هنڌ تي آرپار گهميڻ
الِء هي رستو ٺاهيو ت توهان ان جي هي ڇيڙي کيان
ٻئي ڇيڙي تائين ساڳئي سطح تي هلنيدا رهينيدو جيو
توهان لهواري هنڌ جو ِسڌ (  )contour lineاخيتيييار
ڪندو .هيٺ مٿاهن هنڌن ( )contourتي هڪيٻيئيي
پٺيان رڪاوٽون ٺاهڻ سان جهڙوڪ :ڀتيون ،دڙا ،گاه يا سنهي جهنگ جون قطارون يا کاهيون هوا ۽ مينهن رسيتيي
پاڻيَء جو زور ب گهٽائي سڄي زمين تي پکييڙي
مٽيَء جي وهي وڃڻ کان بچاُء ڪن ٿيون ت لهوارن هنڌن تان وهندڙ ِ
ِ
زمين ۾ جذب ڪري ڇڏين ٿيون .ڪنهن لهواري هنڌ تي هيٺان کان مٿي بجاِء ،جيڪڏهين هيييٺ ميٿياهييين جيي
سنوت ۾ هر ڏجي ت ان سان مٿاڇري واري وهندڙ پاڻيَء جو زور گهٽجي ۽ پاڻي جو وهڪرو توهانجي فصلن ڏانهين
ٿي وڃي ٿو.
هي اوزار جنهنکي ،اي ي فريم ليول ()A-Frame levelسڏجي ٿو ان رستي توهان پنهنجيَء زمين جي هييٺ ميٿياهييين
جي سنوت لهي سگهو ٿا ت جيئن هيٺ مٿاهين تي رڪاوٽون ()contour barriersٺاهي سگهو.
اي ي فريم ليول ڪيئن ٺاهجي
اي ي فريم ليول اوزار رستي توهان هيٺ مٿاهين لهي سگهو ٿا .ان الِء هيٺيون سامان استعمال ڪريو:
 2 ميٽر گها ۽  2س.م موڪرا  2سگهارا لڪڙا جيڪي ٽنگن طور ڪم ڏينيدا ۽ 1ميييٽير گيهيو،
ڪراسبار ()crossbarالِء
 3 ڪوڪا ايترا گها جيڪي ٻنهن لڪڙن ۾ ٺوڪڻ کانپوِء ٿورڙو ٻاهر نڪري بيهن
 هي پيچ جي ڍڪ يا ٻوچ واري بوتل يا ڪو پٿر جيڪو وزن طور (اٽڪل اڌ ½
ڪلو) استعمال ڪري سگهجي
 2 ميٽر گهي ڏوري جنهن جي هي ڇيڙي کي ڳنڍ ڏنل هجي
 1 پينسل يا پين 1 ،هٿوڙي يا پٿر 1 ،ڪارائي يا ڪهاڙي ۽  1ڦيٿ
ٻنهي ٽنگن کي ٽڪنڊي جي صورت ۾ پيرن کان اٽڪل ٻن ميٽرن جي وٿيَء تي ٻڌو.

جيڪڏهن ڪوڪا ٺوڪي سگهو ٿا ت ٺوڪي ڪوڪي جو مٿو ٿورڙو ٻاهر ڇڏي ڏييو
جو اهو پوِء توهانکي استعمال ڪرڻو آهي
ٻنهي ٽنگن سان ڪراسبار ٻڌو
ڏوريَء سان وزن (بوتل يا پٿر) ٻڌو .ڏوريَء جو ٻيو ڇيڙو
ڪوڪي جي مٿي سان ائين ٻڌي ڇڏيو ت جيئن وزن
ڪراسبار کان  2س.م هيييٺ تيي ليڙڪينيدو رهيي.
جيڪڏهن بوتل پالسٽي جي آهي ت پاڻي ،واري ييا
مٽيَء سان ڀري ٻجي يا ٻوچ سان بينيد ڪيري ڇيڏييو.
ڏوري جي وزن واري ڇيڙي کي هاڻ شاهل جي سيڌائيي
( )plumb lineسڏبو.
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وچ لهڻ الِء اي ي فريم کي ڪيئن
زمين جي ڪنهن ب جهڙوڪر سڌي هنڌ تي اي ي فريم کي ٺاهي رکجي .جتي لڪڙا کتل آهن اتي هر لڪڙي
جو نشان ڪري ڇڏجي .اها ب پي ڪجي ت شاهل جي ڏور سوالئي سان اڳتي پوئتي ٿي سگهي ٿيي پيوِء ان
کي هي هنڌ بيهاري ڇڏجي .جڏهن ڏور چرڻ پرڻ بند ڪري جنهن هنڌ تي ڪراسبار کيي ڇيهيي ٿيي اتيي
نشان ڪري ڇڏجي.
هاڻ اي ي فريم کي اهڙي طرح ڦيرايو ت جيئن پهريون ڏنڊو ٻئي جي جاِء تي ۽ ٻيو پهرئين جي جاِء تي اچيي جيتيي
ڏور ڪراسبار کي ڪراس ڪري ٿي اتي نشان ڪري ڇڏيو .هاڻ توهان وٽ ڪراسبار تي ٻ نشان آهن.
ٻنهي نشانن وچ ۾ ڏوريَء سان مفاصلو ڪڇي ڏوري ٻيڻي ڪندو ت وچ نڪري ايينيدو ان تيي ٽيييون نشيان
ڪري ڇڏيو.
ڪنهن اهڙي سڌي هنڌ تي اي ي فريم بيهاريو جتي شاهل وچ جي مٿان لڙڪندي هجي ،ات ڪيراسيبيار تيي
هي نشان ڪري ڇڏيو .جڏهن شاهل جي ليي وچين نشان تي اچي ت اي ي فريم جا  2فوٽ ان جي سينيوت
آهن (ساڳئي اوچائي تي) .هاڻ اي ي فريم کي ڦيرائي ڏنڊن جي هڪٻئي سان جاِء بداليو .ائييين ڪيرڻ سيان
ڏوري کي وچئين نشان تي لڙڪڻ کپي پر جي اها وچين نشان تي نٿي لڙڪي ت تيسيتائين ڦيرائييينيدا رهيو
جيستائين وچين نشان تي لڙڪي.

اهو فيصلو ڪرڻ ت هر رڪاوٽ ڪٿي ٺاهجي.
اي ي فريم ٺاهڻ کانپوِء فيصلو ڪريو ت لهواري هنڌ تي رڪاٽون اٽڪل ڪيتريون ويجهيون ٺاهيندو .توهانجي
پهرئين رڪاوٽ توهانجي ٻنيَء جي مٿانهين هنڌ جي ويجهو هجڻ گهرجي ت جيئن زمين تان وهي ايندڙ پاڻيَء کي
روڪي سگهجي .ٻيون رڪاوٽون ڪٿي ٺاهجن ٿيون انهن جو مدار لهواري هنڌ تي ٿئي ٿو .اڀڪپري هنڌ الِء
رڪاوٽون  10ميٽرن جي وڇوٽي ،وچٿرن لهوارن هنڌن الِء  15ميٽرن ت هلڪن لهوارن
هنڌن جي حالت ۾  20ميٽرن جي وڇوٽي تي هجڻ گهرجن .پر جي گهڻين
اڀڪپرن هنڌن الِء ٺاهڻ ضروري آهن ت ان الِء بهتر ،اهوئي ٿئي ٿو ت  ،هر
وڻ الِء انفرادي ٿلها يا انفرادي کڏا يا فصلن الِء ننڍا دڪا ٻڌجن
بجاِء ان جي ت اتي هر ڏجي يا کاهيون
کوٽجن.
توهان اهڙي ماپ اي ي
فريم ،ڦيٿ يا وکن ذريعي
ب وٺي سگھو ٿا

ان کانسواِء زمين کي ب ڌيان ۾ رکجي .جيئن ت چيڪي مٽي سيوالئيي سيان پياڻيي جيذب
ڪري نٿي سگهي تنهڪري انهن الِء ڪجه ويجهيون ويجهيون رڪاوٽون ٺاهجين .پير جيي ميٽيي واريياسيي ييا
منجهس نامياتي مادو گهڻو موجود آهي ت اها پاڻي سوالئيَء سان جذب ڪري سگهڻ سبب رڪاوٽون گهڻيون پيري
پري ٺاهي سگهجن ٿيون .جيڪڏهن توهان اهڙو اندازو ڪري سگهو ٿا ت رڪاوٽون ڪيتري مفاصلي تي کيڙييون
ڪرڻيون آهن ت اهڙن هنڌن تي ڏڪ هڻي نشان ڪري ڇڏيو.
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هيٺ مٿاهين قطارن تي نشان ڪيئن
هيٺ مٿاهين تي رڪاوٽون ٺاهڻ الِء ٻيو قدم ڪنٽور قطارون لهڻيون آهن.
لهواري هنڌ جي چوٽي تي جتي توهان پهرئين رڪاوٽ ٺاهڻ چياهيييو
ٿا ،اتي پنهنجو اي ي فريم رکو ت جيئن ٽڪريَء جي هن پار
تائين ڏيکاري سگهي پر ن ڪي هيٺاهين ييا ميٿياهييين
ٽڪري .توهان جنهن هنڌ تان هيٺ مٿاهين جي الئين شيروع
ڪرڻ چاهيو ٿا اتي اي ي فريم جي هي ٽنگ رکو .اي ي فريم جيي ٻيي
ٽنگ تيستائين چوريندا رهو جيستائين شاهل وچين نشان جي ميٿيان ٿيي
نٿي لڙڪي .هيٺ مٿاهين اتي ٿيندي جتي اي ي فريم جا پير هوندي شاهل جيي
وچين نشان تي بيهندي.
اي ي فريم جي ٻي ٽنگ ڀرسان هي ڏڪ هڻي ڇڏيو.
اي ي فريم کي ڦيرائي ٽڪريَء جي آرپار ٻي سنوت /ليول لهو ۽ ان الِء پهريون طريقو ورجايو .ائين زمييين
يا لهواري هنڌ جي ڇيڙي تائين هر  2ميٽرن جي ماپ ڪري اتي ڏڪ هڻندا اچو.
هاڻ ،جنهن ٻئي هنڌ تي رڪاوٽون کڙيون ڪرڻ چاهيو ٿا ( 10يا  20ميييٽيرن
جي لهواري هنڌ تي) اتي اهو ساڳيو طريقو ورجايو.
جڏهن توهان هر هنڌ جي هيٺ مٿاهين الئين جا نشان هڻي پيورا
ڪريو ت  ،هر الئين جي ڇيڙي تي بيهي ڏڪين جيي قيطيارن
ڏانهن ڏسو ت اهڙيَء هر هيٺ مٿاهين قطار جو ور سيڌائيي ۾
آهي جو ممڪن آهي ت ڪي ڏڪ ڪجيهي اڳيتيي پيوئيتيي ڪلن رستي ظاهر ڪيل ڪنٽور قطارون
ڪري وري سڌا ڪرڻا پون.

هيٺ مٿاهين تي رڪاوٽون ٺاهڻ الِء رهنمائي
هي دفعو قطارون ماپڻ ۽ نشانڻ کانپوِء جڏهن توهان فيصلو ڪيو ت توهانجي زمييين الِء ڪيهيڙن قسيمين جيون
رڪاوٽون ٺاهڻ بهتر ٿي سگهن ٿيون ،تڏهن هيٺين واٽن کي ذهن ۾ رکو:

 وڻن ۽ ٻوٽن جي سانڍ ڪرڻ يا پوکڻ  .جيڪڏهن الهي گھڻي اڀڪپري آهي ت  ،اتي ڦٽندڙ وڻ يييا جيييييڪييي
توهان هاڻ پوکڻ چاهيو ٿا ،اهي اڀڪپريَء کي هڻ ۽ ڀرڻ کان بچائيندا.
 پاڻي جي وهڪري کي گهٽايو پر وهندو رهڻ ڏيو  .ضروري ٿئي ٿو ت پاڻيَء کي وهندو رهڻ ڏجي پوِء چاهي اهو
لهواري هنڌ ڏانهن يا زمين ۾ ويندو هجي .ناقص ٺهيل رڪاوٽن سبب پاڻي بيهڻ شروع ٿيندو جنهن تي ميڇير
واڌ ويجه ڪري مليريا ۽ ٻيون بيماريون پکيڙيندا رهندا.
 جيئن ئي مسئال پيدا ٿين ت هڪدم حل ڪجن  .تيز ڇوهن سبب هيٺ مٿاهين جون کاهيون هي يا ڪا ڀت
ڪري سگهي ٿي .اهڙي حالت ۾ ان جي هڪدم مرمت ڪري وڌيي کاڌ جو بچاُء ڪجي.
 مٿاهين کان شروعات ڪجي  .جيئن ت پاڻي هيٺاهين ڏانهن وهي ٿو تنهنڪري مٿان کان شروع ڪرڻ سان
توهان هيٺتي هر شئي جو بچاِء ڪري سگهو ٿا ۽ ان الِء ڪيتريون ننڍڙيون اڏون اڏي سگهو ٿا.
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هيٺ مٿاهن اڏُن جا مختلف قسم
اڏ ،اهڙي قسم جي ٺاهيو جيڪا اڏڻ ۾ سولي ۽ توهانجيَء زمين الِء بهترين ثابت ٿي سگهي.
وڻيين جييون رڪيياوٽييون
(  )live barriersوڻيين،
ٻوڙن ،گاهن يا اهڙن ٻوٽن
مان ٺاهي سگهجن ٿييون
جيڪي هيٺ ميٿياهييين
جييي قييطييارن سييان
ڦٽي سگهن ٿيا ۽
اهييي پيياڻييي ۽
مييييٽيييييَء کييييي
روڪين ٿا.

چيي ئم ( )Check damsسنهو جهنگ  /ڍنگر،
پٿر يا ڪک ڪانا ۽ پالل جون ٻنڊون ڪسين جيي
آرپار ۽ اهڙن کاڌل هنڌن تي رکڻ سان جيتيان پياڻيي
وهندو رهي ٿو ،پياڻييَء کيي تي وهينيدو رکيي ٿيو پير
وهڪري جو زور گهٽائي ڇڏي ٿو.
کيييياهيييييييييون )trenches(.
کاهيون هي پاسي ڏانهن پاڻي
جو وهڪرو برقرار رکن ٿيييون.
پاڻي کي زمين ۾ جذب ٿيييڻ ۾
مدد ڪرڻ الِء ،کياهييين ۾ 8
کييان  10ميييييٽييرن تييي
نيينييڍيييون نيينييڍيييون
رڪاوٽون کڙيون
ڪريو.

ڀتيون )walls(.پٿرن ،مٽي ،پالل جي ٻنڊن ييا اهيڙي ڪينيهين
مواد جي ٺهيل  30س.م موڪري ۽ گيهيٽ ۾ گيهيٽ  25س.م
گهي ڀت ڏيڻ سان پاڻي جي تيزي گهٽجي وڃي ٿي ۽ ان کيي
زمين ۾ جذب ٿيڻ ۾ مدد ڪري ٿي.

لوهي پڃرا )gabions(.ڄارين جا اهيڙا
پڃرا ٿييين ٿيا جيييڪيي گيهياري /ڍوري
()gullyجي پاسن سان هڻي پٿرن سيان
لٽي سگهجن ٿا جيڪي مٽي گيڏ ڪينيدا
رهن ٿا.

سويل ( )swaleميٽيي جيي اهيڙي نينيڍڙي
رڪاوٽ ٿئي ٿي جنهن جي مٿاهين پياسيي
تي هي کاهي هجي ٿي .کياهيي کيوٽيڻ الِء
نڪتل مٽي ان جي هيٺيان ڍير ڪيري ٻينيي
طور ڏني وڃي ٿي .اهڙي کاهي اونهائي جيي
ڀيٽ ۾ ٽيڻ تي موڪري هجڻ گهيرجيي
ت جيئن اها هي ن سگهي .پياڻييَء
جو فائدو وٺينيدي کياهيي ۾ ۽
رڪاوٽ تي وڻ يا ٻوڙا پيوکيي
سگهجن ٿا ت جيييئين رڪياوٽ
پنهنجيَء جاِء تي مضبوط رهي سگهي.
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پاڻي جو ڏاهپ سان استعمال ڪرڻ
هر آبادگار کي پاڻي گهرجي ٿو .جيڪڏهن توهان ڪنهن خشي عالئقي جا رهواسي آهيو تي پياڻيي سيانيڍڻ جيو
بهترين طريقو اتي مقامي وڻ پوکڻ آهن يا اهڙا ٻوٽا جنکي رڳو مينهوڳي جي مند ۾ پاڻي گهربل ٿئي ٿو .سائو ڀاڻ ۽
ملچ زمين ۾ پاڻي کي روڪڻ ۾ مدد ڪريٿو ۽ هيٺ مٿاهين جون رڪاوٽون پاڻي کي وهي وڃڻ کان بچائين ٿيييون.
ٻنيَء ٻاري جي پاڻي بچائڻ جا اهڙا ٻيا طريقا آهن:
رپ اريگيشن ( )drip irrigationجنهن ۾ پائيپ ،زمين اندر يا زمين تي هڻي پاڻي ڏجي ٿو .ان سان گهڻو گهيٽ
پاڻي استعمال ٿئي ٿو ۽ زمين کي گهٽ نقصان رسي ٿو بنسبت زمين رستي پاڻي هارڻ جي.

پائيپ جي سنهن سيوراخين
رستي پاڻي آهستي آهستي
زمين ۾ ٽمندو رهي ٿو

ڇانودار وڻ پوکڻ سان ٻوٽن ۽ زمين جو سج جي تپش سبب سڪي وڃڻ کان بچاِء ٿئي ٿو .ڪي وڻ زمييييين جييي
اونهائيَء مان ،تراکڙين پاڙن وارن ٻوٽن جي استعمال الِء پاڻي حاصل ڪن ٿا.
فصل ويجها پوکڻ سان زمين تي ڇانورو ٿيڻ سبب اها خشي ٿي نٿي سگهي .ويجهن ٻوٽيين
جي وچواري هوا ۾ ٿوري گهڻي گهم هجڻ سبب ٻوٽا ڪومائجي نٿا سگهن .ائين سائيي ڀياڻ
يا ساڳئي زمين تي مختلف فصل ،گڏ پوکي سگهجن ٿا.
قطارن ۾ پوک ()strip croppingهيٺ مٿاهين قطارن ۾ هي ئي وقت مختلف
فصل گڏ پوکڻ) .فصلن کي هڪٻئي جي گهم استعمال ڪرڻ ۾ مدد ملي ٿي.
زميني ڇٽ فصل ()ground cover cropsچاڙهين کان مٿاهن هنڌن تي ۽
ٿورو ڇٽ ڏيندڙ فصل ان جي هيٺيان پوکيو وڃي ٿو .پاڻي ،زميني ڇٽ واري
فصل تي گڏ ٿئي ۽ هيٺاهن پوکن ڏانهن وهندو رهي ٿو.

قطارن ۾ پوکي ڪرڻ

ڌوپ جو پاڻي ،گهر ڀرسان باغن الِء ٻيهر استعمال ڪري سگهجي ٿو (ڏسو ص.)100 .

ڇن وارن هنڌن جو پاڻي بچائي ماڻهن ۽ فصلن کي وڌيي پاڻي ڏئي سگهجي ٿو (ڏسو باب .)9
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وڻن پوکڻ الِء کڏا کوٽڻ
خشي موسم ۾
اٽڪل  15س.م
وڻن جي کڏن ۾ مينهن جو پاڻي گڏ ٿيئيي ٿيو ۽ گيهيڻيي
اونها کڏا کوٽيو

خشي موسم ۾ ب ٻوٽن جي واڌ ڪرائڻ ۾ مددگار ٿيئيي
ٿو .ساڳئي کڏي ۾ هي کان وڌييي جينيسيون /فصيل
پوکڻ سان پاڻي جو بهترين اسيتيعيميال ٿيئيي ٿيو .جين
فصلن  /جنسن کي پاڻي جي گهڻي گهرج ٿئي ٿي اهيي
هيٺاهين ڇيڙي تيي وڌييي واڌ تي گيھيٽ پياڻيي جيا
گهرجائو لهوارن هنڌن جي مٿاهن هنڌن تيي سيٺيي واڌ
هر کڏي جي هر کڏي ۾ ڀاڻ
ڪن ٿا.
يا
وچي۾ وٿي ،کڏي
جي مرڪز کان
ٻئي سال ،ساڳئي کڏي ۾ پوک ڪريو يا پيراڻين ڀيرسيان ڏيڍ هوڻي هجي
نوان کڏا کوٽيو .ايئن جيڪڏهن هر سال توهان نوان کيڏا
ٿي.

ڪامپوسٽ
ماليو

کوٽيل کڏي جي مٽي
سان هيٺاهين هنڌ تي
ننڍڙي ڀت ٺاهيو

کوٽيندا رهندو ت سڄي ايراضي زرخيز ٿي ويندي.

پٿر جون ڀتيون کاڌ روڪين ۽ پاڻي بچائين ٿيون
برڪينا فاسو ()Burkina Fasoجو وچولو پوٺو ،تراکڙي ميدان ۽ هلڪن لهواريين جيو سينيگيم آهيي .اتيي
هونئن ئي مينهن گهٽ پوي ٿو .جڏهن ت  ،گذريل ڪيترن سالن کان ايترو گهٽجي ويو آهي جيو هياڻ زمييين ۽
ماڻهو سدائين سورن ۾ آهن .پاڻي سانڍڻ ۽ کاڌ روڪڻ الِء سڄي زمين کي پٿرن جون ننڍيون ڀيتيييون ڏيين ٿيا.
اهي ڀتيون پاڻيَء جي تيزيَء کي گهٽائين ٿيون جنهن سبب پاڻيَء کي ايترو وقت ملي ٿو جو زمين ۾ جيذب ٿيي
وڃي ٿو .ساڳئي وقت تي ڀتيون مٽيَء کي اڏامي يا وهي وڃڻ کان بچائين ۽ مٿاهن لهوارن هنڌن تان پيائيجينيدڙ
مٽي کي سوگھو جهلين ٿيون.
ان کانسواِء آبادگار وڻن جا وڏا وڏا چلها ب کوٽين ٿا جن کي ڪامپوسٽ يا ڀاڻ سان ڀري فصيل جيي زرخيييزي
وڌائين ۽ پاڻي روڪي سگهن ٿا.
جتي گهارا پون ٿا انهن هنڌن کي پٿرن سان لٽي ڇڏين ٿا .پر جي ڪو گهارو لٽڻ کان ٻياهير آهيي تي ان جيي
چوگرد پٿر جي ڀت ڏئي ڇڏين ٿيا .جيييئين ڪينيهين
زمين تي پاڻي آهستي وهي ٿو تييئين پيٿير جيي ڀيت
پاڻيَء جي وهڪري جي زور کي گٽهائي ۽ گهاري کيي
بدتر ٿيڻ کان بچائي ٿي .وقت سان گڏ ممڪين ٿيئيي
ٿو ت گهارو مٽيَء سان لٽجي وڃي.
اهڙن طريقن سان برڪينا فاسو جا آبادگار پنهنجيَء
زمين کي سرسبز رکندا ۽ فصلن جيي اپيت ۾ واڌارو
ڪندا رهن ٿا .ايئن وڌيي کاڌ خوراڪ حاصل ٿييڻ
سبب ماڻهن جي صحت ۾ واڌارو ٿيو آهي.
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هاڃيڪار جيتن ۽ ٻوٽن جي بيمارين کي منهن ڏيڻ
هاڃيڪار جيت ،ٻوٽن جون بيماريون ۽ گندگاه فصلن الِء سنگين خطرو ٿي سگهن ٿا .ان الِء ڪيميائي ڪمپينييين جيو
چوڻ آهي ت  ،اهڙن مسئلن کي ختم ڪرڻ جو رڳو اپاُء پيسٽيسائيڊن جيو الڳيييتيو اسيتيعيميال ڪيرڻ آهيي .جيڏهين تي
ڪيميائي زهر ،اهڙن مسئلن کي ختم ڪرڻ بجاِء رهندو وڌائي سگهن ٿا (ڏسو باب  .)14جڏهين تي زراعيت جيا پيائيدار
طريقا فطرتي طريقن مطابق ڪم ڪري فصلن ،هاڃيڪار جيتن ،بيمارين ،گندگاه ۽ زمين ۾ موجود جيييوڙن کيي هيي
توازن ۾ رکن ٿا .اهڙن طريقن کي نيچرل پيسٽ مئنيجمنٽ /نيپيم ()natural pest managementييا انيٽيييگيرييٽيڊ
پيسٽ مئنيجمنٽ /آِء پي ايم ( )integrated pest managementسڏجي ٿو.

جيڪڏهن اڃان ب پيسٽيسائيڊون استعمال ڪرڻ چاهيو ٿا ت توهان الِء اها ڄاڻ رکڻ ضروري ٿي پوي ٿيي تي ڇيا
انهن جي استعمال کانپوِء ب جيت توهان جي فصلن کي نقصان پهچائين ٿا ،ڪيترو نقصان پهچيائييين ٿيا ۽ ڇيا
زمين ۾ موجود ٻي جيوت ،انهن تي ضابطو آڻي رهي آهي .اهڙين گهڻين ڳالهين جي ڇنڊڇاڻ ڪرڻ کانپوِء فيصيليو
ڪريو ت  ،ڪڏهن ۽ ڪهڙي قسم جا ڪيميائي مادا استعمال ڪرڻا آهن.
هاڃيڪار جيتن ۽ بيمارين تي ضابطي رکڻ جو بهترين طريقو ٻوٽن کي صحتمند رکڻ آهي.
 صحتمند زمين تيار ڪرڻ .صحتمد زمين ن رڳو ڪارائتن جيتن الِء اجهو ٿئي ٿي ت ٻوٽن جي ڪيييييتييرييين
بيمارين کان بچائڻ ۾ ب مدد ڪريٿي.
 مزاحمت رکندڙ جنسون پوکڻ .ان الِء آبادگارن ۽ زراعت کاتي وارن کان اهڙن ٻجن جي پڇي پييي ڪييريييو
جيڪي عام طور تي نقصانڪار جيتن ۽ بيمارين الِء مزاحمت رکندڙ هجن.

 فصل صحيح وقت تي پوکڻ .جيت ۽ بيماريون عام طور تي موسمن جي موٽ ڏين ٿا .جهڙوڪ پهريائتا مينهن
يا پهريون گرم ڏينهن .اهو ڏسڻ ت  ،هر فصل ڪيئن واڌ ڪريٿو ۽ اهڙن طريقن بابت ٻين آبادگارن سان صالح
ڪرڻ سان پوک ڪرڻ الِء بهترين وقت جي چونڊ ڪري سگهجي ٿي .عام رواجي حاليتين جيي ابيتيڙ ،اڳ ۾
پوکي ڪرڻ سان پي ٿئي ٿي ت فصل ايترا وڌي ويندا جو منجهن هاڃيڪار جيتن ۽ بيمارين الِء ميزاحيميت
پيدا ٿي چڪي هوندي جيڪا هي مخصوص وقت تي پيدا ٿئي ٿي .جڏهن ت دير سان پوکڻ سيان ڪيييتيرا
جيت مري وڃن ٿا يا بيماريون خوراڪ ن ملڻ سبب ختم ٿي وڃن ٿيون.
 مختلف قسمن جا فصل مختلف طريقن سان پوکڻ .جڏهن وڏين ايراضين
۾ رڳو هي ئي قسم جو فصل پوکجيي تيڏهين اهيڙي فصيل کيي پسينيد
ڪندڙ ،نقصانڪار جيت انهن ڏانهن موهت ٿين ٿا( .ڏسو ص.)300 .
 هيٺان پاڻي ڏيڻ .مٿان پاڻي ڏيڻ سان زمين ۾ ٿيندڙ بيماريون ،ڦينگن
رستي ٻوٽن تائين رسي وڃن ٿيون ۽ گهميل پن ۽ ٿڙ بيماريين جيي
واڌ ڪرڻ جا سٺا هنڌ ٿي پون ٿا .پر جي پاڻي ڏيڻ جو رپ طريقيو
(ڏسو ص )294 .يا فلڊ اريگيشن وارو اختيار ڪجي ت ٻيوٽين جيا
پن ۽ ٿڙ صحتمند رهن ٿا.
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هاڃيڪار جيتن تي نظر رکڻ
ٻوٽا کائيندڙ جيت ،ڪنهن ب پوک جو هي عام رواجي حصو ٿين ٿا .اهي جيسيتائين ٻين قسمن خياص طيور تيي
نقصانڪار جيتن سان توازن ۾ رهن ،تيسيتائين پوک کي گهٽ نقصان رسائين ٿا.
تنهنڪري پنهنجيَء پوک جي الڳيتو چڪاس ڪندا رهو .جنهن سان توهانکي خبر پئجي سگهندي تي ڪيڏهين
پوک ۾ ڪارائتا جيت ڇڏجن يا ڪڏهن توهانکي قدرتي جيتمار دوائن جي ڦوهاري ڪرڻ جي ضرورت يا جيييتين
کي ڪن ٻين طريقن سان ضابطي ۾ رکڻ جي گهرج آهي .جڏهن توهان جيتن ۽ بيمارين جي جاچ ڪينيدا هيجيو،
تڏهن پاڻ کان هيٺيان سوال پڇو:
 ڇا ٻوٽن جي ڪن حصن کي جيت کائي ت ن رهيا آهن؟
 ڇا اهڙو نقصان وڌي رهيو آهي؟ ڇا ان سان اپت متاثر ٿيندي؟
 ڇا ڪارائتا جيت نقصانڪار جيتن کي ضابطي ۾ رکي رهيا آهن؟

ڇا اهڙو جيت نقصانڪار يا ڪارائتو آهي؟
ورلي اهڙا جيت سوالئيَء سان ڏسي سگھجن ٿا جيڪي نقصانيڪيار
جيتن کي کائيندا وڻ جو بچاُء ڪندا رهن ٿيا .ييا اهيڙو وڻ واڌ جيي
مرحلي ۾ هجڻ سبب ڪيترن جيتن ۽ بيمارين کان پنيهينيجيو بيچياُء
ڪندو صحتمند رهي ٿو.
ڏسو ت جيت فصلن سان ڇا ٿا ڪن اهي انهن
کي نقصان پهچائين ٿا يا فائدو.
ڪينئان ،صحتمند زمين الِء ضروري ٿين ٿيا .ميکيييون ،ڪيورييئيڙا ۽ ٻيييا
ڪيترا جيت جيڪي پاڻيَء ۾ ٿين ٿا (جهڙوڪ سارين جي پيوک ۾) اهيي
ڪارائتا ٿين ۽ هاڃيڪار جيتن کي ضابطي ۾ رکن ٿا .ان کانسواِء ننڍا ڏينڀو يا مکيون جن کي پاسن تي گهيون ۽ سنيهيييون
نلڪيون ٿين ٿيون اهي ب شايد ت ڪارائتيون ٿين ٿيون .تنهنڪري اهڙن ڪارائتن جيتن کي ڇڏي ڏجيي تي جيييئين اهيي
توهانجي پوک جي سهائتا ڪري سگهن.
پنهنجيَء پوک ۾ جيتن کي ڏسو ت اهي نقصانڪار ،ڪارائتا يا بي مضر آهن .جيڪڏهن توهانکي ڪين قسيمين
جي جيتن بابت پي ن هجي ت اهي ڪنهن برنيَء ۾ان ٻوٽي جي ڪجه حصيي سيميييت گيڏ ڪيري انيهين جيو
ڪيترن ڏينهن تائين پاڻ مشاهدو ڪري ڏسو .جيڪڏهن جيتن جا آنا نظر اچن ت ڏسو ت اهي ڦٽڻ کانيپيوِء ڇيا ٿيا
ٿين .جيڪڏهن منجهانئن ننڍڙا ڪينئان يا ٻچا پيدا ٿين ٿا ت اهي نقصانڪار جييت ٿيي سيگيهين ٿيا .پير جيي
منجهانئس اڏامي جيت ڦٽن ٿا ت اهي عام طور تي ڪارائتا ٿين ٿا.
هاڃيڪار جيتن جا فصلن کي نقصان پهچائڻ جا مکي طريقا منجهن موجود رس ()sapپي وڃڻ ۽ فصل کائي وڃڻ آهن.
 رس پيئندڙن ۾ مهلو ،الک ڪينئون ( ،)scale insectsڳاڙهي جونَء ( ،)mealy bugsپن ۽ ٻوٽا کائيندڙ تڏي
( ،)leaf and plant hoppersاڇي ميک ( ،)white fliesٿيرڙا ( ،)thripsسيييوي ()mites۽ ڪييينيئيان
( )nematodesٿين ٿا.

جيڪڏهن نقصانڪار جيت آهي ت ان کي ڪيئن ناس ڪندو؟
جيڪڏهن توهانکي هي دفعو خبر پئجي وڃي ت نقصانڪار جيت فصلن کي ڪيئن تباه ڪن ٿا ت توهيان ان
قسم جي جيت الِء قدرتي جيتمار زهر (ڏسو ايندڙ ص ).استعمال ڪري سگهو ٿا.
جيڪڏهن توهانکي هي ڀيرو ڄاڻ پئجي وڃي ت جيت ڪيئن ظاهر ٿين ٿا ۽ انهن جو ماحول سيان ڪيهيڙيَء طيرح
سان الڳاپو آهي ت توهان انهن کي ضابطي ۾ رکڻ الِء طبعي طريقا استعمال ڪري سگهو ٿيا (ڏسيو ص .)299 .هينين
سوالن جي جوابن ڏيڻ سان توهانکي انهن تي ضابطي رکڻ ۾ مدد ملي سگهي ٿي .اهڙا جيت ڪٿان اچن ٿا؟ اهي فصل
کي ڪڏهن نقصان پهچائين ٿا؟ ڇا اهي ڪنهن هي صورت ۾ ظاهر ٿين ٿا ۽ پوِء ٻيَء صورت ۾ مٽجي وڃن ٿا (ميليال
طور؛ سوٻٽ ،پتنگن ۽ پوپٽن ۾ مٽجي وڃن ٿا) .ڇا اهي پکين ،ٻين جيتن يا زمين جي مخلو جو کاڄ ٿين ٿا؟
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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قدرتي جيتمار زهرن سان ڦوهارو ڪرڻ
قدرتي جيتمار زهر ،ڪيميائي ڦوهارن جي ڀيٽ ۾ فصلن کي نقصان کان بچائين ٿا ت ماڻهن ۽ ماحول کي ب گيهيڻيو
گهٽ ڇيهو رسائين ٿا .اهي ٺاهڻ ۾ سوال ۽ ڪيميائي ڦوهارن جي ڀيٽ ۾ گهڻا سستا ب ٿين ٿا.
جڏهن ت  ،قدرتي جيتمار زهرن جو ب ڌيان سان استعمال ڪرڻ ضروري ٿئي ٿو .انيهين جيو ضيرورت کيان وڌييي
استعمال ن ڪرڻ گهرجي .انهن جي استعمالڻ ۽ کڻڻ ڪرڻ کانپوِء هميش هٿ ملي صياف ڪيري ڇيڏجين .اهيڙو
اناج کائڻ يا وڪرو ڪرڻ کان اڳ ۾ ڌوئڻ گهرجي .ڪو قدرتي جيتمار زهر ڪن حالتن ۾ سٺو اثر ڏيکاري ٿيو تي
ٻين ۾ ن  .جيڪڏهن ڪو هڪڙو قسم اثرائتو ن ٿيندو هجي ت ٻيا آزمائي ڏسجن.

ٻوٽن کائيندڙن جيتن الِء قدرتي جيتمار دوائون
ٻوٽن کائيندڙن جيتن تي ضابطي رکڻ جو بهترين طيرييقيو ٿيوم ،بصير ،ميرچ
( ،)chili pepperگؤنٽو ( )marigold۽ سٽرونيال ( )citronellaجھڙن تييز
بوئدار ٻوٽن جي پنن مان جيتمار زهر ٺاهي استعمال ڪرڻ آهي.
 جنهن قسم جو ٻوٽو استعمال ڪيرڻ چياهيييو ٿيا ،اهيو سيڪيائيي ،پيييهيي
منجهانئس سنهو پائو ر ٺاهيو.
 پائو ر سڄي رات پاڻيَء ۾ پسائي ڇڏيو (ٻي کن پائو ر جو  1لٽر پاڻيَء ۾)
 اهڙي پاڻيَء کي سنهي ڪپڙي ۾ ڇاڻي صاف ڪريو ت جيئن منجيهيانيئيس ڦيوڏر
نڪري وڃي.
 منجهس ڪو هلڪو صابڻ ب ماليو ت جيئن جيتمار زهر ٻوٽن سان چنبڙي سگهي.
 اهڙي پاڻيَء جو ،ٻوٽن تي ڦوهارو ڪريو .اڳ ۾ ان جيتمار زهر کي ڪينيهين هيي اڌ ٻيوٽيي تيي هيڻيي ڏسيو.
جيڪڏهن هڻڻ سان ٻوٽن کي نقصان ٿيندو هجي ت معنيٰ اهو گهڻو گهاٽو /تيز آهي .منجهيس ٿيورو وڌييي
پاڻي مالئي وري هڻي ڏسندا رهو جيسيتائين سٺو اثر نٿو ڏيکاري.
 گهرج آهر ۽ وسڪاري کانپوِء اهو استعمال ڪندا رهو.

رس پيئندڙ جيتن الِء قدرتي جيتمار زهر
رس پيئندڙ جيتن تي جڏهن هلڪو صابڻ يا تيل لڳي ٿو ت اهو ،انهن جي ساه کڻڻ جي سوراخن کي ٻنجيي ڇيڏي
ٿو .جيڪڏهن ٻوٽن تي هلڪي صابڻ جو پاڻي يا اهڙو پاڻي جنهن ۾ بناسپتي تيل مليل هجي هڻبو ت مٿين ميوجيود
هاڃيڪار جيتن کي ناس ڪري ڇڏيندو .ڌوپ الِء استعمال ٿيندڙ وکر يا تيز صابڻ ڪڏهن ب استعمال ن ڪيجين
ن ت اهي جيتن سميت ٻوٽن ۽ زمين کي ب تباه ڪري ڇڏيندا.

ٻيا قدرتي جيتمار زهر
پيشاب ،پاڻيَء ۾ ڇڊو ڪري ٻوٽن تي ڦوهارو ڪجي ت انهن جا جيت ناس ڪري ڇڏي ٿو .ان الِء پيشاب جي  1ڪيوپ ۾
پاڻيَء جا  10ڪوپ مالئي ڪنهن بند دٻي ۾ 10ڏينهن تائين ڇڏي ڏجي 10 .ڏينهن کانپوِء فصل تي انجو ڦوهارو ڪجي.
تماڪ ب ڪيترن جيتن جڻين کي ناس ڪري ڇڏيٿو .تماڪ جي پنن يا سگريٽ جي ٽوٽن جو  1ڪوپ پاڻييَء
جي  5لٽرن سان مالئي ڇاڻي پن يا ٽوٽا ڪڍي منجهس ٿورڙو صابڻ مالئي ٻوٽن تي ڦوهارو ڪجي .تماڪ ٽيمياٽين،
پٽاٽن ،مرچن ۽ واڱڻن الِء استعمال ن ڪجي .ڇاڪاڻ ت تماڪ ،اهڙن ٻوٽن کي نقصان رسائيندو ۽ ڪيترا جيييت
جيڪي اهڙن ٻوٽن تي حملو ڪن ٿا مري ن سگهندا.
اهم ڳاله  :تماڪ جي رس هي زهر آهي! تنهنڪري ان کان پنهنجي چمڙيَء يا ڪپڙن کي بچائجي .تماڪ جا
پن ڪاڙهڻ وقت ان جي ٻاڦ ۾ ساه کڻڻ کان ب پاڻ بچائجي.
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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جيتن جڻين کي طبعي طريقن سان ضابطي هيٺ رکڻ
جيتن کي ضابطي ۾ رکڻ جا ڪيترائي طريقا آهن تي ان الِء اهيڙن
هنڌن تي موجود شڪاري جيون ( )predators۽ پيئيراسيائيييٽين (
 )parasitesجي واڌ الِء بهتر حالتون پيدا ڪري ب اييئين ڪيري
سگهجي ٿو .ان الِء آبادگارن سان صيالح ڪيري ڏسيجيي تي اهيي
ڪهڙا طريقا استعمال ڪن ٿا.

جانور ۽ جيت
ڪيترا پکي ،چمڙا ،نانگ ۽ جيت ن رڳو هاڃيڪار جيتن کيي کيائيي
ختم ڪري ڇڏين ٿا ت فصل ب ٻوڪائين ٿا .توهان پنيهينيجيي ٻينييَء
۾ڪنهن ب پکيَء جي چهنب جي قسم ڏسڻ ۽ اهو مشاهدو ڪرڻ سان
ت اهو پوک ۾ ڇا ٿو ڪري ،ٻڌائي سگهو ٿا ت اهو ،ڇا ڇا ٿو کائي .پوک کي نقصان پهچائيندڙ پيکييين کيي ڀيڄيائيڻ الِء
ڪيترا آبادگار چمڪندڙ شيون جهڙوڪ :چلڪڻا پنا ،بيڪار ڪئسيٽن جي ٽئپ ۽ پراڻن ڌاتن جا بيڪيار ٽيڪيرا
فصلن ڀرسان ٽنگي ڇڏين ٿا.
ڏسو ت توهانجي زمين تي ڪهڙا ڪهڙا
جانور جيت کائيندڙ ٿين ٿا.

ڪيترا چمڙا مڇر کائين ،ڪي ميون تي گذراين ت ڪي جانورن کي چڪين ٿا .انهن کي کائيندي ڏسندي يا رات
جو جتي سمهن ٿا اتي انهن جي بچيل کاڌي جاچڻ سان سمجهي سگهو ٿا ت اهي توهانجي وڻن جيو ميييوو ،جيييت
جڻيا جيڪي توهانکي چڪين ٿا کائين ٿا يا توهانجا فصل کائين ٿا.

جيتن جڻين کي ضابطي ۾ رکڻ جا ڪجه طبعي طريقا
ميوي جي مکين ()fruit fliesکي ضابطي ۾ رکڻ الِء پالسٽي جي هي بوتل ،جنهن ۾ مک جيي سيائيييز جيييتيرا
سورا ٿيل هجن منجھس ڳريل سڙيل ميوي جون ذريون پرزون وجهي ،جنهن وڻ کي مکين کان بچائڻ چياهيييو ٿيا
اتي ميوي رسجڻ کان  6هفتا اڳ ۾ لڙڪائي ڇڏيو (جڏهن مکيون ميوي تي آنيا الهيڻ شيروع ڪين ٿيييون) .اهيي
مکيون بوتل ۾ اندر ت وينديون پر ٻاهر نڪري ن سگهنديون.
ڪيترا ننڍڙا ڏينڀو تخم تي پلجن ۽ نقصانڪار جيتن تي حملو ڪن ٿا .اهڙا گلدار ٻوٽا جن ۾ جهجهو تخم پييدا
ٿئي ٿو اهي اهڙن ڏينڀن کي موهت ڪن ٿا ،جيڪي موٽ ۾ انهن ٻوٽن کيي
جيتن کان بچائين ٿا.
زمين جي چوگرد گها وڻ پوکڻ سان ماڪڙ نٿي اچي يا توهان جي ٻينييَء
کان اڳتي هلي وڃي ٿي .وڻ ڪارائتن ٻوٽن کي اجهو ب ڏين ٿا.
ماڪوڙيون ت ڇتيون شڪاري ٿين ٿيون .جيڪڏهن توهانجي فصل تيي
سنڍين جو حملو ٿيو آهي ت انهن جي ٿڙ يا کاڄرو پاڙن تي کنڊ جيو پياڻيي
هاريو .کنڊ جي پاڻيَء تي ماڪوڙيون اچي مڙنديون ۽ سڀ سنڍيون کيائيي
چٽ ڪري ڇڏينديون.
ڪيترا اڏامندڙ جيت ،فصلن تي آنا الهين ٿا .جيڪي پوِء ڦٽي سنڍين يا سوٻٽن
جهڙن هاڃيڪار جيتن جي شڪل وٺن ٿا .جيڪڏهن پاڻيَء جي بياٽيليي ميٿيان
ٽارچ يا بتي ٻاري ڇڏبي يا سوراخن واري بوتل پاڻيَء سان ڀريل هوندي تي ان تيي
اڏامندڙ جيت ڇڪجي ايندا ۽ پاڻيَء ۾ ٻڏي ويندا .هن طريقي سان ڪنهن جيت
جي آنن الهڻ يا انهن جي ڦٽڻ کان اڳ ۾ اهڙو مسئلو حل ٿي وڃي ٿو.
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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فصل پوکڻ جا طريقا مٽائڻ
هي ئي ڪٽنب سان واسطو رکندڙ فصل پوکڻ سان توهان ساڳئي قسم جي هاڃيڪار جيتين ۽ بيييمياريين سيان
منهن ڏيندا رهو ٿا .ملال طور؛ جيڪڏهن توهان ساڳئي زمين تي سدائين پٽاٽا پوکيندا رهندا ت پٽاٽن تيي ٿييينيدڙ
ٽنڊڻي ( )beetleن رڳو ٿيندي رهندي پر گهر ڪري ويهي رهندي .پر جي هر  3سالن کانپوِء اتي ڪيا اهيڙي پيوک
پوکيندا جيڪا اها کائي نٿي سگهي ت ٽنڊڻي يا ت اها جوِء ڇڏي ويندي يا مري ويندي .جڏهن ت ٽئين سال ب  ،اهيڙو
پٽاٽن جو ڪو ويجهو مائٽ فصل ن پوکجي جهڙوڪ ٽماٽو يا مرچ پر بلڪل ڪو نئون فصل پيوکيجيي جيهيڙوڪ
مڪئي .هن قسم جي پوک کي واري وٽي ( )crop rotationسڏجي ٿو .اهڙا ٻ طريقا جن رستي بيمارين ۽ جيييتين
کان بچي سگهجي ٿو اهي آهن؛ فصل جي واري وٽي ڪرڻ ۽ ڪيترن مختلف قسمن جا فصل گڏ پوکڻ.

فصلن جي واري وٽي

اماهو مهلي جهڙن هاڃيڪار
فصلن جي واري وٽي ڪرڻ (ڪنهن مخصوص زمييين جيتن کي موهت ڪري ٿو

ويجهن فصلن تي
گهٽ مهلو ٿئي ٿو

تي مختلف فصل پوکڻ) سان فصيلين جيي ميخيتيليف
بيمارين ۽ جيتن کي کاڌ خوراڪ کان ميحيروم ڪيري
انهن کان بچي سگهجي ٿو .ائين ڪرڻ سان زمين کيي
مختلف غذائي جزا ملڻ سبب اها بهتر ب ٿئي ٿي .مليال
طور؛ هي موسم ۾ اناجي فصل ۽ ٻيَء موسيم ۾ ڦيريين
وارا فصل پوکڻ سان زمين ڀلي ٿيي پيوي ٿيي  .انياجيي
فصل گها ٿين ۽ زمين کي نامياتي مواد مهييا ڪين ييا
ڦرين وارا فصل زمين ۾ نائٽروجن جو واڌارو ڪن ٿا.

هي ئي وقت مختلف جنسون پوکڻ
فصلن جون مختلف جنسون پوکڻ سان ڪيارائيتين جيتن کي موهت ڪندڙ ٻوٽا جيتن کي فصلن کان پري رکن ٿا

جيتن کي اجهو ملي ٿو ۽ هياڃيييڪيار جيييتين کيي
پنهنجي پسند جي جنس لهڻ ۾ تڪليف ٿئي ٿي .مختلف قسمن جون جنسون پوکڻ سان کاڌي جي ضمانت جي ب
پي ٿئي ٿي .ڇاڪاڻ ت  ،جيڪڏهن ڪا هي جنس ٿي نٿي سگهي ت ٻيون استعمال ڪري سگهجن ٿيون .هيي
ٻئي ڀرسان مختلف جنسون پوکڻ سان هيٺين طريقن رستي هاڃيڪار جيتن کان بچاُء ٿئي ٿو.
 ڪن قسمن جا تيز بوئدار ٻوٽا ۽ ڀاڄيون هاڃيڪار جيتن کي ڀڄائي ڇڏين ٿا.
 ڪن قسمن جا گل ،شڪاري جيتن کي موهين ٿا جيڪي هاڃيڪار جيت کائي وڃن ٿا.
 ڪي ٻوٽا جيتن جڻين کي “ڦاسائين” ٿا جيڪا جيتن جڻين کي ڀڄائڻ کان نرالي ڳالهي آهيي .جيييڪيڏهين
توهان ڪا اهڙي پوکي ڪندو جنهن کي جيت ،توهانجي پوک کان وڌييي پسينيد ڪينيدڙ هيونيدا تي اهيي
“ڦاسائيندڙ ٻوٽن” تائين محدود رهندا ۽ توهانجو فصل بچيل رهندو.
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ٻوٽن جون بيماريون
ٻوٽن جي بيمارين جي سڃاڻپ ،ٻوٽن تي پيدا
ٿييييينييدڙ اثييرن مييان ڪييري سييگييهييجييي ٿييي.
جهڙوڪ :پنن جو رنگ مٽجي وڃڻ ،پنن جيو
مروٽجي وڃڻ يا ٻوٽي جي ڪن حصين جيي
غير معمولي طريقن سيان واڌ ڪيرڻ .ٻيوٽين
جون بيماريون فنگس ،بئڪٽيريا ييا وائيرس
سبب ب ٿي سگهين ٿيييون ،جين تيي قيدرتيي
طريقن سان ضابطو ڪري سگهجي ٿو.
ٻوٽن کي بيمارين کان بچائڻ جو سڀ جو بهتر طيرييقيو
زمين کي صحتمند رکڻ ۽ پائدار طريقي سان زراعت جي
اصولن تيي عيميل ڪيرڻ تيي آهيي (ڏسيو ص.)281 .
جيڪڏهن توهانکي پي هجي ت ڪا بيماري توهانجي فصل کي متاثر ڪري رهي آهي ت توهان ان بيماريَء کي
ٻين وڻن ۾ پکڙجڻ کان روڪي سگهو ٿا.
بيمار ٻوٽا تباه ڪرڻ :بيمار ٻوٽا ،مستقبل ۾ ٿيندڙ ٻوٽن ۾ بيماريون يا جيت منتقل ڪري سگهن ٿيا .جيييڪيي
بيماريون سڄي ٻوٽي کي متاثر ڪري يا ان جي پيداوار کي گهڻو گهٽائي ڇڏين ٿيون ت اهيڙي سيڄيي ٻيوٽيي کيي
ڪڍي ڇڏجي ۽ بيماريَء جي پهرئين نشاني ظاهر ٿيڻ سان ئي ساڙي ڇڏجي .اهڙي ٻوٽي کي ڪياميپيوسيٽ الِء بي
استعمال ن ڪجي .ڇو ت  ،ٻوٽن جون ڪيتريون بيماريون ڪامپوسٽ ۾ ب زنده رهي سگهن ٿيون.
بيمار ٻوٽن الِء استعمال ڪيل اوزار ڌوئي صاف ڪري ڇڏڻ :ٻوٽن جون بيماريون توهانجي جسم ،اوزارن ۽
ڪپڙن وغيره سان لڳي وري صحتمند ٻوٽن تائين رسي سگهن ٿيون .تنهنڪري صحتمند ٻوٽن کي ڇهڻ کيان اڳ
۾ اهڙيون سڀ شيون صابڻ جي گرم پاڻيَء سان ڌوئي صاف ڪري ڇڏجن.
رس پيئندڙ جيتن تي ضابطيو رکيڻ :ٻيوٽين جيون ڪيييتيرييون
بيماريون رس پيئندڙ جيتن رستي هي ٻوٽي کان ٻئي ٻوٽي تيائييين
پهچن ٿيون .اهڙن رس چوسيندڙ جيتن تي قدرتي جيييتيميار زهيرن
رستي ضابطي ڪرڻ الِء ڏسو ص.298 .
کير :فنگسي بيمارين ،سوٻٽن جي آنن ۽ اسپيائيييڊر ميائيييٽيس
()spider mitesکي ماري ڇڏي ٿو 1 .لٽر کير  15ليٽير پياڻييَء
سان مالئي ان جو پنهنجي فصل تي ڦوهارو ڪيرييو .فينيگيسيي
بيمارين الِء هر  10ڏينهن کانپوِء ۽ سوٻٽن جيي آنين الِء هير 3
هفتن کانپوِء ڦوهارو ڪندا رهو.
رک :فنگسي بيمارين کي ختم ڪري ڇڏي ٿي .جيڪڏهن ٻجن سان گڏ رک ب مالئي هڻجي ت ڪن قسمين جيون
فنگسي بيماريون پيدا ن ٿيون ٿين .ٽماٽن ۽ پٽاٽن جي فصلن کي پاڇاٽي لڳندڙ مهلي /سياڙ الِء رک ۽ پياڻيي جيو
ڦوهارو ڪجي.
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وڻ ۽ فصل گڏ پوکڻ
جڏهن زمين گهٽ هجي تڏهن ڪيترا آبادگار وڻ وڍي اتي فصل پوکييين ٿيا .پير جيي وڻ ۽ فصيل گيڏ پيوکيجين
( )agroforestryت ان سان اهڙي زمين اڃان ب وڌيي اپت ڏئي ٿي ۽ اتي مختلف قسمن جا وڌيي فصيل پيوکيي
سگهجن ٿا .ائگروفاريسٽريَء جي حالت ۾ وڻن جي چونڊ ڌيان سان ڪرڻي پوي ٿي ۽ اهڙن هنڌن تي پوکڻا پون ٿيا
جتي وڌيي ڪارائتا ٿي سگهن .ان ڏس ۾ ڪيترا آبادگار هيٺين ڳالهين تي عمل ڪن ٿا.
 وڻ اهڙن هنڌن تي پوکجن جتي اهي فصلن جي پاڻيَء ،اس ۽ ماڳ تي اثرانداز ن ٿين.
 اهڙو وڻ هي کان وڌيي ضرورتون پوريون ڪندڙ هجي جهڙوڪ :کاڌو ،چيارو ،دوائيون ،ڇيانيورو ٻيارڻ جيي
ڪاٺي ،عمارتي ڪاٺ ۽ ڇپر ڇانورو ڏيندڙ.
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ٻج بچائڻ
ڪيترا آبادگار پنهنجي الِء ٻج پاڻ حاصل ڪن ٿا .جنهن الِء ڪن ٻوٽن جي جوان ٿيڻ کانپوِء انهن جا ٻج گڏ ڪن
ٿا .ٻج گڏ ڪرڻ سان آبادگار پنهنجي معيار جا ٻوٽا پوکي سگهن ٿا .مقامي ٻوٽن جي پيدائش ۽ ٻج بچائڻ گوناگون
جيوت ۽ کاڌي جي ضمانت الِء ضروري ٿين ٿا( .ٻوٽن جي پيدائش الِء وڌيي ڏسو باب .)12

ٻج چونڊڻ
اها پي ڪرڻ الِء ت توهان وٽ ٻجن جا سٺا قسم موجود آهن اهي هييٺييين طيرح
سان گڏ ڪجن:
 سگهارن ٻوٽن مان جيڪي ڪنهن ب بيماريَء ۽ جيتن کان محفوظ هجن
 پنهنجي عالئقي جا ٻوٽا .ملال طور؛ جيڪڏهن توهان ڪنهن ٿڌي عيالئيقيي
جا رهواسي آهيو جتي ڪن قسمن جا ٻوٽا ٿين ٿا ،پر جيي تيوهيان سياڳيئيي
قسم جي ٻوٽي جا ٻج اهڙي هنڌان گڏ ڪندو جيڪو گرم عالئقي ۾ ٿئيي ٿيو
تڏهن ممڪن آهي ت اهڙا ٻوٽا ٿڌي موسم ۾ واڌ ڪري ن سگهن.
 اهڙا معياري ٻوٽا جيڪي توهانکي پسند هجن جهڙوڪ :سائيز ۽ سيواد ۾ ۽ خشيي سيالييَء الِء مينيجيهين
مزاحمت هجي وغيره.
 اهڙا ٻوٽا جيڪي ساڳئي قسم جي ٻوٽي جي ٻين جنسن کان وٿيرڪا ٿيندا هجن .اها ب پي ڪريو ت ٻيوٽيي
جا مختلف قسم گڏ پيدا ٿيندڙ ن هجن.
اهڙا ٻج ن ميڙيو جيڪي پنهنجو پاڻ اچي پٽ پيا هجن .اهڙن ٻوٽن هيٺان ٻهاري ڏيئي ڪيرييل ٻيج صياف ڪيري
ڇڏيو .پوِء اهڙي ٻوٽي يا وڻ کي ڌوڻي تازا ٻج گڏ ڪريو .ٻج گڏ ڪرڻ کانپوِء جيترو جلد ممڪن ٿي سگيهيي .اهيي
صاف ڪري منجهانئس سڙيل ۽ ناقص ٻج ڪڍي ڇڏيو.

ٻج سانڍڻ
اهو ڏسڻ الِء ت هر قسم جو ٻج ڪيتري گهي عرصي الِء رکي سگهجي ٿو ان الِء سوچيوت اهي ڪهڙيين حياليتين ۾
پوکڻا پون ٿا .ملال طور؛ اهڙن عالئقن جا ٻج جتي ٿڌ يا خشي موسم ٿئي ٿي عام طور تي مهينن ييا سيالين تيائييين
رکي سگهجن ٿا .ڇاڪاڻ ت  ،انهن کي ڦٽڻ الِء
مناسب حالتون مهيا ڪرڻ جي ضرورت ٿئي
ٿي .پر اهڙن عالئقن جا ٻيج جيتيي سيال جيو
گهڻو حصو گرم ۽ مينهوڳيَء وارو ٿئي ٿو اهي
سٺيَء طرح سان رکي نٿا سگهجن .ڇياڪياڻ
ت  ،اهي ڪنهن وقت ب ڦٽي سگهن ٿا .جيڏهين
ت سخت کلن وارا ٻج ،نرم کيلين وارن ٻيجين
گهڻن ٻجن کي ٿڌي ،خشي ۽ اونداهي هنڌ تي جتي مٿن ڪجه هوا
جي ڀيٽ ۾ عام طور تي سوالئيَء سان ۽ گهي ب لڳندي رهي رکڻو پوي ٿو ،ن ت اهي خراب ٿي وڃن ٿا.
عرصي تائين رکي سگهجن ٿا.
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ٻجن جو ڦوٽهڙو
ڪن ٻجن کي ڦوٽهڙي ڪرڻ الِء خاص طور تي تيار ڪرڻو پوي ٿو (ڏسو ص )207.جيڏهين تي سيڀينيي ٻيجين کيي
هيٺيون وکر گهرجي ٿو:
پاڻي  :ٻجن کي پوکڻ کان اڳ ۾ سڄي رات پاڻيَء ۾ پسائي ڇڏجي .جيڪڏهن توهان گهڻو گرم (ٽهڪندڙ ن ) پاڻي
استعمال ڪندو ت ان سان ٻوٽي جون ڪيتريون بيماريون ۽ ٻج تي لڳل بيمارين جا جيت ناس ٿي ويندا .ان سيان
ٻج کي ڦٽڻ ۾ ب سهوليت ٿيندي .ن تي عيام طيور تيي اهيڙا ٻيج
جانورن جي پيٽ مان خارج ٿيڻ کانپوِء ئي ڦٽي سگهندا آهين.
ان الِء اڳ ۾ ڪجه ٻجن تي تجربو ڪري ڏسو ۽ پوِء پوکييو تي
جيئن انهن جي ڦٽڻ جي پي ٿي سگهي.
هوا  :جيڪڏهن زمين ڳتيل يا پوسلي هوندي ت جهجهييي هييوا
جي ن هجڻ سبب ٻج ڦٽي ن سگهندا.
اس  :ڪي ٻج ،خاص طور تي اترئين عالئقن جا جتي سال جي
مختلف وقتن تي مختلف موسم ٿئي ٿي اتي تڏهن ڦٽي سگهن
ٿا جڏهن اس جو پورو پنو مقدار موجود هجي.
صحيح گرمي پد  :جيئن ت هر فصل جي پنهنجي موسم ٿئي ٿي ان سبب مختلف قسمن جا ٻج مختلف گرمي پدن
تي ۽ سال جي مختلف وقتن تي سٺي واڌ ڪري سگهن ٿا.

ٻج پوکڻ
ٻجن پوکڻ جا  2طريقا عام آهن :اهي يا ت ڪنهن نرسريَء ۾ پوکجن يا سنوان سڌا زمييين ۾ .انيهين ميان تيوهيان
ڪهڙو طريقو استعمال ڪريو ٿا انجو مدار توهانجي فصل ۽ انهن موسمي حالتن تي آهي جيڏهين تيوهيان پيوکيڻ
چاهيو ٿا ۽ هن ڳاله تي ب ت توهان وٽ نرسريَء الِء جاِء آهي يا ن (نرسريَء ٺاهڻ الِء ڏسو ص.)209.
سنوان سڌا پوکڻ
وڏا ٻج ،زمين ۾ سنوان سڌا پوکڻ بهتر ٿين ٿا .جيئن ت  ،انهن جون پاڙون جلد واڌ ڪن
ٿيون تنهنڪري اهي جڏهن هي هنڌان ڪڍي ٻئي هنڌ هڻجن ٿا تي انيهين جيون
پاڙون سوالئيَء سان تباه ٿي وڃن ٿيون .ٻجن پوکڻ الِء چلهو ،ٻج جي سائيز کان ٻيڻيو
يا ٽيڻو اونهو کوٽيو .هر چلهي ۾  2 ،1يا  3ٻج وجهي مٽيَء سان لٽي ڇڏيو.
گهڻا سنها ٻج زمين تي ڇٽڻ گهرجن ت جيئن اهي پوکجندڙ هنڌ تي پري پري تائييين
پکڙجي وڃن .جيڪڏهن ڇٽِڻ کان اڳ ۾ ٻجن کي واريَء سان مالئي ڇٽبو ت پياڻ ۾
چنبڙي ن سگهندا .پوِء اهڙي ڇٽيل هنڌ کيي ميليچ ييا ميٽييَء سيان ڍڪيي ڇيڏييو.
جيڪڏهن ٻجن مٿان رولر گهمائي ٻجن کي هلڪو زمين ۾ دٻائي ڇڏبو تي ان سيان
ڦٽڻ ۾ سهوليت ٿيندي .

اصلي پن

ڪيترين سبزين جا جڏهن اصلي پن ڦٽن ٿا تڏهن
اهي ڪنهن ٻئي هنڌ پوکي سگهجن ٿيون.

نرسريَء ۾ ٻج پوکڻ
ڪنهن نرسريَء ۾ ٻج پوکڻ سان ٻجن کي گهربل گرمي پد ،پاڻي ڏيئي
۽ جيتن جڻين کان بچائي کين ڦٽائڻ ۾ مدد ملي ٿي .نرسريَء مان ٻيجارو ڪڍي ڪنهن تازي ٺاهيل زمين ۾ هڻڻ سان ٻيجيارو
زمين ۽ پاڻيَء جو بهتر استعمال ڪري سگهي ٿو.
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اناج کي محفوظ طريقي سان سانڍڻ
کاڌ خوراڪ ۽ اناج پيدا ڪندڙ برادرين جو هي الميو هي ب آهي ت ڪيترو اناج موسمن ،جيتن جڻييين ۽ ٻييين سيبيب
ڪري خراب ٿي وڃي ٿو .اناج کي سٺيَء طرح سان سانڍي رکڻ ب ايترو ئي ضروري ٿئي ٿو جيترو ان جو اپائڻ.

سانڍيل کاڌي کي جيتن جڻين کان بچائڻ
الباري کانپوِء گهڻو اناج ڪوئا ۽ جيت کائي وڃن ٿا يا خراب ٿي وڃي ٿوتنهنڪري اناج کي گدامن ۾ بچائڻ الِء:
 فصل لهڻ کانپوِء جيترو جلد ممڪن ٿي سگهي اناج کي سڪائي گدامجي ت جيئن زمين تي ان جو زيان ٿيي
ن سگهي .سٺيَء طرح سان سڪايل اناج ايترو نرم هجڻ گهرجي جو اهو توهانجو ڏند ڀڃي سگيهيي ۽ اييتيرو
خشي جو ٽڙڪي جو سٺو آواز اچڻ گهرجي.
 سڪل اناج گهم ۽ جيتن کان سٺي طرح سان بند ٿيندڙ ۽ صاف سٿرن ٿانون ۾ گدامڻ گهرجن.
 گدامڻ کان اڳ ۾ اناج کي دونهين جو واس ڏجي ت جيئن جيت جڻيا مري وڃن.
 جيتن کي ڀڄائڻ (پر ن ڪي ڪوئن/ڪتريندڙ جانورن) الِء ڪاٺيَء جي رک ،تکا مرچ ،سفيدي ۽ اهڙا ٻيا تيز
بوِء وارا ٻوٽا استعمال ڪريو (پر جي اناج کي اڳ ۾ جيت لڳي چڪو هجي ت بچاُء جا اهيڙا اُپياُء اثيرائيتيا ني
ٿيندا) .سفيدي جا پن ،مرچن جا ٻج يا اهڙا ٻيا ٻوٽا مالئي پيهي سنها ڪريو .انهن جو پيٺل ٻيي کين پيائيو ر
اناج يا دالين جي هر ڪلو جي حساب سان ماليو ت جيئن اڳتي جيت لڳي ن سگهي .ان ڳاله ڏانهن بي ڌييان
ڏيو ت جيئن مرچن ۾ ساه کڻي ن سگهجي .جيتوڻيي اهڙي اناج کي کائڻ کان اڳ ۾ ڌوئڻ الِء گهڻي محينيت
۽ گهڻو وقت ڏيڻو پوندو پر تنهن هوندي ب توهانوٽ کائڻ الِء وڌيي اناج هوندو.

ڪالر
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ميوا ،سايون ڀاڄيون ،گوشت ۽ کير سانڍڻ
ميوا ،سايون ڀاڄيون ،گوشت ۽ کير آالڻ سان ڀريل ٿئي ٿو .اهيا آالڻ ئيي
آهي جيڪا بئڪٽيريا ۽ فنگس کي شين خراب ڪرڻ الِء گهربل ٿيئيي
ٿي .جڏهن کاڌن کي ٿڌو يا ڳڱيل رکجي ت خراب ٿيڻ جو عمل گهٽجيي
وڃي ٿو .جيڪڏهن شين کي ٿڌاڻ رستي سانڍڻ جو ڪو رستو موجود ن
هجي ت تڏهن ب اهي هيٺين طريقن سان بچائي سگهجن ٿيون:
۾
ليوڻ
يا
سڪائڻ ( :)dryingکاڌن کي اس ۽ او ِون ۾ هلڪي گرمي رستي
سج ۽ چله جي گرمي ڇت تي رکيل
رکڻ سان سڪائي سگهجي ٿو .جيڪڏهن اهڙن سڪايل کاڌن کي جيييتين
مڪئي کي سڪائي ڇڏي ٿي.
۽ گهم کان بچائجي ت اهي هي گهي عرصي تائين سانڍي سگهجن ٿا.
دونهڻ ( :)smokingجيڪڏهن کاڌن کي دونهين واريَء باه مٿان رکجي ت اهيي خشيڪيجيڻ ۽ دونيهيجيڻ سيان
سانڍجي وڃن ٿا .جڏهن ت گوشت کي عام طور تي دونهڻ رستي سانڍيو وڃي ٿو.
خميرائڻ ( :)fermentingخميرائڻ ب ڪني ٿيڻ جيان هي اهڙو طريقو آهي جنهن ۾ بئڪٽيريا ۽ فنگس رستي
کاڌي ۾ تبديلي آندي وڃي ٿي .جڏهن ت ڪني ٿيڻ جي ابتڙ ،خميرجڻ جي عمل ۾ رڳو ڪن قسمن جي بئڪٽيرييا
۽ فنگس واڌ ڪري ٿي .چيز (پنير) ۽ اهڙن قسمن جا ٻيا کاڌا جهڙوڪ ترش بريڊ خميريل کاڌا آهن .خميريل کياڌا
وڌيي طاقت وارا ۽ جلد هضم ٿيندڙ ٿين ٿا .بنسبت انهن کاڌن جي جن مان اهي ٺاهيا وڃن ٿا.
آچارڻ ( )pickling۽ ڪولڻ ( :)jarringميوو ،سايون ڀاڄيون ۽ گوشت سرڪي ۾ وجهي ڪولن ،برنين /ڍڪين
وارن ٿانون ۾ بند ڪري رکيا وڃن ٿا .سرڪي جي ترشائپ ،بئڪٽيريا ۽ فنگس کي واڌ ڪرڻ نٿي ڏئي .جڏهن تي
ميون کي کنڊ جي شربت ۾ رڌي ،اوٻاريل ٿانون ۾ بند ڪرڻ سان سانڍي سگهجي ٿو.

پاڙن وارا فصل سانڍڻ
پاڙن وارا فصل ،هي گهي عرصي تائين صحتمند رهي سگهن ٿا .بشرطيي انهن کي اهيڙن هينيڌن تيي ذخيييرو
ڪيو وڃي جيڪي اونداها ،مناسب خشي ،ٿڌا ۽ جيتن کان پاسيرا هجن .پاڙن وارا فصل ٽارين ييا ڪياٺ جيي
ٻوري ۾ ته ڪري رکجن ت جيئن اهي هڪٻئي کي ڇهي ن سگهن ت تازا رهي سگهن ٿا.
هي قدرتي ريفريجريٽر ڪيئن ٺاهجي.

کاڌو يا پيتو ننڍي ٿانو ۾
رکيو ۽ آلي ڪپڙي سان
ڍڪيو وڃي ٿو.
ٻنهي ٿانون جي وچواري
وٿيَء کي آلي واري سان ڀريو
۽ ان کي سدائين گهميل
رکيو وڃي ٿو.

قدرتي ريفريجريٽر خشي ۽ گرم آبهوا ۾
بهترين ڪم ڪريٿو.
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جانور پالڻ
جانور ،کيتن الِء ڪيترن ئي لحاظن کان ڪارائتا ٿين ٿا ت اهي کاڌو ب پيدا ڪينيدا رهين ٿيا .وڻين ٻيوٽين جيييان
مختلف قسمن جا جانور کيت ۽ آبادگار الِء ڪمائتا ٿين ٿا.
ماکيَء جون مکيون ن رڳو ماکيَء جهڙو وکر مهيا ڪن ٿيون ت
گلن کي ب ٻوڪائين ٿيون.
ڪڪڙيون ۽ بدڪون ڪچرو ،گندگاه ۽ انهن جا ٻج ،جيت
جڻيا کائي وڃن ٿيون ۽ پنهنجن وٺين سان زمين جي زرخييزي
وڌائين ٿيون .جڏهن کاڌي جي تالش ۾ زمين کوٽين ٿيييون تي
ان جي اٿل پٿل ب ڪرائين ٿيون .ايئن ڪنهن هي ميهييينيي
الِء ڪنهن هي هنڌ تي ڪيڪيڙيين کيي ڇيڏي ڏييو ۽ پيوِء
ڪنهن ٻئي هنڌ تي .پهرئين حصي تي پيوکيي ڪيرييو اييئين
ڪڪڙ جنهن ب زمين ٽڪري تي رهندا ان کي صاف ڪري
پوکي الئق ڪري ڇڏيندا.
ٻڪريون زمين جو سنهو جهنگ ۽ گندگيياهي کييائييي ان کييي
صاف ڪري ڇڏينديون .جيئن ت ٻڪريون هير شيئيي کيائيي
وڃن ٿيون تنهنڪري توهانکي ٻڪرين کي اهيڙي هينيڌ تيي
ٻڌڻو پوندو جنهن جي توهان صفائي چاهيو ٿا.

چرندڙ جانور
ڍڳيون ،ٻڪريون ۽ رڍون زمين الِء يا ت ڪارائتيون ٿين ٿيييون
يا نقصانڪار ،جنهن جو مدار هن ڳاله تي ٿئي ٿو تي تيوهيان
انهن کي ڪيئن سنڀاليو ٿا .جڏهن جانور ڪنهن اهڙي هينيڌ
تي چرن ٿا جتي گاه حد کان وڌيي ڦٽل آهي ت اهي گندگاه کائي منجهس ڀاڻ مالئيندا رهن ٿا .پر جيي چيرنيدڙ
مال سڄو گاه چري وڃي ٿو ت زمين سڪي ،خشي ته ۾ مٽجي وڃي ٿي .پوِء جڏهن مينهن وسي ٿو ت سڄو پياڻيي
وهي پاڻ سان مٽي ب لوڙهي وڃي ٿو .جڏهن حد کان وڌيي چرڻ سبب زمين کاڌ جو شيڪيار ٿيي وڃيي تي ميٿيس
ڪجه ب ڦٽي نٿو سگهي.
پنهنجي گهر ڀرسان جانورن کي واڙيل رکو ت جيئن انهن جي سوالئيَء سان سنڀال ت انهين جيو ڀياڻ بي اسيتيعيميال
ڪري سگهجي .پر جي واڙو گهڻو سوڙهو هوندو ت مکين ،پئراسائيٽن ۽ سندن ڀاڻ ۾ ٿيندڙ بييمياريين جيي جيييوڙن
سبب ،اهي سوالئيَء سان بيمار ٿي پوندا .واڙا ،خاص طور تي گهميل موسم ۾ باقاعدگيَء سان صاف ڪبا رهجين تي
جيئن جانورن ۽ ماڻهن کي بيمار ٿيڻ کان بچائي سگهجي .جانورن جي ڇيڻي مان ڪياميپيوسيٽ ٺياهيي ڀياڻ طيور
استعمال ڪري سگهجي ٿو.
توهان جانور واڙيل رکو يا آزاد چرندڙ ٻنهي حالتن ۾ رڳو ايترا ڍور رکو جن کي زمين پالي سگهي.
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جانورن کي هي چراگاه کان ٻئي چراگاه تائين
هڪليندا رهو.
جيڪڏهن توهان پنهنجن جانورن کي سندن مرضيَء سان
چرڻ الِء آزاد ڇڏي ڏيندا ت اهي گاه کي پاڙن تائين کيائيي
ويندا .جنهن سبب ايندڙ سال اهڙو گاه ڦٽي ن سيگيهينيدو.
تنهنڪري جڏهن مال ،ساوڪ جا اڌ پن چري وڃيي تي ان
کي هي چراگاه کان ٻئي چراگاه تائين هڪليندا رهو.
جيڪڏهن لوڙها ٺاهي سگهجن ٿا ت اهيڙي چيرنيدڙ هينيڌ جيي
زمين کي اتي ٿيندڙ مختلف گاهن /ٻوٽن جي حساب سيان نينيڍن
ننڍن چراگاهن ۾ ورهائي ڇڏيو .پوِء مال کي چرڻ الِء مختلف حصين
جانورن کي ڪنهن واه يا تالَء بجاِء پاڻيَء
ڏانهن هڪليندا رهو .جيڪڏهن توهان ڍور چاريندو ت پٿرن /سيرن
جو کڏو کوٽي چرڻ الِء ڇڏي ڏيو.
جون ننڍڙيون ڀتيون انهن کي هي چراگاه کان ٻيئيي چيراگياهي ڏانيهين
وڃڻ ن ڏينديون .پر جي ڌڻ ۾ رکندو ت لوڙهن جي ضرورت ب ن پوندي.
ان ڳاله ڏانهن ب ڌيان ڏيو ت جيئن مال ،ماڻهن جي استعمال ۾ ايندڙ پاڻيَء جي ذريعن منجه يا آسيپياس ۾ چيري ني سيگيهيي.
جيڪڏهن پيئڻ الِء استعمال ۾ ايندڙ پاڻيَء ۾ ڇيڻو پوندو رهندو يا جتي اهي وهنجندا ،ترندا يا جتان مڇي ماري وڃي ٿي اتان
بيماريون پکڙجي سگهن ٿيون .ان الِء وهندڙ پاڻيَء مان هي الڳ کڏو ٺاهجي جتان توهانجو مال پاڻي پي سگهي.

جانورن کي ڪيترو جلد هي هنڌان ٻئي هنڌ رسائجي.
مال کي ڪنهن هي چراگاه ۾ چرڻ الِء ڪيترو وقت ڇڏجي ٿو ،انجو مدار جانورن جي تعداد ،چراگاه جي سائييز
۽ معيار تي ٿئي ٿو .هر سال چراگاه جي هي ٽڪريَء کي مڪمل ساهي پٽڻ الِء ڇڏي ڏجي ۽ اتيي چيرڻ جيي الِء
ڪوب جانور ن ڇڏجي .ائين ڪرڻ سان زمين ڳتجڻ کان بچي سگهندي ۽ گاه کي وري ڦٽڻ ۾ سهوليت ٿيندي.
ملال طور؛ جيڪڏهن توهان زمين کي  3يا وڌيي چراگاهن ۾ ورڇيو ٿا ت مال کي انهن مان هي کي ڇيڏي ،بياقيي
چراگاهن ۾ چرڻ الِء ڇڏيو .ان هي کي ساهي پٽڻ الِء ڇڏي ڏيو .ايندڙ سال باقي چراگاهن کي ساهي پٽڻ الِء ڇيڏي
ڏيو يا هر فصل لهڻ کانپوِء پنهنجي ڌڻ کي ان جون ڏانڊيون ،گندگاه يا جيڪو اناج زمين تي هاريو هجي کائڻ الِء
ڇڏيو .ائين هو زمين ب صاف ڪندا ت ڀاڻ ب پکيڙي ڇڏيندا.

توهانجي زمين ڪيترن جانورن کي پالي سگهي ٿي؟

واري وٽيَء سان چرڻ جو
طريقو
پهرين سال چرڻ ن ڏيڻ
مڪمل
چرڻ ڏيڻ
گاه جي ٻجن
ڦٽڻ کانپوِء
چرڻ ڏيڻ

جانور ڏکين وقتن ۾ سهارو ب ٿين ٿا .ڇاڪاڻ ت  ،مياڻيهيو اهيڙيين
حالتن ۾ اهي وڪڻي يا کائي ب سگهن ٿا ت مالدار جو مان ب ٿيين
ٿا .پر جڏهن ماڻهو ،وڌيي مان ۽ سهاري جي اللچ ۾ زمييين جيي
حيليت کان وڌيي مال ڌارين ٿا ت تڏهن ن رڳو جانور پر زمين ب
صحتمند رهي نٿي سگهي .جانورن الِء ڪيتري زميين گيهيربيل
آهي ان جو مدار ان عالئقي جي سرسبزيَء ۽ پاڻيَء تي مدار رکيي
ٿو .خشي زمينن جي حالت ۾ ،چارڻ الِء گهڻيي وڌييي زمييين
گهربل ٿئي ٿي بنسبت ڪنهن سرسبز عالئقي جي.
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مڇي پالڻ
مڇيَء جو ننڍڙو تالُء ننڍڙيَء جاِء ۾ ب جهجهي خوراڪ
پيدا ڪري ۽ آبپاشيَء الِء پاڻي ذخيرو ڪري
سگهي ٿو .ڪنهن تالَء يا سارين جي پوک ۾
توهان هيٺيون شيون پالي يا پوکي سگهو ٿا:
 کاڌي الِء مڇي يا شيل فش جهڙوڪ:
تالَء ۾ مڇي ۽ پکي مڇرن کي واڌ ڪرڻ ن ڏيندا ت توهان ۽
ڪارپ  ،ديو ( ،)tilapiaجھينگا
توهانجي ڪٽنب کي کاڌو ۽ پاڻي ب ڏيندا رهندا.
( )crawfish۽ تازي پاڻيَء جا گانگٽ.
 کائڻ الِء ٻوٽا جهڙوڪ :ڪنول ( ،)pond lilyڪوڻييون (،)lotus roots
رتالو ( ،)taroساريون ۽ سنگهاڙو )water chestnut(.
 ڪيترن شين ٺاهڻ الِء ڪانا ۽ بانس.
 کاڌي ،چاري ۽ ڀاڻ الِء الجي ( )pond scumاپائي سگهو ٿا.
 پنهنجي باغ باغيچي جي زمين سرسبز ڪري سگهو ٿا.

مڇيَء پالڻ جو تالُء ڪيئن ٺاهجي
مڇيَء جي ڪنهن تالَء ٺاهڻ کان اڳ ۾ ڏسو ت ڇا توهانجي زمين جون اهڙيون حالتون آهن جيييڪيي ميڇييَء جيي
تالَء الِء ڪارائتيون ثابت ٿي سگهن ٿيون .توهانکي اها ب دلجاِء ڪرڻي پوندي ت ايترو جهجهو پاڻي ميوجيود آهيي
جو انجو ڪجه مقدار توهانجي تالَء ۾ وهندو رهندو .جيڪڏهن پاڻي وهندو ن رهندو ت مڇر ٿيندا.
توهانکي تالَء الِء اهڙي مٽيَء جي ضرورت پوندي جيڪا تالَء جي پاڻيَء کي وهڻ ن ڏئي .ان الِء چيڪيي ميٽيي
بهتر ٿئي ٿي .پر جي چيڪي مٽي موجود ن هجي ت ڪنهن ٻئي هنڌان چيڪي مٽي آڻي ،تالَء کي سيمنٽ يا
پالسٽي جو پلستر /استر ڪري سيمي ٿيڻ کان بند ڪري سگهجي ٿو .تالَء کي اهيڙو اسيتير وٽيييل گياهي ،
بانس ،چيڙهالي مادي يا ٻوٽن جي کونئر سان بند ڪري سگهجي ٿو.
مڇيَء جي تالَء ٺاهڻ جو سڀ کان بهترين هنڌ ٽڪريَء جو ترو ٿئي ٿو (جنهن ۾ وهندڙ پاڻي پويٿو) جيڪو پيئڻ جي الِء
استعمال ٿيندڙ پاڻيَء جي ذريعي کان گهٽ ۾ گهٽ  10ميٽر پري ٺاهڻ بهتر ٿئي ٿو .جيڪڏهن اهڙي تالَء ۾ پاڻي ڪنهن
وهڪري مان اچي پوڻو آهي ت ان کي جيسيتائين پڪو ئم ٺهي راس ٿئي ،روڪڻ الِء هي عارضي ئم ٺاهيو.
هي ميٽر اونهو سورا کوٽي ان کي پنهنجي چوگرد ايترو وڏو ڪريو جيترو ڪري سگهو ٿا .ان ليحياظ کيان
هي تمام ننڍو  1کان  2ميٽرن جي گهير وارو تالُء ب  ،ايتري الجي ۽ ڪرڙيون (مڇي) پيدا ڪري سيگيھينيدو
جو توهانجي کاڌي جي ضرورت سٺي طرح سان پوري ٿيندي رهندي .پر جي گهڻي جاِء موجود آهي ت گيهيڻيا
تالَء ٺاهيو ،جنهن مان هر هي  3ميٽرن کان گهٽ گهير جو هجي .ان سان ن رڳيو تيالئين کيوٽيڻ ۾ سيهيوليت
ٿيندي ت مڇي ب سوالئيَء سان پالي ۽ حاصل ڪري سگهبي.
چيڪي مٽيَء جي تري واري سورا کي لتاڙي بند ڪريو .جي تالُء وڏو آهي ت ان الِء پاڙي وارن کان مدد وٺيو.
اهڙي مٽي سٿڻ الِء ڍڳيون يا ٻيا وڏا جانور ب استعمال ڪري سگهو ٿا .انهن جانورن جو ڇيڻيو تيري کيي بينيد
ڪرڻ ۾ مددگار ٿيندو .تالَء جي هي دفعي پاڻيَء سان ڀرجڻ کانپوِء منجهس الجيي ۽ ٻيييا ٻيوٽيا واڌ ڪيرڻ
شروع ڪندا .جيڪڏهن آسپاس ۾ ٻيا تالَء يا وهڪرا آهن ت انهن مان ٻوٽا ۽ جانور گڏ ڪري پنهجي تالَء ۾
پاليو .مڇي پالڻ الِء توهانکي مڇيَء جو ڪجه ٻج وٺڻو پوندو ت جيئن اهو توهانجي تالَء ۾ وڌي سگهي.
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شهرن ۾ پائدار پوکي
هاڻ ،گهڻي ۾ گهڻا ماڻهو پنهنجن شهرن ۾ کيت پوکي ۽ باغيچا هڻي رهيا آهن ت جيئن پنهنجو پييٽ گيذر ڪيري
سگهن ،ٻين کي نوڪريون ڏئي سگهن ۽ زمين تي ڪم ڪرڻ جي ڄاڻ ۽ ريتن رسمن کي زنده رکي سگهن .کييتين
۽ وڻن ٽڻن سان گڏ ،سرسبز ٽڪرا آباد ڪرڻ سان شهرن جي هوا بهتر ٿئي ٿي ۽ ڪني هوا سبب پيدا ٿينيدڙ دم ۽
سهڪي جھڙين ڪيترين بيمارين ۾ گهٽتائي ٿئي ٿي .اهڙا خالي هنڌ جتي عام طور تي گندڪچرو اڇيالييو وڃيي
ٿو انهن کي سرسبز جاين ۽ باغيچن ۾ مٽائڻ سان اهڙو شهر صحتمند ۽ وڌيي دلڪش ٿي پوي ٿو.

ننڍن ننڍن هنڌن تي پوک ڪريو
 اهڙا ٻوٽا پوکيو جيڪي ٿوڻين ،ڀتين ۽ ٻين سهارن رستي مٿي وڌندڙ ٿين ٿا .جڏهن ت عمارتن جا پاسا ولين الِء
سٺا هنڌ ٿين ٿا.
 ڇتين ،ڪٽهڙن ،باٽلين ،ٿيلهين ،ٽائرن ،ٽين جي دٻن ۽ پراڻين ٽوڪرين ۾ پوکي ڪريو .ان الِء توهان اهڙو ٿانو استعيميال
ڪري سگهو ٿا جنهنکي پاڻيَء جي نيڪال الِء سورا هجي .پنن وارا فصل جهيڙوڪ :پياليي ،ڪياهيو ( )lettuce۽
ٽماٽن ،مرچن ۽ واڱڻن جھڙيون ڀاڄيون ٿانون ۾ سٺيون ٿين ٿيون .ڪيال ،انجير ،ننڍي کيجيي (،)pigmy date palm
انناس ،ننڍا ترنج ()dwarf citrus۽ ننڍو انب ()dwarf mangoب اهڙن ٿانون ۾ سٺي واڌ ڪري ٿو.
 باغ جي  20س.م تراکڙي تري کي ڪنهن ب نامياتي مادي جهڙوڪ مڪئي جي ڀوسي /تُه ( ،)huskسياريين
يا ڪوڪوئا جي ڀوسي ،پنن يا اخبيار
ڇت تي موجود باغيچو
جي ڪاتر سان ڀيري سيگيهيجيي ٿيو.
نامياتي مادي ۾ سنهو سيورا ڪيري
ٻيجاري سان ٿورڙي مٽي مالئي پيوکيڻ
سان ان جون پاڙون پکڙجڻ شروع ٿين
ٿيون .وقت سان گڏ اهڙو آرگئينيڪيي
مادو مٽيَء ۾ مٽجي ويندو.
 عام رواجي حالتن جي ابتڙ گهڻو ويجهو
ٻج هڻو يا ٻيجارو پوکيو .هين طيرييقيي
سان پوکجندڙ ٻوٽا وييجيهين وييجيهين
هنڌن تي ڦٽڻ جا هيراڪ ٿي ويندا.
 اهڙي ويجهي ويجهي هينيڌ تيي هيي
کان وڌيي فصل گڏ پوکيو.
 پهرئين فصل حاصل ڪيرڻ کيانيپيوِء
ترت ٻيو فصل پوکي ڇڏيو.
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باغيچي جي ٻاري جي ٻٽي کوٽائي ڪيئن ڪجي
ڪنهن ب ننڍڙي هنڌ تي وڌ ۾ وڌ ممڪن حد تائين پوکي
ڪرڻ يا ڪنهن سخت زمين تي ٻوٽا پوکڻ يا اهڙي زمين
۾ پوکڻ جنهن ۾ گهٽ ۾ گهٽ آرگئنيڪيي ميادو ميوجيود
هجي اتي ٻٽي کوٽائيَء وارو طريقو سٺو ثابت ٿئي ٿو.
ٻاريَء جا ڪنارا ايترا موڪرا هجڻ گهرجن ت جيئين ٻي
ماڻهو آمهون سامهون ٻارن تي گوڏن ڀر وييهيي ٻيارن جيي
وچتي هي ٻئي سان هٿ مالئي سيگيهين .ٻيارو ،تيوهيان
پنهنجي ضرورت جيترو گهو ڪري سگهو ٿا.
ٻاري جي سڄي مٿين ڍلي مٽي الهي ،مٿاڇري تي تيار ڪيل ڪامپوسٽ يا ڀاڻ وجهي ڇڏيو.
هي ڇيڙي کان شروع ڪري سڄي ٻاري جي پيٽ ۾  30س.م اونهي ۽  30س.م موڪري کاهي کوٽيو.

ڪوڏر يا بيلچي جي مدد سان کاهي جي تري جي مٽي گهرگهلي ڪري منجهس ڪجه ڪامپوسٽ يا
ڀاڻ مالئي ڇڏيو.
تري سان گڏ هي ٻي ب کاهي کوٽيو .پهرئين کاهيَء جي مٽي پوئين کاهييَء ۾ وجيهيو .تيري جيي ميٽيي
گهرگهلي ڪري منجهس ڪامپوسٽ يا ڀاڻ مالئي ڇڏيو.

ايئن تيسيتائين ڪريو جيسيتائين سڄو ترو /پيٽ کوٽي پورو نٿا ڪريو .کوٽيل گهرگهيليي ميٽيي آسيپياس
جي مٽيَء کان مٿي اڀري ايندي .تري کي سنوت ۾ سڌو ڪري ڇڏيو ۽ ڪنارا ڪنڊائتا ت جيئن پاڻي ۽ ميٽيي
وهي ن وڃي .تري جي مٿاڇري تي تيار ڪيل ۽ ڇاڻيل ڪامپوسٽ جو هي ته ڏئي ڇڏيو .هياڻ اهيا پيوکييَء
الِء تيار آهي .ٻارا تيار ڪرڻ کانپوِء ت انهن جي مٿان ن گهمو ن ت مٽي دٻيجيي ويينيدي .جيييڪيڏهين تيوهيان
ڪنهن پالٽ جي هي دفعو ٻٽي کوٽائي ڪريو ٿا ۽ هر موسم ۾ وري پوکي ڪرڻ کان اڳ ۾ قيدرتيي ڀياڻ بي
ماليو ٿا ت توهانجي زمين ڪيترن سالن تائين صحتمند ۽ گهرگهلي رهي ٿي.
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غليظ زمين
اهو ب ٿي سگهي ٿو ت  ،شهرن جي زمين زهريلن ڪيميائي مادن جهڙوڪ رنگن ۾ موجود شيهي ،گئسولن ۽ پيراڻييين
بئٽرين سميت غليظ ٿي وئي هجي .جيڪي صحت جا سنگين مسئال پيدا ڪري سگهن ٿا (ڏسيو بياب  .)16اهيو
ڄاڻڻ الِء ت توهانجي زمين غليظ ت ن ٿي ويئي آهي:
 ڏسو ۽ پڇو ت ماضيَء ۾ اهو هنڌ ڪهڙي استعمال هيٺ هيو .ڇا اتي ڪو ڪارخانو ،گئس اسٽيشن /پيئيٽيرول
پمپ ،گاڏين جي پارڪنگ جو هنڌ يا گندڪچري جو ماڳ ت ن هيو .جي هيو ت اهو غليظ ٿي سگهي ٿو.
 جيڪڏهن زمين مان ڪيميائي مادن جهڙي بوِء اچي ٿي ت ممڪن آهي ت اهڙو هنڌ غليظ ٿي ويو هجي.
 رنگ ڪيل ڀتين جا هيٺان هنڌ گهڻو ممڪن آهن ت شيهي سبب غليظ ٿي ويا هجن.
اهڙي هنڌ جي مٽيَء جي نمونن جي ڪنهن يونيورسٽيَء ،سرڪاري ايجنسيَء يا خانگي ليئيبيارٽيريَء ميان تيپياس
ڪرائي سگهجي ٿي .شيهي جي تپاس مهانگي نٿي ٿئي .جڏهن ت  ،باقي قسيم جيي غيالظيت جيي عيام طيور تيي
مهانگي ۽ ڏکي ٿئي ٿي.

گندي زمين ۾ سالمتيَء سان ٻوٽا پوکڻ
اهڙين حالتن ۾ ب گندي زمين ۾ سالمتيَء سان کاڌو پيدا ڪري سگهو ٿا .انجو هي طريقو هي ب ٿي سگهيي ٿيو تي اهيڙي
زمين کي سخت مٽيَء يا بجريَء جو ته ڏئي ڇڏجي .جنهن سان غالظتي مادا اندر بند ٿي وڃن ٿا .فصل يا تي ٿيانيون ۾ ييا
تراکڙن ٻارن مٿان پوکيو .بهتر اهڙن هنڌن تي ميون وارا فصل (جهڙوڪ ٽماٽا) پوکڻ ٿئي ٿو .ڇاڪاڻ تي  ،اهيي پينين وارن
فصلن (جهڙوڪ پالي) ۽ پاڙدار فصلن (جهڙوڪ گجرن ۽ پٽاٽن) جي ڀيٽ ۾ چند زهريال مادا جذب ڪن ٿا.

شهري زراعت جو زور وٺڻ
ڪيوبائي ،هي ٻيٽ واسي قوم آهي جيڪا ڪنهن دور ۾ پرڏيهي واپيار الِء
جهجهي کنڊ ۽ تماڪ پيدا ڪندڙ هئي .وٽن زراعت ڪيرڻ جيو صينيعيتيي
نظام هيو ،پيٽروليم جي ٻارڻ تي مدار رکندڙ ۽ سندن زراعتيي ڪيييميييائيي
وهنوار پيٽروليم جي آسري هلندڙ هيو .جڏهن سوويت يونين ٽٽي ت ڪيوبا
کي پيٽرول مهيا ڪندڙ ۽ کانئس کنڊ ۽ تماڪ جو هي وڏو خرييدار هيليييو
ويو .سياسي چالبازين سبب ڪيترن ملڪن ڪيوبا کي ڪيييميييائيي وکير
وڪڻڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو .جنهنڪيري ميجيبيوراً ڪيييوبيا کيي کياڌ
خوراڪ پيدا ڪرڻ جا نوان رستا ۽ طريقا تالش ڪرڻا پيا .ان ڏس ۾ ڪيوبا ،پائدار زراعت کي پنهنجي نئيين
قومي رٿا بڻايو .زمين ورهائي ڏيڻ ،تعليم عام ڪرڻ ۽ مقامي مارڪيٽن جي ڄار پکيڙڻ رستي پائيدار طيرييقين
کي همٿايو ۽ وڌايو .جيئن جيئن اهڙا نوان طريقا زور وٺندا ۽ پکڙبا ويا تيئن تيئن هر فرد کي صيحيتيمينيد کياڌ
خوراڪ نصيب ٿيندي رهي.
ٻين ملڪن جيان ڪيترائي ڪيوبائي ماڻهو ،ٻهراڙين مان شهرن ڏانهن لڏپالڻ ڪري آييا .هياڻ ،حيڪيوميت
ماڻهن کي شهرن ۾ پائدار طريقن سان کاڌخوراڪ پيدا ڪرڻ الِء همٿائيندي رهي ٿي .شهيري زراعيت رسيتيي
صحت بخش کاڌي ،نوڪرين چاڪرين ۽ تعليم کي زور وٺايو وڃي ٿو .اهڙي گهيڻيي تيازي پيييداوار (سياييون
ڀاڄيون ،ڪڪڙيون ،گل ڦل ۽ جڙيون ٻوٽيون) ڪيوبا جي گاديَء هوانا ۾ استعمال ڪيون وڃن ٿيون ت ان ئيي
شهر جي ويجهو يا منجهس پوکيون ب وڃن ٿيون .هوانا ۾ ٿيندڙ جڙيون ٻوٽيون ،جن دڪانن تي سستي اگه تيي
وڪرو ڪيون وڃن ٿيون انهن کي گرين فارماسيز ()green pharmaciesجي نالي سيان سيڏييو وڃيي ٿيو.
جيتوڻيي پائيدار ترقيَء جو تصور ڪيوبا ۾ اوکي گهڙيَء دوران متعارف ڪرايو ويو هيو پير ان اڳيتيي هيليي
ڪيوبائي ماڻهن جي زندگيَء ۾ هميش الِء انقالبي بهتري آڻي ڇڏي آهي.
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زرعي اپت جي مارڪيٽنگ ڪرڻ
پنهنجي پيداوار وڪڻڻ الِء سٺن رو ن رستن ۽ مارڪيٽن تائين مال پهچائڻ الِء سواريَء هجڻ سميت سٺين قيمتن
ملڻ ضروري ٿين ٿيون  .ننڍن آبادگارن جي سهائتا ڪرڻ الِء جيسيتائين سرڪاري رٿائون مٽجن تيسيتائين گهڻو
وقت گذري وڃي ٿو .جڏهن ت اهڙا ٻيا ب ڪيترائي طريقا ۽ رستا آهن جن رستي آبادگار منظم ٿي سٺيون قييميتيون
حاصل ڪري سگهن ٿا ت ساڳئي وقت سرڪاري سهائتا الِء ب ڪوششون ڪري سگهن ٿا.

مقامي ۽ بين االقوامي مارڪيٽ /منڊيون
عام طور تي آبادگار ،پنهنجو مال داللن کي وڪڻن ٿا ۽ موٽ ۾ کين تمام گهٽ پئسا ملن ٿا .حڪومت چاهيي تي ميڪيئيي ۽
سارين جھڙا رسمي فصل پوکڻ بجاِء آبادگارن جي ڪيش ڪراپ جهڙوڪ :ڪمند ،ڪافي يا ڪاڪائو جهيڙييون پيوکيون
پوکڻ ۾ مدد ڪري سگهي ٿي جن جي عالمي منڊي ۾ سٺي قيمت پڻ ٿئي ٿي .جڏهن ت  ،ڪيش ڪراپ مان ڪيميائيي ٿيييڻ
جي پي نٿي ٿئي .جيڪڏهن عالمي منڊيَء ۾ قيمتيون
ڪري پون ٿيون ت توهانکي ن ت پئسو ۽ ني کيائيڻ الِء
ڪجه ملي سگھي ٿو .ڪيترن آبادگارن الِء مقاميي ۽
عالئقائي منڊين الِء اناجي فصيل پيييدا ڪيرڻ تيرت
آمدنيَء جو ذريعو ٿئي ٿو.

سهڪاري مارڪيٽ
هي اهڙو طريقو جنهن سان پي ڪري سگهجيي تي
سٺيون قيمتون ملنديون ۽ کاڌي جي کوٽ ب پيدا ٿي ني
سگهندي ،ٻين آبيادگيارن سيان گيڏجيي سيهيڪياري
م ييييارڪ ييييي ييييٽ ()cooperative marketingيييييا
مارڪيٽنگ تنظيم جوڙڻ آهي .جڏهن آبادگار پنهنجي پيداوار گڏجي وڪڻندا ت اهي پنهنجن فصلن جي قيمتن تي سيٺيو
ضابطو ب رکي سگهندا ت مال نيئڻ ۽ وڪڻڻ تي ايندڙ الڳت ب گهٽائي سگهندا .ڪيترن ملڪن ۾ اهڙن قاعدن ۽ قانون هييٺ
سهڪاري تنظيمون ب جوڙي سگهجن ٿيون.
ان سان گڏ اهو ب ضروري ٿئي ٿو ت  ،اهڙن ماڻهن سان گڏجي ڪم ڪجي جن تي توهانجيو ويسياهي هيجيي ٿيو تي
جيئن پي ٿي سگهي ت هرهي پنهنجيون ذميواريون نڀائي ٿو .ساڳئي وقت اهڙن اصولن ۽ قانونن تي يڪراِء ٿيڻ
ب ضروري ٿئي ٿو ،جيڪي هرهي کي فيصلن ڪرڻ جو اختيار ۽ ڪمائيَء جو موچارو معاوضو ڏين ٿا.

ملهائتي قيمتي پيداوار
جيڪي ڪمپنيون ،کاڌي پيتي جون ۽ زرعي شيون ٺاهي وڪرو ڪن ٿيون اهي جهجهو نياڻيو ڪيميائييين ٿيييون
جيڪو انهن بجاِء آبادگار پاڻ ٺاهي ڪمائي سگهن ٿا .جڏهن آبادگار ،پاڻ اهڙيون پيداواري شيون ٺاهي وڪڻن ٿيا
جهڙوڪ :سڪل ميوو ،پاڪيٽن ۾ بند ڪيل جڙيون ٻوٽيون ،جام جيلي ،ماکي ،چيز ،کارا ،ٽوڪريون ۽ کيارڪيون
وغيره ت ان کي وئليوائڊيڊ پرا ڪٽس ( )value added productsسڏجي ٿو ،ڇاڪاڻ ت توهان انهن فصيلين ۾
محنتاڻو ب شامل ڪريو ٿا جو اهو توهان پاڻ اپايو آهي.
اهڙيون شيون ٺاهي وڪرو ڪرڻ الِء گهربل مشينون ۽ اوزار خريد ڪرڻ ۽ وئليو ائڊيڊ شيون وڪڻڻ الِء مارڪيٽ
ڳولهڻ ڏکيو ٿي سگهي ٿو .جڏهن ت سهڪاري تنظيم هجڻ سان اهڙو ڪم سولو ٿي سگهي ٿو.
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت

314

باب :15 .پائدار پوکي

خاص خوراڪي پيداوار ۽ س َندون
وڏا زرعي ادارا ،قيمتون گهٽ رکڻ باوجود انهن شين مان ڪمائيندا رهن ٿا .ڇاڪاڻ ت  ،اهي تمام گيهيڻيي پيييداوار
ڪن ٿا ت عام طور تي سرڪار جي سهائتا ب حاصل ڪن ٿا .جڏهن ت جيڪي آبادگار زمين جي ننڍن ٽڪرن تيي
پيداوار ڪن ٿا سي ب اهڙن پروگرامن مان فائدو حاصل ڪري سگهن ٿا .جن هيٺ ڪن مخصوص طيرييقين سيان
پيداوار اپائي وڃي ٿي.
اهڙا ڪيترا َسندي پروگرام ( )certification programsب آهن جن رستي آبادگيار پينيهينيجيي پيييدوار جيون
سٺيون قيمتون حاصل ڪري سگهن ٿاَ .سندي پروگرامن مان خريدار کي خبر پوي ٿي ت اهي ڪنهن ب ڪيميائي
مادن جي استعمال ڪرڻ کانسواِء پيدا ڪيون ويون آهن يا اهڙن آبادگارن کي سٺي قيمت ملي ٿي .بيين االقيواميي
منڊين ۾ اهڙا  2پروگرام آهن جنکي آرگئ ني سر ٽ ي ف ڪ ي شن ()organic certification۽ ف ي ئر ٽر يڊ
سرٽيفڪيشن ()faire trade certificationجي نالن سان سڏجي ٿو .اهڙي سنيد حياصيل ڪيرڻ کيان اڳ ۾
جاچيو ت ان الِء ،توهانکي ڪهڙيون تبديليون آڻڻيون پونديون ت جيئن توهان پنهنجي فيارم کيي مينيظيم ڪيري
سگھو .ان الِء سوچيو ت توهانکي ڪيترو وقت ۽ پئسو گهربل هوندو ،آيا توهانجي سندي پيداوار الِء منڊي ميوجيود
آهي ۽ توهانکي پنهنجي فصل کي سندي بڻائڻ ۾ ڪيترو فائدو حاصل ٿي سگهندو.
آرگئني سرٽيفڪيشن ()Organic Certification
آرگئنڪي /نامياتي پيداوار حاصل ڪرڻ الِء ،پائدار طريقا استعمال ڪرڻا پون ٿا .جنهن الِء ن ت ڪيميائيي وکير
۽ ن ئي هائبر ٻج (ڏسو باب  ) 13ڪتب آڻڻا پون ٿا .آرگئني سند حاصل ڪرڻ الِء اهو بي ضيروري ٿيئيي ٿيو تي
الباري کانپوِء اهڙو فصل ،ان فصل کان الڳ رکيو وڃي جيڪو ڪيميائي مادن رستي اپايو ويو آهي .سند ڏييڻ الِء
هر ملي جا پنهنجا قاعدا قانون ٿين ٿا .جن مان گهڻا چاهين ٿا ت آبادگار اهڙو رڪار رکن ت انهن پنهينيجيا اهيڙا
فصل ڪيئن اپايا آهن.
فيئر ٽريڊ سرٽيفڪيشن ()Faire Trade Certification
فيئر ٽريڊ سرٽيفڪيٽ انهن سهڪاري کيتن يا آبادگارن کي ڏنو وڃي ٿو جن جو واسطو يونينين سيان هيجيي ٿيو.
سنديافت ٿيڻ الِء آبادگارن جي جماعت ثابت ڪري ٿي ت اها پورهيي جا منصفان طريقا استعيميال ڪينيدڙ آهيي
(جبري پورهيو يا ٻارن کان پورهيو ن ڪرائييينيدڙ ۽ پيورهيييتين کيي
موچارو معاضو ڏيندڙ) ۽ ماحول دوسيت طيرييقين جيي حياميي آهيي.
سنديافت رهڻ الِء اهڙي جماعت کي اهو ب ڏيکارڻو پيوي ٿيو تي وقيت
سان گڏ پورهيتن ۽ ماحولياتي حالتن ۾ سڌارو واڌارو ٿييينيدو رهيييو
آهي .جيڪي آبادگار جماعتون ،سنديافت ٿيڻ جي قيمت ڀري نٿيون
سگهن تن کي اسڪالرشپون ڏنيييون وڃين ٿيييون .فيييئيرٽيرييڊ جيو
سرٽيفڪيٽ في الحال ڪافيَء ،چاِء ،ڪاڪائو ،ڪيلي جيي نينيڍن
آبادگارن ۽ ڪيترن قسمن جي تازي ميوي سميت ٻين پيوکين تيي بي
ٿي.
ڏنو وڃي ٿو (آرگئني ۽ فيئرٽيرئيڊ سيرٽيييفيڪيييٽ بيابيت وڌييي
معلومات الِء ڏسو ذريعا).
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آبادگار پنهنجي پيداوار سهڪاري طريقن سان وڪرو ڪن ٿا
ڪيييوسيييٽيييا رييييڪيييا جيييي تييياالمييينيييڪيييا
()Talamancaصوبي جا آبادگار ڪاڪائيو
جي پوک ،ڪيلن ۽ اهڙن ٻين ميويدار وڻن جي
ڇانوري ۾ ڪن ٿا .ماضي ۾ هو ڪييليو ۽ ٻيييو
ميوو مقامي منڊيَء ۾ وڪڻندا هيييا پير اڳيتيي
هلي هنن جڏهين ميحيسيوس ڪيييو تي  ،بييين
االقوامي منڊي ۾ وڪيڻيڻ سيان کييين وڌييي
ڪمائي ٿي سگهي ٿي ت ڪيييتيرن آبيادگيارن
گڏجي ائين ڪرڻ جو فيصلو ڪيو.
ان الِء هنن ،تاالمنڪا جي ننڍن آبادگارن جي نالي سان هي سهڪاري تنيظيييم)The Association of ،
(Small Producers of Talamancaٺاهي .شروعات ۾ کين گراهڪن /خريدارڳولهڻ ۾گهڻي تڪليييف
ٿي .رڳو چند خريدارن کانسواِء ،ايترن گھٽ پئسن تي ڪاڪائو خريد ڪندڙ هيا جنهن مان سندن ميور ميس
ٿي نڪتو پر ڪاڪائو ٺاهي وڪڻڻ ۽ سواري جو خرچ نٿي نڪتو .تنظيم کي ڪاڪائو ٺياهيي وڪيڻيڻ الِء
هي مشين وٺڻ الِء پئسن جي گهرج هئي.

هي دفعي جي آرگئني ۽ فئيرٽريڊ جي سند حاصل ٿيڻ کانپوِء سهڪاري تنظيم ،سٺيين قيييميتين تيي ميال
کپائڻ لڳي .کين ڪاڪائو جي پراسسنگ مشين خريدڻ الِء قرض ب مليو .ستت ئي پيوِء هيو ميقياميي ۽ بييين
االقوامي سطح تي آرگئني ڪيال ۽ ٻيو ميوو تمام سٺين قميتن تي ت آرگئني چاڪليٽ ٺياهيي پينيهينيجيي
شهر ۾ وڪڻڻ لڳا.
سهڪاري تنظيم ٺاهڻ سان آبادگارن ۽ سندن ڪٽنب کي ن رڳو پنهنجي مال تي سٺيون قيمتون حاصل ٿيييڻ
لڳيون ت سندن ڪم ۾ ب مهارت اچي وئي جنهن سان سندن مستقبل جون ب وڌيي اميدون پيدا ٿيون.
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آبادگارن جا کيت اسڪول
آبادگارن جا کيت اسڪول اهييڙا سييکيييييائييي
پروگرام آهن جيڪي آبادگيارن جيي عيام ۽
گڏيل مسئلن جي اپائن لهڻ ۾ ميدد ڪين ٿيا.
ڪنهن سونهين سان گڏ آبادگار سوال پيڇين
ٿا ،تجربا ڪن ٿا ۽ جيڪي ڪجه سکين ٿيا
انهن ڳياليهييين بيابيت وييچياريين ٿيا .کيييت
اسڪولن رستي آبادگارن جا مسئال حل ڪن
۽ تنظيمن ۾ اڳواڻيَء جا گير پيييدا ڪين ٿيا.
جڏهن سندن عيليم ۽ ڏاهيپ جيي قيدردانيي
ڪندي کين همٿايو وڃي ٿو تڏهين آبيادگيار،
زراعت جي رسمي طريقن کي بهيتير طيرييقيي
سان استعمال ڪندي انهن کي وڌيي پائدار
ڪري ڇڏين ٿا.

آبادگار پنهنجن تجربن رستي ۽ پنهنجن کيتن ۾
پنهنجن مسئلن جا اپاَء ڳولهين ٿا.

آبادگارن جا کيت اسڪول گُر سيکارين ۽ اعتماد پيدا ڪن ٿا
هووا ۽ ڪانه  ،وٽينام جي انگ في ڳوٺ ۾ رهن ٿيون .سندن مڙس پوکي الِء زمين تيار ڪن ٿا ۽ ميوسيم
جي آخر ۾ اهي فصل لڻن ٿا .جڏهن ت  ،سال جي باقي وقت ۾ اڪيليون زمين جي سارسنڀال لهن ٿيون .ڇيو تي
سندن مڙس ،ڳوٺ کان ٻاهر ڪم تي وڃن ٿا .جڏهن هووا محسوس ڪيو ت هاڻ گذريل ڪييتيرن سيالين جيي
ڀيٽ ۾ گهٽ ان لهي ٿو ت مڙس کيس وڌيي ڀاڻ خريدڻ جي صالح ڏني .پر هووا کي خبر هئي ت وٽيس وڌييي
ڀاڻ خريدڻ الِء پئسو ڪونهي .هي ڏينهن کين سرڪاري زرعي اداري جي نمائندي ٻڌايو ت آبادگارن الِء هيي
کيت اسڪول شروع ٿي رهيو آهي ت هووا ۽ سندس پاڙيسرڻ اني۾ داخل ٿيڻ جو فيصلو ڪيو.
جيئن ئي هنن اسڪول وڃڻ شروع ڪيو ت ڏٺو ت اهو ٻين سڀني اسڪولن کان نرالو آهي .ٻين آبادگارن
سان گڏجي هووا ۽ ڪانه فصلن ،جيتن ،موسم ۽ زمين بابت ڳالهيون ڪيون .هنن پوکي راهي جي ميخيتيليف
طريقن تي تجربا ڪيا ۽ فيصلو ڪيو ت انهن مان ڪهڙا کين پسند آهن ۽ ڪهڙا ن  .هووا ،سيڀينيي آبيادگيارن
کي پنهنجي ٻنيَء تي سڏائي کين اها ڳاله سمجهائڻ الِء پڇيو ت ڪهڙو سبب آهي جو سندس ٻنيَء ميان اپيت
گهٽجي وئي آهي.
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هووا ۽ ڪانه جنهن طرح سان پوک ڪنديون هيون هنن آهستي آهستي اهي مٽيائيڻ شيروع ڪيييا ۽ هينين
محسوس ڪيو ت اهي ڳالهيون کين پنهنجن مڙسن کي ب سمجهائڻ گهرجن“ .مونکي پيي ڪيرڻيي آهيي تي
منهنجو مڙس منهنجن ڪيميائي جيتمار زهرن/دوائن جي استعمال ن ڪرڻ سبب پريشان ني ٿييينيدو” هيووا
چيو .هو جڏهن ڪم تان موٽي گهر آيو ت مان کيس زمين تي وٺي ويس ،مختلف جيت ڏيکاريم ۽ جيييتين کيي
روڪڻ جي قدرتي طريقن بابت ٻڌاييم”.
جڏهن هووا جي مڙس ڏٺو ت سياريين جيو
فصل ڀلو ٿيو آهيي تي هيو ،پينيهينيجييَء
گهرواريَء جي ڏاهپ تي چپ رهيو ۽ هين
جڏهن ڀاڻ ۽ جيتيميار دوائين تيي خيرچ
ٿيندڙ پئسن جي بچت ڪري پنيهينيجيي
ڪٽنب الِء موٽرسائيڪل ورتي ت کييس
پي ٿي ت آبيادگيارن جيو اسيڪيول تي
ڪارائتو آهي.
هاڻ هووا ۽ ڪيانيهي پينيهينيجيي سيڄيي
عالئقي جي عورت آبادگارن کيي سيکيييا
ڏيڻ شروع ڪئي آهي“ .مان سيميجيهيان
ٿي ت اسان عورتيون ،هيي ٽيولييِء جيي
صورت ۾ مردن کيان اليڳ بيهيتير ڪيم
ڪري سگهون ٿيون .اسان وڌيي کيليي
بحث ڪري سگهون ٿا ۽ اسانکيي پيي
ٿئي ٿي ت هرهي ٻنيَء ۾ جيڪي ڪجه ڏسي ٿو ۽ ان بابت چوڻ پڇڻ چاهي ٿو اها ڳاله چيوي ٿيي .جيييتين
جڻين ،ڀاڻن ۽ پنهنجن فصلن جو ڪيئن خيال رکجي اهڙين سڀني ڳالهين سمجهڻ سان ،اسيان پينيهينيجييين
زندگين کي وس ۾ رکي سگهون ٿا .اهڙي ڳالهين سبب مونيکيي سيٺيي نينيڊ اچيي ٿيي ”.ڪيانيهي ٻيڌائيي ٿيي.
جيڪڏهن اهي ڳالهيون منهنجي مدد ڪري سگهن ٿيون ت مونکي پي آهي ت اهيي هير هيي جيي بي ميدد
ڪري سگهنديون.
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