دستی گائیڈ برائے بہترین زرعی
و حفظاِن صحت کے اصول
(سیب کے باغات کے لیے)

یہ گائیڈ سیب کی کاشتکاری کےلیے بین االقوامیبہترین سرگرمیوں کا احاطہ کرتی ہے
 ،یہ دستاویز تیکنیکی طور پر یونیڈو( )UNIDOنے سیب کی ویلیو چین کے بلوچستان
اور پاکستان کے تمامسرکاری اور پرائیویٹ کرداروں سے باہمی مشاورت سے تیار کی
ہے ۔
منصوبہ برائے امداد ِخوراک اور زرعی وصنعتی ترقی ( پی اے ایف اے آئی ڈی
 )PAFAIDجس کےلیے جاپانی حکومت اور جاپانی بین االقوامی امدادی ایجنسی
( ) JICAنے مالی معاونت فراہم کی ہے۔ بہترین زرعی سرگرمیوں کے رہنما اصولوں پر
مبنی گائیڈ کی تیاری اس منصوبے کا ایک اہم جز ہے
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۰۱

تعارف
عالم گیریت  ،منڈیوں تک رسائی میں بڑھتا ہوا مقابلہ اور صارفین کی زیادہ سے زیادہ آگاہی کسانوں کو

آمادہ کر رہی ہے کہ وہ بہترین پیداواری طریقے استعمال کرتے ہوئے محفوظ اور صحت مند خوراک پیدا
کریں۔

سیب کی ویلیو چین (اے وی سی) صوبہ بلوچستان (اضالع  :قالت ،قلعہ سیف اللہ ،قلعہ عبداللہ ،پشین

اور کوئٹہ) کے کرداروں)سٹیک ہولڈرز) کی مصنوعات (سیب) کے معیار اور حفاظت کو بہتر بنانے کی

ضرورت ہےتاکہ اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو اور مارکیٹ کی تقابلیت (کمپٹیٹو نیس) میں بہتری

ٓائے ۔ اس کے نتیجے میں یہ بہتر فراہمی  ،زیادہ منافع  ،بہتر پیداوار اور اونچے درجے کی منڈیوں تک ٓاسان

رسائی مہیا کر سکتی ہے ۔ اس مجموعی مقصدکو حاصل کرنے کیلئے یونائیٹڈ نیشنز انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ
ٓارگنائزیشن )یو این آئی ڈی او

( UNIDOنےتصرفات (انٹروینشنز) کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے اوراسے

منصوبہ برائےامداد ِخوراک اور زرعی وصنعتی ترقی ( پی اے ایف اے آئی ڈی  )PAFAIDپاکستان کہاجاتا
ہے جس کےلیے جاپانی حکومت اور جاپانی بین االقوامی امدادی ایجنسی (جے آئی سی اے ) JICAنے مالی
معاونت فراہم کی ہے۔سیب کی ویلیو چینکیلئے بہترین زرعی سرگرمیوں کے رہنما اصولوں پر مبنی گائیڈ

کی تیاری اس منصوبے کا ایک اہم جز ہے جس سے سیب کی مصنوعات کی تعمیلی(کمپالئینٹ) فراہمی
میں مدد ملے گی۔

اس کتابچے میں سیب کے باغات میں پیداوار کی بڑھوتری کے لیے بہترین زرعی اور بعد از

ُچنائیسرگرمیاں شامل ہیں جو کہ سیب کے میعار اور حفاظت کو بہتر بناتی ہیں۔ مقامی خریداروں کی

ضروریات کو پورا کرنے اور بین االقوامی منڈیوں کی تعمیل(کمپالئینس) کی طرف پیش قدمی کرنے کیلئے
ان تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نئے کاشتکار جو سیب کے باغات لگانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں یا وہ

جنہوں نے کچھ عرصہ قبل سیب کی کاشت شروع کی ہے یہ گائیڈ انہیں بین االقوامی بہترین سرگرمیوں
کے بارے میں جاننے میں مدد فراہم کرے گی ۔

سیب کے کاشتکاران کےلیے بنیادی
تقاضوں کی لسٹ
کھادوں کی ذخیرہ اندوزی و اطالق
کھادوں کا اطالق

 .1کھادوں کے اطالق کے ٓاالتموزوں ہیں
 .2کھاد کے ہراطالق کیلئےمندرجہ ذیل اعداد و شمار ریکارڈ کیے جائیں :
1

کھیت /پالٹ کا کوڈ

تاریِخ اطالق
برانڈ/پروڈکٹ کا نام

کھاد کی قسم (مثال کے طور پہ این

پی کے )15-15-15

اطالق شدہ کھاد کی مقدار (با لحاِظ

وزن یا حجم)

2

اطالق کا طریقہ کار

3

اطالق کنندہ کا نام

کھادوں کی ذخیرہ اندوزی
 .1کیمیائی کھادوں کی ترکیب کے ثبوت فارم پر موجود
ہیں

 .2کھادوں کے ذخیرہ کرنے کی جگہ کی واضح نشاندہی
کی گئی ہے

 .3کھادوں کو پودوں کی حفاظتی مصنوعات سے علیحدہ
ذخیرہ کیا گیا ہے

 .4کھادوں کو چنائی کے کنٹینروں اور سیبوں سے علیحدہ
ذخیرہ کیا گیا ہے

 .5کھادوں کو صاف اورپوشیدہ جگہ پرذخیرہ کیا گیا ہے

 .6کھادوں کو زمین پرذخیرہ نہیں کیا گیا ہے

 .7مائع کھادوں کو ڈرپ ٹرے میں ذخیرہ کیا گیا ہے

 .8ذخیرہ کی جگہ پہ حادثوں سے نمٹنے کے طریقہ کار
موجود ہیں

 .1ڈاکومنٹ نمبر  A1صفحہ نمبر  12مالحظہ کریں

 .2زمین کے رقبہ یا سیب کے درختوں کی تعداد یا ایک وقت میں اطالق شدہ کھادوں کے حجم کے لحاظ سے

 .3استعمال شدہ ٓالے کی قسم ؛ اگر استعمالشدہ ٓالہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا ہے تو یہ بات قابِل قبول ہے کہ ان کا صرف ایک بار ہی ریکارڈ کیا
جائے۔ اگر ٓاالت کے مختلف سیٹ استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کو الگ سے ریکارڈ کیا جائے ۔

۰۲

پودوں کی حفاظتی مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی و اطالق
پودوں کی حفاظتی مصنوعات کا اطالق

۰۳

.1پودوں کی حفاظتی مصنوعات کے تمام اطالق کے مندرجہ ذیل ریکارڈز رکھیں جائیں
1

تاریِخ اطالق
برانڈ یا مصنوعہ کا نام

مقدار

ہدف کیڑے

موسمی حاالت

فعال جزو

کھیت/پالٹ کا کوڈ نمبر
مقدار (گرام /لٹر)

مجموعی استعمال شدہ
استعمال شدہٓالہ

2

دوبارہ داخلے کا وقفہ

قبل از برداشت وقفہ
اطالق کنندہ کا نام

پودوں کی حفاظتی مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی
 .1پودوں کی حفاظتی مصنوعات کی ذخیرہوالی جگہ پہ خطرہ کی عالمات موجود ہیں

 .2غیر متعلقہ داخلے سےبچأو کیلئے بحفاظت بند

 .3پودوں کی حفاظتی مصنوعات کی ذخیرہوالی جگہ درجہ حرارت سے بے اثر ہے ( نمی سے محفوظ
ہے)

 .4پودوں کی حفاظتی مصنوعات کیذخیرہ والی جگہ اچھی طرح سے روشن ہے
 .5پودوں کی حفاظتی مصنوعات کیذخیرہ والی جگہ اچھی طرح سے ہوا دار ہے

 .6پودوں کی حفاظتی مصنوعات کیذخیرہ والی جگہ دوسرے مواد رکھنے کی جگہ سے الگ ہے
 .1ڈاکومنٹ نمبر  A2صفحہ نمبر  13مالحظہ کریں

 .2استعمال شدہ ٓالے کی قسم ؛ اگر استعمالشدہ ٓالہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا ہے تو یہ بات قابِل قبول ہے کہ ان کا صرف ایک بار ہی ریکارڈ کیا
جائے۔ اگر ٓاالت کے مختلف سیٹ استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کو الگ سے ریکارڈ کیا جائے ۔

۰۴
.7الماریاں غیر نفوذ پزیر مواد سے بنائی گئی ہیں
.8ڈرپ ٹرےذخیرہ کی جگہ پہ موجود ہیں

.9ایک بالٹی جاذب مواد ( ریت یا لکڑی کا برادہ ) سے بھری ہوئی ذخیرہ والی جگہ کے قریب موجود

ہے

.10پودوں کی حفاظتی مصنوعات کیذخیرہ والی جگہ پہ جھاڑو اور پالسٹک کے لفافے موجود ہیں
.10پائوڈر (ٹھوس) مواد کو مائع مواد کے اوپر ذخیرہ کیا گیا ہے

.11پودوں کی حفاظتی مصنوعات کی اجازت شدہ لسٹ موجود ہے

.12پودوں کی حفاظتی مصنوعات کیذخیرہ والی جگہ پہ کوئی بھی زائید المیعاد مصنوعہ نہیں ہے

.13پودوں کی حفاظتی مصنوعات کیذخیرہ والی جگہ پہ وزن کرنے کے لیے ترازو موجود ہے

.14پودوں کی حفاظتی مصنوعات کیذخیرہ والی جگہ پہ حجم کرنے کے لیے کپ موجود ہے

خود حفاظتی سامان اور حادثات سے بچا ٔو
ماسک کے اندر موزوں فلٹر موجود ہے
پودوں کی حفاظتی
مصنوعات کی ذخیرہوالی جگہ
پہ کیمیائی مواد سے بچأو کے
دستانے موجود ہیں

ٓانکھ دھونے کے سٹیشن کی
سہولت میسر ہے
پودوں کی حفاظتی مصنوعات کی
ذخیرہوالی جگہ پہ پانی کی
سہولت میسر ہے

پودوں کی حفاظتی
مصنوعات کی ذخیرہوالی
جگہ پہ حادثوں سے نمٹنے
کےطریقہ کار موجود ہیں
پودوں کی حفاظتی
مصنوعات سپرے کےلیے
کیمیائی مواد سے بچأو کے گم
بوٹ موجود ہیں ۔

حفاظتی چشمے موجود ہیں

پودوں کی حفاظتی
مصنوعات کے اطالق کےلیے
ٓاالت موزوں اور کار ٓامد ہیں۔

پودوں کی حفاظتی مصنوعات
سپرے کےلیے کیمیائی مواد سے
بچأو کا لباس موجود ہے ۔

ُچنائی اور بعد از

ُچنائی انتظام

عمومی حفظاِن صحت

 .1حفظاِن صحت کے اصول اس طرح ٓاویزاں کر دیے
گئے ہیں کہ ہر کوئیدیکھ سکتا ہے۔
 .2حفظاِن صحت کے اصولکارکنان کی مقامی زبان
میں یا تصاویری اشکال میں دستیاب ہیں۔
 .3کارکنان نے حفظاِن صحت کے اصولوں کی تازہ
سیبوں کے لیے بنیادی ہدایات سیکھ کر دستخط کر
دیے ہیں۔
 .4کارکنان کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ اگر انہیں کوئی
بیماری ہے تو وہ انتظامیہ کو بتائیں۔
 .5باغ صاف ستھرا ہے اور کوئی بھی غیر مصنوعہ
مواد موجود نہ ہے۔

ُچنائی
 .1چنائی کے ٓاالت صاف اور موزوں ہیں

 .2چنائی کے ٓاالت کومتعلقہ جگہ پہ رکھا جاتا ہے
 .3چنائی کے تماممندرجہ ذیل ریکارڈ موجود ہیں
تاریِخ چنائی
مقدار بلحاِظ وزن

کھیت /پالٹ کا کوڈ

چنا ئی کرنے والے کا نام

چنائی کے بعد دھالئی (اگر الگو ہو)

.1پانی جو سیبوں کو براِہ راست چھو رہا ہے پینے کے قابل ہے

.1ڈاکومنٹ نمبر  A3صفحہ نمبر  14مالحظہ کریں

۰۵

اندرونی نقل و حمل
 .1نقل و حمل کے دستیاب ذرائع صاف ستھرے اور
موذوں ہیں
 .2توڑائی کیلیے استعمال ہونے والے کنٹینر ،ٹرالیاں
(بشمول اندرونی سطحیں)وغیرہ صاف اور پختہ
ہیں
 .3جس جگہ سیب پڑے ہوں وہاں انجن کم سے کم
چالئے جائیں گے

کیڑوں مکوڑوں کا انسداد
 .1پیکجنگ اور سٹوریج والی جگہوں پہ کیڑوں مکوڑوں کی
روک تھام کیلیے مناسب اقدام کیے گئےہیں
 .2مہینے میں کم از کم ایک بار پھندوں میں موجود
خوراک کو تبدیل کیا جاتا ہے

دیکھ بھال
 .1جہاں سیب کو تیل (چکنائی دار مادہ)لگنے کا خدشہ ہو وہاں وہی تیل استعمال کیا گیا ہے
جو خوراک کیلے موزوں ہے۔

پیکجنگ

 .1حتمی پیک شدہ مال اس طرح سٹور ہےکہ اس میں ٓالودگی کا
اندیشہ نہیں ہے
 .2پیکجنگ مٹیریل صاف ہے
 .3پیکجنگ مٹیریل صرف سیبوں کی بھرائی کیلے استعمال کیا
جاتا ہے

پیکجنگ کا مواد
 .1حتمی پیک شدہ مال اس طرح سٹور ہےکہ اس میں ٓالودگی
کا اندیشہ نہیں ہے
 .2پیکجنگ مٹیریل صاف ہے
 .3پیکجنگ مٹیریل صرف سیبوں کی بھرائی کیلے استعمال
کیا جاتا ہے

۰۶

۰۷
پیکجنگ کی جگہ(اگر ہے تو)

 .1فرش اور چھتوں پر اضافی دراڑیں نہیں ہیں اور وہ صاف کرنا ٓاسان ہیں
 .2ٹوٹی اور اکھڑی ہوئی کھڑکیاں موجود نہیں ہیں
 .3سیبوں کے ساتھ لگنے والے ٓاالت صاف حالت میں اور موذوں ہیں
 .4دروازے اور کھڑکیاں صاف حالت میں برقرار ہیں
 .5پالتو جانوروں اور مویشیوں کا باغ میں داخلہ منع ہے
 .6سیب کی موجودگی والی تمام جگہوں پر حفظان صحت کے اصول الگو ہیں
 .7سیب کی موجودگی والی تمام جگہوں پر تمباکو نوشی منع ہے
 .8سیبوں کو خطرناک مادوں سے دور رکھا جا تا ہے
 .9سیبوں کو بھرنے ،محفوظ کرنے اور کارٹن رکھنے والی جگہوں پر نا قابل انہدام بلب نسب ہیں
 .10بیت الخال صاف ستھرے ہیں
 .11بیت الخال کے دروازے سیبوں کی بھرائی یا کپڑے تبدیل کرنے والی جگہ میں نہیں کھلتے
 .12بیت الخال کے پاس ہا تھ دھونے کا مناسب انتظام ہے
 .13ایسی ہدایات جو بیت الخال استعمال کرنے کے بعد ہاتھ دھونے کی تنبیہ کریں تمام افراد کیلے
واضح طور پر ٓاویزاں ہیں
 .14ہاتھ دھونے کیلیے تاس میں صاف پانی موجود ہے
 .15ہاتھ دھونے کیلیے مائعصابن موجود ہے
 .16ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھوں کو خشک کرنے کیلیے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق سہولت
موجود ہے

صفائی
 .1فارم کی تمام جگہوں بشمول کارٹن محفوز کرنے کی جگہ کیلیے صفائی کا مربوط نظام
موجود ہے۔
 .2صفائی ستھرائی کے تمام ریکارڈ موجود ہیں

گندگی /باقیات کا انتظام

 .1گندگی /باقیات سیبوں کے ساتھ نہ لگیں
 .2جہاں تک ممکن ہے کچرا کو الگ رکھا گیا ہے
 .3کچرا دان روزانہ کی بنیاد پر خالی کیے جاتے ہیں
 .4کچرا دان ڈھکے ہوے ہوتے ہیں

کارکنان کی صحت ،تحفظ اور بہبود
.1ابتدائی طبی امد د کی کٹ موجود ہے

جہاں پر سیبوں کی توڑائی ہو رہی ہے
جہاں پر سیبوں کی دیکھ بھال کی جا رہی
ہے
پودوں کی حفاظتی مصنوعات کے ذخیرہ
کی جگہ پہ
کھادوں کے ذخیرہ کی جگہ پہ

۰۸

۰۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴
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