


شونش کھاد کا تعارف
 ہرے ملک میں زیادہ تر لوگ کسان ہیں لیکن انکی اتنی کئی نہیں ہے کے وہ اپنے خاندان کی روزی،

 روٹی چال سکیں. ہم نے انکی مدد کرنے کا طریقہ نکاال ہے. ہم انکو سکھا ینگے کے کسطرح بنا خرچ کے

رصف     دن میں کھاد تیار کرکے فائدہ اٹھاسکتے ہیں۔

ایک ایکڑزمین کے لئےکم سے کم آٹھ کھاد کے  ڈھیروں کی رضورت    ڈھیر ایک ہیکٹر کے لئے،

        پہلی بار شونش کھاد کے استعل کے ساتھ آپ یوریا کا استعل آدھا کر سکتےہیں اور

استعل پوری طرح بند.اگلی فصل میں آپ رصف شونش کھاد کا استعل کر سکتے ہیں۔

اگر مٹی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے تو شونش کھاد کا استعل دوگنی تعداد میں کریں۔

MOP، DAP کا

شونش کھاد کھیت کا کو ڑا کچرا اپجاؤ کھاد میں بدل دیتا ہے جو فصل کی غذا بن جاتا ہے۔ 

 کسانوں کو اپنی زمین کے لئے مہنگے کیمکل پر منحرص نہیں رہنا پڑیگا ،  کھیتی میں کم پانی کا استعل ،
غریبی اور مہاجنوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا . پورے بھارت میں ہزاروں کھیتوں میں شونش کھاد کا
استعل ہو رہا ہے جس سے مٹی کی پیداوار اور طاقت اور کسانوں کی آمد نی بڑھ رہی ہے۔

15-40

18

20

فائدے 



رضوری اوزار 



جگہ کا چناؤ



سو کھی سامگری/اشیاء جمع کریں



ھری اشیاء جمع کریں



گوبر جمع کریں



 اشیاء کو کاٹیں 



ناپ تسال  

اوپر تک بھریں 

 زیادہ نہ بھریں  



ڈھیر کا سائز



پہال دن 
پہلی پرت  

x 9تسلے  

11/2 لیٹرتسال  



پہال دن 
پہلی پرت  

سوکھی اشیاء 

سوکھی اشیاء 



پہال دن 
دورسی پرت  

ہری اشیاء  

x 6تسلے 

1 تسال  

ہری اشیاء  

ہری اشیاء   ہری اشیاء  



تسلے 
گوبر گوبر 

گوبر  گوبر 

تسال  

x 3

پہال دن 
تیرسی پرت 



بار دوہرائیں 

گوبر 
ہری اشیاء  
سوکھی اشیاء 
گوبر 
ہری اشیاء  
سوکھی اشیاء 
گوبر 
ہری اشیاء  
سوکھی اشیاء 
گوبر 
ہری اشیاء  
سوکھی اشیاء 
گوبر 
ہری اشیاء  
سوکھی اشیاء 
گوبر 
ہری اشیاء  
سوکھی اشیاء 
گوبر 
ہری اشیاء  
سوکھی اشیاء 

سوکھی اشیاء 
ڈیڑھ تسال  

6-8

ایک تسال  

آدھا تسال  

( نو تسلے )   

ہری اشیاء  
( چھ تسلے ) 

گوبر 
( تین تسلے ) 

پہال دن 



 ڈھیر کا سائز

 کاندھے تک
8-6(       پرتیں ) 

3-4
 غلط

(       پرتیں ) 



ڈھیر کا سائز

کاندھے تک
(      پرتیں) 

 غلط
(       پرتیں) 

میٹر      

6-8

3-4

1.5

میٹر      1.5



پہال دن 
سوکھی اشیاء سے ڈھانکنا 

ڈھانکنا 



چوتھا دن 
درجۂ حرارت جانچ  

نچوڑ جانچ

 نچوڑ جانچ ڈھیر کے کئی حصّوں میں کریں

بہت سوکا  
پانی ندارد

صحیح 
کچھ قطرے  

بہت گیال  
پانی کی دھار  

گرم 
صحیح 

گنگنا 
غلط 

1

2



چوتھا دن 
ڈھیر کو پلٹیں  

اندر کی پرتیں باہر ، باہر کی پرتیں  اندر 

ڈھانکیں 

٣

٤

١
٢

٣ ١

٢

١٣

٢

پالسٹک شیٹ  

استعل کریں 



چوتھا دن

حل  پریشانی 

گنگنا 

ڈھیر کو پلٹیں  

ڈھیر کو پلٹیں  

٣ تسلے گوبر 

٣ تسلے پانی  

بہت سوکا  

بہت گیال  

ڈھیر کو سکھائیں  
,

ڈھیر واپس بنائیں 

 عام پریشانیاں اور حل



 ١٨ دن کا عمل 

بنائیں 

پلٹیں 

پلٹیں پلٹیں 

پلٹیں 

پلٹیں 

پلٹیں 

پلٹیں 

تیار  

٠١٢٣٤٥٦

٧٨٩١٠١١١٢١٣

١٤١٥١٦١٧١٨

ہر دورسے دن پلٹیں  
سات پلٹائ 

درجہء  حرارت جانچ   ١

٣٤

٢

ڈھیر کو واپس ڈھانکیں ڈھیر کو پلٹیں 

نچوڑ جانچ 



کتاب میں دئیے گئے ام احکامات پر عمل کریں ۔ 

درجۂحرارت کی جانچ ،نچوڑ جانچ، پلٹنا، یا ڈھیر 

کو ڈھانکنا نہ بھولیں۔  

اس عمل کو ١٨ دن دینا رضوری ہے ۔ 

دن ١٨

استعل کے لئے تیار  

دن  ١٦

ڈھیر کو ڈھانکیں 

درجۂحرارت کی جانچ کریں  
ی جانچیں 
ڈھیر کو پلٹیں  

دن ١٤

ڈھیر کو ڈھانکیں 

درجۂ حرارت کی جانچ کریں  
ی جانچیں 
ڈھیر کو پلٹیں  

دن ١٢

ڈھیر کو ڈھانکیں 

درجۂ حرارت کی جانچ کریں  
ی جانچیں 
ڈھیر کو پلٹیں  

دن ١٠

ڈھیر کو ڈھانکیں 

درجۂ حرارت کی جانچ کریں  
ی جانچیں 
ڈھیر کو پلٹیں  

دن ٨

ڈھیر کو ڈھانکیں 

درجۂ حرارت کی جانچ کریں  
ی جانچیں  
ڈھیر کو پلٹیں  

دن ٦

ڈھیر کو ڈھانکیں 

درجۂ حرارت کی جانچ کریں  
ی جانچیں  
ڈھیر کو پلٹیں  

ڈھیر کو ڈھانکیں 

دن ٤
درجۂ حرارت کی جانچ کریں 

ی جانچیں  
ڈھیر کو پلٹیں  

دن ٠

اوزار اکھٹا کریں  
اشیاء اکٹھی کریں  

ایک سایہ دار مسطّح جگہ چنیں  
ڈھیر بنائیں  

ڈھیر کو ڈھانکیں 

شونش کھاد 
چیک لسٹ  



 شونش کھاد کا استعل کیسے کریں

جوتا ٌی کے وقت  
مٹی میں مال ئیں 

( بیج بونے سے ٣ دن پہلے)  

فصل بوتے وقت  
روپتے وقت 

کھڑی فصل میں 
اوپر سے چھڑ کیں  



شونش کھاد کو کیسے رکھیں  
سوکھی ، سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ  
٣  ماہ سے زیادہ نہ رکھیں 


