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 تعارف 
 
 

Delmarva Chicken Association  کے ذریعہ پہلےVEB کی   ڻول۔کٹ
کا استعمال ملک گیر سطح پر   سال ہو گئے ہیں۔ اس پبلیکیشن 13اشاعت کو 

ایجنسیوں کے ذریعہ مرغی گھروں کے اطراف میں بفرز قایم کرنے کے لیے  
 حوالے کے طور پر کیا جاتا رہا ہے۔ 

 
 VEB کی پہلی تصنیف کے وقت یہ چلن اپنے ابتدائی مرحلے میں تھی۔  ڻول۔کٹ

ے فارموں  سے زیاده برسوں میں، کچھ بہترین چلن تبدیل ہوئی ہیں، جن میں نئ  10
کے رقبے اور ڈیزائن شامل ہیں۔ قانون کے مطابق اسڻورم واڻر مینیجمنٹ کی 

ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ ممالک کے قوانین بفر کے لیے تین قطاروں کا تقاضا 
 کرتے ہیں اور ڻنل فینز کے گرد گرم موسم کے گھاس درکار ہوتے ہیں۔ 

 
نے کا موقع تھا۔  ہمارے پاس مختلف تکنیکوں اور پودوں کے ساتھ تجربہ کر

ہمارے تجربات جاری رہیں گے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہر فارم اور ہر  
فارمر کی نوعیت الگ ہوتی ہے اور ان کی ضرورتیں اور مطالبات میں فرق ہوتا  
ہے۔ اس پبلکیشن میں ہونے والی ترامیم ان تبدیلیوں کی عکاسی کرتی ہیں جو ہم 

 نے پچھلی دہائی میں کی ہیں۔ 
 

میں اردو، ویتنامی اور کوریائی ایڈیشنوں میں اس کے   2020اور  –یہ مینول  
نیچرل ریسرچ کنزرویشن سروس سے مالی   USDAکو جزوی طور پر  –تراجم 

 معاونت حاصل ہوئی ہے۔  
 

 
 Delmarva Chicken Associationشائع کرده بذریعہ 

Georgetown, Delaware 
 2020جوالئی  
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 تعارف 
 
 

VEB   ڻول۔کٹ میں خوش آمدید۔  یہ پبلیکیشن آپ کے ڻنل۔ وینڻیلیڻڈ چکن آپریشن کے لیے ویجیڻیڻو
) کی منصوبہ بندی، تنصیب اور رکھ رکھاؤ میں رہنمائی اور مدد کے لیے  VEBانوائرنمنٹ بفر (

 ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 
 

بھاری ہو سکتی ہے۔  امید کی جاتی ہے کہ یہ گائیڈ کامیابی کے لیے ضروری بفر پروجیکٹ کی شروعات کافی 
بنیادی اصولوں کی وضاحت کرے گا۔  براه کرم نوٹ کریں کہ فراہم کرده معلومات صرف نقطہ آغاز ہیں اور  

اس موضوع پر بہتر اور مرکوز تحقیق کے نتیجے میں اس میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔  جیسا کہ کسی بھی  
جیکٹ میں ہوتا ہے، آپ کو بہترین نتائج کے لیے منصوبہ بندی کے مرحلے پر مدد حاصل کرنے کی صالح  پرو

 دی جاتی ہے۔
 
 
 
 

 
 
  

   

 
فقره ’’ویجیڻیڻو انوائرنمنڻل بفر‘‘ کا استعمال اس پبلکیشن میں ہر جگہ 

پیڑوں، جھاڑیوں، گھاس اور ممکنہ طور پر دوسرے نباتی مواد کے بفرنگ 
کے لیے کیا گیا ہے، جن کی تنصیب ماحولیاتی معیار  سسڻم کی وضاحت

میں بہتری اور بہتر عالقائی تعلق کے لیے کی جاتی ہے۔  کچھ ایجنسیاں ان  
 بفرنگ سسڻم کو ــونڈ بریک‘‘ یا ’’شیلڻر بیلٹ‘‘ کے نام سے جانتی ہیں۔ 
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VEB کیا ہے؟ 
 
 
 

کسی بھی ادارے کا نقطہ آغاز اس کے اغراض  و مقاصد کا تعین ہوتا ہے۔  جب اپنے چکن فارم  
کے لیے ویجیڻیڻو بفر پر غور کرتے ہیں تو ’’ویجیڻیڻو انوائرنمنڻل بفر‘‘ کی مناسب تعریف کو  

 سمجھنا ضروری ہے۔ 
 

میں مرغی گھروں اور کسی بھی متعلقہ ڈھانچے کے اطراف  کئی قطاروں، VEB ویجیڻیڻو انوائرنمنڻل بفر، یا
  پانچ مقاصد کے حصولکو لگانا ہے (مثالً فضلہ/کمپوسڻنگ ڈھانچے) جو  مناسب پیڑوں، جھاڑیوں اور گھاسوں

 کیا جاتا ہے: نصب کیا جاتا اور ان کا رکھ رکھاؤکے لیے 
 

 ام؛اپنے اطراف کے ساتھ بہتر تعلق کا قی ) 1(  
 ماحولیاتی نگرانی میں اضافہ؛ ) 2(   
 فارم میں بایو سکیورڻی میں مدد؛ ) 3(  
 جائیداد کی جمالیاتی قدر میں اضافہ؛  ) 4(  
 توانائی کی بچت میں اضافہ۔  ) 5(  

 
کے لیے کم از کم توقع کی وضاحت میں انتہائی اہم ہیں۔   VEBنیچے دکھائے گئے چاروں نشان زد حصے 

 ی کی شروعات سے قبل سمجھنا چاہیے اور یہ موثر بفر کے لیے الزمی ہے۔انھیں منصوبہ بند
 

کی پالنڻنگ، یا اسی سطح کا بفر سسڻم ہونا چاہیے، جو مختلف اقسام کے  کئی قطار VEBاول، ایک موثر 
درختوں، جھاڑیو اور/یا موسم گرما کے گھاسوں پر مشتمل ہو۔  کچھ معامالت میں کاؤنڻی کے قوانین متعدد  

ر  قطاروں کا مطالبہ کرتے ہیں۔  جبکہ درختوں کی ایک قطار اطمینان بخش وژول اسکرین یا ونڈ بریک فراہم ک
سکتی ہے، اور کچھ معاملوں واحد دستیاب آپشن ہو سکتی ہے، یہ کچھ بڑی تحدیدوں کی بھی نمائندگی کرتی  

ہے۔  واحد قطار عام طور پر کسی موثر بفر، خصوصاً جدید چکن ہاؤس کے ڻنل فین والے سرے کے لیے  
ے ضیاع کو جذب نہ کر  الزمی چار مقاصد کے حصول کے لیے اطمینان بخش نہیں ہوتا ہے۔  اس میں پیڑوں ک

پانے کی خامی بھی ہوتی ہے۔  واحد قطار میں، ضائع ہونے واال ہر پیڑ ویجیڻیڻو بفر میں ایک خال کی نمائندگی  
کرتا ہے۔  یہاں تک کہ نئے پیڑ لگانے سے بھی ضائع ہونے والے پیڑ کا نقصان پورا نہیں کیا جا سکتا ہے۔   

یہ تکلیف ده ہو سکتی ہے اور آپ کے بفر کی متوقع کامیابی کو کم  گرچہ یہ بدترین صورت حال نہیں ہے، تاہم  
کر سکتی ہے۔  تاہم، مناسب طریقے سے ڈیزائن کی گئی کئی قطاروں کی شجرکاری سے مطلوبہ مقاصد حاصل 

ہو سکتے ہیں اور پودوں کے نقصانات کے اثر کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔  اس کے باوجود، اگر سائٹ کی  
ر عوامل کی وجہ سے صرف ایک ہی قطار کا بفر لگایا جاسکتا ہے، تو پودوں کی ایک قطار بھی  تحدید یا دیگ 

 کوئی بفر نہ ہونے سے کہیں بہتر ہے۔
 

سے بنا ہونا چاہیے۔  ہر پودا چکن آپریشن کے   مناسب پیڑوں، جھاڑیوں اور گھاسوںکو  VEBدوم، ایک موثر 
گرد ایک ویجیڻیڻو بفر سے اچھی طرح میل نہیں کھاتا ہے۔  اس لیے، مخصوص فارم اور اس کے خصوصی 

1 
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تقاضوں کے مطابق، پودوں کا انتخاب احتیاط سے کیا جانا چاہیے۔  مرغی گھروں کے اطراف کی صورت حال، 
ر پودوں کے لیے مشکل ہوتی ہے۔  تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ بہت سے  خصوصاً ڻنل فینز کے قریب، زیاده ت

پودے جو مالک مکانوں اور ماہرین جنگالت کو پسند ہوتے ہیں انھیں ڻنل فین کے حصے میں نشونما میں مشکل  
پیش آتی ہے۔  اس کے عالوه، دیگر عوامل جیسے مڻی کی قسم، پانی کی نکاسی، اور طبیعی رکاوڻوں کا اثر  

خاص پیڑ، جھاڑی یا گھاس کی موزونیت پر پڑتا ہے۔  اسی لیے مختص کرده حصے کے لیے بہترین کسی 
پودوں کا انتخاب اہم ہے۔  مناسب پودوں کے انتخاب کے حوالے سے مزید معلومات درج ذیل ابواب میں فراہم 

 کی گئی ہیں۔
 

 
 

 
کی ضرورت ہوتی ہے۔  آپ کے    اچھی طرح تنصیب اور رکھ رکھاؤکو  VEBتیسری بات یہ ہے کہ، ایک موثر 

فارم پر نباتی بفر قایم کرنا محض ’’پیڑ لگانا‘‘ نہیں ہے۔  آپ کے بفر کو احتیاط کے ساتھ ڈیزائن کیا جانا  
چاہیے، بہتر طور پر نصب کیا جانا چاہیے، اور اس کا مسلسل رکھ رکھاؤ کیا جانا چاہیے۔  ایک ایسا نباتی بفر  

ے گئے ہوں اور جس کی اچھی طرح دیکھ بھال کی گئی ہو، خاص طور  جس میں درست طریقے سے پیڑ لگائ
پر ابتدائی چند برسوں میں، وه آپ کی سرمایہ کاری کا مثبت نفع دے گا۔  اگر آپ خود سے ایک بفر نصب کرنے  

کی سوچ رہے ہیں، تو آپ سے گذارش ہے کہ آپ اس کام کو اطمینان بخش طور پر مکمل کرنے کی اپنی  
غور کر لیں۔  ہر چند کہ بفر قایم کرنے میں کسی پیچیده سائنسی مہارت کی ضرورت نہیں  صالحیت پر ایک

ہوتی ہے، تاہم بہترین طویل مدتی نتائج کو یقینی بنانے کے لیے بنیادی تکنیکی معلومات ضرور درکار ہوتی ہیں۔   
صد کو پورا کرنے کے لئے درکار  زیاده تر لوگ اپنی قابلیت کا اندازه زیاده لگاتے ہیں یا کسی موثر بفر کے مقا

عزم کا اندازه کم لگاتے ہیں، جن میں دونوں ہی سے اطمینان بخش نتائج حاصل نہیں ہو پاتے ہیں۔  اپنی تشخیص  
کے حوالے سے حقیقت پسند بنیں۔  اسی طرح، مناسب رکھ رکھاؤ کی اہمیت، جیسے گھاس پھوس کا کنڻرول اور 

۔  بالکل اچھی طرح منتخب، اچھی طرح نصب کرده بفر بھی اپنی رقم ضائع سینچائی کو کم نہیں کیا جا سکتا ہے
ایک طویل مدتی سرمایہ کاری ہے جس کی   VEBکرنا ہے اگر یہ کچھ برسوں میں سوکھ جاتا ہے۔  آپ کا 

 ناامیدی یا مایوسی سے بچنے کے لئے منصوبہ بندی اور فکر کی جانی چاہئے۔ 
 

کرنے چاہئیں۔  کوئی بھی شجرکاری جو کسی طرح ان   صد حاصلپانچ مقا کو  VEBآخر میں، ایک موثر 
پیمانوں پر پوری نہیں اترتی ہے اسے پوری طرح ’’ویجیڻیڻو انوائرنمنڻل بفر‘‘ نہیں کہا جا سکتا ہے۔  ہر چند کہ  

پر  بہت سی آرٗا اور توقعاب موجود ہیں، تحقیق اور حقیقی تجربہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وه بفر جنھیں ان پیمانوں 
کھرا اترنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے بہترین نتائج فراہم کرتے ہیں۔  اس گائیڈ میں دیے گئے مشوروں پر عمل  

کرنے سے ایک ایسا بفر وجود میں آتا ہے جو پانی کی کوالڻی کو بہتر کرتا ہے، ماحول سے کاربن ہڻاتا ہے،  
اری کا سبب بن سکنے والے خفیف عناصر کی اور گرد، پنکھوں اور امونیا کے اخراج کو کم کرتا ہے۔  بیم

گرفت اور اپنے مرغی گھروں کے آس پاس غیر مجاز ڻریفک کو کنڻرول کرنے کے ذریعہ بایو سکیورڻی کی  
مدد کی جائے گی۔  توانائی کی ممکنہ بچت، امالک کی قدر میں اضافہ، اور آپ کے فارم کی عمومی شکل میں  

بفر ڈیزائن کے لیے مزید حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔  اس کے عالوه،    بہتری وه اضافی فائدے ہیں جو مناسب
جس طرح ماحولیاتی خدشات بدستور ترجیحی مسئلہ بنے ہوئے ہیں اور پڑوسیوں کے دباؤ میں اضافہ ہوتا جا 

 رہا ہے، ایک بہتر منصوبہ بند بفر مستقبل کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد ہوگی۔
 

 
اتا ہے کہ  یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر فارم مختلف ہوگا۔  آپ کو یاد دالیا ج 

 منصوبہ بندی کے ابتدائی مراحل پر خصوصی طور پر مدد طلب کریں۔
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بہتر طور پر منصوبہ بند نباتی بفر ہمسایوں اور ماحولیاتی مسائل کا  ایک 

’’حتمی‘‘ حل نہیں ہے۔  تاہم، یہ اس مجموعے کا ایک حصہ ہے جو وقت  
کے ساتھ ڻھوس فوائد حاصل کرے گا اور دوسرے فعال اقدامات میں مدد 

 کرے گا۔ 
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 اپنے بفر کو ڈیزائن کرنا
 
 
 

بھی بفر کی شجرکاری کا سب سے اہم حصہ منصوبہ بندی کا مرحلہ ہے۔  اگر اس بنیادی پہلو 
کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہے تو سارا منصوبہ خطرے میں پڑتا ہے۔  اس وجہ سے اس پر 

کے منصوبے کی ابتدائی عمل کے دوران رہنمائی  زیاده کثرت سے دباؤ نہیں ڈاال جاسکتا کہ آپ
 حاصل کی جائے۔

 
جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے ، ہر چکن فارم کی صورتحال مختلف ہوگی۔  دو فارموں کی ضرورتیں یا صورت  

منصوبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔    VEBحال ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، اور اسی لیے دو فارموں کے لیے یکساں 
اپنی کاؤنڻی کی منصوبہ بندی اور زوننگ آفس سے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ آیا بفرز کے   آپ کے لیے

لیے کیا تقاضے ہیں۔  ڈیلماروا کی بہت سی کاؤنڻیوں ایسے قانون ہیں جن میں ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور 
ہیں جو منصوبہ  بعض کاؤنڻیوں میں کچھ خصوصی تفصیالت پر عمل کرنا الزمی ہے۔  تاہم، کچھ عام قاعدے 

 بندی کے عمل میں مددگار ہو سکتے ہیں۔  
 

شروعات کے لیے، آپ کے فارم کا مکمل تجزیہ ضروری ہے۔  کچھ سواالت جن پر آپ کو غور کرنا چاہیے ان 
 میں شامل ہیں: 

 
 

کی عمومی کارکردگیوں کے   VEB   میرے بفر کو کن خصوصی مقاصد کو پورا کرنا چاہیے؟● 
عالوه، آپ کو اپنے فارم کی خصوصی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کے مطابق  

ہونا چاہیے۔  بہ الفاظ دیگر، کیا کوئی خصوصی خدشات ہیں، جیسے قریب میں کوئی ہمسایہ، 
کوئی انوکھے بایو سکیورڻی خطرات، یا قریب ہی ماحولیاتی طور پر حساس عالقے، جن کا 

یال آپ کے بفر ڈیزائن میں رکھا جانا چاہیے؟  کیا کاؤنڻی کے کچھ قوانین ہیں جن پر عمل خ
کیا جانا چاہیے؟َ  آپ کی منصوبہ بندی کے وقت موجوده اور ممکنہ دونوں مسائل پر غور کیا  

 جانا چاہے۔ 
 

ور پڑوس  ڻنل فینز، فیڈ بنز، فیول ڻینکس، ا  میری زمین پر میرے مرغی گھر کا رخ کس طرف ہے؟● 
کی زمینوں اور کی حدود اور عمارتوں کا اثر آپ کے بفر کے منصوبے اور اس کی لچک پر 

ہوتا   قبلپڑتا ہے۔  بفر کی منصوبہ بندی کا بہترین وقت کسی بھی مرغی گھر کے بنانے سے 
کو فٹ کرنے کی کوشش کے وقت کیے جانے والے    VEBہے۔  یہ موجوده فارم پر 

تم کرتا ہے۔  تاہم اگر ایسا ممکن نہ ہو تو، آپ کو اس کے رخ کے  سمجھوتوں کے امکان کو خ
کسی بھی ایسے پہلو کو ذہن میں رکھنا چاہیے  جو آپ کے بفر کے ڈیزائن میں تحدید یا 

 ایڈجسڻمنٹ کی ضرورت پیدا کرسکتا ہے۔ 
 

ور بدبو  عام طور سے چلنے والی ہوائیں دھول، پنکھوں، ا  عام طور سے چلنے والی ہوائیں کیا ہیں؟●
کی ترسیل کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ ہوائیں نوعیت کے اعتبار سے زہریلی بھی ہوتی ہیں اور 

2 

 کسی 
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گھر کو گرم اور ڻھنڈا کرنے کے عمل کو بھی متاثر کرتی ہیں۔  ڈیلماروا میں، عام طور پر 
چلنے والی سرمائی ہوائیں بنیادی طور پر شمال سے آتی ہیں، جبکہ عام طور پر چلنے والی 

ئی ہوائیں جنوب سے آتی ہیں۔  آپ کا ڈیزائن قطاروں کو ایڈجسٹ کر کے اور پودوں کے  گرما
انتخاب کے تنوع سے ہوا کے اثر کی تالفی کر سکتا ہے۔  آپ کے بفر کا وه رخ جو عام طور  

پر چلنے والی سرمائی ہواؤں سے سب سے زیاده متاثر ہوتا ہے س میں پودے زیاده گھنے  
و اس قابل ہونا چاہیے کہ وه موسم سرما میں چلنے والی خنک، اکثر  ہونے چاہئیں۔  پودوں ک 

سخت ہواؤں کو برداشت کر سکیں اور ایک قابل اعتماد ونڈ بریک بنانے کے الئق ہوں۔  وه  
رخ جو موسم گرما میں چلنے والی ہواؤں کے زد پر ہو اس میں پودے گھنے نہ ہوں تاکہ  

ٹ نہ ہو۔  کم مقدار میں برگ ریز پیڑوں کا  گرمی کے مہینوں میں ہوا کے آنے میں رکاو 
 مجموعہ اس عالقہ کے لیے بہترین متبادل فراہم کر سکتا ہے۔ 

 
● کیا کچھ حدود کے خدشات، کمپنی کی پابندیاں، یا یوڻیلڻی کے مسائل ہیں جو میرے بفر کی  

جائیداد کی واضح حدود    شجرکاری کومتاثر کر سکتی ہے یا اس کی تحدید کر سکتی ہے؟
کی تحدید کے عالوه، کاؤنڻی سیٹ بیک مطالبات، پیوٹ نظام سینچائی، راستے کا عوامی حق،  

یا ڻیکس کے قوانین حدیں قایم کر سکتے ہیں جہاں بفر نصب ہو سکتا ہے۔  آپ کی چکن  
کمپنی کو بھی فیڈ بن تک رسائی، اور  دیوار کے ساتھ  لوڈ آؤٹ عالقےکے لیے سیٹ بیک  

فیول ڻینک تک رسائی کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔  آخر میں،    کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ 
کسی بھی یوڻیلڻی الئن کی اجازت کو یقینی بنائیں جو بفر شجرکاری میں مداخلت کر سکتی 

ہے۔  اوپر سے گزرنے والی تاریں منتخب کرده پودوں کی اونچائی پر حد قایم کرتی ہیں، جب 
 کمل طور پر اجتناب کیا جانا چاہیے۔ کہ زیر زمین کیبل یا گیس الئنوں سے م

 
 

 
 

 
مڻی کا ڻیکسچر، مڻی کی تاریخ اور مڻی کا   شجرکاری کے عالقی میں مڻی کی حالت کیسی ہے؟● 

اور بفر کی شجرکاری کی مجموعی   مجموعی معیار پودے کے انتخاب پر اثر انداز ہوتے ہیں
کامیابی کے تعین میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔  مرغی گھروں کے آس پاس کی زیاده تر مڻی 

اکثر بری طرح سے خراب ہوتی ہے اور نم اور خشک صورت حال کے درمیان انتہائی حالت 
کافی ہوتا  میں ہوتی ہے۔  مڻی کی عام صورت حال تک رسائی کے لیے اکثر ظاہری مشاہده  

 
کسی بھی تنصیبی منصوبے پر کام شروع کرنے سے قبل ہمیشہ یوڻیلڻی 

الئنوں کی جگہ معلوم ہونی چاہیے۔  کھدائی کرنے سے قبل، اپنے عالقے  
 کے یوڻیلڻی کے محکمہ کو کال کرنا نہ بھولیں:

 
 8555-282-800-1 ڈیالویر:  
 8355-441-800-1 میری لینڈ:  
 7001-552-800-1 ورجینیا:  

 
کال نہ کرنے کی صورت میں سروس میں خلل، قانونی ذمہ داری، یا 

 جسمانی نقصان ممکن ہے۔
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ہے، لیکن شجرکاری کے لیے مجوزه عالقے میں مڻی کی درست صورت حال کی شناخت  
 کے لیے مڻی کی باقاعده جانچ کی سفارش کی جا سکتی ہے۔

 
کیا ممکنہ شجرکاری کے عالقے میں پانی کی نکاسی کا کوئی مسئلہ ہے یا ایسے عالقے ہیں جن  ● 

کچھ پودوں کو نمی راس آتی ہے جبکہ کچھ پودے ’’زمین کی    میں پانی جمہ ہو سکتا ہے؟
نمی‘‘ برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔  آپ کو اپنے فارم پر موجود پانی اور مڻی کے تعلق پر  

غور کرنا چاہیے۔  خراب نکاسی آب والے عالقے، جہاں اکثر پانی لگ جاتا ہے یا اکثر باڑھ  
یے اور اسی کے مطابق منصوبہ بندی ہونی  کا پانی آ جاتا ہے، ان کی شناخت ہونی چاہ

 چاہیے۔ 
 

چونکہ آپ کا بفر ایک    میرے چکن آپریشن میں توسیع کے لیے کون سے منصوبے موجود ہیں؟● 
طویل مدتی سرمایہ کاری ہے، آپ کو مشوره دیا جاتا ہے کہ آپ مستقبل کی تعمیر کو نظر  

ہ ہونے والی توسیع کے لیے  میں رکھیں جو ممکن ہے آپ کے فارم پر کی جائے۔  کبھی ن
جگہ رکھنا توسیع کے لیے شجرکاری کرده بفر کو کی قطاروں کو ہڻانے سے بہترہے۔  اسی  

 طرح، کچھ مدت کے بعد بفر کی شجرکاری کو ہڻانے میں اخراجات مانع ہو سکتے ہیں۔ 
 

  کیا وہاں پہلے سے موجود پیڑ یا خصوصیت موجود ہیں جو میرے منصوبے کا حصہ بن سکتے● 
آپ کے فارم کے اطراف کے لینڈ اسکیپ میں ممکن ہے پہلے ہی سے ونڈروز،   ہیں؟

شجرکاری والے حصے، یا طبعی ساخت موجود ہوں جو آپ کے بفر منصوبے کا حصہ بن  
 سکتے ہوں۔  ان کے استعمال سے نہ ڈریں۔

 
ہی ہے، لیکن  ممکن ہے ایسا لگے کہ یہ تو ہونا  کون سی ذاتی رسائی برقرار رکھی جانی چاہیے؟● 

ہو سکتا ہے کہ منصوبہ بندی کے عمل میں آپ کی رسائی جیسی آسان چیزوں پر غور نہ کیا 
جائے۔  آپ کے بفر کو آپ کی ذاتی ڻریفک کو ذہن میں رکھ کر ڈیزائن کیا جانا چاہیے۔  گھر،  

کھیتوں، باڑوں اور دیگر تعمیرات تک موثر رسائی پر غور کیا جانا چاہئے۔  آالت کی  
 ائی کے لیے جگہ اور کھیت تک ان کی نقل و حرکت کا اطالق بھی کیا جانا چاہیے۔ چوڑ
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فارموں پر ایسے حصے ہوتے ہیں جو استعمال میں نہیں ہوتے ہیں۔ ان حصوں میں عام طور بہت سے پولڻری 
پر ڻرف گھاس لگا دیے جاتے ہیں جنھیں بہار، گرمی اور خزاں میں چھنڻائی کی ضرورتی ہوتی ہے۔ کچھ مواقع  

کے فارم کی ایسے ہوتے ہیں جو چھنڻائی کی ضرورت کو ختم کر دیتے ہیں، وه ماحول دوست ہوں گے اور آپ 
 خوبصورتی میں اضافہ بھی کریں گے۔

 
پولینیڻر دوست لینڈ اسکیپ کا فروغ ہمارے معاشرے میں ایک مقبول رجحان بن رہا ہے۔ پولینیڻر وه جانور   

ہوتے ہیں جو ہمارے پودوں کو ذرخیزی عطا کرتے ہیں جس سے بیچ اور ان کے گرد پھل تیار ہوتے ہیں۔ 
نیڻرز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے (کچھ میں ہوا کے ذریعہ ذرخیزی پیدا ہوتی ہے)،  حاالنکہ تمام انواع کو پولی 

 تاہم ہمارے غذائی گروپ کے تین چوتھائی کو پولینیڻرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ 
 

ہمارے عالقے میں سینکڑوں مقامی شہد مکھیاں، تتلیاں، مکھیاں اور موتھ ہیں جو پولینیڻرز کا کردار ادا کر  
جدید زرعی طریقوں اور ترقی نے پولینیڻرز کی رہائش گاہوں کو کم کر دیا ہے، جس سے یہ انواع  سکتے ہیں۔ 

مشکل میں ہیں۔ اس کے عالوه، تمام مفید پودے پھول دار پودے نہیں ہیں۔ بہت سے پیڑ، جھاڑیاں، گھاس اور 
یا ملک ویڈ ہے۔ اکون کے  پھول مفید پولینیڻرز کے لیے میزبان پودے ہوتے ہیں۔ ایک اہم مثال اکون کا پودا

 پودے مونارک تتلیوں کے کیڑوں کے میزبان پودے ہیں۔ اکون کے پودے کے بغیر مونارک نہیں ہوں گی۔
 

سڑک سے مال ہوا پولڻری کا حصہ اور اسڻورم واڻر پونڈز کے پاس کا عالقہ پولینیڻرز کی رہائش کے لیے  
کی حالت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ مقامی پودے خراب بہترین جگہ وتی ہے۔ ان میں سے بہت سی جگہوں پر مڻی  

حالت میں بھی اچھی طرح اگتے ہیں۔ بیجوں کے آمیزے یا مناسب جھاڑیاں، درخت یا گھاس پولینیڻرز کو مسکن  
 فراہم کر سکتے ہیں اور چھنڻائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ 

 
ں کو مقامی مانا جاتا ہے؟ جو  مقامی پودوں میں خشک سالی کے لیے زیاده قوت برداشت ہوتی ہے۔ کن پودو

پودے یورپی آباد کاری سے پہلے عالقے میں موجود تھے وه مقامی سمجھے جاتے ہیں۔ یہ پودے صدیوں میں 
اپنے پولینیڻر حلیفوں کے ساتھ ارتقا سے گذرے ہیں۔ ان پودوں نے ارتقا کے ذریعہ روایتی سجاوڻی پودوں کے  

ہیں۔  زیاده گہری جڑیں مڻی سے زیاده اضافی غذائیتیں حاصل کر مقابلے میں اپنی جڑیں زیاده گہری کر لی 
 سکتی ہیں۔

 
VEB  کے لیے منصوبہ بندی کے لیے بہترین وقت مرغی گھر پر تعمیرات

کی شروعات سے قبل ہوتا ہے۔  اس سے زیاده سے زیاده فائده کے لیے بفر 
لگانے کے انتظام کی اجازت ملتی ہے، جس سے یہ کھیت کا ایک مربوط  

 حصہ بن جاتا ہے نہ کہ بعد میں سوچی گئی کوئی چیز۔ 
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دفتر   NRCSکے ذریعہ درستیاب ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اپنی مقامی  NRCSان منصوبوں کے اخراجات 
 سے رابطہ کریں۔

 
ایک بار جب آپ ان سوالوں پر غور کریں گے، تو آپ اپنے بفر کے اصل ڈیزائن کی جانب توجہ دے پائیں گے۔   

ا چاہیے۔  پہال زون وه عالقہ ہوتا ہے جس پر ڻنل  بنیادی طور پر، ایک موثر ڈیزائن کو دو زون میں منقسم ہون
فینز کا براه راست اثر ہوتا ہے اور ملحقہ عالقہ جو ہواؤں کو روکنے کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے۔  یہ منصوبہ  

بندی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے کیونکہ بدبو، امونیا، دھول، اور پنکھ کا اثر یہاں زیاده ہوتا ہے۔  اسی طرح ، 
ئل کی وجہ سے پیدا ہونے والے سخت ہوتے ہوئے حاالت، اور ہوا کے جھونکوں کا خشک اثر، اسے ان مسا

 پودوں کے انتخاب کے لیے خصوصی توجہ کا طالب ایک عالقہ بنا دیتا ہے۔
 

بفر کی منصوبہ بندی میں ڻنل فین والے عالقے کے عالوه جو حصے ہیں وه دوسرا زون ہیں۔  یہ زون ڈیزائن 
پودوں کے انتخاب کے حوالے سے زیاده لچک کی اجازت دیتا ہے کیونکہ یہ ماحولیات یا پودوں کے  اور 

صحت کے خدشات کم ہوتے ہیں۔  سائیڈ وال پنکھوں کی موجودگی پر زیاده توجہ درکار ہو سکتی ہے، لیکن 
 وتا ہے۔زیاده تر معاملوں میں وژول اسکریننگ کا اثر فراہم کرنے کے لیے عام ونڈبریک کافی ہ 

 
ان دو زونوں کی کردار کو دیکھتے ہوئے، آپ کے بفر کے منصوبے میں کچھ بنیادی معیارات شامل کیے  

جانے چاہئیں۔  یہ آپ کے منصوبے کو فریم کرنے کے لیے ایک گائیڈ کے طور پر دیے گئے ہیں۔  براه کرم اس 
ری کرنے میں کافی ایڈجسڻمنٹ کی  سے آگاه رہیں کہ بہت سے حاالت میں آپ کو اپنے فارم کی ضروریات پو

ضرورت ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہمسایہ کے امالک کا محل وقوع، چہار دیواری کی حدیں، وہاں اکثر چلنے  
والی ہوائیں، اور کاؤنڻی گورنمنٹ کے تقاضے۔  آپ کو چاہیے کہ آپ مرغی گھروں کی بفر ہونے والی تمام  

 یں۔کھلی اطراف کی حاالت کے لیے منصوبہ بندی کر
 

کے لیے ماڈل معیارات میں، فارم کے لیے جو فارم کے لیے خصوصی ترامیم کی اجازت  VEBایک موثر  
 دیتے ہیں، درج ذیل ہوں گے:

 

 اسپیریا 

 ڈے لیلیز 
 پیرینیل فاؤنڻین گراس 

فیسکیو  
 ڻرف 

ے اندر جڑوں کی 
زمین ک

لمبائی
 

پریری  
 ڈراپ سیڈ

 مقامی غیر مقامی 

بفیلو  
 گراس 

بلیک سیڈ  
 سوسن

کامن نائن  
 بیک
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 فٹ کی دوری 10• گرم موسم کے گھاس استعمال کرتے ہوئے پنکھے سے کم از کم  

 فٹ کی دوری  30• مرغی گھر کے سائیڈ وال سے کم از کم  
 فٹ کی دوری 80عالقوں کے لیے گھر کے آخر سے کم از کم • لوڈ آؤٹ 

 
یہ سفارش کی جاتی ہے کہ ڻنل فینز کی لمبائی کے ساتھ  گرم موسم کی گھاس کی ایک دوہری قطار لگائی 

 فٹ رکھنا چاہیے۔  20اور زیاده سے زیاده  10جائے۔ انھیں پنکھوں سے کم از کم 

 
 

 
 

 • مجوزه کم از کم پیڑ کی تین قطاریں، ترتیب دیں  : 1زون 
 • ترجیحی بندوبست (پنکھے کے قریب سے بیرونی طرف):  [پنکھے کے اثر واال حصہ] 

 
 = گرم موسم کی گھاس  Aقطار     

= موم جیسی پتی والی جھاڑی یا برگ ریز درخت   Bقطار 
 (امونیا اور کاربن کے لیے) 

 = سدابہار درخت (سال بھر میں وژول اسکرین)  Cقطار     
 

اگر جگہ مانع ہے، تو دو قطاریں استعمال کی جا سکتی ہیں۔  پنکھوں  کے  ** 
 قریب برگ ریز درخت کی قطار کا ایک مجموعہ اور باہر سدا بہار درخت کی

 قطارتجویز کی جاتی ہے۔ 
 
 

 • مجوزه کم از کم پیڑ کی دو قطاریں، ترتیب وار شجر کاری   : 2زون 
• سدابہار درخت؛ یا ونڈ بریک قسم کے پیڑوں کا مجموعہ (مثالوں میں  [اسکرین کے عالقے] 

 ہائبرڈ ولو، ہائبرڈ پوپلر شامل ہیں)
 

وژول اسکرین اور ونڈ  اگر ایک قطار کا استعمال ہوتا ہے، تو مناسب ** 
 بریک فراہم کرنے کے لیے سدابہار کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ 

 
• شجر کاری میں پودوں کے درمیان کی دوری وہاں اکثر چلنے والی ہوا    

 کے مطابق ہونی چاہیے 
 

    N-NW   (سردی کے لیے ونڈ بریک) کی زیاده کثافت = 
    S-SW/SE وعہ = کم کثافت؛ یا شجرکاری کا مجم 
 (گرمی میں ہوا کی گردش)       

 
 
 

 
لمبائی کی اجازت دیں۔  ہمیشہ مکمل قطر  یقینی طور پر درختوں کی پوری 

 کو ذہن میں رکھ کر منصوبہ بنائیں۔



 

 
 
VEB  ڻول۔کٹ 
–12– 

 
 

 
اپنی قطاروں کے درمیان جگہ چھوڑنے کا انحصار کئی عوامل پر ہوتا ہے۔  درختوں اور جھاڑیوں کی مخصوص انواع  

چھوڑی جانے والی کم از کم دوری کا فیصلہ ہوگا۔  تاہم، عام طور پر چلنے والی ہواؤں اور قطار کے سے درمیان میں 
درمیان سامان منتقل کرنے کی ضرورت جیسے عوامل (چھنڻائی، چھڑکاؤ وغیره کے لئے) زیاده فاصلے کی ضرورت  

رقبے کو حاصل کرنے اور  مجر   ہوسکتی ہے۔  یہ واضح رہے کہ قطار کے درمیان زیاده فاصلے سے زیاده سطح کے
صحت عناصر کی گرفت کی اجازت ملتی ہے۔  قطار کے اندر اور قطار کے درمیان فاصلے کے لیے عمومی تجویز  

 درج ذیل ہے:
 
 

فٹ کی   14-8قطار میں  پائن/اسپروس –سدابہار 
 دوری پر*

 فٹ 10-20
 قطار کی چوڑائی

فٹ کی   10-6قطار میں  دیگر تمام  –سدا بہار 
 دوری پر*

فٹ کی   6-3قطار میں  سکرنگ  –جھاڑیاں 
 دوری پر

فٹ کی   4-3قطار میں  نان سکرنگ  –جھاڑیاں 
 دوری پر

 چھوڻے  –برگ ریز درخت 
 (بشمول ہائبرڈ ولو) 

فٹ کی   8-5قطار میں 
 دوری پر

فٹ کی   14-8قطار میں  بڑے  –برگ ریز درخت 
 دوری پر

 پولڻری ہاؤس

ZONE 1 
(پنکھے کے اثر واال 

 حصہ)

 2زون 
 (اسکرین ایریا)

 فٹ (کم از کم) 10ڻنل فینز ایریا سے 

فٹ لوڈ  80
آؤٹ ایریا کے 
 لیے (کم از کم)

 )Cسدابہار درخت (قطار 

 )Aگرم موسم کی گھاس (قطار 
موم جیسی پتی والی جھاڑی/ برگ  

 )Bریز درخت (قطار 
 سدابہار درخت

 ۔قطار اسکرین)2(

 شجرکاری VEBساده 
 ڈائیگرام
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فٹ کی   3-2قطار میں  گرم موسم کی گھاس 
 دوری پر

  
دوہری کم گھنی قطاروں کے لیے چوڑی شجرکاری کا استعمال کریں؛ زیاده *

 گھنی ایک قطار کے لیے تنگ شجرکاری کریں
 
 

ان بنیادی تجاویز کے عالوه، اصلیت کا ال محدود موقع ہوتا ہے۔  بس یہ سمجھ لیں کہ، کوئی ایک ’’بہترین‘‘  
کم از کم ماحولیاتی اور تکنیکی مقاصد اور پہلے بتائے گئے کاؤنڻی طریقہ نہیں ہے۔  جب تک آپ کا بفر 

 گورنمنٹ کے تقاضوں  کو پورا کرتا ہے یا اس سے آگے بڑھتا ہے، یہ قانونی طور پر جائز ڈیزائن ہے۔
 

نظام انتہائی راست، ثابت شده ڈیزائن کی حمایت کرتا ہے، تاہم دوسرے آپشن  VEBاگرچہ ایک کثیر قطار 
۔  کچھ فارمز میں، زیاده ماحولیاتی نقطہ طریقے، جیسے بیان کرده پودوں کی بجائے قدرتی پودوں موجود ہیں

کی قطاریں لگانا، یا آس پاس کے رقبے پر جنگلی حیات کے رہائش گاه کو دانستہ طور پر شامل کرنا، زیاده  
ہے جو بایو ماس کے ذرائع  عملی قدر کے حامل ہو سکتے ہیں۔  مستقبل قریب میں ایسے بفرز کا امکان موجود 

کو مربوط کرے جسے توانائی کی پیداوار کے لئے کاڻا جاسکتا ہے، جیسے ہائبرڈ پوپلر اور ولو یا سوئچ گراس  
 کی بڑے پیمانے پر شجر کاری۔ 

 
بلیک بیریز، ایرونیاز، اور راسپ بیریز کے استعمال سے خوردنی بفرز بھی کامیابی کے ساتھ استعمال کیے    

تاہم، ان خوردنی پودوں کو ڻنل فینز کے عالقے میں نہیں لگایا جانا چاہیے۔  بہ الفاظ دیگر، بالکل نیا  گئے ہیں؛ 
 سوچنے سے نہ گھبرائیں! 

 
 

  

 
بہترین ممکنہ تنائج کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کے دوران مدد طلب  

 کرنا نہ بھولیں۔ 
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 پودے کا انتخاب 
 
 
 

کے انتخاب کا سب سے اہم حصہ ’’صحیح جگہ اور صحیح کام کے لیے، صحیح پودے کا  
انتخاب‘‘ ہے۔  اس میں موجوده جگہ کی صورت حال اور کسی بھی خصوصی حد میں یا 

کام کرنا شامل ہے۔  بات منصوبہ بندی کی ابتدائی تجزیہ میں شناخت کرده ضروریات کے ساتھ 
 یہی ہے ہے، کہ مقصد آپ کے بفر کی ضرورتوں کے لیے موزوں پودے کی شناخت کرنا ہے۔

 
آپ کے بفر کے لیے کون سے پودے درست ہیں اس کے تعین کے لیے پودے کی متعدد خصوصیات کردار ادا  

وغیره)، ضروری سائز کے حصول کے لیے کریں گی۔  نمو کی عادت (اونچائی، چوڑائی، شاخوں کا پیڻرن، 
وقت، کیڑوں سے مزاحمت، عمر، سائے کے لیے قوت برداشت، پھیلنے کی اہلیت، رکھ رکھاؤ کی ضرورت، 
اور باآلخر، ’’کام کرنے‘‘ کی صالحیت وه عناصر ہیں جو پودے کے انتخاب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔  اس کے  

یاتی صالحیت (امونیا کے لیے برداشت، دھول کے لیے  عالوه، مڻی کی صورت حال اور خصوصی ماحول
 برداشت، وغیره) کو پودے کے انتخاب کے وقت نظر میں رکھا جانا چاہیے۔ 

 
عام طور پر، کسی خاص پودے کی خصوصیات ایک بفر کی صالحیت اور اس کے قایم کرنے کی صالحیت کو  

 بہتر کرنے کے قابل ہوتی ہیں۔  ان میں شامل ہیں:
 

پتوں کی کینوپی کی کثافت درخت یا    ۔ے زیاده نباتی کثافت، خاص طور پر زیریں میںزیاده س● 
جھاڑی کی فلڻر کرنے کی صالحیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔  سب سے اہم زمین کے نزدیک  

نچلی سطح کی کثافت ہوتی ہے۔  وه پودے جن کی شاخیں گھنی نہیں ہوتی ہیں یا جن کی  
ہو انھیں بفر شجرکاری کے لیے کم ترجیح دی جاتی ہے۔   فطرت اونچائی تک جانے کی ہوتی

استعمال کیے جانے پر، انھیں دوسرے پودوں کے ساتھ مالیا جانا چاہیے تاکہ ان کمیوں پر 
 قابو پایا جا سکے۔

 
کچھ درخت، جیسے لوبولی پائن، ’’خود اپنی چھنڻائی‘‘    شاخوں کو نیچے رکھنے کی صالحیت۔●  

اتھ نیچے کی شاخیں گراتے جاتے ہیں۔  چونکہ موثر فلڻر اور  کرتے ہیں اور عمر کے س
وژول اسکریننگ کا انحصار زمین کی سطح کے قریب کے نباتات پر ہوتا ہے، اس لیے نچلی  
شاخوں کو برقرار رکھنا ایک اہم خصوصیت ہوتی ہے۔  اس خصوصیت سے عاری درختوں 

ڑیاں لگانی ہوں گی تاکہ درخت  کا انتخاب کیا تو جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے نیچے جھا
 کے بڑے ہونے پر ذیلی سطح پر نباتی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔

 
زیاد بڑی سطح پر پیچیده ساخت   موم جیسی یا ’’کانڻے دار‘‘ سطح والی پیچیده پتیوں کی ساخت۔● 

والی پتیوں کی موجودگی مرغی گھر کے اخراج کو جمع کرنے اور فلڻر کرنے کی صالحیت  
اضافہ کرتی ہے۔   موم کی شکل والی پتیاں، جیسے وه جو متعدد ہالیز میں پائی جاتی  میں 

ہیں، وه نقصان ده دھول کے پتیوں پر جمع ہونے کے دباؤ کو، جمع کیے ہوئے ذرات کو  
 بارش کے ذریعہ دھوئے جانے کے قابل بنا کر کم کرتی ہیں۔

3 

 پودے 
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ڑوں کے نظام  کے لیے جانا جاتا ہے اور ہوا کچھ پیڑوں کو اپنی کمزور ج  جڑوں کا مستحکم نظام۔● 

کے دباو سے ڻیڑھے ہو سکتے ہیں یا گر سکتے ہیں۔  گہری جڑوں والے درخت، یا وه 
درخت جن کے بڑے ڻیپ روٹ ہوتے ہیں، انھیں اس حصے میں ترجیح دینی چاہیے جہاں ہوا  

 کا خدشہ زیاده ہے۔
 

کے عالوه، پیڑوں کو ڻوڻنے کا ڈر بھی رہتا  ڻیڑھے ہونے اور اکھڑ جانے    ہوا کے لیے برداشت۔● 
ہے۔  دوسرے پودے ہوا کے خشکی اثرات کو لگائے جانے کے چند سالوں تک برداشت نہیں 
کر پاتے۔  یہ عوامل ممکن ہے کسی خاص درخت کو آپ کی صورت حال کے لیے نا مناسب 

جگہ لگانے  بنا دیں، یا ممکن ہے کہ آپ کے بفر کے اندر ہی کسی خاص پودے کو دوسرے 
 کی ضرورت پیدا کر دیں۔

 

 
 

 
درختوں اور جھاڑیوں کو مضبوط اور کم نگہداشت کا متقاضی ہونا چاہیے۔  ایسے   کم رکھ رکھاؤ۔● 

پودے جو بہت زیاده حساس ہوں یا بیماری اور کیڑوں کے مسائل کے شکار ہونے والے ہوں  
 ان سے اجتناب ہی بہتر ہے۔ 

 
وثر بفر بنانے کے لئے پودوں کا انتخاب بھی کرنا چاہئے۔   مناسب مدت میں م  تیز شرح نمو کا میڈیم۔● 

اگرچہ آہستہ روی سے بڑھنے والے پودوں کی ایک جگہ ہوتی ہے، تاہم وه فعال اسکرین کی  
تشکیل میں تاخیر کو کم کرنے کے لیے تیزی سے بڑھنے والے پودوں کے ساتھ متوازن 

 ہونے چاہئیں۔ 
 
 

وں یا درختوں سے پرہیز کرنا چاہتے ہوں جن سے جنگلی پرندے آ  دوسری طرف، ممکن ہے آپ پھلدار جھاڑی
سکتے ہیں۔  کچھ انواع میں بغیر پھل والی اقسام یا الگ نر پودے ہیں جن کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔  بہت تیزی  

 سے پھیلنے کی صالحیت والے پودوں سے بھی پرہیز کرنا چاہئے۔
 

 
کسی بھی جھاڑی یا درخت کو طوفان سے ہونے والے ممکنہ نقصانات کے  
بارے میں ہمیشہ غور کیا جانا چاہیے۔  خاص طور پر درختوں کو اس طرح  
منتخت کیا جانا چاہیے تاکہ آپ کے مرغی گھر پر گھر کے خطرے سے بچا  

درخت یا وه درخت جن کے ہوا سے ڻوڻنے جا سکے۔  چھوڻی جڑوں والے 
کا خطره زیاده ہو انھیں تیز ہوا کے رخ پر لگانے سے اجتناب کرنا چاہیے، 
جن میں طوفانی تیز ہوا کا امکان بھی شامل ہے۔  ایسے درختوں کا انتخاب  

کر کے جن کی بڑے ہونے پر اونچائی پولڻری ہاؤس سے ان کی دوری سے  
 ان سے بچا جا سکتا ہے۔کم ہو، طوفان سے متعلق نقص
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کنہ پودے کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔  معلومات کے مختلف  اپنے بفر میں استعمال کے لیے کسی بھی مم
وسائل کسی خاص نوع کے ممکنہ فوائد اور حدود کی شناخت میں مدد کرسکتے ہیں۔  آپ کی سہولت کے لیے،  
تجویز کرده درختوں اور جھاڑیوں کی ایک فہرست ضمیمہ میں دی گئی ہے۔  اس کے باوجود بھی، بہت سارے  

 یں۔دوسرے امکانات موجود ہ 
 

درخت یا جھاڑی کی انواع کے عالوه، ممکن آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہو کہ آپ کے بفر کے لیے  
شجرکاری کا کون سا اسڻاک بہتر ہے۔  اگر آپ کا بفر یا تو کسی لینڈ اسکیپر یا اسی طرح کے دوسرے ڻھیکیدار  

کمپنی کی پالیسی، یا پودوں کی دستیابی  کے ذریعہ پیشہ ورانہ طور پر نصب ہوتا ہے، تو ان کی ترجیح، 
استعمال ہونے والے اسڻاک کی قسم کا تعین کرسکتی ہیں۔  اگر آپ خود پودے لگانے کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ  

کو اپنے فوری اہداف (جیسے، میں انھیں کتنی جلدی تیار دیکھنا چاہتا ہوں)، تکنیکی قابلیت، مالی وسائل اور 
 یابی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہوگا۔ پودوں کے مواد کی دست 

 
یہاں تین طرح کے اسڻاک دستیاب ہیں: بیئر روٹ تخمی پودے، کنڻینرائزڈ پودے، اور بالڈ اینڈ برلیپڈ پودے۔  ہر  

 ایک کے الگ الگ فوائد اور نقصانات ہیں۔
 
 

اہم ، اس پودوں کے اسڻاک کے لیے یہ سب سے زیاده سستا اختیار ہے؛ ت  - بیئر روٹ تخمی پودے) 1(
کے ضائع کا خطره بھی سب سے زیاده رہتا ہے۔  تخمی پودے کئی ذرائع سے حاصل کیے  
جاسکتے ہیں، جن میں ریاستی جنگالت کی نرسریاں، اور یہ کھلی جڑوں کے ساتھ فروخت  

کی جاتی ہیں۔  جڑوں کو خشک ہونے سے بچانے کے لئے تخمی پودے کو ہینڈل کرنے میں 
۔  حتی کہ سورج کی روشنی یا خشک، گرم ہوا کا تھوڑا سا اثر بھی  بہت احتیاط برتنی چاہئے

تخمی پودے کے لئے خطره بن سکتا ہے۔  اس کے عالوه، تخمی پودوں کو خاص طور پر  
گھاس سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور جانوروں سے بھی نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔  مطلوبہ نتائج 

خاتمے کے ایک مناسب پروگرام کی پیروی سے کمتر نتائج سے اجتناب کے لئے گھاس کے 
کی جانی چاہئے، اور دیگر احتیاطی تدابیر کی بھی ضرورت ہوگی۔  اس کے عالوه، چونکہ 
یہ پودے کنڻینرائزڈ اور بالڈ اینڈ برلیپڈ اسڻاک سے چھوڻے ہوتے ہیں، لہذا مناسب بفرننگ کا  

کو یقینی بنانے کے لیے طویل اثر فراہم کرنے سے قبل مناسب قیام اورنشونما کی زیاده مدت  
مدتی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چھوڻے درخت گھاس کاڻنے کے آالت اور چھنڻائی 

 کے آالت کے زد میں بھی آسانی سے آ کر تباه ہو سکتے ہیں۔
 

حاالنکہ یہ تخمی پودوں سے زیاده مہنگے ہوتے ہیں، ان پودوں کو عام طور پر   - کنڻینرائزڈ پودے) 2(
 لگانا اور زنده رکھنا آسان ہوتا ہے۔  مناسب دیکھ بھال کے ذریعہ بہترین بقا ممکن ہے۔

 
بہت سے پیشہ ور لینڈ اسکیپرز، بڑے رڻیل اسڻورز اور مقامی نجی نرسریوں کے ذریعہ   

وتے ہیں۔  کچھ بڑے تجارتی نرسری سپالئرز بھی کنڻینرائزڈ  کنڻینرائزڈ اسڻاک دستیاب ہ 
پودے شپ کر دیں گے۔  کنڻینرائزڈ اسڻاک کی بڑی خرابی قیمت اور دستیابی ہوسکتی ہے۔   
  1اس کی بنیادی وجہ لینڈ اسکیپنگ مارکیٹ میں مقابلہ ہو سکتی ہے۔  پودوں کو عام طور پر 

کنڻینر جتنا بڑا ہوتا ہے، پرانا ہوتا    —جاتا ہے گیلن کے کنڻینروں میں فروخت کیا 3گیلن یا 
گیلن  3ہے اور جیسا کہ آپ اندازه لگا سکتے ہیں کہ پودا بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔  اگرچہ 

گیلن کنڻینر کم مہنگا ہوتا  1اسڻاک کو منتخب کرنے کے کچھ واضح فوائد ہوسکتے ہیں، لیکن 
 کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہے اور اکثر جڑ پکڑنے کے دوران اسے کم تناؤ 
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یپڈ پودے، جنھیں ’’بالڈ ان برلیپ‘‘ اسڻاک یا محض ’’بی اینڈ بالڈ اور برل  – بالڈ اینڈ برلیپڈ پودے) 3(
بی‘‘ بھی کہا جاتا ہے، جو درخت کی جڑوں اور آس پاس کی مڻی کے ساتھ فروخت ہوتا ہے۔  
جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، مڻی کی گیند برلیپ میں بندھی ہوتی ہے۔  یہ اختیار عام طور پر  

ود ہوتا ہے۔  اگرچہ بالڈ اینڈ برلیپڈ اسڻاک کا استعمال  بڑے درختوں اور جھاڑیوں تک ہی محد
شروع سے ہی بڑے پودوں کا فائده فراہم کرتا رہا ہے، اس لیے یہ زیاده قیمت پر آتا ہے۔  اس  

کے عالوه، بڑے پودے لگانے کے بعد کے شاک کی مدت کا تجربہ کرتے ہیں۔  صورتحال 
زڈ اسڻاک کی شجر کاری بھی اتنی ہی موثر کے مطابق، اچھی نگہداشت میں رکھا گیا کنڻینرائ

ہو سکتی ہے اور فائدے کے حوالے سے بالڈ اینڈ برلیپڈ پودوں کے استعمال جتنے ہی موثر 
 ہو سکتے ہیں۔

 

 
 

 
سال کے مختلف حصے بھی پودوں کے انتخاب کو متاثر کرتے ہیں۔  کچھ خاص پودے مخصوص موسموں کے  

لگایا جا سکتا ہے۔  ایک عام دوران ہی دستیاب ہوتے ہیں۔  اسی طرح، اسڻاک کی قسم بتائے گی کہ اسے کب 
 شیڈول کا خالصہ اس طرح ہوگا:

 
 

 ابتدائی تا وسط بہار (مارچ تا اپریل)  بیئر روٹ تخمی پودے
** موسم خزاں میں کبھی کبھی تخمی پودے کامیابی کے ساتھ لگائے جا سکتے ہیں، لیکن  

کی شدید سردی سے نقصان  کے امکان کی وجہ سے عام طور پر اس کی سفارش نہیں 
 جاتی ہے

 
 کسی بھی وقت، منجمد زمین کے عالوه لگائے جا سکتے ہیں  کنڻینرنائزڈ اسڻاک

 ** گرمیوں میں لگائے گئے کنڻینرائزڈ اسڻاک میں آبپاشی ضرور کرنی چاہیے
 

 
ایجنسیاں اپنے پروگرام کی اس بات سے آگاه رہیں کہ کچھ فنڈنگ 

پودوں ضروریات کے حصے کے طور پر کسی خاص قسم کے اسڻاک یا 
 کی وضاحت کرسکتی ہیں۔

 
براه کرم پودوں کو خریدنے سے پہلے کسی بھی ضروریات کو واضح   

 کریں۔ 

 
 خریدنے سے پہلے ، پودے کی تحقیق کے لئے وقت نکالیں۔ 

 
بہترین اسڻاک کے انتخاب کے بارے میں مشورے آپ کے مقامی کوآپریڻو    

توسیعی دفتر یا مقامی نرسریوں میں موجود عملہ سے حاصل کیے جاسکتے 
 ہیں۔ 
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اگر موسم بہار کی ابتدا سے وسط تک پودے لگائے جائیں تو بہتر نتائج ملیں  بالڈ اینڈ برلیپڈ
 گے 

 
 

پودوں کی دستیابی اور تنصیب کی موسمی نوعیت کو مدنظر رکھتے ہوئے، آپ غیر ضروری تاخیر سے یا  
 تسلی بخش نتیجے سے کمتر نتیجے سے اجتناب کر سکتے ہیں۔  باآلخر، تیاری کلید ہے۔

 
نوٹ کرنا چاہئے کہ پودوں کا انتخاب سائنس سے کہیں زیاده ایک فن ہے۔  یہ خاص طور پر آخر میں، آپ کو  

سچ ہو جاتا ہے جب مرغی گھروں کے آس پاس استعمال کے لیے پودوں کا انتخاب کرتے ہیں۔  آپ کے فارم 
سڻری، انک کے لیے بہترین پودوں کا انتخاب کرنے میں مدد اور مناسب قسم کا اسڻاک ڈیلماروا پولڻری انڈ

)DCA یا آپ کے مقامی کوآپریڻو ایکسڻنشن آفس کے ذرریعہ دستیاب ہو سکتے ہیں۔  اگر آپ کے ذہن میں (
 کوئی بات واضح نہیں ہے، تو مدد طلب کرنے میں نہ ہچکچائیں۔
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 اپنا بفر انسڻال کرنا 
 
 
 

بار جب آپ کے بفر کے ڈیزائن کا تعین ہوجاتا ہے اور شامل کیے جانے والے پودوں کا انتخاب 
کرلیا جاتا ہے، تو آپ اصل تنصیبی عمل پر توجہ مرکوز کرنا شروع کرسکتے ہیں۔  اس وقت 

طریقہ کار کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔  پھر سوچ آپ کو بفر کو نصب کرنے کے بہترین 
 لیں، کہ ہر ایک کے فوائد اور نقصانات ہیں۔ 

 
 تنصیب کے اختیارات میں شامل ہیں:

 
 

بفرخود نصب کرنا ایک سستا طریقہ ہے جس میں بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔     -) خود سے تنصیب 1( 
اصل ہو سکتے ہیں۔  اگر آپ اس طریقہ کا تاہم ، اس سے مطلوبہ نتائج سے کمتر نتائج بھی ح

انتخاب کرتے ہیں تو، پودے حاصل کرنے اور انہیں صحیح طریقے سے لگانے کی ذمہ  
داری آپ کی ہوگی۔  اس اختیار پر غور کرنے سے قبل، آپ کو اطمینان بخش انداز میں کام  

اس بات   کو مکمل کرنے کے لئے اپنی اصل صالحیت اور رضامندی پر غور کرنا چاہئے۔ 
کو یقینی بنائیں کہ آپ جو کر رہے ہیں اسے جانتے ہوں اور یہ کہ آپ کام کو صحیح طریقے  

 سے مکمل کرنے کے لئے ضروری وقت اور محنت کے متحمل ہوں۔  
 

اپنے بفر کی تنصیب کے لئے لینڈ اسکیپ ڻھیکیدار استعمال کرنے میں زیاده   – پیشہ ورانہ تنصیب) 2( 
سے کام خود کرنے میں جو پریشانی درپیش ہوتی ہے وه ختم ہوجائے   خرچ آتا ہے، لیکن اس

گی۔  طویل مدتی بنیاد پر، یہ طریقہ بہترین انتخاب ہوسکتا ہے کیونکہ پودوں کو ان کے فروغ  
کے لئے ’’ایکسپرٹ‘‘ ڻریڻمنٹ دیا جائے گا۔  پیشہ ور لینڈ اسکیپرز کے پاس بروقت اور  

کرنے کے لئے آالت ، تجربہ اور انسانی وسائل  مناسب طریقے سے آپ کے بفر کو نصب 
موجود ہوتے ہیں۔  اس کے عالوه، کچھ ڻھیکیدار اپنے کام کے منصوبے کی گارنڻی دے 

سکتے ہیں اور ضائع ہونے والے پودے کی جگہ متبادل پودے فراہم کر سکتے ہیں۔  زیاده تر  
 مرغی پالنے والوں کے لئے، تنصیب کا یہ بہترین طریقہ ہوگا۔ 

 
آپ کا ریاستی جنگالت کا دفتر درختوں کو حاصل کرنے اور بڑے پیمانے   –) جنگالت کی تنصیب 3(

پر پودے لگانے کے اختیارات کی شناخت کرنے میں مدد کرسکتا ہے۔  یہ عام طور پر بیئر 
روٹ تخمی پودے ہوں گے اور اس میں مقامی پودے شامل ہوں گے۔  اگر آپ بڑے پیمانے پر 

نظاموں کی تنصیب کی توقع کرتے ہیں جو جنگالتی حیات کے تحفظ کے   شجرکاری، یا بفر
لئے کچھ خاص قسم کی مالی معاونت کو شامل کرتے ہیں تو، یہ ممکنہ متبادل ہوسکتا ہے۔   
مزید معلومات کے لیے یا دستیاب اختیارات پر گفتگو کرنے کے لئے براه کرم اپنے مقامی 

 جنگالت کے دفتر سے رابطہ کریں۔
 
 

4 

 ایک 
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جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، تنصیب کا وقت پودوں کی انواع اور شجرکاری کے اسڻاک کی قسم (بیئر روٹ،  
کنڻینرائزڈ، یا بالڈ اینڈ برلیپڈ) کے لحاظ سے مختلف ہوگا۔  اس کے عالوه، موسمی حاالت ، پودوں کی دستیابی،  

ئم فریم پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔  براه کرم  انسڻالر کا شیڈول اور فنڈ تک رسائی آپ کے بفر کی تنصیب کے ڻا
 ان حاالت کے لیے منصوبہ بنائیں۔ 

 
اپنے بفر کی تنصیب کا بندوبست کرتے وقت، یہ ذہن میں رکھنا مددگار ثابت ہوسکتا ہے کہ پوری منصوبہ بندی 

زیاده بہتر   کو ایک وقت میں مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔  اس منصوبے کو مراحل یا ادوار میں بانڻنا
(عملی اور مالی طور پر) ہے جو زیاده قابل انتظام پیمانے پر مکمل ہوسکتے ہیں۔  جو لوگ اخراجات حاصل کر  

رہے ہیں انھیں ممکن ہے معاوضہ حاصل کرنے سے قبل پروجیکت مکمل کرنا پڑے۔  بے شک، پورے  
ایک ساتھ  آپ کا اس منصوبے کی  منصوبے کو مکمل نہ کرنے میں خطره ہے۔  چاہے مراحل میں ہو، یا تمام 

 تکمیل کو دیکھنے کے لیے پرعزم ہونا الزمی ہے۔ 
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 آبپاشی اور پانی کا انتظام
 

درختوں اور جھاڑیوں کو باقاعدگی سے پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر  
اولین برسوں کے دوران۔  اس عرصے کے دوران پانی کی فراہمی پودے لگانے کے بعد 

میں رکاوٹ آپ کے بفر کے قیام کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے اور پودوں کی سوکھنے  
کا باعث بن سکتی ہے۔  مختصر یہ کہ آپ اپنی پوری سرمایہ کاری کے نقصان کا خطره مول لیتے ہیں۔  ایک 

 دے پانی کی کچھ کمی کو برداشت کرسکتے ہیں۔بار لگ جانے کے بعد، زیاده تر پو
 

چونکہ ڈیلماروا میں خشک سالی کے حاالت ایک حقیقت ہیں، اس لئے کسی نہ کسی شکل کی آبپاشی کی سفارش  
کی جاتی ہے۔  بے شک، بغیر کسی اضافی پانی کے بفر قائم کرنا ممکن ہے؛ تاہم ، تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ 

 ھ شکلوں کے ساتھ زیاده موثر نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔قابل اعتبار آبپاشی کی کچ
 
دراصل، اگر باقاعدگی سے آبپاشی کی جائے تو کچھ درخت ابتدائی قیام کے دوران سائز میں دگنے ہو سکتے    

 ہیں۔
 
 3سے  2لہذا، آپ کو پہلے سال کے دوران کسی بھی طرح کی آبپاشی کے لئے ایک مطلق کم سے کم ، اور   

 ے عام طور پر منصوبہ بنانا چاہئے۔سال کے لئ
 

 اپنے بفر کی آبپاشی مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ 
 
ایمڻرز کے ساتھ ڈرپ الئنز آبپاشی کی سب سے موثر شکل فراہم کرتی ہیں۔  جبکہ تنصیب کے اخراجات میں   

راہمی کو یقینی بناتی ہیں۔  کم سے کم اضافہ کرتے ہوئے، ڈرپ الئنز ہر پالنٹ کو پانی کی مستقل، پیمائش کرده ف
ایک خودکار ڻائمر بھی ایک اچھی سرمایہ کاری ہوسکتی ہے۔  یہ "ہینڈ آف" طریقے کی اجازت دیتا ہے جو آپ  

 کے ذریعہ آبپاشی کے نظم کے لیے اضافی بوجھ اڻھائے جانے کو ختم کرتا ہے۔ 
 

ہے۔  بہرحال حقیقت پسند بنیں۔  پورے   اچھی طرح اطالق ہونے پر، پانی دینے کا مینول طریقہ بے شک کام کرتا
بفر کو پانی دینے میں مستقل مزاجی اور کافی وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔  ایک بار پانی دینا بھول جائیں  

تو، بعد میں مزید پانی شامل کرکے تالفی کرنے کی کوشش کرنے سے کوئی فائده نہیں ہوگا۔  اس سے ممکن 
 ہے پریشانی میں اضافہ ہی ہو۔
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Y 

 
بہترین نتائج کے لیے ڈرپ ایریگیشن سسڻم کے استعمال کی پوری حوصلہ  

 افزائی کی جاتی ہے۔ 
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آپ کے بفر کے لیے ایک مخصوص نظام آبپاشی کا منصوبہ ضروری ہے۔  صحیح تفصیالت کا انحصار منتخب  

آپ کا مقامی کوآپریڻو  پودوں اور مڻی کی موجوده حالت پر ہوگا۔  ایک تجربہ کار لینڈ اسکیپ پیشہ ور یا 
 ایکسڻنشن کا دفتر آپ کی خاص صورتحال میں مدد کرسکتا ہے۔

 
بیشتر اخراجات شیئرکرنے والے پروگراموں میں آبپاشی کا نظام نصب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔  بہت سے  

ں۔  تاہم،  ) ہوتے ہیں جو پانی کے ذرائع کے طور پر استعمال ہوسکتے ہیspigotsمرغی گھروں میں باہر نلکے ( 
ان میں سے بہت سے دواسازوں سے جڑے ہوئے ہیں اور پودوں کو پانی کی فراہمی کے لیے ان کا استعمال 

 نہیں کیا جانا چاہیے۔کولنگ پیڈ پر واڻر سپالئی بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔ 
 
  

 
ئنوں سے آگاه رہیں۔ اگر آب پاشی کے لیے کھدائی کروا رہے ہیں تو، برقی تاروں، گیس الئنوں اور پانی کی ال  

 اگر یہ الئنیں کڻتی ہیں تو شدید چوٹ آ سکتی ہے اور نقصان ہوسکتا ہے۔
 

بنیادی اصول کے طور پر، آبپاشی کے نظام کو صرف اپریل سے اکتوبر تک کام کرنے کی ضرورت ہے۔  
ے کی  سردیوں کے مہینوں میں، منجمد ہونے نقصان کو ختم کرنے کے لئے پانی کی فراہمی منقطع کرن

 ضرورت ہو سکتی ہے۔ 
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 ویڈ کنڻرول 
 
 
 

کے بعد، بفر کے کامیابی سے لگنے میں بڑا خطره گھاس سے مقابلہ ہے۔  گھاس وه ان  
چاہے پودے ہوتے ہیں جو روشنی، پانی اور غذائی اجزاء کے لیے پودوں سے مقابلہ 

ایک درخت یا جھاڑی جڑ نہ پکڑ لے تب تک یہ گھاس کے دباو  کرتے ہیں۔  جب تک 
کے دباؤ کے لیے انتہائی حساس ہے۔  لہذا ، شجرکاری کے آس پاس اور قطار کے درمیان میں گھاس کے  

 انتظام پر توجہ دینی چاہیے۔
 

ی آسان گھاس کے انتظام کی ایک موثر حکمت عملی سائٹ کی تیاری کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے۔  یہ اتنا ہ
ہوسکتا ہے جتنا کہ پودے لگانے سے قبل مڻی کو اچھی طرح نرم کرنا یا کسی مناسب وسیع اسپیکڻرم والے 

ہربیسائڈ کا استعمال کرنا۔  اگر آپ کا بفر پیشہ ورانہ طور پر نصب ہو گا تو، انسڻالر کو سائٹ کی تیاری کا خیال 
بہترین طریقہ کار کے بارے میں مشوره ضرور رکھنا چاہئے۔  بصورت دیگر، اپنی خاص صورتحال کے لیے  

 لیں۔ 
 

طویل مدتی گھاس کو کنڻرول کرنے کے لئے حکمت عملی بھی آپ کے بفر پالن کا ایک حصہ ہونا چاہئے۔  
 گھاس پر قابو پانے کے لئے تین متبادل دستیاب ہیں۔

 
 

یسائیڈز کا استعمال  درختوں کے آس پاس گھاس پر قابو پانے کے لئے مختلف ہرب - کیمیائی کنڻرول● 
ایک موثر انتظام ہے، بشرطیکہ کہ مناسب ہربیسائیڈ کا انتخاب کیا جائے اور لیبل کی تمام  
ہدایات پر عمل کیا جائے۔   تاہم، یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ صرف اس لئے کہ کیمیکل 

گھاس کو ختم کرنے میں موثر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہر صورت حال کے لیے  
موزوں ہے۔  تمام ہربیسائیڈ کو بفر شجرکاری کے ساتھ استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے، اور 
کچھ کا استعمال مخلوط پودے لگانے کی صورت میں کیا ہی نہیں جا سکتا ہے (یعنی، سدا 

بہار اور برگ ریز دونوں درختوں / جھاڑیوں کے لیے)۔  پتیوں یا گھاس، نازک چھال پر کچھ 
تعمال سے رابطے کے نتیجے میں انھیں شدید نقصان ہو سکتا ہے یا وه وقت  ہربیسائیڈ کے اس 

سے قبل سوکھ بھی سکتے ہیں۔  کون سا ہربیسائیڈ اور اس کے استعمال کا کون سا طریقہ آپ  
 کے ضرورت کے لیے بہتر ہے اس حوالے سے ہمیشہ مشوره طلب کریں 
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 خشک سالی 
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ا  ایک روڻری بلیڈ موؤر یا اسڻرنگ ڻریمر سے گھاس کاڻنا مکینیکل ویڈ کنڻرول ک - مکینیکل کنڻرول● 
سب سے عام طریقہ ہے۔  اس میں شک نہیں، کہ یہ ایک سستا طریقہ ہے جو ہربیسائیڈ کے  

استعمال سے جڑے ماحولیاتی خدشات سے اجتناب کرتا ہے۔  تاہم ، بفر شجرکاری میں  
درختوں کے ضیاع کی ایک بڑی وجہ چھنڻائی بھی ہے۔  چھوڻے تخمی پودوں کو خاص 

، جبکہ بڑے پودوں کو اسڻرنگ ڻریمر کی ’’ضرب‘‘  طور پر کاڻے جانے کا خطره ہوتا ہے
سے ضائع ہو سکتے ہیں۔  درختوں یا جھاڑیوں کے آس پاس چھنڻائی کرتے وقت انتہائی  

احتیاط برتنی چاہئے۔  اسی وجہ سے، زیاده تر فارموں کے لیے یہ سفارش نہیں کی جاتی ہے 
 عملی چھنڻائی ہو۔ کہ بفر کی قطاروں میں گھاس کو کنڻرول کرنے کی بنیادی حکمت 

 

 
 

 
آپ کے پودوں کے گرد کسی بھی طرح کا ملچ شامل کرنا گھاس کے انتظام کے غیر پریشان  – ملچ● 

طریقے کی پیش کش کرتا ہے، اور اس کی سختی سے سفارش کی جاتی کن، ماحول دوست 
ہے۔  ملچ قدرتی مواد (لکڑی کے چپس، کڻی ہوئی چھال وغیره)، خاص طور پر تیار کیے  

گئے گھاس کو دبانے والے کپڑے، یا کالے رنگ کے پالسڻک کی کچھ شکل (پولی تھیلین ،  
نقطہ نظر سے ملچ ہرپودے کی بنیاد   پولی پروپلین وغیره) پر مشتمل ہوسکتے ہیں۔  عملی

فٹ) سیاه پالسڻک یا لینڈ اسکیپ  4انچ ( 48فٹ تک کا احاطہ کرے۔  کم از کم  feet- 2-3سے 
فیبرک کا بڑا رول جو قطار کی پوری لمبائی پر محیط ہو، گھاس کے لیے آسان رکھ رکھاؤ  

اسکیپ فیبرک کا استعمال  والی ایک زبردست رکاوٹ فراہم کرتی ہے۔  سیاه پالسڻک یا یا لینڈ 
کرنے کا ایک اضافی فائده مڻی کے درجہ حرارت کو معتدل رکھنا اور پانی کے نقصان کو 

روک کر پودوں کی نمو میں بہتری النا ہے۔  قیام کے مرحلے کے دوران، پالسڻک ملچ کے  
بغیر لگائے گئے پیڑوں کے مقابلے میں پیڑوں کی نمو میں واضح بہتری دیکھی جا سکتی 

 ہے۔
  

 
کوشش کرنے سے پہلے، براه کسی بھی کیمیائی ہربیسائیڈ کے استعمال کی 

کرم یقینی بنائیں کہ آپ ریاستی کیڑے مار ادویات کے الئسنسنگ کی تمام 
تقاضوں پر کاربند ہیں اور کرم کش ادویات کے لیبل کو پوری طرح سے  

 پڑھ چکے ہیں۔

 
موؤرز اور بفر بفر کی شجر کاری کا اچھا میل نہیں ہے۔  براه کرم 
بفرکے ارد گرد گھاس کی چھنڻائی کی کوشش کرتے وقت انتہائی 

 احتیاط برتیں!
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 بفر کی نگہداشت اور رکھ رکھاؤ 
 
 
 

آپ کا پودوں کا بفر ایک طویل مدتی سرمایہ کاری ہے، آپ کو اس کی طویل مدتی نگہداشت  
زیاده تر  کے لیے کچھ ذمہ داری قبول کرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔  اصل نگہداشت کے 

حصوں کے لیے ضروریات بس معمول کی ہوں گی اور دن میں کم سے کم توجہ کی  
 ضرورت ہوگی۔  یہ خاص طور پر اس وقت درست ثابت ہوتا ہے اگر مناسب پودوں کا انتخاب کیا جائے۔ 
 

 کو بہتر حالت میں رکھنے کے لئے کرسکتے ہیں…  VEBیہاں کچھ چیزیں ہیں جو آپ اپنے 
 
 

کبھی کبھار بفر کی قطاروں میں ڻہلنا اور اپنی آنکھوں سے    باقاعدگی سے معائنہ کریں۔ اپنے بفر کا● 
پودوں کا مشاہده جیسی ساده سی چیز مسائل کی ان کے مشکل ہونے یا ان کا نظم بہت مہنگا  

ہونے سے قبل شناخت میں مدد گار ہو سکتی ہے۔  مسائل نشانیوں میں پتیوں کا سوکھنا،  
ں غیر متوقع تبدیلیاں، یا کیڑوں کے نشانات شامل ہوسکتے ہیں۔  اگر آپ کو اسڻنڻنگ، رنگ می

معمول سے الگ کوئی چیز نظر آتی ہے تو، یہ اس بات کا اشاره ہوسکتا ہے کہ کچھ غلط  
 ہے۔

 
۔  جب کسی کیڑے یا بیماری کی عالمات یا عالمات کا پتہ چل مسائل کا حل جارحانہ انداز میں کریں● 

مسئلے سے نمڻنے کے لئے اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔  مسئلے کو  جاتا ہے تو، 
جتنے زیاده دنوں تک چھوڑا جائے گا، اس کے کے کیا گیا کوئی تدارک اتنا ہی تباه کن، اور 
ممکنہ طور پر کم موثر ہوگا۔  اگر آپ کو اپنے بفر پودوں میں کچھے غطل نظر آتا ہے تو،  

 ے رہنمائی حاصل کریں۔براه کرم تشخیص اور عالج کے لی
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 چونکہ  

 
کچھ پودوں میں کیڑوں اور بیماریوں کی دائمی پریشانی ہوتی ہے۔  زیاده تر 

کاشت کاروں کے لئے بہتر یہ ہے کہ ایسے پودوں کا انتخاب کریں جو 
 کیڑوں اور بیماری کے لیے زیاده مزاحمت رکھتے ہوں۔ 
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مزید گھنی کرنے کے لیے یا پودے کے کچھ مخصوص ۔  نچلی شاخوں کو احتیاط کے ساتھ چھنڻائی● 
مسائل کو دور کرنے کے لیے، کچھ حاالت میں چھنڻائی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔  تاہم ،  

آپ کو ہمارے کوآپریڻو ایکسڻینشن ایجنٹ، اسڻیٹ فارسڻری آفس، یا کسی تربیت یافتہ ڻری  
نہیں کرنی چاہئے۔   ایک   پروفیشنل سے مشوره لئے بغیر بفر پالنڻس کی چھنڻائی کی کوشش

عام اصول کے طور پر، آپ کو بفر کے پودوں کی کڻائی تبھی کرنی چاہئے جب بہت  
 ضرورہو۔

 
۔  آپ کے بفر میں صحت مند، اعلی معیار والے پودوں کا اسڻیکنگ کرتے وقت احتیاط برتیں●  

ور پر  استعمال کیا جائے تو عام طور پر اسڻیکینگ ضروری نہیں ہوتا ہے۔  یہ خاص ط
کنڻینرائزڈ اور بالڈ اینڈ برلیپڈ اسڻاک کے حوالے سے درست ہے، جب تک کہ وه خاص طور  
پر تیز ہواؤں سے متاثر نہ ہوں۔  تاہم، بیئر روٹ درختوں کو پہلے سال کے دوران کم سے کم 

اسڻیکنگ کی ضرورت ہوگی۔  چونکہ بال ضرورت یا غیر مناسب طریقے سے انجام دینے  
نگین مسائل پیدا ہوسکتے ہیں، لہذا آپ کو کسی بھی چھوڻے پودے میں سے اسڻیکنگ کے س

 اسڻیکنگ کی کوشش کرنے سے پہلے مدد لینے کا مشوره دیا جاتا ہے۔ 
 

۔  اگر آپ کو اپنے بفر پالنڻس کے بارے میں کوئی تشویش یا سوال فوری طور پر مدد طلب کریں● 
ی ہے، لہذا آپ دستیاب وسائل کو  ہے تو مدد دستیاب ہے۔  چونکہ وقت کی اہمیت ہو سکت

استعمال کرنے میں میں تامل نہ کریں۔  آپ کی سہولت کے لیے ضمیمہ میں اہم رابطوں کی  
 ایک فہرست فراہم کی گئی ہے۔

 
  



 

 
 
VEB  ڻول۔کٹ 
–27– 

 اپنے بفر کی مالی معاونت 
 
 
 

کے بفر پر کتنا خرچ ہوگا اور اس منصوبے کے لئے مرحلے پر آپ شاید سوچ رہے ہیں کہ آپ 
 فنڈ میں کیا مدد مل سکتی ہے۔  یہ بہت اہم سواالت ہیں۔ 

 
آپ کے بفر کو لگانے اور قایم کرنے کے اخراجات کا انحصار دیگر چیزوں کے ساتھ ان منتخب کرده پودوں  

قہ کار، اور گھاس کے انتظام کی کی قسم، ان کے لگانے والوں، پودوں کے درمیان کی دوری، آبپاشی کے طری
حکمت عملی پر ہوگا۔  چونکہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور وسیع پیمانے پر مختلف ہو سکتے ہیں،  

 لہذا یہاں قیمت کا ایک عام تخمینہ لگایا جاسکتا ہے۔ 
 

 پیشہ ورانہ طور پر نصب کرده بفر کے لیے بنیادی قیمت کا حساب اس طرح متوقع ہے:  
 
 

 پودے:  
 

 + فی قطار فٹ۔$5.00 – $2.00   
 ] قیمت انواع، پودوں کے سائز، قطار کی کثافت وغیره کے لحاظ سے مختلف ہوگی۔ [    

 
 گیلن کنڻینر اسڻاک)  1( 10.00$ – 5.00$ صرف پودے:     
 گیلن کنڻینر اسڻاک)  3( $20.00 – $12.00      

 
 آبپاشی:  

 
 فی قطار فٹ۔  0.50$ – 0.20$ الئن ایمیڻرز کے ساتھ ڈرپ    
 ]آبپاشی کنڻرولر اور پانی کی فراہمی کے لئے اضافی پائپنگ اضافی ہوگی[   

 
 

 پالسڻک ملچ:  
 

   )a  ( $ فی قطار فٹ۔  0.20$ - 0.10کالی پولی شیڻنگ 
)b (  فی قطار فٹ۔ 0.50$ - 0.30$  لینڈ اسکیپ فیبرک 
)c ( تقریباً فی مکعب گز  22$  ہارڈ وڈ ملچ)درخت)  45 

 
 

 براه کرم یاد رکھیں کہ یہ اعداد و شمار صرف تخمینہ ہیں۔
 
ممکن ہے کہ بفرکی تنصیب میں کچھ زیاده یا کچھ کم خرچ ہو جس کا انحصار اس پر ہوگا کہ کون بفر کی    

8 

 اس 
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درست، تنصیب کرتا ہے، مینول مزدوروں کی ضرورت کتنی ہے، عام اخراجاتا کیا ہیں۔  موجوده اور زیاده 
اخراجات کے تخمینہ کے لیے، آپ کو ہمارا مشوره ہے کہ آپ پالنٹ سپالئرز یا کسی انسڻالر سے رابطہ کریں 

 جو آپ کی سائٹ کی ضروریات پر بات کر سکے۔ 
 
کچھ کاشتکاروں کے لئے پورے منصوبے کی فنڈنگ اپنے جیب سے کرنا ایک آپشن ہوسکتا ہے۔  اس کے   

کاغذی کارروائی نہیں۔  تاہم، بہت سے کاشت کار یہ راه اپنانے کی خواہش نہیں   واضح فوائد ہیں۔ یعنی، کوئی
 کرسکتے ہیں۔  تو کیا دیگر فنڈنگ کے امکانات ہیں؟

 
 کے ذرائع میں مندرجہ ذیل میں سے کوئی بھی یا سب شامل ہوسکتا ہے:بفر پروجیکٹ کے لئے فنڈنگ  

 
 

EQIP - ) انوائرنمنڻل کوالڻی انسینڻو پروگرامEQIP  بفروں کے لئے جزوی مالی اعانت کی پیشکش (
) "ونڈ بریک" کہتی ہے۔   NRCSکرتا ہے، جسے نیچرل ریسورسز کنزرویشن سروس ( 

٪ تک)  90فیصد تک (نئے کاشتکاروں کے لئے  75منظوری والے نباتی بفروں کے لئے 
اخراجات میں جزوی مدد دستیاب ہوسکتی ہے۔  چونکہ ہر ریاست اپنی جزوی مالی اعانت کی 
  پالیسیاں اور مالی اعانت کی ترجیحات کا تعین کرتی ہے، لہذا آپ کے عالقے مالی اعانت کی

موجوده شرح مختلف ہو سکتی ہے۔  درجہ بندی کے لئے ساالنہ آخری تاریخ کے ساتھ،  
EQIP   ،کے لئے سائن اپ مسلسل رہتا ہے۔  یہ آخری تاریخ عام طور پر دسمبر میں ہوتی ہے

لیکن فنڈز مختص ہونے کے ساتھ ہی اس میں توسیع کی جاسکتی ہے۔  ذہن میں رکھیں کہ  
EQIP  ب شده بفروں سے وابستہ اخراجات کی ادائیگی کی اجازت  ادائیگیوں سے پہلے نص

کے   NRCSنہیں ہے۔  ان جزوی مالی تعاون کے پروگرام میں حصہ لینے کے لیے آپ کو 
اس منصوبے کو شروع کرنے کا   قبلساتھ معاہده کرنا ہوگا اور اپنے بفر کی تنصیب سے 

کی موجوده شرح بھی شامل   مجاز ہونا ہوگا۔  مزید معلومات کے لیے، جس میں جزوی تعاون
سروس سینڻر یا سوائل کنزرویشن ڈسڻرکٹ سے رابطہ   NRCSہے، آپ اپنے مقامی 

 کرسکتے ہیں۔ 
 

 
 
 CRP – ) کنزرویشن ریزرو پروگرامCRPئے متحده کے محکمہ زراعت، فارم سروس ) ریاستہا

ایجنسی (ایف ایس اے) کے زیر انتظام ایک رضاکارانہ لینڈ ریڻائرمنٹ پروگرام ہے۔  یہ 
پروگرام صرف موجوده کھیتوں تک محدود ہے جسے کسی ماحولیاتی تحفظ کے عمل میں  

نہ وفاقی کرایہ تبدیل کیا جاسکتا ہے، جیسے درختوں کا بفر۔  رکھ رکھاؤ کی مراعات اور ساال
  15-10ادائیگیوں کے ساتھ تنصیب کے اخراجات کی جزوی معاونت دستیاب ہے۔  معاہدے 

سال کی مدت کو پورا کرنے کے لئے لکھے جاتے ہیں اور پروگرام کے دیگر تقاضے بھی  

 
مالی معاونت کے تمام مواقع میں،   EQIPاس بات سے آگاه رہیں کہ بشمول  

معاہده کی مخصوص شرائط ہوتی ہیں اور قانونی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔   
ہر شخص جو شرکت میں دلچسپی رکھتا ہے اسے الزمی طور پر ان 

 معاہداتی عزائم کو سمجھنا اور احتیاط سے اندازه لگانا چاہئے۔ 
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آفس یا سوائل کنزرویشن ڈسڻرکٹ   FSAہیں۔  مزید تفصیالت کے لئے براه کرم اپنے مقامی 
 کریں۔ آفس سے رابطہ

 
  NRCSجبکہ مقامی سطح پر کنزرویشن پروگراموں کے انتظام کے لئے   – سوائل کنزرویشن ڈسڻرکٹ

کے ساتھ شراکت میں کام کرتے ہوئے، آپ کے کاؤنڻی سوائل کنزرویشن ڈسڻرکٹ کو مالی  
امداد کے اضافی مواقع تک رسائی حاصل ہوسکتی ہے۔  کسی بھی ڈسڻرکٹ پروگرام کے  

 بارے میں معلومات حاصل کرنے کو یقینی بنائیں جس کے لئے آپ اہل ہو سکتے ہیں۔
 

ایجنسیاں وقتا فوقتا نباتی بفروں جیسے تحفظاتی منصوبوں کو  مختلف ریاستی  –  ریاستی پروگرام 
 سبسڈی دینے میں مدد کے لئے پروگرام یا خصوصی رقم مختص کرسکتی ہیں۔

 
یہ سرکاری وسائل آپ کے ریاست کے محکمہ زراعت، جنگالت، یا قدرتی وسائل کے    

 ذریعہ دستیاب ہوسکتے ہیں۔
 
ایجنسی کی ویب سائٹ پر یا مناسب دفتر سے   پروگراموں سے متعلق اطالع عام طور پر  

رابطہ کرکے دستیاب ہوتی ہے۔  آپ کے مقامی سوائل کنزرویشن ڈسڻرکٹ میں ریاستی  
 سرپرستی میں مالی اعانت کے مواقع کے بارے میں بھی معلومات ہوسکتی ہیں۔

 
ارے بفر کی مرغی پالنے والوں کے ساتھ کام کرنے والے کچھ مالیاتی اد – کمرشیل قرض دہندگان

تنصیب میں مدد کے لئے پروگرام فراہم کرتے ہیں۔  اس بات پر تبادلہ خیال کرنے کے لئے  
کہ آپ کے لئے کون سے اختیارات دستیاب ہوسکتے ہیں، جن میں جزوی مالی معاونت کے  
پروگرام، کاشت کار کی مالی معاونت شامل ہیں، آپ اپنے مقامی قرض دہنده کے دفتر سے  

 رابطہ کریں۔
 

متعدد دیگر ایجنسیاں اور تنظیمیں آپ کے بفر پروجیکٹ کی مالی اعانت کے لیے ممکنہ   – دیگر ذرائع
ذریعہ فراہم کرسکتی ہیں۔  ان میں کاؤنڻی گورنمنٹ، نجی فاؤنڈیشن، ماحولیاتی تنظیمیں، لینڈ  

ڻرسٹ، یا حتی کہ آپ کی مرغی کی کمپنی بھی شامل ہوسکتی ہے۔  ان امکانات پر غور  
آپ کے بفر کو نصب کرنے اور برقرار  DCAمیں تامل نہ کریں۔  اس کے عالوه،  کرنے

 رکھنے سے متعلق اخراجات کو کم کرنے کے لئے نئے مواقع کی تالش جاری رکھے گا۔
 

 
 

 
  

 
آپ کے بفر کی تنصیب اور دیکھ بھال کے لئے مالی اعانت کی دستیابی کا 

قتا بدلتے رہتے ہیں۔  براه انحصار بہت سے عوامل پر ہوتا ہے جو وقتا فو
کرم مواقع سے متعلق تازه ترین معلومات کے لیے مناسب ایجنسی سے  

 رابطہ یقینی بنائیں جن کا آپ کی صورتحال پر اطالق ہو سکتا ہے۔ 
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 مدد تالش کرنا
 
 
 

تنصیب، اور رکھ رکھاؤ کے لیے نیویگیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے نباتی بفر کی منصوبہ بندی، 
بہت سے  وسائل دستیاب ہیں۔  اس منصوبے کے لئے شروع سے آخر تک تکنیکی اور الجسڻیکل 

تعاون بہت ساری تعاون کرنے والی ایجنسیوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔  براه کرم ان وسائل 
 سے فائده اڻھانے میں تامل نہ کریں۔

 
Delmarva Chicken Association  آپ کی مدد کے لئے پرعزم ہے۔  ایک ویجیڻیڻو انوائرنمنڻل بفرس

اراکین جنہوں نے   DCAکوآرڈینیڻر اپنے اراکین کو بال معاوضہ امداد فراہم کرنے کے لئے عملہ رکھتا ہے؛ 
کی ادائیگی کی ہے وه مفت خدمات کے اہل ہیں۔  مزید معلومات کے لئے بال   150ساالنہ واجبات میں کم از کم $

 آفس سے رابطہ کریں: DCAجھجک 
 

  Delmarva Chicken Association 
  16686 County Seat Highway 
  Georgetown, Delaware  19947-4881 
  (302 (856-9037 
  www.dcachicken.com 
  passwaters@dcachicken.com 

 
 DCA  :کے عالوه، مدد کے دیگر ذرائع میں شامل ہیں 

 
 سروس سینڻر  NRCS● آپ کا مقامی  
 شن ڈسڻرکٹ● آپ کا مقامی سوائل کنزروی 
 ● آپ کی کاؤنڻی کوآپریڻو ایکسڻنشن سروس  
 ● آپ کی ریاستی فارسڻری ایجنسی 
 ● آپ کا ریاستی شعبہ زراعت 

 
 

 ان ایجنسیوں سے رابطہ کی معلومات کی ایک فہرست آپ کی سہولت کے لئے ضمیمہ میں دی گئی ہے۔ 
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Aمرغی گھر کے بفرز کے لیے مناسب پودے  . 
 

B پودے کے اسڻاک کے ذرائع  . 
 

C مفید رابطے  . 
 

Dمزید معلومات  . 
 

  

 ضمیمہ
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 مرغی گھر کے بفرز کے لیے مناسب پودے 
 
 

متعدد پودوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو پودوں کے بفرز میں استعمال کیے جانے کی صالحیت رکھتے ہیں۔   
مندرجہ ذیل جدولیں درختوں اور جھاڑیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہیں جن کو مرغی گھر کے آس  

کے لئے پسندیده   VEBانہیں  پاس استعمال کے لیے مناسب قرار دیا گیا ہے یا جن میں ایسی خصوصیات ہیں جو
بنا سکتی ہیں۔  چونکہ پودوں کا مستقل طور پر بفر کی کارکردگی کے لئے جائزه لیا جارہا ہے ، لہذا تجویز 

 کرده پودوں کی فہرست میں تبدیلی الئی جاسکتی ہے۔ 
 

ں ایک خاص  براه کرم یاد رکھیں کہ یہ معلومات صرف ایک حوالہ کے طور پر فراہم کی گئی ہیں۔  فہرست می
درخت یا جھاڑی آپ کی مخصوص صورتحال کے لیے بہترین نہیں ہوسکتی ہے۔  اس کے عالوه، ایسے پودے  
ہیں جو کام کر سکتے ہیں، لیکن مختلف وجوہات کی بناء پر ان کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔  آپ کو کسی بھی نوع  

سے پہلے ایکسڻینشن ایجنڻوں یا مقامی  کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق کرنے اور اپنے فارم پر لگانے 
NRCS  دفاتر سے مشوره لینے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ 

 
 

KEY 
 

 ڈیلماروا میں بہتر نمو کے لیے مصدقہ  = �  عام: 
 تجویز کرده بفر پودے  = �   
 ممکنہ بفر پودا (لگانے سے پہلے مشوره طلب کریں)  = �   
 تجویز کرده نہیں ہےڻنل فین کے کے عالقے کے لیے  = �   

 
 

 فٹ ساالنہ)   1سست شرح نمو (<  = s  اضافہ:  
   m = ) فٹ ساالنہ)   2- 1معتدل شرح نمو 
   f = ) فٹ ساالنہ)  3- 2تیز شرح نمو 
   vf = <) فٹ ساالنہ)   3بہت تیز شرح نمو 

 
 

 پوری دھوپ  =   روشنی:  
     =  جزوی سایہ 
    = سایہ 

 
 

 برداشت کرتا ہے (بہتر نکاسی آب) خشک مڻی کو  = d  نمی: 
   mw = (معتدل نکاسی آب) درمیانی نم مڻی 
   w =  (معتدل نکاسی آب) نم مڻی 
  

 A –ضمیمہ 
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 سدابہار درخت
 

 سائز نام  
)H x W) 

 نشونما 
 شرح

 روشنی
 برداشت 

 نمی
 تبصرے  برداشت 

 گرین جائنٹ ایبوروویڻا  �
     Thuja plicata x standishii 60 جائنٹ''گرین 'x 20' f  d-mw  لیلینڈ سائپرس کا ترجیحی

 متبادل

 نیگرا ایبروویڻا  �
Thuja occidentalis ’نگرا‘ 

25  ’x 
10’ s  d-mw Green Giant   کے

 مساوی؛ اتنا لمبا نہیں 

 اڻالنڻک سفید دیودار  �
Chamaecyparis thyodies 75 ’x 3 ’  m  d-mw   گیلی جگہ کو ہینڈل کر سکتا

 ہے

 دیودارسفید  �
Thuja occidentalis 

40  ’x 
15’ f  m 

گرین جائنٹ سے بہتر طور  
پر گیلی مڻی کو ہینڈل کرتا 

 ہے

 ایسڻرن دیودار �
     Juniperus virginiana 40 'x 20' m  d  

 جاپانی دیودار �
     Cryptomeria japonica '30 'یوشینو 'x 15' m  d-mw 

نم، اچھی نکاسی آب والی  
مڻی کو ترجیح دیتا ہے؛ بہت  

 زیاده مطابقت پذیر 

 لوبولی پائن  �
     Pinus taeda 60 'x 40' f  mw-w 

پنکھے کے اخراج والے  
عالقوں میں پرہیز کریں؛ 

 اپنی چھنڻائی خود کرتا ہے 

 ناروے اسپروس �
     Picea abies 50 'x 25' m/f  mw 

پنکھے والے عالقوں میں 
سکتا  گرمی کے دباؤ میں آ 

 ہے

 ورجینیا پائن  �
     Pinus virginiana 70 ’x 30 ’ f  d-mw  ڻنل فین کے سامنے نہیں 

 امریکن ہولی  �
     Ilex opaca 40 'x 20' s/m  d-mw “ایک بغیر پھل  ”جرسی نائٹ

 کا پودا ہے

 کرپڻو میریا �
    Cryptomeria japonica 60 ’x 20 ’ f  m  کیڑے  انوکھے پتے والے، کم

 ہوتے ہیں 

کیروالئنا سیفائر کی نیلی  x 30 ’ vf  d’ 40 ایریزونا سائپریس �
 پتیاں ہوتی ہیں 

 ساؤدرن میگنولیا  �
    Magnolia grandiflora 80 ’x 40 ’ m  m  لمبا درخت ہوتا ہے، بیج کے

 پوڈس گندگی پھیال سکتے ہیں

 ایسڻرن ہیمالک �
    Tsuga canadensis 70 ’x 30 ’ m  m  کنارے پر لگایا جا سکتا ہے 

 اسپارڻن جونیپر  �
     Juniperus chinensis 'Spartan' 15 'x 5' s/m  d  

 جائنٹ آربرویڻا �
     Thuja plicata 60 'x 20' m  d-mw-w  



 

 
 
VEB  ڻول۔کٹ 
–34– 

 وھائٹ پائن  �
     Pinus strobus 60 'x 40' f  d-mw 

پنکھے کے اخراج والے  
کریں؛ عالقوں میں پرہیز 

 اپنی چھنڻائی خود کرتا ہے 

 
 

 جھاڑیاں
 

 سائز نام  
)H x W) روشنی شرح نمو 

 برداشت 

نمی کے 
لیے  

 برداشت 
 تبصرے 

 مین ہڻن ایونیمس �
     Euonymous kiautschovicus 'Manhattan' 6 'x 6' f  d-mw 

ناقص نکاسی آب کے سوا،  
مختلف قسم کی مڻی کو 

 برداشت کرتا ہے 

 بیریبلیک چوک  �
 Aronia melanocarpa 6 ’x 4 ’ f  d-mw  بہت سخت 

 وائبرنم  �
Viburnum dentatum 10 ’x 6 ’ f  d-mw  مقامی 

 بلیک بیری �
Rubus fruticosus 6 ’x 6 ’ f  d  پھیل سکتا ہے 

 فوڻینیا  �
Photinia x fraseri 15 ’x 8 ’ f  d-mw سدا بہار شوخ سرخ پتیاں 

 ریڈ ڻوئیگ ڈوگ وڈ  �
Cornus sericea 12 ’x 10 ’ f  mw-w  شوخ سرخ چھال 

 بڻن بش  �
Cephalanthus occidentalis 12 ’x 6 ’ f  mw-w  مقامی؛ نم یا گیلی مڻی میں

 بہتر نمو 

 اسڻیڈس ہولی �
     Ilex crenata  '8 'اسڻیڈس 'x 4' m  d-mw   ہلکی، بہتر نکاسی آب والی

 مڻیوں کو ترجیح دیتا ہے 

 بیریبے  �
     Myrica pensylvanica 10 'x 10' m  d-mw   زیاده تر جگہوں کی صورت

 حال میں مطابقت پذیر 

 فالس انڈیگو �
     Amphora fruticosa 15 'x 10' m  d-mw 

ناقص مڻیوں کو برداشت کرتا  
ہے؛ بیج کے ذریعہ آسانی 

 سے پھیلتا ہے

 فورسیتھیا  �
     Forsythia x intermedia 10 'x 8' f  mw 

خشک سالی کے لیے  
برداشت؛ وسیع مطابقت  

 پذیری 

 انک بیری ہولی �
     Ilex glabra 8 'x 10' s/m  mw-w  

 لیلیک �
     Syringa vulgaris 15 'x 10' m  mw  گھنے کناروں کی شکل میں

 سکرنگ کے ذریعہ پھیالؤ 
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 نیلی اسڻیونس ہولی �
     Ilex cornuta x 'Nellie R. Stevens' 20 'x 15' f  d-mw  پھل کے لیے پولینیڻرز کی

 ضرورت ہوتی ہے 

 پوسم ہاؤ ہولی  �
     Ilex decidua 15 'x 10' s/m  mw-w  پھل کے لیے پولینیڻرز کی

 ضرورت ہوتی ہے 

 سائیبیرین پی شرب �
     Caragana arborescens 15 'x 15' m/f  d-mw   ناقص مڻیوں کے لیے بہت

 زیاده مطابقت پذیر 

 ساؤدرن ویکس مرڻل �
     Myrica cerifera 10 'x 10' f  d-mw-w 

زیاده تر جگہوں کی صورت  
حال میں مطابقت پذیر;  

 سیالب کو برداشت کرتا ہے

 یوپون ہولی  �
     Ilex vomitora 20 'x 15' m/f  d-mw-w  صورت  زیاده تر جگہوں کی

 حال میں مطابقت پذیر 

 
 

 برگ ریز درخت 
 

 سائز نام  
)H x W) روشنی شرح نمو 

 برداشت 
 نمی

 تبصرے  برداشت 

� Austree® Hybrid Willow 
     Salix matsudana x alba 60 'x 15' vf  d-mw-w 

ڻنل فین ڈسچارج کو برداشت  
کرتا ہے۔ جڑ پکڑنے کے 

دوران مناسب پانی کی 
 ضرورت ہوتی ہے 

 بالڈ سائپریس �
     Taxodium distichum 70 'x 20' s/m  d-mw-w   جڑوں کے مستحکم نظام

 والے مقامی درخت 

 کریپ مرڻل  �
      Lagerstomia 25 ’x 10 ’ F  d-mw  فٹ کی   10فٹ سے  5پودے

 دوری پر رہتے ہیں

 اسڻیگ ہارن سومیک �
Rhus hirta 30 ’x 5 ’ f  d-mw  پھیل سکتے  بہت تیزی سے

 ہیں 

 امریکن بیس وڈ �
Tilia americana 80 ’x 40 ’ m  d-mw   شہد مکھیوں کے مرغوب

 ہوتے ہیں 

 ڻیولپ �
Liriodendron tulipifera 80 ’x 40 ’ F  d-mw بہت لمبے ہو سکتے ہیں 

 امریکن سویٹ گم �
     Liquidambar styraciflua 60 'x 40' m/f  d-mw-w  دار پھل ناپسند  گول، کانڻے

 ہو سکتے ہیں

 ایمر ماکیا �
     Maackia amurensis 25 'x 30' s  d-mw  زیاده سیالب برداشت نہیں

 کرتا ہے 

 بلیک گم �
     Nyssa sylvatica 40 'x 25' s/m  d-mw-w  گیلی، کمپیکڻڈ مڻی میں بہتر

 نمو ہوتی ہے 
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 بر اوک �
     Quercus macrocarpa 70 'x 70' s  d-mw-w 

بڑا درخت، خشک سالی،  
ناقص نکاسی آب، اور چکنی  
مڻی کے لی بہت زیاده قوت  

 برداشت ہوتی ہے 

 چیسٹ نٹ اوک �
     Quercus prinus 90 'x 90' m  d-mw 

ناقص، ریتیلی مڻی کو 
برداشت کرتا ہے؛ ناقص  

نکاسی آب والی جگہ پر بہتر  
 نمو نہیں ہوتی ہے 

 کامن ہیک بیری �
     Celtis occidentalis 50 'x 50' m/f  d-mw   زیاده تر مڻی کی صورت

 حال میں مطابقت پذیر 

 ڈان ریڈ ووڈ  �
     Metasequoia glyptostroboides 80 'x 25' f  d-mw-w چکنی مڻی میں مطابقت پذیر 

 ایسڻرن ریڈبڈ  �
     Cercis canadensis 25 'x 25' m  d-mw  وسیع تر قسموں کے  مڻی کی

 لیے مطابقت پذیر 

 چوک چیری  �
     Prunus virginiana 20 ’x 10 ’ F  d-mw 

بیریاں جیلی اور شراب کے  
لیے استعمال ہوتی ہیں۔ 

 مویشیوں کے لیے زہریال 

 فری مین میپل �
     Acer rubrum x saccharinum 50 'x 40' f  d-mw-w   زیاده تر جگہوں کی صورت

 میں مطابقت پذیر حال 

 گنکو �
     Gingko biloba 70 'x 30' s/m  d-mw 

مڻی کی وسیع رینج کے لیے 
مطابقت پذیر؛ صرف نر  

 پودے لگائیں

 ہیج میپل  �
     Acer campestre 25 'x 35' s  d-mw 

زیاده سخت مڻیوں میں بہت 
زیاده قوت برداشت؛ 'کوین  

الزابتھ' تجویز کرده کلڻی وار  
 ہے

 کینڻکی کافی ڻری �
     Gymncladus diocus 60 'x 40' s/m  d-mw 

بڑا مقامی درخت؛ زیاده تر  
جگہوں کی صورت حال میں  

 مطابقت پذیر 

 ناردرن ریڈ اوک �
     Quercus rubra 60 'x 60' f  d-mw 

بڑا درخت؛ معتدل نمک کے  
چھڑکاؤ اور سخت مڻی کے 

 لیے مطابقت پذیر 

 اورینج اوسیج  �
     Maclura pomifera 30 'x 30' f  d-mw   نر، بغیر پھل کے درخت

 تجویز کرده ہیں 

 پرپل بلو میپل �
     Acer truncatum hybrid 35 'x 25' s  d-mw  

 ریڈ میپل �
     Acer rubrum 25 'x 12' m/f  d-mw-w 

گیلی مڻی میں زیاده سے  
زیاده نمو، لیکن زیاده تر مڻی 

کی صورت حال میں کافی 
 مطابقت پذیر 

 ساڻوتھ اوک �
     Quercus acutissima 50 'x 50' m  d-mw  



 

 
 
VEB  ڻول۔کٹ 
–37– 

 اسکالر ڻری  �
     Sophora japonica 60 'x 60' m/f  d-mw 

پوری دھوپ اور ہلکی مڻی 
کو ترجیح دیتا ہے؛ نمک کے  

 چھڑکاؤکو برداشت کرتا ہے

 اسپائک ہائبرڈ پولر  �
     Populus deltoides x nigra '20 'اسپائک 'x 30' f  d-mw  

 اسڻریمکو ولو  �
     Salix purpurea '15 'اسڻریمکو 'x 15' f  mw-w  خشک سالی کو برداشت نہیں

 کرتا ہے 

 ریور برچ �
     Betula nigra 80 ’x 40 ’ f  w  گیلے عالقوں کے لیے

 بہترین درخت ہے

 سویمپ وھائٹ اوک  �
     Quercus bicolor 50 'x 50' s/m  mw-w 

طویل عمر واال درخت جو  
سیالب زده اور سخت مڻی کو 

 برداشت کرتا ہے 

 سائیکامور �
     Platanus occidentalis 90 'x 90' m/f  d-mw-w   بہت بڑا درخت؛ سخت مڻک

 کو برداشت کرتا ہے

 تھورن لیس ہنی لوکسٹ  �
     Gleditisia triacanthos var. inermis 50 'x 50' f  d-mw  ناقص، سخت مڻی کو

 برداشت کرتا ہے 

 ڻریڈنٹ میپل �
     Acer buergerianum 30 'x 25' m  d-mw  نمک، ہوا، اور مڻی کی

 سختی کو برداشت کرتا ہے

 ولو اوک �
     Quercus phellos 50 'x 35' m  d-mw-w 

کی سختی، اور  نمک، مڻی 
ناقص نکاسی آب کو برداشت  

 کرتا ہے 

 
 

 جھاڑیاں 
 

 سائز نام  
)H x W) 

 نشونما 
درجہ 
 بندی 

 روشنی
 برداشت 

 نمی
 تبصرے  برداشت 

 سمر سویٹ  
     Clethra alnifolia 8 ’x 5 ’ m  d-mw-w  شہد کی مکھیوں کو مرغوب 

 میڈوسویٹ  
 عالقوں کے لیے بہتریننم  x 4 ’ f  mw-w’ 4 اسپیریا البا      

 وچ ہیزل  
 سردیوں میں پھول آتے ہیںؓ  x 15 ’ f  d-mw’ 8 ہمامیلس ورجینیانا      

 امریکن ہیزلنٹ  
     Corylus americana 15 ’x 10 ’ f  d-mw خوردنی گریاں آتی ہیں 

 سروس بیری  
    Amelanchier canadensis 15 ’x 8 ’ m  d-mw  ہیںخوردنی بیریاں آتی 
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 چیری لوریل  
    Prunus carolinius 20 ’x 15 ’ f  d-mw  سدابہار 

 
 
 
 
 
 

 گرم موسم کی گھاس 
 

 سائز نام  
)H x W) 

 نشونما 
درجہ 
 بندی 

 روشنی
 برداشت 

 نمی
 تبصرے  برداشت 

 مسکینتھس  
     Miscanthus x giganteus 

10’12 ’x 
3’ f  d-mw-w  ڻنل فین کے عالقوں میں

 انواع ترجیحی 

 پریری کورڈ گراس  
     Spartina pectinata 6’-8 اونچا ’ f  d-mw-w  تیزی سے پھیلتا ہے؛ نمک

 کو برداشت کرتا ہے

 سوئچ گراس  
     Panicum virgatum 3’-6 ’x 3’ f  d-mw-w 

کینلو,’ ‘ڻمبر’ اور ‘شیلڻر’  
ترجیحی اقسام، نمک برداشت  

 کرنے والی ہیں

 ایسڻرن گیم گراس  
   Tripsacum dactyloides 8 ’x 4 ’ f  d-mw-w  بہت سخت 
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 پودے کے اسڻاک کے ذرائع
 
 

مقامی نرسریاں اور لینڈ اسکیپرز اکثر پودوں کے لیے بہتر ذریعہ ہوتے ہیں۔  اگر خود ان کے پاس اسڻاک نہیں 
 کی رسائی تھوک سپالئرز کے ذریعہ پودوں تک ہوتی ہے۔ہوتا ہے، تو ان 

  
پودے کے الئسنس یافتہ ڈیلروں کے لیے اپنی ریاست کے شعبہ زراعت سے یا عالقے کے لینڈ اسکیپ اینڈ   

 نرسری ایسوسئیشن سے رابطہ کریں:
 
 

 ) DNLAڈیالویر نرسری اینڈ لینڈ اسکیپ ایسوسئیشن ( 
P.O. Box 897 

Hockessin, DE 19707 
(888 (448-1203 

�http://www.dnlaonline.org:   
 

 ) MNLAمیری لینڈ نرسری اینڈ لینڈ اسکیپ ایسوسئیشن (
P.O. Box 726 

Brooklandville, MD  21022 
(410 (823-8684 

�http://www.mnlaonline.org:   
 

 ) VNLAورجینیا نرسری اینڈ لینڈ اسکیپ ایسوسئیشن ( 
383 Coal Hollow Road 

Christiansburg, VA  24073 
(800 (476- 0055 

�http://www.vnla.org:   
 
 

 Green Industryممکنہ مقامی سپالئرز کے لیے اپنی مقامی فون ڈائرکڻری، یا انڻرنیٹ ڈائرکڻریز جیسے  
www.giyp.com(Yellow Pages  سے رجوع کرنا بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ( 

 
  

 B –ضمیمہ 

http://www.dnlaonline.org/
http://www.mnlaonline.org/
http://www.vnla.org/
http://www.giyp.com/
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 دیگر ذرائع جنھیں آپ شامل کرنا چاہیں گے: 
 

Sussex Landscaping LLC 
22380 Bunting Road 

Georgetown, DE 19947 
302-236-0470 

 
John S. Ayton State Forest Tree Nursery 

 (میری لینڈ شعبہ قدرتی وسائل)  
3424 Gallagher Road 

Preston, MD  21655 
(800 (873-3763 

�http://www.easycartsecure.com/MarylandDepartmentofNaturalResources:   
 

**بیئر روٹ تخمی پودے فروخت کرتے ہیں۔   ڈیالوئر کے رہائشی 
 ڈیالویئر فورسڻری سروس سے پودے حاصل کر سکتے ہیں۔
 

Augusta Forestry Center 
 (ورجینیا شعبہ جنگالت)  

P.O. Box 160 
Crimora, VA  24431 

 (540 (363-7000 
�http://www.dof.virginia.gov:   

 
**بیئر روٹ تخمی پودے فروخت کرتے ہیں۔  ڈیالوئر اور میری لینڈ 

 کے رہائشیوں کے لیے بھی تخمی پودے دستیاب ہیں۔
 

Rocky Mountain Austree, Inc. 
212 W. Buchanan Street 

Colorado Springs, CO  80907 
 (800 (783-3335 
�http://www.austree.com:   

 
** Austree ہائبرڈ ولو کے لیے آفیشیل ذریعہ۔ ® 

 
Musser Forests Inc. 

1880 Route 119 HWY N 
Indiana, PA 15701 

)800 (643-8319 
�http://www.musserforests.com:   

 
 **بیئر روٹ اور کچھ چھوٹ کنڻینرائزد اسڻاک فروخت کرتے ہیں۔

 
National Arbor Day Foundation 

100 Arbor Avenue 
Nebraska City, NE  68410 

)888 (448-7337 

http://www.easycartsecure.com/MarylandDepartmentofNaturalResources
http://www.dof.virginia.gov/
http://www.austree.com/
http://www.musserforests.com/
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�http://www.arborday.org:   
 

 **تخمی پودے فروخت کرتے ہیں۔
 

Autumn Ridge Nursery 
 Dept PL-750کالر باکس 

McMinnville, TN  37110 
)931 (474-3386 

�http://www.autumnridgenursery.com:   
 

 **بیئر روٹ اسڻاک فروخت کرتے ہیں۔
 

Carino Nurseries 
P.O. Box 538 

Indiana, PA 15701 
)800 (223-7075 

�http://www.carinonurseries.com:   
 

**زیاده تر تخمی پودے یا چھوڻے ڻرانسپالنٹ اسڻاک فروخت کرتے  
 ہیں۔  محدود ویرائڻی دستیاب ہے۔

 
Pikes Peak Nurseries 

8289 Route 422 Highway East 
Penn Run, PA 15765 

)800 (787-6730 
�http://www.pikespeaknurseries.net:   

 
****زیاده تر تخمی پودے یا چھوڻے ڻرانسپالنٹ اسڻاک فروخت  

 کرتے ہیں۔  محدود تھوک بالڈ۔اینڈ۔برلیپڈ بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ 
  

http://www.arborday.org/
http://www.autumnridgenursery.com/
http://www.carinonurseries.com/
http://www.pikespeaknurseries.net/
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 مفید رابطے
 
 
ہر ریاست کے لیے مفید رابطے کی ایک فہرست نیچے فراہم کی گئی ہے۔  بہت طویل نہ ہونے کے باوجود، یہ 

 آپ کو آپ کے کسی بھی سوال کے جواب کے لیے نقطہ آغاز ہو سکتی ہے۔
 

 ڈیالویر 
 
 

 4500-698) 302( ڈیالویر شعبہ زراعت
 (صرف ڈیالویر کے لیے)  8685-282) 800(  انڈسڻری سیکشن پالنٹ 

  �  :http://dda.delaware.gov 
 
 

 ]جنوبی ریجن دفتر[  2893-856) 302(  ڈیالویر فوریسٹ سروس 
 ]شمالی ریجن دفتر[  653-6505) 302(  
  �http://dda.delaware.gov/forestry:   

 
   

NRCS  4160-678) 302(  ریاستی دفتر  سروس سینڻرز 
  �http://www.de.nrcs.usda.gov:   

 
  Sussex  3990-856) 302( کاؤنڻی 
  Kent  2600-741) 302(  کاؤنڻی 
  New Castle  3100-832) 302( کاؤنڻی 

 
 سوائل کنزرویشن ڈسڻرکٹ 

 
 Kent   2600-741) 302(  کنزرویشن ڈسڻرکٹ 
 �  :http://www.kentcd.org 

 
 Sussex    3990-856) 302( کنزرویشن ڈسڻرکٹ 
 �w.sussexconservation.orghttp://ww:   
 
 New Castle    3100-832) 302( کنزرویشن ڈسڻرکٹ 
 �http://www.newcastleconservationdistrict.org:   

 C –ضمیمہ 

http://dda.delaware.gov/
http://dda.delaware.gov/forestry
http://www.de.nrcs.usda.gov/
http://www.kentcd.org/
http://www.sussexconservation.org/
http://www.newcastleconservationdistrict.org/
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 یونیورسڻی آف ڈیالویر کوآپریڻو ایکسڻنشن 
 

  Kent  4000-730) 302(  کاؤنڻی 
  �  :http://ag.udel.edu/extension/kent 
 
  Sussex  7303-856) 302(  کاؤنڻی 
  �http://www.rec.udel.edu:    
 
  New Castle  7303-856) 302( کاؤنڻی 
  �http://www.extension.udel.edu/ncc:   

 
 

 میری لینڈ  
 

Maryland Department of Agriculture )410 (841-5700 
 http://www.mda.state.md.us:  �  پالنٹ انڈسڻری کا دفتر

 
 

Maryland Forest Service  )410 (713-3862   ]مشرقی ریجن دفتر[ 
  �http://www.dnr.state.md.us/forests:   

 
 

NRCS  0861-757) 410(  ریاستی دفتر  سروس سینڻرز 
  �http://www.md.nrcs.usda.gov:   

 
  Caroline  1202-479) 410(  کاؤنڻی 
  Cecil  4411-398) 410(   کاؤنڻی 
  Dorchester  5640-228) 410(  کاؤنڻی 
  Kent  5353-778) 410(   کاؤنڻی 
  Queen Anne’s  1671-758) 410( کاؤنڻی 
  Somerset 0370-651) 410(  کاؤنڻی 
  Talbot  1577-822) 410(  کاؤنڻی 
  Wicomico  4777-546) 410(  کاؤنڻی 
  Worcester  5439-632) 410(  کاؤنڻی 

 
 سوائل کنزرویشن ڈسڻرکٹ 

 
 Caroline  1202-479) 410(  کنزرویشن ڈسڻرکٹ 
 Cecil  4411-398) 410(   کنزرویشن ڈسڻرکٹ 
 Dorchester   5640-228) 410(  کنزرویشن ڈسڻرکٹ 
 Kent  5150-778) 410(   کنزرویشن ڈسڻرکٹ 
 Queen Anne’s  3136-758) 410( کنزرویشن ڈسڻرکٹ 
 Somerset 1575-651) 410(  کنزرویشن ڈسڻرکٹ 
 Talbot  1344-822) 410(  کنزرویشن ڈسڻرکٹ 
 Wicomico 4777-546) 410(  کنزرویشن ڈسڻرکٹ 
 District  )410 (632-5439کنزرویشن ڈسڻرکٹ  

http://ag.udel.edu/extension/kent
http://www.rec.udel.edu/
http://www.extension.udel.edu/ncc
http://www.mda.state.md.us/
http://www.dnr.state.md.us/forests
http://www.md.nrcs.usda.gov/
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Maryland مشرقی ریجن دفتر[   8056-827) 410(  کو آپریڻو ایکسڻنشن[ 
  �  :http://extension.umd.edu 

 
  Caroline  4030-479) 410(  کاؤنڻی 
  Cecil  5280-996) 410(   کاؤنڻی 
  Dorchester  8800-228) 410(  کاؤنڻی 
  Kent  1661-778) 410(   کاؤنڻی 
  Queen Anne’s  0166-758) 410( کاؤنڻی 
  Somerset 1350-651) 410(  کاؤنڻی 
  Talbot  1244-822) 410(  کاؤنڻی 
  Wicomico  6141-749) 410(  کاؤنڻی 
  Worcester  1972-632) 410(  کاؤنڻی 

 
 

VIRGINIA 
 
 

Virginia 2373-786) 804( شعبہ زراعت 
   :http://www.vdacs.virginia.gov� کنزیومر سروسز اور  

 پالنٹ انڈسڻری سروسز            
 

Virginia  ایکومیک دفتر[  5812-787) 757( شعبہ جنگالت[ 
  �  :http://www.dof.virginia.gov 

 
 

NRCS  0918-787) 757( ایکومیک سروس سینڻر  سروس سینڻرز 
  �http://www.va.nrcs.usda.gov:   

 
Eastern Shore   0918-787) 757( کنزرویشن ڈسڻرکٹ 

  �  http://www.esswcd.org:    
 

Virginia کو آپریڻو ایکسڻنشن Accomack  1361-787) 757(  کاؤنڻی 
  �http://offices.ext.vt.edu/accomack:   

 
  

http://extension.umd.edu/
http://www.vdacs.virginia.gov/
http://www.dof.virginia.gov/
http://www.va.nrcs.usda.gov/
http://www.esswcd.org/
http://offices.ext.vt.edu/accomack
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 مزید معلومات 
 
 

VEB  حوالے 
 

Belt, S.V., M. van der Grinten, G. Malone, P. Patterson and R. Shockey. 
Windbreak Plant Species for Odor Management around Poultry Production 

Facilities. 1 میری لینڈ پالنٹ میڻریل کا ڻکنیکل نوٹ. USDA-NRCS   ،نیشنل پالنڻس میڻریل سینڻر
 .MD.  21p بیلڻس ول

 ) 2007(مارچ
 

Malone, G. and D. Abbott-Donnelly.  The Benefits of Planting Trees around 
Poultry Farms.  PO-159.  ،یونیورسڻی آف ڈیالویئر کو آپریڻو ایکسڻنش, Newark, DE.  6p. 

 ) 2004 (نومبر
�159.pdf-http://ag.udel.edu/extension/agnr/pdf/po:   

 
 

 عام وسائل
 

 ) USDAایگروفورسڻری سینڻر ( نیشنل 
�  :http://www.unl.edu/nac 

 
NRCS ) ونڈ بریک وسائلUSDA ( 

�  :http://www.nrcs.usda.gov/TECHNICAL/ECS/forest/wind/windbreaks.html 
 

PFRA  (کنیڈا) شیلڻربیلٹ سینڻر 
�  :.gc.ca/pfra/shelterbelt_e.htmhttp://www.agr 

 
 نیشنل آربرڈے فاؤنڈیشن 

�  :http://www.arborday.org 
 

 انڻرنیشنل سوسائڻی فار آربری کلچر
�  :http://www.treesaregood.com 

 

 D –ضمیمہ 

http://ag.udel.edu/extension/agnr/pdf/po-159.pdf
http://www.unl.edu/nac
http://www.nrcs.usda.gov/TECHNICAL/ECS/forest/wind/windbreaks.html
http://www.agr.gc.ca/pfra/shelterbelt_e.htm
http://www.arborday.org/
http://www.treesaregood.com/
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 لینڈ کوآبریڻو ایکسڻنشن)  ریپارین بفر سسڻمز (میری
�  :http://www.riparianbuffers.umd.edu 

 
 

 پودے کے معلوماتی وسائل 
 

NC  اسڻیٹ یونیورسڻی پالٹ فیکٹ شیڻس 
�  :http://www.ces.ncsu.edu/depts/hort/consumer/factsheets/index.html 

 
 یونیورسڻی آف فلوریڈا پالنٹ فیکٹ شیڻس 

�  :edu/treeshttp://hort.ifas.ufl. 
�http://hort.ifas.ufl.edu/shrubs:   

 
USDA-NRCS پالنٹ ڈیڻا بیس 

�  :http://www.plants.usda.gov 
 
 

 جگہ اور مڻی کے حوالے سے تشویشات 
 

 گیلی اور خشک جگہیں 
 )026-430(ورجینیا کو آپریڻو ایکسڻنشن، اشاعت۔ 

�  :026.pdf-026/430-http://www.ext.vt.edu/pubs/nursery/430 
 

 مڻی کی نکاسی آب 
 (بارڻلیٹ ڻری ریسرچ لیباریڻریز)

�  :http://www.mygardenguide.com/care/Soil%20drainage.pdf 
 
 
 

 درختوں کی منصوبہ بندی اور نگہداشت
 

TLC برائے درخت 
�  :http://www.tlcfortrees.info 

 
Common Tree Planting Mistakes 

 (کیلی ڻری فارم آیوفا) 
�http://www.windbreaktrees.com/nottodo.html:   

 
Planting Guidelines for Bareroot Trees and Shrubs 

)NRCS  (پودوں کا پروگرام، مونتانا 
�  :materials.nrcs.usda.gov/pubs/mtpmcar5149.pdf-http://plant 

 
Planting Guidelines for Containerized and Balled & Burlapped Stock 

)NRCS  (پودوں کا پروگرام، مونتانا 
�  :materials.nrcs.usda.gov/pubs/mtpmcar2625.pdf-http://plant 

 

http://www.riparianbuffers.umd.edu/
http://www.ces.ncsu.edu/depts/hort/consumer/factsheets/index.html
http://hort.ifas.ufl.edu/trees
http://hort.ifas.ufl.edu/shrubs
http://www.plants.usda.gov/
http://www.ext.vt.edu/pubs/nursery/430-026/430-026.pdf
http://www.mygardenguide.com/care/Soil%20drainage.pdf
http://www.tlcfortrees.info/
http://www.windbreaktrees.com/nottodo.html
http://plant-materials.nrcs.usda.gov/pubs/mtpmcar5149.pdf
http://plant-materials.nrcs.usda.gov/pubs/mtpmcar2625.pdf
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Proper Planting of Trees and Shrubs 
 (نبراسکا ریاستی سطح پر آربوریڻم) 

�  :http://arboretum.unl.edu/poppages/treeplanting.html 
 

Tree and Shrub Planting Guidelines 
 )295-430(ورجینیا کو آپریڻو ایکسڻنشن، اشاعت۔ 

�  :295.html-295/430-http://www.ext.vt.edu/pubs/trees/430 
 
 

 پودے کی صحت سے متعلق وسائل
 

Online Plant Pest Handbook 
 (کنکڻیکٹ ایگریکلچر ایکسپیریمنٹ اسڻیشن) 

�  :http://www.ct.gov/caes/cwp/view.asp?a=2823&q=378182 
 

Woody Ornamental IPM 
 (پنسلوینیا اسڻیٹ یونیورسڻی) 

�  :http://woodypests.cas.psu.edu/ 
 
 

 بفر ڈیزائن ڻولز 
 

CanVis -  بفر سیمولیشن سافڻویئر 
)USDA  (نیشنل ایگرو فورسڻری سینڻر 

�  :http://www.unl.edu/nac/simulation/products.htm 
 

TreeSelector -  آنالئن پالنٹ کے انتخاب کا ڻول 
 (یونیورسڻی آف فلوریڈا) 

�  :http://orb.at.ufl.edu/TREES/index.html 
 

VegSpec  -  پودے کے حوالے سے فیصلہ کرنے کے لیے آنالئن سافڻوئر 
)NRCS/ (یو ایس آرمی کور آف انجینیئرز 

�  :http://vegspec.nrcs.usda.gov/vegSpec/index.jsp 
 
 

 بفر کا قیام اور انتظام 
 

 ونڈ بریک قایم کرنا 
 (EC91-1764-B(یونیورسڻی آف نبراسکا ایکسڻنشن، 

�http://www.unl.edu/nac/morepublications/ec1764.pdf:   
 

 ونڈ بریک مینیجمنٹ 
 (EC96-1768-X(یونیورسڻی آف نبراسکا ایکسڻنشن، 

�www.unl.edu/nac/morepublications/ec1768.pdf//http::   
 
 

http://arboretum.unl.edu/poppages/treeplanting.html
http://www.ext.vt.edu/pubs/trees/430-295/430-295.html
http://www.ct.gov/caes/cwp/view.asp?a=2823&q=378182
http://woodypests.cas.psu.edu/
http://www.unl.edu/nac/simulation/products.htm
http://orb.at.ufl.edu/TREES/index.html
http://vegspec.nrcs.usda.gov/vegSpec/index.jsp
http://www.unl.edu/nac/morepublications/ec1764.pdf
http://www.unl.edu/nac/morepublications/ec1768.pdf
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 نباتی بفرز کے فائدے 
 

 پانی کے معیار کے لیے کام کرنے والے درخت
)USDA  (نیشنل ایگرو فورسڻری سینڻر 

�  :http://www.unl.edu/nac/workingtrees/wtwq.pdf 
 

 کاربن سائیکل کے توازن کے لیے کام کرنے والے درخت 
)USDA (ایگرو فورسڻری سینڻر 

�  :http://www.unl.edu/nac/workingtrees/wtccb.pdf 
 
 

 ہمسایہ کے ساتھ تعلقات  
 

Best Management Practices for Good Neighbor Relations 
 ) 2015 (ڈیلماروا پولڻری انڈسڻری انک۔ مارچ

 
Odor: Can Trees Make a Difference? ) 2002 انسائیڈ ایگرو فورسڻری، بہار ( 

�http://www.unl.edu/nac/insideagroforestry/2002spring.pdf:   
 

Coexisting with Neighbors: A Poultry Farmer’s Guide 
 )1263 بلیڻنCAES (یونیورسڻی آف جارجیا 

�http://www.pubs.caes.uga.edu/caespubs/pubs/PDF/B1263.pdf:   
 
 

 فنڈنگ کی معلومات 
 

USDA,  نیچرل ریسور کنزرویشن سروس 
�http://www.nrcs.usda.gov/programs/:   

 
USDAفارم سروس ایجنسی , 

�  :http://www.fsa.usda.gov/FSA   (‘‘کنزرویشن پروگراموں پر کلک کریں’’) 
 

 روگرام میری لینڈ ایگریکلچر کاسٹ شیئرنگ پ
�http://www.mda.state.md.us/resource_conservation/financial_assistance:   

 

http://www.unl.edu/nac/workingtrees/wtwq.pdf
http://www.unl.edu/nac/workingtrees/wtccb.pdf
http://www.unl.edu/nac/insideagroforestry/2002spring.pdf
http://www.pubs.caes.uga.edu/caespubs/pubs/PDF/B1263.pdf
http://www.nrcs.usda.gov/programs/
http://www.fsa.usda.gov/FSA
http://www.mda.state.md.us/resource_conservation/financial_assistance


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Delmarva Chicken Association 
16686 County Seat Highway 

Georgetown, Delaware 19947-4881 
)302 (856-9037 

www.dcachicken.com 
dca@dcachicken.com   

 

  
 

 
 

 
 
 نیچرل ریسورسز کنزرویشن سروس  USDAاس پروجیکٹ کو اصل میں جزوی طور پر 

 سے مالی معاونت حاصل ہوئی تھی۔ 

http://www.dcachicken.com/
mailto:dca@dcachicken.com
http://fb.me/dpichicken
http://www.twitter.com/dpichicken
https://www.youtube.com/channel/UCybJQ-Dvg8AICxr4LFT3dtQ
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