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Citrus Factsheet 

Hand Thinning in Citrus درائیھچ سے ہاتھ ميں ترشاوه 

Mr. Tauseef Tahir Mr. Wajid Ali Mr. Steven Falivene Dr. Tahir Khurshid 

UAF, Pakistan ARI Tarnab, Pakistan NSW DPI, Australia NSW DPI, Australia 

Introduc on: Fruit trees o en set more fruit than they 
can support, especially if the trees were not pruned 
properly during the previous year. Excessive fruit com‐

pete with each other for Carbohydrate or stored ener‐
gy. This compe on can also weaken the tree and 
make it suscep ble to pests and sunburn. Leaving to 
much fruit on tree can also lead to alternate bearing. 
Thinning the fruit helps to prevent these problems.  

Hand Thinning: Hand thinning is the manual removal 
of fruit to reduce the crop load to increase fruit size 
before harvest. Hand thinning is more accurate than 
the other methods of thinning, but it is much slower 
and labour intensive. Hand thinning in Higher value 
varie es, such as mandarins has economic gain. Some 
other varie es especially navel has also economic 
boost up through this method of thinning.  

It is prac ced to reduce picking and packing costs. Fruit 
that is smaller at the end of the stage‐I (Fruit Growth 
Period) will probably mature as smaller undersized 
fruit. It is economical to pay somebody to pull the 
small fruit off the tree than to suffer the added costs of 
picking and packing of this small fruit. 

 ده زيا سے برداشت قوت کی ان اکثر پر درختوں دار پھل :تعارف

 مناسب سال پچھلے ميں درختوں گرا پر ورط خاص ہے لگتا پھل

 محفوظ يا کاربوہايڈريٹ پھل زياده ۔ تو ہو کی نہ چھانٹ نٹ کا

 نا مقابلہ ۔يہ ہيں تے کر مقابلہ سے ايکروسپرے لئے کے توانائی

 اور کيٹروں کو ان بلکہ ہے کرتا زورمک کو رختوں د ف صر

 پھل سال يکا ہے۔ بناديتا حساس بھی لئے کے پيش کی سورج

 جب تاہے ہو تب بھی مسئلہ کا لگنے نہ سال دوسرے اور لگنے

 کی پھل حل کا ئل مسا تمام ان ئے۔اج چھوڑديا پھل زياده پر درخت

 ۔ ہے چھدرائی

 :چھدرائی کی پھل سے يقہ طر دستی

 ذريعے جسکے ہے يقہ طر دستی ايک چھدرائی تھ سا کے ہاتھ

 اور ہے سکتا جا يا ھا بڑ سائز کا پھل کر گر پھل قبل سے برداشت

 چھدرائی ۔ ہے سکتی جا کی کمی خواه طرخا ميں تعداد کی پھل

 ليکن ہے اہم سے سب چھدرائی سے تھ ہا ميں وںيق طر تمام کے

 کی اقسام اعلی ہے طلب محنت اور سست بہت ر کا طريقہ يہ

 آمدنی ذريعے کے چھدرائی سے تھ ہا ميں کينوں کہ جيسا نسلوں

 کرنيول خاص اقسام دوسری ۔کچھہے ممکن اضافہ خواه طرخا ميں

 خاصی ميں نیدمآ سے کار طريقہ اس کے ئیچھدرا بھی ميں

 ہے۔ ممکن اضافہ حدتک

 کے نے کر پيک اور توڑنے پھل سے کار يقہ طر کے چھدرائی

 ميں آخر کے سٹيج پہلی جو پھل وه ہے تا جا کيا کم کو اخراجات

کا سائز چھوٹے بھی بعد کے بڑہوتریيقينا وه ہے تا جا ره ٹا چھو ً 

 کسی کہ ہے ميں اسی بہتری کيلئے اضافہ ميں آمدن ہے رہتا

 بجائے جائے ليا تڑوا کو پھل کے سائز چھوٹے کر دے کورقم

 سے اس ميں نے کر پيک اور کوتوڑنے پھل بعدميں کہ اسکے

 ۔ ہو ضياع کا اخراجات زياده
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Time of hand Thinning: Hand thinning is normally car‐
ried out a er natural fruit drop has finished at the be‐
ginning of the stage‐II. Thinning as early as possible will 
have the most effect on fruit size. But thinning slightly 
later will allow small and scarred fruit to be more easily 
iden fied and subsequently removed. 

Hand thinning normally starts in mid of July to early 
August in Kinnow mandarin when fruit size is about 30‐
40 mm in diameter. Fruit size smaller than 30 mm are -30 
more difficult to locate in the canopy. 30 

Factors needed for Fruit Thinning: 

1. The appropriate crop load is dependent on varie‐
ty and growing district. 

1 
2. Tree health and age, cultural prac ces and prun‐

ing program. (Good healthy trees will be able to 
carry more large fruit than weaker one). 2 

3. Fruits should be evenly spaced. 

4. Leave fruit on healthy branches. 

Methodology of Hand Thinning: 3 

i. What needed: 0.125m3 quadra c coun ng frame 
(0.5 m * 0.5 m * 0.5 m) with 0.5 m prongs at each cor‐
ner can help to develop an image for the required crop 
density. It can be used both before and a er the thin‐

4 

ning. 

فريم  m30.125چوکور

1 

m30.125 

0.5 

Make the frame out of aluminum tubes or PVC plas c 
pipes to reduce the weight. 

A small Clipboard can also be a ached for holding the 
recording sheet. 

ii. Placement of Frame: 

 : تعين کا وقت کے چھدرائی سے ہاتھ

 پھل جب ہے تا ہو شروع تب وقت سب منا کا چھدرائی سے ہاتھ
 اور ۔ )گرنا کا پھل ميں جون( ہے تا جا ہو بند گرنا پر ورط قدرتی
 ليکن ۔ ہے ہوتا رہا ہو داخل ميں مرحلے دوسرے کے نمو پھل

 زده شانن اور سائز چھوٹے سے نے کر ليٹ سا تھوڑا کو چھدرائی
 ميں گرانے کو پھل اور ہے مددملتی کافی ميں نشاندہی کی پھل

 ۔ ہے تی ہو آسانی

 کے جوالئی ه ما وقت مناسب کا چھدرائی سے ہاتھ ميں کينوں
 کاسائز پھل جب ہے تا ہو تک آغاز کے اگست ماه سے درميان
 کی پھل چھوٹے سے سائز ميٹر ملی ہے۔ تا ميٹرہو ملی
 ہے۔ تی ہو سے مشکل ہتب نشاندہی

 :عوامل ضروری لئے کے چھدرائی کی پھل

 پر لعض اس اور قسم کی کاانحصاراس بوجھ مناسب کے فصل ۔

 ہو۔ گيا ياک کاشت اسے ميں جس ہے تا ہو

 درخت وه( چھانٹ اموراورکانٹ کاشتی ، صحت کی درخت ۔

 نسبت کی وںدرخت ورکمز ہيں۔وه تے ہو اچھے ميں صحت جو

 ۔ ) ہيں رکھتے صالحيت کی پيداکرنے پھل زياده

 چاہيے۔ ہونا پر فاصلے يکساں پھل ۔

 يں۔اگر مت کو پھل ودج مو پر مندشاخوں صحت ۔

 :کار طريقہ کا چھدرائی سے تھ ہا

 ہے۔ کی چيز کسی ضرورت /چاہيے کيا ۔

 فريم چوکور کيلئے نے کر گنتی کی پھل

 پر نے کو ہر جسکے .ہے جاتا يا بنا

 ہے۔

 تی ہو نگيں ٹا کی ميٹر

 ۔ ہوتاہے استعمال ليئے کے اعدادوشمار کے برداشت کی فصل فريم

 استعمال ميں اوقات دونوں کے اوربعد پہلے سے چھدرائی فريم يہ

 ۔ جاسکتاہے کيا

 کم وزن کا يم فر ۔تاکہ چاہيے ہونا بنا کا پالسٹکيا مينيم ايلو فريم

 ۔ہو کم سے

 چاہے لگانی بھی )تختی (بورڈ کلپ سے چھوٹا ايک اوپر کے فريم

 جاسکے۔ لکھے اعدادوشمار کے پھل کيااوپر اس تاکہ

 : جگہ کی رکھنے کو فريم ۔ 2

1. The frame is placed in the tree canopy with the 
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2 

3 

the ground. 

 With the prongs towards the trunk and outer edge of سے زمين ریہوا ہوں رفط کی ندرا کی درخت نگيں ٹا

 the frame at edge of canopy, at height of 1‐2.5 m from چاہے برہونابرا کے تیچھا نیعی نچاوا ٹرمي

 کے يبرتت کسی يربغاور نبداری جا يرغ کو فریم ۔

 کھيں۔ر ميں درخت

 نحصارا کا تعداد کی نےلگا فریم وپرا ک ختدر ایک ۔

 ختدر نییع ہے پر نظام کے درختوں لگے ميں باغ

 ہيں۔ گئے ئےلگا ميں سسٹم کسی

 تبہرم 20-25 کم از کم ميں ک بال کے ایکڑ ایک ۔ 4

 سطوا کے ھلپ پراو کے درخت اکہت لگائيں فریم

 یقہرط کا رکھنے کو فریم سکيں۔ ہو معلوم مارشاعدادو

  .Place the frame in the tree without any biasedness .2 تبدیل جگہ کی فریم بعد کے نےرکھ فریم بار ایک ۔ 5

 یا ہو کم پھل دران کے فریم ہےچا ے،يہاچ نیکر نہيں

 ۔ زیاده

 گن اسکو ہوگال پھل جتنا ندرا کے فریم الےو گنتی ۔ 6

3. The number of frame counts you undertake per tree 
depends upon the plan ng system used in the orchard. 

4. Place 20‐25 frame count/ acre (block), to get the av‐

 لے۔ لکھ وپرا کے بورڈ لپک کر
erage of fruits number/ tree. 

5. Do not alter the posi on of coun ng frame even if 
 پھل کا سبزرنگ اوقات عضب دران کے رختد نےگھ ۔ 7

 کہ ہے یہ قہطری کابہترین نےھکدی کو اس۔ تاآ يںہن نظر

 آگے کو اخوںش /جھنڈ کے درخت سےمدد کی ہاتھ

 باآسانی بھی پھل ئےوہ پےچھ رحط اسریں۔ک ھےپيچ

 گے۔ يںئاج آ نظر

 جو کریں نہ ملاش ميں یگنت ھلپ یساا ئی کو ۔ 8

there is li le or more fruit within frame. 

6. Count the number of fruit within coun ng frame. 

7. Green fruit are some mes difficult to see in a dense 
canopy, so move your hands through the canopy to un‐
cover any fruit hidden by the foliage. 

8. Do not count any fruit which are about to fall (Pale in 

 ہو۔ ٹاوھچ سائزميں یا ہو زرد واالہو، نےرگ

 واال نےگر پھل جو کہ تا ہالئيں کو جھنڈ کے ختدر ۔ 9

 جائے۔ گر وه ہے

colour and smaller in size) 

9. Brush the foliage to knock off any fruit about to fall. 

10. Record data on recording sheet. 

Thinning of Fruit: If the average number of fruit/ frame 

 is 10‐12, then there is no need for fruit thinning. In case تاکہ لکھيں پراو کہ بوڈ کلپ مارشاعدادو کے پھل ۔10

 و۔ہ نیاسآ ميں نےرکھدیا

 :چھدرائی کی پھل ۔ 3

 ادودداععب کہ نےلگا یمرف نحصارا کا ئیھدراچ کی پھل

 10- تعداد اوسط کی پھل ميں فریم ۔اگر ہےوتاہ پر ارشم

 گرا ليکن ی۔توہ نہيں ضرورت کی ئیچھدرارپھ توہو۔

 ہو یادهز سے 10-12 اددعت اوسط کی پھل پر ختدر ہر

fruits/ frame goes more than 10‐12 then Manual fruit 
thinning should be carried out necessarily. 

 ہے۔ ضروری انتہائی چھدرائی کی پھل سے تھ ہا تو

 پر توںاب ذیل رجہدرمنھتوپ ہے ضرورت کی چھدرائی اگر

 رائيںگ /یںتوڑ کو ھلپ زده اننش اور ئزسا ٹےچھو ے۔ہ ناضروری کر ملع
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3 

1. Thin small and blemished fruit. 

2. If there is cluster of fruits, then there is no need to 
thin out all the fruit cluster. If the fruit is posi oned on 
branch having low fruit set then there is no need to thin. 

 يں۔گرائ /یںتوڑ کو پھل زده اننش اور ائزس ٹےچھو ۔1

 اس تو ں ہو جودوم يںم شکل کی گچھے پھل گرا۔

 ميں گچھے نہيں۔ ضرورت کی انےرگ کو چھےگ تمام

 ہویا ابرخ جو کریں چھدرائی کی ھلپ اس رفص سے

 ۔ ہوالاو داغ

 عالوه کے اس جہاں اہوگل پر اخش ایسی پھل گرا ۔

 ضرورت کی نےگرا بھی سےا پھر تو ہو نہ پھل اور

 ں۔يہن

 ہا ورا ادویات ھرپ تو ہو کرنا کم دهزیا بہت پھل گرا۔

 اتاج کيا عمالتسا کا ںطریقو وںدون چھدرائی سے تھ

 تب ہے تا ہو ٹرمي لیم سائز کا پھل ہے۔جب

يں۔رائگ ھلپ ذدهننشا صرف سے يںم ھےگچ  کے اسہے۔اجات ياک کم کو پھل کے کر رےسپ لےپہ

 ے۔ہ جاتی کی چھدرائی سے تھ ہاعدب

 :فوائد کے چھدرائی

 ے۔ہااتجھ بڑ ئزسا کا ھلپ۔

 یادهز کو وںنود ختاوردر ھلپ سے نےوہ کم ھلپ۔
 ہے۔ بنتا کنمم ولحصکا نیوشر کی رجسو

 ے۔ہ آجاتی بہتری ميں قہئارذوا رنگ کے ھلپ ۔

 پا بوقا پر ہسئلم کے نےلگ پھل يںم سالوں دلمتبا ۔
 ے۔اہتکساج یا

 کم خدشات کے ٹنےوٹ نےت سے نے ہو کم پھل ۔
 ہيں۔ تےہوجا

 ے۔ہ تیاہومونر کمی ميں الؤپھ کے وںیراميب۔

آباد۔ فيصل یونيورسٹی زرعی پراجيکٹ۔ سٹرس پی ایل ایس آفيسر۔اے پراجيکٹ طاہر۔ توصيف رابطہ۔ برائے

4 

15-10 

3. If there is more fruit then remove/ thin blemished 
and damaged fruit. Combina on of hand and chemical 
thinning is used to reduce the fruit numbers when fruit 
are 10‐15mm in size, followed by hand thinning to fur‐
ther reduce the fruit numbers to the desired level. 

1Benefits: 
2 

3 

1. Maximize the fruit size. 

2. Less crowded fruit receive more sunlight. 

3. Improved Fruit colour and flavor 

4. Reduce the alternate bearing. 

5. Lessen the chances of limb breakage. 

6. Reduce the spread of diseases. 

4 

5 

6 
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