محمدحسین :
کود ،حاصالت گلپیام را سه چند ساخت
 ۱۵جدی ۱۳۹۷

محمد حسین یکی از کشاورزانی است که چندی قبل از سوی پروژه » «NVDAدر یک جریب زمین برایش نبات گلپی به شکل قطعهی
نمایشی کشت شد .محمد حسین و کشاورزان دیگر از سوی کارمندان فنی و مسلکی » «NVDAدر بخشهای هموارسازی یا Land
 ،Laser Levellingتنظیم و مدیریت سالم آب در مزرعه و نیز در بخش حفظ و نگهداشت سالم آب ،آموزشهای الزم را فرا گرفتند.
محمد حسین که از دیر زمانی در مزرعهاش مصروف کشت نباتات مختلف بوده ،در بارهی قطعه نمایشی گلپی چنین گفت« :ما با کشت
سبزیجات آشنایی کامل نداشتیم و نیز زمینهای ما هموار نبود ،بناً تا زمان فرا رسیدن حاصالت ،مزرعهمان را از  ۱۰تا  ۱۵دفعه آب
میدادیم .یک جریب زمین را در  ۴۵دقیقه آب میدادیم ۵۰-۶۰ ،کیلو گرام کود سیاه » «DAPو  ۷۰-۷۵کیلو گرام کود سفید یا
»«UREAدر یک جریب زمین استفاده میکردیم اما در وقت حاصالت از یک جریب زمین تنها  ۸۰۰۰افغانی درآمد به دست میآوردیم.
پس از آن که از سوی کارمندان فنی پروژه » «NVDAآموزشهای فنی دیدیم ،حاال یک جریب زمین را در  ۲۰دقیقه آبیاری میکنیم و نیز
حاصالت مان به مراتب بهتر شده است».
محمد حسین در بارهی استفاده از کودهای حیوانی و ایجاد یک بدیل مناسب برای این کودها گفت« :در ولسوالی مان کودهای حیوانی به
ندرت پیدا میشود ،به همین خاطر ما مطابق به آموزشهایی که فرا گرفتیم از بقایای بتهها و برگها به منظور ساختن کود استفاده
میکنیم ».
حاصالت گلپی این کشاورزان حاال در بازار مزار شریف و مناطق همجوار آن به بهای خوب فروخته شده و نیز در کمیت آن تغییر قابل
مالحظه به نظر میرسد .محمد حسین در حال حاضر از قطعهی نمایشیای که از سوی » «NVDAبرای او ساخته شده بود ،به اندازه
 ۱۳۰هزار افغانی درآمد دارد .کشاورزان این منطقه دو نوع تخم اصالح شده را استفاده میکنند که به نامهای گرمه و سرده یاد میشود.
تخمهای مذکور در سطح تولیدات گلپی کمک میکند و نیز حاصالت آن را از لحاظ کیفیت بهتر میسازد.

