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یک متخصص در بادامباغ:

به باغداران ،نوع گیالسی را پیشنهاد میکنیم
که  ۴۰۰هزار افغانی درآمدش بیشتر است

یــن روزهــا ،شــاخههای درختــان گیــاس در بادامبــاغ
کابــل ،مثــل شــهر کابــل پــر از ازدحــام اســت و فقــط
بگویــی کــه گیالسهــای قرمــز در زیــاد بــودن و
پررنــگ بــودن بــا برگهــای سرســبز رقابــت دارنــد.
شــاخههای درختــان گیــاس روبهپاییــن اســت،
زیــرا ســنگینی تراکــم میــوه ،باعــث شــده اســت کــه
اســتوار نماننــد.
کلکســیون ملــی گیــاس در بادامبــاغ  ۲۶نــوع
گیــاس دارد کــه در  ۲.۵جریــب زمیــن از ســال
 ۲۰۰۹بدینســو ســاخته شــده اســت .محققــان در
فــارم بادامبــاغ روی  ۲۶نــژاد (ورایتــی) درخــت
گیــاس تحقیــق کردهانــد و حــاال بــرای باغدارانــی
کــه باغهــای جدیــد گیــاس میســازند ،ســفارش
میکننــد کــه پیــش از ســاختن باغهــای تــازه ،بــا
آنــان مشــورت کننــد و بــه اصطــاح «خشــت اول»
را راســت بگذارنــد تــا مبــادا در آینــده درآمــد کــم
داشــته باشــند یــا حــس پشــیمانی کننــد.
ســیداحمد محقــق بخــش باغــداری در بادامبــاغ
اســت .او کــه در میــان درختــان کلکســیون ملــی
گیــاس گشــت مــیزد ،بــه زمیندارانــی کــه
میخواهنــد زمینهایشــان را باغهــای گیــاس
بســازند ،گفــت کــه بیاینــد و بــه اســاس مشــورتهای
محققــان وزارت زراعــت ،تصمیــم بگیرنــد کــه چــی
نــوع نهــال گیــاس برایشــان ســودآور اســت.
از میــان  ۲۶نــوع درخــت گیالســی کــه در بادامبــاغ
رویــش تحقیــق شــده ،ایــن محقــق میگویــد کــه
 ۱۰نــوع آن ارزشمنــد بــرای مارکیــت و تجــارت
اســت .او میگویــد کــه ایــن  ۱۰نــوع ،ظرفیــت
تولیــد خــوب و بــازار مناســب را دارد .امــا بــه طــور
مشــخص ،در حالــی کــه نمیتوانــد بــه همــه
زمینهــا ،یــک چیــز را پیشــنهاد کنــد ،ولــی بــا
توجــه بــه تحقیقاتــی کــه در بادامبــاغ کردهانــد،
میگویــد کــه اگــر شــرایط مثــل همینجــا باشــد،
بــه باغــداران گیــاس ،نــوع درختــان «گزیــا »۵و
«مگزیمــا »۱۴را پیشــنهاد میکنــد
ســیداحمد متخصــص باغــداری در بــارم بادامبــاغ
میگویــد« :تحقیقاتــی کــه کردیــم ،یــک ورایتــی
[نــژاد] را تمــام مشــخصاتش را بررســی میکنیــم
بــه اســاس ایــن تحقیقــات ورایتــی را بــه باغــداران
معرفــی میکنیــم».
او میگویــد کــه ســاختن و داشــتن بــاغ گیــاس،
ارزشمنــد اســت ،زیــرا آنــان  ۱۰نــوع گیــاس کــه
بــرای درآمــد و فــروش خــوب اســت را مشــخص
کردهانــد و باغــداران میتواننــد از آنهــا بــا مشــورت
محققــان اســتفاده کننــد.
او میگویــد« :درختــان گیــاس عمرشــان متفــاوت
اســت ،مث ـ ً
ا روســتاک «مهلــب» یــا تخمــی ،یــک
مقــدار در برابــر امــراض و آفــات و خشکســالی
حســاس اســت ،امــا «گزیــا  »۵و «مگزیمــا »۱۴
نظــر بــه مهلــب مقــاوم اســت کــه تقریبـ ًا  ۲۰تــا ۲۵
ســال عمــر دارنــد».
انجنیــر ســیداحمد میگویــد« :پایــهی مــادری
مهلــب در یــک جریــب  ۶۰درخــت فاصلــه بیــن
دو درخــت  ۵.۵متــر و فاصلــهی دو قطــار  ۶۰متــر
اســت ،امــا گزیــا  ۵و مگزیمــا  ۱۴در یــک جریــب

 ۱۴۰۰درخــت شــانده میشــود ،حاصــات گزیــا ۵و
مگزیمــا ۱۴نســبت بــه مهلــب بســیار اســت».
در حالــی کــه مهلــب  ۷۰ -۵۴کیلــو در هــر درخــت
گیــاس میدهــد ،امــا بــا ایــن تفــاوت کــه هــر
درخــت آن ،ســاحهی زیــادی را اشــغال میکنــد
(در یــک جریــب  ۶۰درخــت) در حالــی کــه گزیــا۵
و مگزیمــا ۱۴در هــر درخــت  ۲۵کیلــو حاصــل
میدهــد کــه بــا غــرس شــدن یــک هــزار و ۴۰۰
نهــال در یــک جریــب ،حاصــل چنــد برابــر نســبت
بــه مهلــب دارد.
انجنیــر ســیداحمد میگویــد« :گزیــا ۵مقاومتــر
اســت و میــوهی زیــاد میگیــرد ،یعنــی  ۲۵کیلــو در
یــک درخــت حاصــل میدهــد ،در هــر جریــب از
ایــن ورایتــی [نــژاد] یکهــزار و  ۴۰۰درخــت شــانده
میشــود کــه  ۳۵۰هــزار تــا  ۴۰۰هــزار افغانــی
درآمــدش نســبت بــه مهلــب بــرای باغــدار زیادتــر
اســت».
او میگویــد بــا آب و هوایــی کــه آنــان تحقیــق
کردهانــد ،بــه احتمــال زیــاد ،گزیــا ۵و مگزیمــا۱۴
بــرای باغــداران مناســب اســت و پردرآمــد اســت.
امــا بــاز هــم تأکیــد میکنــد کــه «توصیــه مــا ایــن
اســت کــه باغــداران از باغــداران مشــورت بگیرنــد
تــا انتخــاب درســت بــرای باغهایشــان داشــته
باشــند».
در باغــداری ،تنهــا مســألهی شــاندن درختــان
مناســب مهــم نیســت ،بلکــه بــه گفت ـهی محققــان
اجــرای عملیــات زراعتــی ،اهمیــت فراوانــی دارد .در
ایــن روزهــا کــه گیالسهــای بادامبــاغ رســیده،
کارگــران ایــن فــارم بــا احتیــاط فــراوان بــه کار
جمــعآوری محصــوالت میپردازنــد.
خوانیــن مومنــد ،کارگــر ۱۸ ،ســال اســت کــه
در بادامبــاغ کار میکنــد .میگویــد« :در
کلکســیونهای ملــی بادامبــاغ کار کنــم ،حالــی
وقــت جم ـعآوری میــوه اســت ،گیــاس جم ـعآوری
میشــود ،بــه سیســتم درســت میچینیــم ،بــه
ایــن خاطــر بــه شــاخهها آســیب نمیزنیــم ،ایــن
شــاخهها ســال دیگــر بــاز میــوه میگیرنــد ،اگــر بــه
سیســتم درســت میــوهی باغهــا چیــده نشــود ،باعــث
میشــود کــه ســال آینــده شــاخهای آســیبدیده

دیگــر میــوه نگیــرد».
آقــای مومنــد میگویــد« :میوههــای خوبــش را
میچینیــم و خرابــش را دور میاندازیــم ،هــدف
مــا ایــن اســت کــه بــه صــورت بســیار درســت،
ایــن محصــوالت را جمــع کنیــم و همچنــان باعــث
خرابــی درختــان نشــویم».

کلکسیون ملی گیالس
در بادامباغ  ۲۶نوع
گیالس دارد که در ۲.۵
جریب زمین از سال ۲۰۰۹
بدینسو ساخته شده است.
محققان در فارم بادامباغ
روی  ۲۶نژاد (ورایتی)
درخت گیالس تحقیق
کردهاند و حاال برای
باغدارانی که باغهای
جدید گیالس میسازند،
سفارش میکنند که پیش
از ساختن باغهای تازه،
با آنان مشورت کنند و به
اصطالح «خشت اول» را
راست بگذارند تا مبادا در
آینده درآمد کم داشته
باشند یا حس پشیمانی
کنند.
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Build Worm Composting Bin

By: Hashmatullah Habibi

The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL)
through National Horticulture
and Livestock Program (NHLP)
has built an animal fertilizer producing and processing factory in “
Karho” village of Laghman province to produce quality animal fertilizer.
The composition of the fertilizer
is dung, worm, water, clover, and
alfalfa. The factory has been operational for the past two years and
produces 700-2,000 kilograms of
fertilizer six times a year.
The fertilizer is free of bacteria,
viruses, and insects, which is very
effective for lands
This manure is free of bacteria,
viruses and insects, which is very
effective for the lands and gardens. The fertilizer combines with
potassium, nitrogen, phosphorus
and iron which grows seedlings
fast.
hamsuddin, one of the gardeners
and owner of the producing center,
says, “The preparation process of
this fertilizer is that we first transfer the raw material from Jalala-

150

bad dairy farms to this center; we
import the worm free from Iran,
and then we sprinkle some water
on it in order to moisturize and
disintegrate the spillage. Then we
let it to dry and prepare it.”
He adds, “The worms that we import eat everything except iron,
glass, and plastic. The fertilizer
which we make is free of bacteria,
viruses, and insects. The fertilizer
combines with potassium, nitrogen, phosphorus and iron.”
Shamsuddin explains, “The fertilizer produced must be riddled
twice a day, both in the morning
and evening, to unrest the worms
and wake them up. The fertilizer
must also be sprinkled in order

to moisturize and disintegrate the
spillage.”
He further stated that the fertilizer is produced once a month and
through NHLP assistance and
campaign, each kilo of which is
sold 25-35 AFN.
The farmer stressed that this task
stipulates large machines; therefore, he calls on the Ministry of
Agriculture, Irrigation, and Livestock (MAIL) to buy large processing machines for him to increase
his production. He also hopes that
the imports of malnourished fertilizers are prevented.
The owner of the factory says,
“Our request from the Ministry
of Agriculture, Irrigation, and

Livestock (MAIL) is to provide
us with large fertilizer processing
and producing machines because
each time we riddle, large number
of worms get eliminated and this
create problem for us.”
Shamsuddin concluded his speech
by saying that he has sold fertilizers to gardeners and farmers of diffident provinces such as Kunduz,
Kabul, Laghman, and Nangarhar.
It should be noted that the Ministry of Agriculture, Irrigation
and Livestock (MAIL) build these
centers in order to empower farmers and bring changes in their
lives. It is planned that six fertilizer producing centers will be built
in Nangarhar province this year.
So far, three fertilizer producing
centers have been built in Nangarhar, Laghman, and Kunar provinces.
Unlike chemical fertilizers, organic manures improve soil quality
and promote crop growth. These
manures also have a number of
other benefits. Organic manures
provide nutrients that are important for growth of plants. They
act slower and are gentler as compared to chemical fertilizers
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