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یــن روزهــا، شــاخه های درختــان گیــاس در بادام بــاغ 
کابــل، مثــل شــهر کابــل پــر از ازدحــام اســت و فقــط 
ــودن و  ــاد ب ــز در زی ــای قرم ــه گیاس ه ــی ک بگوی
پررنــگ بــودن بــا برگ هــای سرســبز رقابــت دارنــد. 
شــاخه های درختــان گیــاس روبه پاییــن اســت، 
زیــرا ســنگینی تراکــم میــوه، باعــث شــده اســت کــه 

اســتوار نماننــد.
کلکســیون ملــی گیــاس در بادام بــاغ ۲۶ نــوع 
گیــاس دارد کــه در ۲.۵ جریــب زمیــن از ســال 
ــان در  ــت. محقق ــده اس ــاخته ش ــو س ۲۰۰۹ بدین س
فــارم بادام بــاغ روی ۲۶ نــژاد )ورایتــی( درخــت 
ــی  ــرای باغداران ــد و حــاال ب ــق کرده ان گیــاس تحقی
ــفارش  ــازند، س ــاس می س ــد گی ــای جدی ــه باغ ه ک
ــا  ــازه، ب ــای ت ــاختن باغ ه ــش از س ــه پی ــد ک می کنن
ــان مشــورت کننــد و بــه اصطــاح »خشــت اول«  آن
ــم  ــد ک ــده درآم ــادا در آین ــا مب ــد ت ــت بگذارن را راس

ــد. ــیمانی کنن ــا حــس پش ــند ی ــته باش داش
ســیداحمد محقــق بخــش باغــداری در بادام بــاغ 
ــی  ــیون مل ــان کلکس ــان درخت ــه در می ــت. او ک اس
کــه  زمین دارانــی  بــه  مــی زد،  گشــت  گیــاس 
باغ هــای گیــاس  را  زمین های شــان  می خواهنــد 
بســازند، گفــت کــه بیاینــد و بــه اســاس مشــورت های 
ــد کــه چــی  محققــان وزارت زراعــت، تصمیــم بگیرن

ــت. ــودآور اس ــان س ــاس برای ش ــال گی ــوع نه ن
ــاغ  ــوع درخــت گیاســی کــه در بادام ب از میــان ۲۶ ن
ــه  ــد ک ــق می گوی ــن محق ــده، ای ــق ش ــش تحقی روی
ــارت  ــت و تج ــرای مارکی ــد ب ــوع آن ارزش من ۱۰ ن
اســت. او می گویــد کــه ایــن ۱۰ نــوع، ظرفیــت 
ــه طــور  ــا ب ــازار مناســب را دارد. ام ــد خــوب و ب تولی
بــه همــه  نمی توانــد  کــه  حالــی  در  مشــخص، 
ــا  ــی ب ــد، ول ــنهاد کن ــز را پیش ــک چی ــا، ی زمین ه
توجــه بــه تحقیقاتــی کــه در بادام بــاغ کرده انــد، 
ــد،  ــا باش ــل همین ج ــرایط مث ــر ش ــه اگ ــد ک می گوی
ــا۵« و  ــان »گزی ــوع درخت ــاس، ن ــداران گی ــه باغ ب

»مگزیمــا۱۴« را پیشــنهاد می کنــد
ــاغ  ــارم بادام ب ــداری در ب ــص باغ ــیداحمد متخص س
ــی  ــک ورایت ــم، ی ــه کردی ــی ک ــد: »تحقیقات می گوی
ــم   ــی می کنی ــخصاتش را بررس ــام مش ــژاد[ را تم ]ن
ــه باغــداران  ــی را ب ــات ورایت ــن تحقیق ــه اســاس ای ب

معرفــی می کنیــم.«
ــاس،  ــاغ گی ــتن ب ــاختن و داش ــه س ــد ک او می گوی
ــوع گیــاس کــه  ــان ۱۰ ن ــرا آن ــد اســت، زی ارزش من
ــخص  ــت را مش ــوب اس ــروش خ ــد و ف ــرای درآم ب
کرده انــد و باغــداران می تواننــد از آن هــا بــا مشــورت 

ــد. ــان اســتفاده کنن محقق
ــاوت  ــان متف ــاس عمرش ــان گی ــد: »درخت او می گوی
ــک  ــا تخمــی، ی ــب« ی ــًا روســتاک »مهل اســت، مث
مقــدار در برابــر امــراض و آفــات و خشک ســالی 
ــا ۱۴«  ــا ۵« و »مگزیم ــا »گزی ــت،  ام ــاس اس حس
نظــر بــه مهلــب مقــاوم اســت کــه تقریبــًا ۲۰ تــا ۲۵ 

ــد.« ســال عمــر دارن
مــادری  »پایــه ی  می گویــد:  ســیداحمد  انجنیــر 
ــن  ــه بی ــت فاصل ــب ۶۰ درخ ــک جری ــب در ی مهل
ــر  ــار ۶۰ مت ــه ی دو قط ــر و فاصل ــت ۵.۵ مت دو درخ
ــب  ــا ۵ و مگزیمــا ۱۴ در یــک جری ــا گزی اســت، ام

۱۴۰۰ درخــت شــانده می شــود، حاصــات گزیــا۵ و 
ــت.« ــیار اس ــب بس ــه مهل ــبت ب ــا۱۴ نس مگزیم

ــو در هــر درخــت  ــی کــه مهلــب ۵۴- ۷۰ کیل در حال
ــر  ــه ه ــاوت ک ــن تف ــا ای ــا ب ــد، ام ــاس می ده گی
درخــت آن، ســاحه ی زیــادی را اشــغال می کنــد 
)در یــک جریــب ۶۰ درخــت( در حالــی کــه گزیــا۵ 
و مگزیمــا۱۴ در هــر درخــت ۲۵ کیلــو حاصــل 
ــزار و ۴۰۰  ــک ه ــدن ی ــرس ش ــا غ ــه ب ــد ک می ده
ــر نســبت  ــد براب ــب، حاصــل چن ــک جری ــال در ی نه

ــب دارد.  ــه مهل ب
انجنیــر ســیداحمد می گویــد: »گزیــا۵ مقاوم تــر 
ــو در  ــی ۲۵ کیل ــرد، یعن ــاد می گی ــوه ی زی اســت و می
ــب از  ــر جری ــد، در ه ــل می ده ــت حاص ــک درخ ی
ایــن ورایتــی ]نــژاد[ یک هــزار و ۴۰۰ درخــت شــانده 
می شــود کــه ۳۵۰ هــزار تــا ۴۰۰ هــزار افغانــی 
ــر  ــدار زیادت ــرای باغ ــب ب ــه مهل ــبت ب ــدش نس درآم

ــت.« اس
او می گویــد بــا آب و هوایــی کــه آنــان تحقیــق 
ــا۱۴  ــا۵ و مگزیم ــاد، گزی ــال زی ــه احتم ــد، ب کرده ان
ــت.  ــد اس ــت و پردرآم ــب اس ــداران مناس ــرای باغ ب
امــا بــاز هــم تأکیــد می کنــد کــه »توصیــه مــا ایــن 
ــد  ــورت بگیرن ــداران مش ــداران از باغ ــه باغ ــت ک اس
تــا انتخــاب درســت بــرای باغ های شــان داشــته 

ــند«. باش
درختــان  شــاندن  مســأله ی  تنهــا  باغــداری،  در 
ــان  ــه ی محقق ــه گفت مناســب مهــم نیســت، بلکــه ب
ــی دارد. در  ــت فراوان ــی، اهمی ــات زراعت اجــرای عملی
ایــن روزهــا کــه گیاس هــای بادام بــاغ رســیده، 
ــه کار  ــراوان ب ــاط ف ــا احتی ــارم ب ــن ف ــران ای کارگ

می پردازنــد.  محصــوالت  جمــع آوری 
خوانیــن مومنــد، کارگــر، ۱۸ ســال اســت کــه 
»در  می گویــد:  می کنــد.  کار  بادام بــاغ  در 
کلکســیون های ملــی بادام بــاغ کار کنــم، حالــی 
ــوه اســت، گیــاس جمــع آوری  ــت جمــع آوری می وق
بــه  درســت می چینیــم،  بــه سیســتم  می شــود، 
ــن  ــم، ای ــیب نمی زنی ــاخه ها آس ــه ش ــر ب ــن خاط ای
ــاز میــوه می گیرنــد، اگــر بــه  شــاخه ها ســال دیگــر ب
سیســتم درســت میــوه ی باغ هــا چیــده نشــود، باعــث 
ــیب دیده  ــاخ های آس ــده ش ــال آین ــه س ــود ک می ش

ــرد.« ــوه نگی ــر می دیگ
آقــای مومنــد می گویــد: »میوه هــای خوبــش را 
هــدف  می اندازیــم،  دور  را  خرابــش  و  می چینیــم 
ــت،  ــیار درس ــورت بس ــه ص ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای م
ــان باعــث  ــم و هم چن ــن محصــوالت را جمــع کنی ای

ــویم.« ــان نش ــی درخت خراب

کلکسیون ملی گیالس
 در بادام باغ ۲۶ نوع 

گیالس دارد که در ۲.۵ 
جریب زمین از سال ۲۰۰۹ 
بدین سو ساخته شده است. 
محققان در فارم بادام باغ 
روی ۲۶ نژاد )ورایتی( 
درخت گیالس تحقیق 
کرده اند و حاال برای 
باغدارانی که باغ های 

جدید گیالس می سازند، 
سفارش می کنند که پیش 
از ساختن باغ های 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.

یک متخصص در بادام باغ:

به باغداران، نوع گیالسی را پیشنهاد می کنیم
 که ۴۰۰ هزار افغانی درآمدش بیش تر است
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The Ministry of Agriculture, Ir-
rigation and Livestock (MAIL) 
through National Horticulture 
and Livestock Program (NHLP) 
has built an animal fertilizer pro-
ducing and processing factory in “ 
Karho” village of Laghman prov-
ince to produce quality animal fer-
tilizer.
The composition of the fertilizer 
is dung, worm, water, clover, and 
alfalfa. The factory has been oper-
ational 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 gar-
dens. 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 trans-
fer the raw material from Jalala-

Ministry of Agriculture
 Build Worm Composting Bin

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 im-
port eat everything except iron, 
glass, and plastic. The fertilizer 
which we make is free of bacteria, 
viruses, and insects. The fertilizer 
combines with potassium, nitro-
gen, phosphorus and iron.”
Shamsuddin explains, “The fer-
tilizer 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 fertiliz-
er 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; there-
fore, he calls on the Ministry of 
Agriculture, Irrigation, and Live-
stock (MAIL) to buy large process-
ing machines for him to increase 
his production. He also hopes that 
the imports of malnourished ferti-
lizers 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 fertiliz-
ers to gardeners and farmers of dif-
fident provinces such as Kunduz, 
Kabul, Laghman, and Nangarhar.
It should be noted that the Min-
istry of Agriculture, Irrigation 
and Livestock (MAIL) build these 
centers in order to empower farm-
ers and bring changes in their 
lives. It is planned that six fertiliz-
er producing centers will be built 
in Nangarhar province this year. 
So far, three fertilizer producing 
centers have been built in Nangar-
har, Laghman, and Kunar prov-
inces.

Unlike chemical fertilizers, organ-
ic manures improve soil quality 
and promote crop growth. These 
manures also have a number of 
other benefits. Organic manures 
provide nutrients that are impor-
tant for growth of plants. They 
act slower and are gentler as com-
pared to chemical fertilizers
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به شماره رایگان 150 زنگ  بزنید و مشکالت تان را
 با متخصصین وزارت زراعت در میان بگذارید، به زودترین 

فرصت به مشکالت تان پاسخ داده خواهد شد.
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