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دهقان
هفته نامه

نقش زنان هراتی از کشت
تا برداشت گندم

بانو فریما
با ابراز خرسندی از
خدمات وزارت زراعت که
برایش ارایه شده ،گفت:
«هموارکاری [لیزر لیول]
زمینمان و ایجاد کانال آبی
برای ما ،سبب زیاد شدن
حاصالت ما شده است ،ما
تمام مصارف خانوادهی
خودمان را با کشت گندم
و زراعتهای دیگر به
دست میآوریم ،و زندهگی
خودمان را میچالنیم».
بانو فریما در اخیر خواست
تا با او در کشت و فراهم
سازی تخم اصالح شده ،کود
کیمیایی و تراکتور به خاطر
ُقلبه زمین و ایجاد سردخانهها
به خاطر حفظ محصوالت
زراعتیشان همکاری شود تا
باشد به گفتهی او حاصالت
بیشتر زراعتی به دست
بیاورند.
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سرمایهگذاران
امیدها را گسترش بدهند
 طاهره صمدی ،فارغ اقتصاد و توسعهی زراعتی انستیتوت زراعت کابل

کندوی تجربه و دانش
در والیت بلخ

باغی در بلخ ،مرکز تحقیقی برای دانشجویان
زراعت است.

باغی که در آن بیش از  ۱۰۰نوع میوه
موجود است!
 شجاعالحق نوری

هــوا گــرم اســت و ســوزان .گرمــی هــوا
باالتــر از  ۴۱درجــه ســانتی گــراد اســت .بــا
پیــر مــردی آشــنا میشــویم کــه بــا اشــتیاق
تمــام ،بــه دیــدن بــا غ و فارمهــای مالــداری
و مرغــداریاش فــرا میخواندمــان کــه بــه
همــکاری وزارت زراعــت ســاخته شــده اســت.
بــا داخــل شــدن بــه ایــن بــاغ ،انــواع میوههــای
رنگارنــگ را میبینیــد و در آن بیــش از ۱۰۰
نــوع میــوهی داخلــی و خارجــی موجــود اســت.
انــواع شــفتالو ،نــاک ،ســیب ،انگــور ،بــادام
شــلیل ،زردآلــو ،تــوت ،انــار ،بهــی ،گیــاس،
آلــو ،آلوچــه و ...در ایــن بــاغ شــانده شــده اســت.
مالــک ایــن بــاغ حاجــی اکــرم هاشــمی اســت.
او باشــندهی ولســوالی دهــدادی والیــت بلــخ
میباشــد .بــه گفتــهی او ،پــس از  ۲۸ســال
زندهگــی در خــارج از کشــور ،بــه افغانســتان
آمــده و  ۲۵جریــب زمیــن را بــه کمــک ریاســت
زراعــت بلــخ ،تنهــا در همیــن بــاغ نهــال و
گل شــانده و یــک فــارم گاوداری و دو حــوض
ماهیپــروری در آن نیــز ســاخته اســت.
ایــن مــرد ســند ماســتری اش را از کشــور
دوســت هندوســتان به دســت آورده و از ســالیان
قدیــم آرزوی ایجــاد چنیــن مکانــی را داشــت،
بــه گفتــهی خــودش بــه علــت جنگهــای
داخلــی بیــرون از وطــن رفتــه بــود ،بــا آمــدن
تحــول و نظــام نویــن بــه کشــور برگشــته و در
ایــن بخــش فعالیــت میکنــد.
حتــا دانشــجویان زراعــت بلــخ و والیتهــای
همجــوار آن بــه خاطــر آموختــن و تحقیقــات

بیشتــر بــه ایــن بــاغ میآینــد.
بتههــای زینتــی و میوههــای ایــن بــاغ از
هنــد ،ترکیــه ،ایتالیــا ،کانــادا و ایــران آورده
شــده و مــکان تفریحــی زیبایــی را ایجــاد کــرده
اســت.
« ۱۴ســال از آمدنــم از کانــادا میشــود ،مــه
درس و رشــتهام زراعــت و اقتصــاد خواندیــم
و ماســتری دارم ،دانشــجویان بخــش وترنــری
و زراعــت هــم اینجــا میآینــد ،از بــاغ مــن
دیــدن میکننــد و تجــارب نــو را بــا ایشــان
در میانگــذاری میکنــم و کارهــای عملــی
را برایشــان یــاد میدهــم ،دانشــی کــه
محــدوده علمــی و فکــری خــود دارم بــا آنهــا
در میــان میگــذارم ،کارهــای مــن کار مــن
میباشــد».
آقــای هاشــمی از همکاریهــای وزارت زراعــت
نیــز سپاســگزاری کــرد و گفــت کــه برنام ـهی
ملــی باغــداری و مالــداری وزارت زراعــت
صدهــا نهــال را برایــش کمــک کــرده اســت.
او میگویــد« :مــادر اســتاکها نــزد مــن
اســت .میوههایــی کــه رایــج دنیــا اســت در
اینجــا داریــم در ضمــن رود اســتاک دارم،
 ۳۰نــوع آلــو ۳۰ ،نــوع زردآلــو  ۳۵نــوع انگــور،
قطعــات نمایشــی گل و نــاک جــور کردیــم ،بــر
دانشــجوها در کنــار ایــن ،نهالهــا را معرفــی
میکنیــم ،از آغــاز شــاندن نهــال تــا مرحلــه
شــاخ هبُری ،کوددهــی و تطابــق درخــت بــا
محیــط را آمــوزش میدهیــم».
بایــد گفــت کــه آموزشدهــی روشهــای

یک هزار و  ۵۰۰کیلو پیاز زعفران

به بانوان زعفرانکار بغالن توزیع شد

در ادام ـهی تالشهــا بــرای ترویــج و افزایــش
حاصــات زعفــران و رشــد اقتصــاد خانمهــای
زراعتپیشــه ،ایــن بــار یــک هــزار و ۵۰۰
کیلــو گــرام پیــاز زعفــران بــرای  ۱۰خانــم
زراعتپیشــه در ولســوالیهای بنــو ،خنجــان،
دوشــی ،نهریــن و پلخمــری مرکــز والیــت
بغــان ،از طــرف برنامــهی ملــی باغــداری و
مالــداری  NHLPوزارت زراعــت توزیــع شــد.
عبدالغیــاث صدیقــی رییــس زراعــت،
آبیــاری و مالــداری والیــت بغــان گفــت:
«ریاســت اقتصــاد خانــواده وزارت زراعــت،
پروگرامهــای و پالنهــای جامعــی را بــرای
بلنــد بــردن ســطح اقتصــادی زنــان در سرتاســر
افغانســتان دارد و امــکان دارد در آیندههــای
نزدیــک تطبیــق گــردد ».او افــزود« ،زنــان

زراعتپیشــه از جملــه کســانی هســتند کــه
در بلنــد بــردن اقتصــاد خانوادههــا مهمتریــن
نقــش را ایفــا میکننــد و از حاصــات زراعتــی
پــول و مصــارف خانــواده ،بــه خصــوص خــرج
کودکانشــان را پیــدا میکننــد».
ســمن صدیقــی مدیــر اقتصــاد خانــواده
ریاســت زراعــت بغــان توزیــع پیــاز بــه
زنــان زراعتپیشــه را «یــاری رســاندن بــه
خانمهــا» دانســت و خواســتار کمکهــای
بیشتــر بــه خانمهــای بیبضاعــت والیــت
بغــان شــد.
بایــد گفــت کــه بــه هــر یــک از ایــن ۱۰
خانــم ۱۵۰ ،کیلــو گــرام پیــاز زعفــران توزیــع
شــد تــا هــم کشــت زعفــران توســعه یابــد و
هــم اقتصــاد خانوادههــا و بانــوان رشــد کنــد.

در روزهــای اخیــر ،بــرای منــی کــه
اقتصــاد و توســعه زراعتــی خوانــده ام و
گاه گاه نمیتوانــم قلــم نزنــم ،خبرهــای
خــوش زیــادی در زمینــهی زراعــت
خوانــدم و دیــدم .در افغانســتان و بــه
ویــژه کابلــی کــه دشــواریها بســیار انــد،
ایجــاد نقطههــای امیــد دشــوارتر اســت.
امــا دیــده میشــود کــه در یــک هفت ـهی
اخیــر ،گــواه خبرهــای خوبــی هســتیم کــه
امیدآفرینانــد.
بــا مــروری بــه خبرهــای زراعتــی و
صفحــهی وزارت زراعــت ،میخوانیــم
کــه نمایشــگاه ممبــی کــه ویــژهی
محصــوالت زراعتــی افغانســتان بــود،
بیشتــر از دههــا میلیــون دالــر بــرای
افغانســتان دســت آورد داشــت.
کمــی بعدتــر هــم از افزایــش احتمالــی
 ۴۲درصــدی حاصــات گنــدم بــه نســبت
ســال گذشــته خبــر شــدیم .خبــری کــه
پــس از یــک ســال خشــکیدن امیدهــا بــا
خشکســالی ،دلگرمیهــای زیــادی را
بــرای زراعــت افغانســتان بــه بــار آورد .جدا
از اینهــا وقتــی بــه بــازار ســر بزنیــم،
میبینیــم کــه کل بــازار را میوههــای
تولیــد وطــن گرفتــه اســت .ایــن خبرهــا
خوانــده میشــود و ایــن واقعیتهــا
عمــل بــه چشــم دیــده میشــود.
اینهــا خبرهاییانــد کــه بــرای
اقتصــاد و توســعهی زراعــت افغانســتان
امیدآفرینانــد.
احتمــال افزایــش تولیــد گنــدم ،پــر بــودن
باغهــا و بازارهــای کشــور از حاصــات
میــوه ،یافتــن قراردادهــای بهتــر بــرای
فــروش از نمایشــگاه ممبــی ،احتمــال
افزایــش دوبرابــری انگــور هــرات ،و از
همــه مهمتــر ،احتمــال کاهــش وارداتــی
بــه ارزش  ۴۰۰میلیــون دالــر در بخــش
خریــد گنــدم ،زمینههایــی را بــرای رشــد
اقتصــاد و توســعهی زراعتــی فراهــم
میکنــد.
اگــر حمایــت داخلــی از محصــوالت از
تولیــد تــا بــازار بــه ویــژه از جانــب تاجــران
و ســرمایهگذاران وجــود داشــته باشــد،
اگــر خریــداران کوچــک بــه جــای کیلــه
و ام ،تربــز و خربــزه بخورنــد ،اگــر تاجــران

ساختن پایههای
استواری و ثبات
اقتصادی در افغانستان،
با آن که کارهای
زیادی کردهاند ،تنها
بر دوش حکومت و
نهادها نیست ،بلکه این
رسالت و وظیفهی
سرمایهداران افغان است
که سرمایهگذاری مؤثر
و پایدار برای اقتصاد
پایدار و توسعهی زراعت
داشته باشند.
بــه جــای وارد کــردن مربــای ایرانــی،
بــه ســاختن فابریکههــای تولیــد مربــا
بپردازنــد ،اگــر خریــداران بــه جــای عســل
بــی کیفیــت وارداتــی ،عس ـلهای وطنــی
بخرنــد و اگــر وزارت زراعــت نیــز بیشتــر
از ایــن در افزایــش تولیــد و کارآفرینیهــا
در بخــش زراعــت بپــردازد و زمینهــای
کشــت ناشــده را بــه مزرعههــای ســبز و
تپههــا و کوههــای خشــک را بیشتــر از
ایــن بــه جنگلهــای پایــدار و پرحاصــل
بــدل کنــد ،مطمین ـ ًا افغانســتان میتواننــد
از اکثــر زمینههــا بــه خودکفایــی برســد.
بــا توجــه بــه کارهــای موثــر ایــن وزارت
بــرای هــم آهنگــی و رشــد زراعــت،
امیدهــا بــرای خودکفایــی فــراوان اســت.
امــا نبایــد از یــاد بــرد کــه هنــوز

هــم تاجــران و ســرمایهگذاران مــا
در خوابانــد .کســانی کــه انــدک
روی
کردهانــد،
ســرمایهگذاری
نوشــابههای گازدار و یــا بخشهایــی
غیرپایــدار و کمتــر مفیــد ،تمرکــز
کر د ها نــد .
در فصــل گرمــا ،حاصــات خیلــی از
میوهجــات و ســبزیجات بیشتــر از حــد
تقاضــا میشــود .تاجــران افغانســتان
میتواننــد از بادنجــان رومــی ارزان
و فــراوان در زمســتان ،بــا ســاخت
فابریکههــا رب بســازند و یــا در وقــت
فراوانــی و ارزانــی ســیب ،آلوبالــو ،انجیــر
و زردک ،فابریکههــای تولیــد مربــا وجــود
داشــته باشــد تــا مــا بــه جــای مربــای
«شــانا» مربــای وطنــی و مزهدارتــر
اســتفاده کنیــم.
ایــن کار ،بــه ســرمایهگذاران نیــز
پایــداری کاروبــار میبخشــد .دیگــر مث ـ ً
ا
پــول بــه ایــران و دیگــر کشــورها بــرای
خریــد چیزهایــی کــه منابــع ســاختش در
افغانســتان وجــود دارد ،بیــرون نمیشــود.
زمانــی کــه پــول در افغانســتان بمانــد،
واحــد پولــی کشــور نیــز از نوســان و بلنــد
رفتــن بــاز میایســتد و کمکــم حالــت
ثابتــی بــه خــود میگیــرد.
ســاختن پایههــای اســتواری و ثبــات
اقتصــادی در افغانســتان ،بــا آن کــه
کارهــای زیــادی کردهانــد ،تنهــا بــر
دوش حکومــت و نهادهــا نیســت ،بلکــه
ایــن رســالت و وظیفــهی ســرمایهداران
افغــان اســت کــه ســرمایهگذاری مؤثــر و
پایــدار بــرای اقتصــاد پایــدار و توســعهی
زراعــت داشــته باشــند.

بامیان
معرفی یک والیت
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سبدکچالویافغانستان

بامیــان تنهــا بــه ســرزمین بــودا مشــهور نیســت،
بــل در ســالهای اخیــر ،یــک محصــول خوشنــام
زراعتــی یعنــی کچالــو ایــن والیــت را بــا نامــش
گــره زده اســت.
تمــام مــردم افغانســتان از ایــن محصــول والیــت
زیبــای بامیــان در خانههایشــان اســتقبال
بهتریــن آن را تولیــد
میکننــد ،زیــرا بامیــان،
ِ
میکنــد .کچالــوی بامیــان ،بهتریــن کچالــوی
افغانســتان اســت.
بامیــان والیتــی بــا باشــندهگان بومــی ،فرهنــگ
خــوب ،والیتــی بــا کاروبــار زراعتــی ،دارای امنیــت
بهتــر ،آب و هــوای پــاک و طبیعــت زیبــا اســت.
موجودیــت نخســتین پــارک ملــی ،یــا بنــد امیــر
بــه ایــن والیــت ویژهگــی خاصــی بخشــیده اســت
کــه میتوانــد بخشــی از ارزشهــای ایــن والیــت
باشــد.
بامیــان و ولســوالیهایش شــیبر ،ســیغان ،كهمــرد،
یكاولنــگ ،یکاولنــگ نمبــر ،۲پنجــاب ،ورس و
مرکــز والیــت ،بهتریــن مــکان بــرای کشــت کچالو
در افغانســتان تشــخیص شــده اســت .همچنــان
باغــداری در ایــن والیــت گســترده اســت.
در ایــن والیــت در حــدود  ۵۹هــزار و  ۳۴۳هکتــار
زمیــن تحــت کشــت آبــی و ۱۵هــزار و ۹۸۴هکتــار
زمیــن همــه ســاله تحــت کشــت للمــی قــرار دارد
کــه حــدود  ۱۰۰هــزار دهقــان در ایــن والیــت بــه
زراعــت مصروفانــد.
محصــوالت زراعتــی و باغــداری ایــن والیــت در
مجمــوع  ۳۳نــوع اســت کــه پیــداوار عمــده آن
عبــارت از :گنــدم ،کچالــو ،جــو ،باقلــی ،مشــنگ،
عــدس ،شــاخل ،جــواری ،زردک ،شــلغم ،پیــاز،
کــرم ،گلپــی ،کاهــو،مــرچ ،گندنــه ،کــدو ،بادرنــگ،
ملــی ،زردآلــو ،گیــاس ،ســیب ،نــاک ،آلوبالــو،
بــادام ،چهارمغــز ،تــوت و همچنیــن گیاهــان
دارویــی (نباتــات طبــی) و عایداتــی ماننــد هنــگ،
زیــره ،زردآلــوی ســاقی و چپهنیمــک میباشــد.
ســیب یکهولنــگ ،چکــه و قــروت بامیــان و
صنایــع دســتی ورس ماننــد نمــد ،بــرک ،گلیــم،
ماشــیو ،قالیــن ،گــرافدوزی و خامــکدوزی از
شــمار محصــوالت و صنایــع بامیــان اســت کــه از
کیفیــت و شــهرت بینظیــر برخــوردار اســت.
پــرورش گاو ،گوســفند ،بــز ،اســب ،خــر و مرغهــای
خانهگــی نیــز در ایــن والیــت رایــج اســت.
در بامیــان مارکیــت و بــازار عمــده بــرای فــروش
محصــوالت زراعتــی ،مالــداری و صنایــع دســتی
وجــود نــدارد و  ۸۰درصــد محصــوالت دهقانــان
بــاالی مزرعــه ،ســه درصــد در مارکیتهــای

محلــی و  ۱۵درصــد توســط تاجــران محلــی
فروختــه میشــود.
کشت کچالو در بامیان
کچالــو یــا طــای ســفید در والیــت بامیــان از
جملــه محصــوالت اســتراتژیک بــه حســاب میآیــد
و قســمت اعظمــی از زمینهــای زراعتــی عمدتــ ًا
بــه صــورت متنــاوب و یــا مــداوم ( )۶-۲ســال در
بســیاری از ســاحات مرکــز بامیــان یــک زمیــن
چندیــن ســال کچالــو بــذر میگــردد .دهقانــان
بامیــان ،ســاالنه مقــدار قابــل مالحظـهای از کچالــو
را کــه جوابگــوی نیازمندیهــا در ســطح ملــی را
اســت ،کشــت میکننــد.
کچالــو عمدهتریــن محصــول زراعتــی ،تجارتــی
و صادراتــی در پهلــوی دیگــر محصــوالت والیــت
بامیــان اســت و تامینکننــده معیشــت بــرای
اکثریــت دهقانــان ایــن والیــت اســت .ایــن والیــت
یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدهگان کچالــو در
کشــور بــوده و بــه ســبد کچالــو در کشــور شــهرت
یافتــه اســت کــه ســاالنه بیشتــر از ۳۵۰هــزار
تــن کچالــو بــه داخــل و خــارج کشــور صــادر
میکنــد .ســاالنه در حــدود  ۱۷هــزار هکتــار زمیــن
تحــت کشــت ایــن محصــول قــرار میگیــرد کــه
حــدود پنــج هــزار نفــر دهقــان مصــروف کشــت و
پــروش کچالــو هســتند .در شــرایط کنونــی میــزان
حاصلدهــی در هــر جریــب زمیــن بــه طــور
متوســط  ۷-۵تــن بــوده اســت ،امــا در صورتــی کــه
حمایــت شــود ،ظرفیــت حاصلدهــی آن ۱۰-۸
متریــک تــن خواهــد رســید.
بامیــان در مرکــز افغانســتان کــه در جریــان
ســالهای متمــادی ،نمونـهی یــک والیــت محــروم
زراعتــی و دور از چشــم پیشرفتهــا بــود ،اینــک
در شــاهراه انکشــاف زراعتــی قــرار گرفتــه اســت و
در ســه ســال گذشــته دس ـتآوردهای چش ـمگیری

بــا خــود داشــته اســت.
فعالیتهای سکتور زراعت در بامیان
در یــک دیــد مقایســهای و اجمالــی واضــح
میشــود کــه پالنهــای انکشــافی وزارت زراعــت
بــرای بامیــان بــه طــور دقیــق عملــی میگــردد.
بــا تطبیــق برنامههــا و پروژههــای وزارت زراعــت
در جریــان چنــد ســال گذشــته زمینــهی آبیــاری
بــرای  ۱۰هــزار و  ۲۷۵جریــب زمیــن را مســاعد
ســاخته اســت .طــی چهــار ســال گذشــته بیــش از
پنــج هــزار جریــب بــاغ جدیــد در بامیــان ایجــاد
شــده ایــن رقــم در ســالهای آینــده نیــز ارتقــا
مییابــد .همچنــان طــی ســه ســال گذشــته ۶۷۷
متریــک تــن تخــم اصالحشــده گنــدم خزانــی بــه
دهقانــان بامیــان توزیــع شــده امســال نیــز  ۲۷۰تــن
تخــم اصالحشــده گنــدم خزانــی توزیــع میگــردد.
در مجمــوع در جریــان چهــار ســال گذشــته حــدود
ســه هــزار و  ۶۰۰ذخیرهخانــه کچالــو بــرای
دهقانــان بامیــان ســاخته شــده ،ایــن حرکــت تأثیــر
بســیار مهــم و ارزنــده بــر انکشــاف اقتصــاد دهقانان
بامیــان کــرده اســت .ذخیرهخانههــای یــاد شــده
بیــن  ۲۰تــا  ۶۰تــن ظرفیــت دارنــد و بــا اســتفاده از
آن در کنــار ایــن کــه دهقانــان میتواننــد تــا پنــج
مــاه محصــول را نگهــداری و بــه تدریــج بــه بــازار
عرضــه کننــد ،میــزان خســارات کچالــو نیــز از ۴۰
درصــد بــه دو تــا ســه درصــد کاهــش مییابــد و
دهقانــان بامیانــی مجبــور نخواهنــد بــود در جریــان
رفــع حاصــل ،محصوالتشــان را بــا نازلتریــن
قیمــت بفروشــند.
بازســازی فــارم تحقیقاتــی مالغــام طــی دو مرحله
در مرکــز بامیــان ،پیشگیــری ،درمــان و واکســین
بیــش از  ۴۱۰هــزار حیــوان در ایــن والیــت و احداث
ســه هــزار و  ۴۳۵باغچــه خانهگــی بــرای زنــان و
نُــه برنامــهی آمــوزش دهقــان در مزرعــه بــرای
آنهــا فعالیتهایــی اســت کــه در جریــان پــان
انکشــافی ســال گذشــته در بامیــان عملــی شــد و
امســال نیــز فعالیتهــای مشــابهی در بخشهــای
یــاد شــده در حــال انجــام یافتــن اســت.
بــرای افزایــش تولیــد و حاصلخیــزی کچالــو طــی
دو ســال گذشــته بیــش از  ۱۰هــزار نفــر دهقــان
تحــت حمایــت برنامههــای توزیــع کــود کیمیایــی
خوشکیفیــت و ارایــه مشــورتهای ترویجــی
قــرار گرفتــه اســت و بــرای دهاقیــن ،اعضــا
کوپراتیفهــای زراعتــی تولیدکننــدهی کچالــو بــه
ارزش حــدود  ۳۰۰میلیــون افغانــی قرضههــای
زراعتــی توزیــع گردیــده اســت.

چهار هزار و  ۵۰۰کیلو
پیاز زعفران در سمنگان
توزیع شد
توزیــع پیــاز زعفــران در والیــت ســمنگان نیــز آغــاز
شــد .ریاســت زراعــت آبیــاری و مالــداری والیــت
ســمنگان رونــد توزیــع چهــار هــزار و  ۵۰۰کیلــو
گــرام پیــاز زعفــران را در ایــن والیــت آغــاز کــرد.
محمدرحمــان ارغندیــوال رییــس زراعــت آبیــاری و
مالــداری والیــت ســمنگان در مراســم توزیــع ایــن
پیازهــا بــه دهقانــان گفــت« :امســال چهــار هــزار و
 ۵۰۰کیلــو گــرام پیــاز زعفــران و نُــه بســته زراعتــی
کــه شــامل ســبد ،قوطــی ،پتنــوس ،دســتکش،
ماســک ،کــود کیمیایــی و دوای مخصــوص اســت،
بــه دهقانــان زعفــرانکار توزیــع میشــود».
بــه گفتـهی آقــای ارغندیــوال ،هــر دهقــان مســتفید
شــده از ایــن پروگــرام مکلــف اســت کــه مســاحت
نیــم جریــب زمیــن را زعفــران کشــت کنــد .او
گفــت« :زعفــران نــه تنهــا در اقتصــاد کشــور نقــش
مهــم دارد بلکــه در بلنــد بــردن درآمــد دهقانــان
نیــز بســیار اثرگــذار اســت».
امســال نُــه قطعــه نمایشــی در والیــت زعفــران
ســاخته میشــود کــه در کنــار آن بــرای ۱۲۰
تــن از دهقانــان مــرد و زن ،برنامههــای آموزشــی
دربــارهی کشــت ،برداشــت و پروســس زعفــران
دایــر خواهــد شــد.
رییــس زراعــت ســمنگان در اخیــر گفــت کــه
همــکاران متخصــص مــا در بخــش زعفــران از
مرحلــه کشــت تــا برداشــت ایــن گیــاه بــا ارزش و
مهــم ،بــا دهقانــان همــکار میباشــند و از نزدیــک
بــا آنهــا همــکاری خواهنــد کــرد.
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What is Plum, Why are We Trying
to Promote It?
By: Azizullah Popal

Plum is fruit of spring season. The fruit
has a reasonable price, good taste, with
nutritional values and health benefits.
The Ministry of Agriculture, Irrigation, and Livestock (MAIL) strives to
promote the fruit thus MAIL has built
2,700 acres of land plum gardens.
Plum Characteristics:
1. Has many vitamins, cure night blindness and is good for body’s growth.
2. Plum has minerals such as calcium,
copper, iron, magnesium, phosphorus,
potassium, sodium, and zinc.
3. Plum fight cancer cells, improves
cardiovascular health, and boosts immune system.
4. Plum also has anti-bacterial activity.
5. Studies suggest that plum cut the
risks of tumors.
6. Plum is good for gout.
7. Plum effectively treat anemia.
8. Plum regulates kidney functions
9. Plum leaf cures stomach worm
10. If eaten unwashed, causes food poisoning.
11. Plum seed (also known as stones,
pits, or kernels) is poisonous and must
not be eaten.
12. High acid of plum causes inflammatory bowel disease (IBD), gas, and
bloating.
13. Excessive use of plum causes stomach bloating.
MAIL’s Activities in This Area
Since 2013, the Ministry of Agriculture has carried out achievable activ-
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ities to promote and proliferate this
fruit. During the period, the National
Horticulture and Livestock Program
(NHLP) of MAIL has turned 2,717.5
acres of land to plum gardens. The
area has been turned to gardens for
4,262 farmers, parts of which has
reached harvest.
Plum gardeners say that a good ground
is available for the growth and devel-

opment of this valuable fruit, adding
that the fruit has newly been promoted
and the price of which is also reasonable.
Shams Rahman, gardener of Nangarhar’s Khewa district, has planted 500
plum seedlings in his garden, saying
that he has planted the seedlings in one
acres of land.
Rahman says, “This is the first year of

my harvest. I have sold over 300,000
AFN worth plums. We used to grow
onions or other vegetables in the past,
which has low income. We did not
receive more than 50,000 AFN. Gardening has good income. This garden
has been built for us by NHLP and we
also took part in its building. Several
merchants came to me for buying my
garden’s products even before the harvest. We were trained on how to prune
properly, and trees spraying. This type
of gardening is different from the past,
both in harvesting and irrigation.”
Meanwhile Bashirullah Nasrat, horticulture expert in east zone of the
country, says that the gardens of the
Ministry of Agriculture are built with
50 percent of people’s share. According to him, these gardens are built in
high-density and semi-density system
to increase gardeners’ income.
“NHLP operates in the east zone of
the country since 2013, and fortunately some of the gardens have reached
harvest. During the period, NHLP
has turned 292 acres of land to plum
gardens in the eastern provinces.
NHLP aim is to bring changes in the
lives of gardeners, self-sufficiency, and
strengthening the national economy.
In addition, NHLP also trained farmers on how to prune properly, prevent
diseases, irrigation, fertilization, and
spraying.”
According to Nasrat, these activities
have warmly been welcomed by people
because the income of fruits is much
higher compared to vegetables and
other crops.

