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د نولو مخکې پیلیږي. بڼوال )باغوان( باید مالومه کړي، چې بڼ د کومې موخې لپاره جوړوي. ید بڼ مدیریت د نهالونو تر ک

ه اړتیا ده، چې نه، همدارنګه یو منظم پالن تمواد لري او ک غذایېړل شي، څو مالومه شي، چې خاوره یې یبڼ خاوره باید وڅ

 یالګیدل اړینه ده، چې کوم نیپه دغه پړاو کې پر دې موضوع پوه شي. کینولیا ونه په کوم ځای کې  ګیلیامالومه شي کوم ن

نول یباید د یوه پالن پر بنسټ ک یالګيډېره ده. ن غوښتنهوې یسیمه کې ښه وده کوي او د کومې م یا میوه لرونکي ونه په یاده

ې، ره مالوماتي پاڼو کیشمپه لومړۍ  PINوده وهڅوي. په دې برخه کې ډېری مالومات د  ګیوالیشي، چې ګرده افشاني او د ن

 ، وړاندې شو. چې د بڼ جوړولو ته ځانګړې شوي

 

مالوماتي پاڼو کې پر بنسټیزو مهارتونو، چې پکې د باغ مدیریت، د ونو د روزنې دورې، شکل ورکول او د دویمه ګڼه په 

هغه  (یکه کاريرنګړي کول )، شاخه بري او ل. د اوبولګول، کود ورکوکیږيې دي، بحث ې شاملمحصول د تولید دوره، پک

ږي. دغه مالوماتي پاڼې ولولئ او له موږ سره مو خپل نظرونه یحث کموضوعات دې، چې په دې مالوماتي پاڼو کې پرې ب

 شریک کړئ.

 

 د بڼ )باغ( تنظيمولو ته یوه کتنه .2

 

نولو وروسته د بڼ د مدیریت دویم پړاو، د نهالونو ساتنه ده، چې پکې د کود ورکړه او په حشره وژونکو یتر ک یالګیود ن

دنه، یښو لکه اورلګیاروغې ونې سره د چلند، د طبیعي پپه دغه پړاو کې همدارنګه له یوې ن درملو د نهالونو ساتنه ده راځي. 

ړل لکه خوساتوب، کپک یهم شامل دي. د هرې ونې ستونزې څ دابیرطوفان، شدید بارانونه او یا یخ وهنې،  پر وړاندې ت

غوره ده،  وپیژندل شي(، ډېر وخت ته اړتیا لري؛ خو یو ضروري ګام دی. که ستونزې ژر bugs)سپیبنوالی( او یا د بګ )

مدیریت یوه برخه ړل او بازار موندنه د بڼ یوې د اندازې څیکړو. د را ټولې شوې مالسه ور نچې ونه وژغورو او چانس له 

او دا چې  وې د اندازې منځنۍ کچه، د ونو عمرید م لګې په توګهینور جزیات هم پکې شامل دي. د ب ېده او همدارنګه ځین

وه تولید کړي، دا هغه موضوعګانې دې، چې ثبت او ریکارډ کولو ته اړتیا لري. دغه موضوعګانې یهر ډول ونه به څومره م

چې له دغه ترالسه شویو مالوماتو څخه د راتلونکي کال د حاصل لوړولو په برخه کې ګټه له بڼوالو سره مرسته کوي، 

 واخلي. اړین مالومات په الندني جدول کې تشریح شوي دي.

 

 



                                                                            

3 | د بنسټيزو مهارتونو زده کړه  د بڼ )باغ( تنظيمول   

 

 

 

 

 2008افغانستان  ROP ,( Ferenc Sandor)منبع: فرنس سندور 

 

 وخت بنسټیز پړاو فرعي پړاو بنسټیز فعالیتونه

 د نهالونو برابرول

 نولید نهال ک نولید نهالونو ک

 

 

 

 

 

 

له لومړي تر درېیم کال 

 پورې

 

 نولید نهال ک

 جوړول )د تشتي اوبو ورکولو لپاره( تد حوض یا تش

 استحکام )د ثبات په خاطر له ساقې سره د یوه لرګي تړل(

 ملچ کارول یا د ملچ ورزیاتول

 اوبه لګول

 سر غوڅوونه

 

 وه لرونکو ونو روزنهید م

 د بڼ تنظیمول

 کالونو پورې ونو ته شکل ورکول 3تر  1له 

 استحکام )د ثبات په خاطر له ساقې سره د یوه لرګي تړل(

 د کږو خاښونو تر الندې د ستون اېښودل او د چیلې جوړول

 له یخ وهنې څخه د نهال ساتلو لپاره په ټوکر باندې د نهال پوښول

 د حوض جوړول )د تشتي اوبولو لپاره(

 )د ثبات په خاطر له ساقې سره د یوه لرګي تړل( استحکام

 ملچ کارول یا د ملچ ورزیاتول

 اوبه لګول

 د هرزه بوټو د له منځه وړلو لپاره خیشاوه کول

 د ناروغیو او آفاتو کنټرول

 د نبات تغذیه

 کالونو پورې ونو ته شکل ورکول ۵تر  ۴له 

 ونو ته شکل ورکونه

 

 

 

څلورم تر پنځم کال له 

 پورې

 استحکام )د ثبات په خاطر له ساقې سره د یوه لرګي تړل(

 د کږو خاښونو تر الندې د ستون اېښودل او د چیلې جوړول

 له یخ وهنې څخه د نهال ساتلو لپاره په ټوکر باندې د نهال پوښول 

 د حوض یا تشک جوړول )د تشتي اوبو ورکولو لپاره(

 استحکام )د ثبات په خاطر له ساقې سره د یوه لرګي تړل(

 ملچ کارول یا د ملچ ورزیاتول

 اوبه لګول

 د هرزه وښو د له منځه وړلو لپاره خیشاوه کول

 د ناروغیو او آفاتو کنټرول

 د نبات تغذیه

 د څانګو غوڅوونه )شاخه بري(

 

 د محصول د تولید وخت

 

 

تر دولسم کال له پنځم 

 پورې

 د کږو خاښونو تر الندې د ستون اېښودل

 اوبه لګول

 د ناروغیو او آفاتو کنټرول

 د نبات تغذیه

 د حاصل ټولول
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 :د هوا حاالت او اقليم

 

 پاڼې یې توییږي، له سړې مدیترانه یي هوا، تود او مربوط ژمي او وچ وې چې یډېری مغز لرونکي میوې او هغه م

  دوبي سره ښه توافق لري.

  ز کولی شي.یم اغوې او د ساقې پر ودې هیی شي او همدارنګه پر متاوان رسوالپه پسرلي کې یخ وهنه ګل ته 

 خطر ډېرولی شي په داسې حال کې، دو یریایي او قارچي ناروغیو د اخته کپه پسرلي او اوړي کې بارانونه په باکت

 وې ته او د نبات نورو غړو ته فزیکي تاوان رسولی شي.یز بارانونه او زورور بادونه میت چې

 کولی شي. کله چې د ونې پوستکی ز یستکي ناوړه اغنول شویو ونو پر پویڅخه زیاد د لمر وړانګې د نویو ک له حد

ککړ کیږي. د لمر د سوزیدو څخه د مخ نیوی په موخه د  (borer insects)زمن شي ډېر ژر پر بورر حشراتو یاغ

نرۍ  )رقیقه( رنګ پواسطه رنګ کړئ په رنګ کې لږ څه اوبه ورزیاته کړئ تر څو  (latex paint)ونو پوټکي د 

به خوب کې د سطحې څخه د ونې په تنه او او هغه غوټیو کې چې م. دغه رنګ د ځبڼه ځانته غوره کړي

(dormancy) .کې دي وموښئ 

 ید دې لپاره چې ونه له لمر سوځ( دنېsunburnڅخه وژغورو، ونه ) ې ضد دنیپر ټوکر پوښلی شئ یا له لمر سوځ

 او یا هم د ونې ساقه رنګولی شئ. ئڅخه ګټه اخیستی ش (sprayers) سپرې ګانو

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 نول شویو نهالونو ساتنه:یوهنې څخه د تازه که مرسته له یخ پیا وښو د بوسو 

 

 ږدئ، چې نهال له لوېدو وژغوري.ینول شوي نهال ترڅنګ یو لرګي کید نوي ک 

  وپوښئ.وښو یا بوسو )پروړه( نهال په 

  د نهال شاوخوا ته وتړئ.)پروړه( په یوې وسیلې لکه پړي یا نازکي رشمې په مرسته بوس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دنې څخه د ونې ساتنهله لمر سوځی  

 

 څیړنیز فارم کې د بوسو په مرسته له یخ وهنې څخه د تازه کینول شویو نهالونو ساتنهپه مزارشریف ښار، د دهدادي په 
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 د باغ اوبه کول .3

 

په ټوله کې بیا بیا اوبه کولو ته اړتیا لري. کله  یالګينول شوي نیباغ اوبه کول اړین اصل دی. نوي کوې د تولید لپاره د ید م

سانتي  70تر  60وه لرونکي ونې له شاوخوا یشي. م ورځو کې اوبه 10تر  7چې نهالونه نوي پاڼې تولیدوي، باید په هرو 

مواد غذایې ، چې د هغوی په مرسته د ودې موسم پرمهال لري( (root zoneد ریښې سیمه اغیزمن مترو پورې ژوره 

سانتي مترو برخې څخه اخیستل کیږي. د اوړي موسم  50تر  30موادو لویه برخه د ځمکې له  غذایېاو  ود اوب اخلي. 

قطره څڅونکي د چې نیمایي کې د بالغو ونو ریښې تر خاښونو پلنې وي. اوبه باید ژورې ورکړل شي او ډاډ ترالسه کړئ 

م باید داسې جوړ شي، چې اوبه ښې لري ورکړل شي، ترڅو اوبه د دوو سیمو ته رسیږي. د اوبو ورکولو سیست وریښې ټول

 جانبي ریښې انکشاف ته هڅوي. ېون هودپر سانتي مترو په اندازه نفوذ وکړي. دا کار د ځوانو او مخ  ۶۰فوټو یا 

  

ر تر ډېره په خاوره یشمږي. د اوبو ورکولو یکارول ک اسانۍ سرهولو لپاره په اوبو ورک د څاڅکو په بڼهدا طریقه د تشتي او 

( په پرتله مکررو اوبو ته اړتیا Silt( او )Clay Soils) خاورې ( د کلېSandy Soilsپورې اړه لري. شګلنې خاورې )

ږي. که له یرو ناروغیو سبب کدو او نویو نه رسیږي، ځکه د ساقې د خوسا کلري. کوشش وکړئ، چې اوبه د ونې تنې ته 

ر کم کړئ؛ خو اوبه باید په کافي اندازه وي، یکوښښ وکړئ، چې د اوبو ورکولو شم خلئ؛ نوتشتي اوبو ورکولو څخه ګټه ا

ترڅو د ریښې سیمې ته اوبه ورسیږي. د اوړي په ګرم موسم کې هڅه وکړئ، چې د اوبو ورکولو پرمهال اوبه ښې ژورې 

ژمي په  د لري.وژورې ریښې رطوبت شي او ځان ډاډه کړئ، چې د ونې او پریمنیځل الړې شي، ترڅو د ځمکې مالګه پاکه 

روئ، ځکه د ونو ریښې په ژمي موسم کې هم فعالیت کوي او د دې لپاره، چې ونه وچه او یموسم کې اوبه ورکول مه ه

 منجمد نشي ریښې په ژمي موسم کې هم رطوبت ته اړتیا لري.

 

ړئ. له اوبو ورکولو یخاورې وچوالی وڅمیلې په مرسته د رته د اوبو ورکولو د وخت په اړه شکمن یاست د یوې یکه چ

میله په خاورو کې دننه کړئ، کله چې میله وچې خاورې ته ورسیږي و به درېږي. په دې سره به پوه  6mmورسته یوه 

شئ، چې اوبه څومره ژورې دي او څومره یې په خاوره کې نفوذ کړی دی. او یا هم خاوره په ګوتو کې وموښئ او د 

ونې تر هغه وخت  لی مالوم کړئ. دا کار د ونې د ودې لپاره د الزم رطوبت کچه درته ښیي. خاورې رطوبت او وچوا

وې په یاوړي په پیل او یا نیمایي کې د م. کله چې د کارویپورې، چې پاڼې یې په مکمل ډول وده نه وي کړي ډېرې اوبه نه 

وه را ټوله شي، یم وړ زیاتوالی راځي. کله چې مپا دو سره پاڼې خپل مکملې ودې ته ورسیږي د اوبو په مصرف کې یې دیپخ

د اوبو مصرف هم کمیږي؛ خو ونه په استراحت دوران کې هم د تعمیر، ساتنې او سازګارۍ لپاره اوبو ته اړتیا لري. د 

حاصل تر ټولو وروسته هم اوبو ورکولو ته دوام ورکړئ؛ خو په مکرر ډول اوبه مه ورکوئ. پام وکړئ، چې اوبه په یوه 

 ی کې ډنډې نشي، ځکه په سمه توګه زهکشي ته اړتیا ده.ځا

 

 نولو وروسته اوبه کوليد ونو تر ک

 

لرونکي ونې باید له اېښودلو وروسته ژر تر ژره اوبه شي. د ریښې د شاوخوا خاورې اوبه کول د ریښې شاوخوا  وهیټولې م 

ریال یله منځه الړ شي، ریښې په دې چاپ هوا  په له منځه وړلو کې مرسته کوي. وروسته تر دې، چې د خاورې خالي ځایونه

خاورې په کتو د اوبو لګولو وخت تعین کړي نه د ونې په  د مدیر باید مواد واخلي. د باغ غذایېکې وده وکړي او د اړتیا وړ 

ې څخه یوه نمونه واخلئ او یا هم په الس د خاورې یوه نمونه را واخلئ په دې کار سره رپه مرسته له خاو )بیل( کتو. د کرې

ژور ځای کنده یا کړئ، د جوړ شوي  ندهپه مرسته یو ځای کیا بیل شئ. د کرې  ویبو لګولو تر ټولو غوره وخت مالومد او

رته خاوره په اساني تیت شوه یئ بیا یې پاس هوا ته واچوئ. که چڅخه یوه اندازه خاوره را واخلئ، په الس کې یې ښه وموښ

 پوه شئ، چې باغ مو اوبو لګولو ته اړتیا لري.
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اوبو لګولو څخه کار  د څاڅکو په ډولسیالبي او  په افغانستان کې معموالً له جویه یي، تشتي، لې طریقې:يالبيد اوبو لګولو ب

 .اخیستل کیږي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و په بڼه اوبو لګولد جویو  

 

 د تشتي اوبو لګولو بڼه

اوبو لګولو څاڅکو په بڼه د د   

 د سیالبي اوبو لګولو بڼه
 



                                                                            

7 | د بنسټيزو مهارتونو زده کړه  د بڼ )باغ( تنظيمول   

 

 

 سيالبی اوبه لګونه (1

 

کې د باغ ساحه په پټو ویشل کیږي او هر ځل اوبو لګولو  ول اوبو لګولوډدې طریقه ده. پ پخوانیدا ډول اوبه لګونه تر ټولو 

کې دغه پټي له اوبو ډکیږي. دا ډول اوبه لګونه په افغانستان کې ډېر رواج لري. د دې طریقې ګټې او تاوانونه په الندې 

 جدول کې مشخص شوي دي:

 

 ګټې تاوانونه

  استفادې وړ ده.یوازې په هوارو مځکو کې د 

 ډېرو اوبو ته اړتیا ده.

 .د اوبو مهمه برخه ضایع کیږي او ریښې ترې ګټه نشي اخیستی

ې سیمې کې نول شوي په هغیغه سیمې، چې هیڅ ونې پکې نه دې که

 نو خاورو لپاره مناسب نه دی.اوبه مصرفیږي او د شګل

 که اوبه ډېرې وي د اوبو لګولو دا طریقه ارزانه ده.

 .سره تر سره کیږي په آسانۍ

 که پټی هوار وي لومړي لګښتونه یې کم وي.

 .په پرمختللو وسایلو د ځکمې هوارولو ته، چې لوړ لګښت لري، اړتیا نشته

 

 جویه ای اوبه لګونه (2

 

موازي اوږدو ځمکې پر اوبو لګولو کې د  د جویوو په بڼهږي. یو له الرې اوبه کیندل شویو لښتیک په دې طریقه کې باغ د

 و کې جریان پیدا کوي او بیا مځکه یې جذبويیندل کیږي. اوبه په لښتیکانالونه ک

 

 ګټې تاوانونه

  ندلو لپاره ډېرو کارګرو ته اړتیا ده.یو د کید لښت

 خانیکي مداخلو ته اړتیا ده )که ترې کار واخیستل شي(یم

 د اوبو مصرف یې ډېر دی.

 .د اجرا کولو لګښتونه یې کم دي

 استفادې وړ دي.په اسانۍ د 

 که ځمکه نسبتاُ هواره وي لومړني لګښتونه یې کم دي.

 په هغو سیمو کې، چې اوبه ډېرې دي د اوبو لګولو دا طریقه مناسبه ده.

 

 تشتي اوبه لګول (3

 

لپاره کارول کیږي. د  و ونو د اوبولوکغرقابي اوبو لګولو نوی ډول دی، چې ډېری د میوه لرونسیالبي یا تشتي اوبه لګول د 

پوله جوړیږي. یوه واټن کې سانتي مترو په اندازه  30څخه تر  15ساتني مترۍ پورې له  60څخه تر  30ر له یونې چارچاپ

مخنیوی  ویغودو او د نورو ناریره په تماس کې نشي، څو له خوسا کپوله د ونې شاوخوا ته جوړیږي، چې اوبه له ونې س

 کې د تشتي اوبو لګولو طریقه وینئ. تصویرونوپورتنې وشي. په 

 

 ګټې تاوانونه

 دای شي لومړني لګښتونه لوړ تمام شي.یوي کهواره نکه ځمکه 

 ل تشت جوړیږي او هره یته اړتیا شته، ځکه هرې ونې ته ب ګاګرو

 اوبه کیږي. جال جالونه 

 سره سمدازو د اوبو برابرول داسې چې هرې ونې ته د هغې ونې د اړتیا لو انیالبیپه ب

 ږي.یه اوبه ورکول کګې ته په مشخصه توهرې ون –یږي اوبه برابر

 .دلیو لګولو پرمهال د اوبو نه ضایع کد اوب

 اوبه په چټکۍ سره لګول کیږي.

 .دلیسرې او اورګانیکو سرو نه ضایع ک د
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 اوبه لګول د څاڅکو په بڼه (4

 

که افغانستان، چې اوبه پکې لږ لکارول کیږي طریقه ده او د هغو هیوادونو لپاره  جوړه شوي دا طریقه د اوبو لګولو یوه نوي

. په هغو سیمو کې، چې هوا یې ګرمه ده )په ځانګړې توکه د افغانستان د جنوب او شرق هوارې ځمکې( دغه ډول اوبه دي

 دو یا یخ وهلو وېره نه وي.یک (منجمدکنګل )ګټه لري، ځکه د پیپونو د لګول 

 

دو یا یخ وهلو ستونزه وي؛ نو یک کنګلدای شي د پیپونو د یخو ک دغې طریقې څخه په سړو سیمو کې هم ګټه اخیستی شو؛له 

او هر وخت یې وګوري، مخکې تر دې، چې پیپونه یخ ووهي هغه باید  پاملرنه وکړيپیپونو  دد باغ مدیر ته په کار ده، چې 

 خالي کړي، که نه ستونزې به وزېږوي.

 

 ګټې هتاوانون

 د دغې سیستم نصبول ډېر لګښت ته اړتیا لري.

 پاکو اوبو او د فلترونو بدلولو ته اړتیا لري.

ځینې وخت ستونزمنه ده په دې پوه شو، چې د اوبو ټاکل شوي اندازه 

 د دغه سیستم په مرسته لګول کیږي که نه.

 ترمیمولو ته اړتیا لري )د فلترونو پاکول(

 را والړې کړي. دای شي یخ وهل یې ستونزېیک

 زمنه ګټه اخیستنهیله اوبو څخه اغ

 له نصبولو وروسته، له دې طریقې څخه د ګټې اخیستنې لګښتونه لږ دي.

 مدیریت او مهال ویش یې اسان دی.

دای یپه لمنو کې هم ترې ګټه اخیستل ک نه یوازې دا چې په هوارو ځمکو بلکه د غرونو

 شي.

اړتیا نشته )له یوه ټانکر څخه ډېرې ونې اوبه کولی د اوبو لګولو لپاره ډېرو کارګرو ته 

 شو.(

 

 ولکود ورکیا  هه لرونو ونو ته د سرويم .4

 

سره یا کود هغه مواد دی، چې نبات د ښې ودې لپاره د یو یا څو عنصرونو د ورکولو په خاطر کارول کیږي. په سره کې 

عنصرونه لکه کلسیم، سلفر، مګنیزیم او ځینې نور  وجن، پتاشیم او فاسفورس او ثانويدرې اساسي عنصرونه نایتر

عنصرونه شامل دي. سره د ځمکې طبیعي حاصل زیاتوي او یا هم سره د هغه کیمیاوی عناصرو ځای ناستی دی چې د 

سره کې  عضویپه وخت کې رامنځته کیږي.  په   (Soil Erosion)حاصل د راټولولو په وخت یا هم د خاورې د تخریب یا 

تر ټولو  سره، کمپوست او شنه کود مناسب مدیریت شامل دی. په حیواني سره کې نایتروجن او فاسفیت شامل دي.د حیواني 

کیمیاوي سرې څخه هم ګټه رته کمپیوست نه وي له ینې سرې څخه ګټه واخیستل شي. که چغوره دا ده، چې له کمپوست یا ش

موادو د اضافه  غذایېدای شي، چې د یځمکې ته ور اضافه ک م او مګنیزیمدای شي. نایتروجن، فاسفورس، پتاشییاخیستل ک

 زمنه الر ده. د بورون، زینک، مس او منګنیز محلول د شیندلو سپارښتنه هم کیږي.یکولو تر ټولو اغ

 

  :په  کلن( 7-4)کلیوګرامه. د ځوانو باغونو لپاره  8 -6د حاصل ورکولو په عمر کې په هر جریب کې له فاسفورس

 کلیوګرامه. 4-2هر جریب کې 

  :کلن( په  7 -4کیلوګرامه او د ځوانو باغونو لپاره ) 14 -10د حاصل ورکولو په عمر کې په هر جریب کې پټاشيم

 کیلوګرامه. 10 – 4هر جریب کې 

 کیلوګرامه 14 – 8بڼه په هر جریب کې  په سلفایت د :مګنيزیم 

  :کیلوګرامه نایتروجن او د درې کلنو ونو لپاره په لومړي  30 – 20د ځوانو ونو لپاره په هر جریب کې نایتروجن

کیلوګرامه نایتروجن کارول کیږي.  30کیلوګرامه او په درېیم کال کې  20کلیوګرامه، په دویم کال کې  10کال کې 

ئ او همدارنګه د نایتروجن د ورکولو په وخت کې باید د خاورې د حاصل کارونایتروجن تر اندازې زیات مه 

 7کیلوګرامه نایتروجن باید ورکړل شي او  10 -6( له کلن 7 -4کچه وکتل شي. د ځوانو باغونو لپاره ) ورکولو

 کیلوګرام نایتروجن باید ورکړل شي.  20 -4کلنۍ وروسته )د حاصل ورکولو بشپړ سن( په هر جریب کې له 
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څخه کم وي له یوریا، امونیم سلفایت او  6.0له  pHله هر ډول نایتروجن سرې څخه ګټه اخیستلی شئ؛ خو که د خاورې 

شي. په یاد  وکارولاوونۍ مخکې  6تر  4څخه ډډه وکړئ. سره باید د غوټۍ تر غوړېدو  کارولوامونیم نایتریت کود له 

ه شوی نایتروجن د اړتیا ولرئ، چې د نایتروجن ډېری برخه په هغو سیمو کې، چې ښاخ او پاڼې وي را ټولیږي او دغه ذخیر

 وې ته الزم نایتروجن ورکوي.یپرمهال م

 

 ورکوو؟سره څنګه او څه وخت ميوه لرونکو ونو ته 

 

ورکولو وخت او اندازه ډېره مهمه ده. منی )د پاڼو تر توېدو وروسته( یا د پسرلي په لومړیو کې د سرې ورکولو لپاره  دد کو

تر ټولو ښه وخت بلل کیږي. په اوړي کې د سرې ورکولو څخه ډډه وکړئ، ځکه د اوړي په پای او مني کې ونه ودې ته 

ږي، چې د یتنه د زیاتو غوټیو د تولید سبب کخه زیاته ګټه اخیسهڅوي، چې بیا د ژمني ستونزو المل ګرځي. له سرې څ

 حاصل مخه نیسي.

 

نایتروجن له کارولو څخه ډډه وکړئ، ځکه دا کار یوازې د  ډېر رل کیږي؛ خو دیموادو څخه شم غذایېوجن له مهمو نایتر

د ودې سبب کیږي او د حاصل ورکونې لپاره ګټه نه لري او د ناروغیو المل ګرځي. ونو ته د سرې ورکول دوه  نوو څانګو

د پټي ټولو  پواسطه یوې کش کوونکې آلې داو بیا یې  شیندئالرې دي. تر ټولو ساده الره یې دا ده، چې سره پر ځمکه و

  برخو ته ورسوئ او بیا اوبه ورکړئ. سره د ونې تنې ته نږدې مه کاروئ.

 

سه کوو، چې سره د سرې ورکولو بله الر د وړو سوریو جوړول دي. دا طریقه یو څه ستونزمنه ده؛ خو له دې اړخه ډاډ ترال

لري جوړ کړئ او  30cmله ساقې څخه ژور او د ونې  15cmکې یو وړوکی سوری  40په  30دلي ده. ید ونې ریښو ته رس

 بیا کود پکې واچوئ. کله چې سره ورکول مو ختم کړل یوه اندازه کمپوست هم ور واچوئ او بیا اوبه ورکړئ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
د شفتالو ونې په پاڼو کې سرې ټاپې د 

 نایتروجن د کمښت له امله

د پاڼې بنفش رنګ د فاسفورس د 

 کمښت له امله

 

دل او د پاڼو تت رنګ د د پاڼو کلوله کی

 پوتاشیم د کمښت له امله
 

د پاڼو زېړوالی د نایتروجن د کمښت له 

 امله

 

فاسفورس د په میوه کې چاکونه د 

 کمښت له امله

 

د پاڼو سوځیدنه او کړۍ د پوتاشیم د کمښت 

 له امله
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 ( بري شاخهغوڅوونه ) او د څانګو روزنه د ميوه لرونکو ونو .5

 

لپاره تر وې د کیفیت ښه کولو او د زیانمن شوو څانګو د ترمیم یونو پرېکولو ته ویل کیږي، چې د مشاخه بري د ونې ښاخ

ږی، چې په الندې مواردو کې مرسته یرل کیولید لپاره له اساسي برخو څخه شموې د ودې او تیسره کیږي. شاخه بري د م

 کوي:  

  ساتنه او د ونې د شکل د اندازې تنظیمولپه متوازن ډول د ونې وده او 

 د ونې ځوانول، د نوي میوه لرونکو خاښونو د ودې تحریکول 

 هڅولوې تولید ته په منظمه توګه د نبات یاو هوا ته اجازه ورکول، سالمې م د لمر وړانکې 

 زمنو او د هغو ښاخونو له منځه وړل، چې په نامناسب ځای کې را شنه شوي ديید ناروغو، اغ 

 ودې او ګټې اخیستنې ترمنځ د تعادل رامنځ ته کول د 

 

 هغه وسایل او سامانونه، چې شاخه برۍ ته په کاریږي

 

 د غټو خاښونو د اره کولو لپاره یوه غټه اره 

 د متوسطو خاښونو لپاره د شاخه برۍ اره 

  د نسبتاً غټو ساقو لپاره د شاخه برۍ قیچي 

 د وړو خاښونو لپاره د شاخه برۍ قیچي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bow saw     کمان ډوله اره    

Shears د شاخه برۍ وړه قیچي      

 

Pruning knife   د څانګو د غوڅونې چاکو 
  

Lopper   د شاخه برۍ ستره قیچي 

Pruning saw  د شاخه برۍ اره  
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 ولی باید یوه ميوه لرونکي ونه شاخه بري کړو؟

 

  ونه او د ونې هغه څانګې له منځه یوسو، چې د ونې لپاره ګټه نه ښاخځکه کوو، چې وچ شوي  يشاخه برد میوه لرونکو ونو

 دو د مخنیوي په خاطر شاخه بري کوو.ید حشراتو د کنټرول او له خوسا ک لري او همدارنګه

  یږي. شاخه بري د هوا جریان ڼ تاج د له منځه وړلو، د لمر وړاندې او هوا د زیاتوالي لپاره تر سره کګشاخه بری د ونې د

زیاتوي او د لمر وړانګې ته اجازه ورکوي، چې داخلي او الندنیو پاڼو ته ورسیږي او په پایله کې یې د ناروغیو د کموالي 

 المل ګرځي. 

 ( د نر خاښونوSuckers .له منځه وړل: نر خاښونه هغه دي، چې د ساقې له بیخ یا د ریښي له سیستم څخه را شنه کیږي )

 غه خاښونه میوه نه تولیدوي او یو زیات اندازه خوراکي مواد مصرفوي.د

 شاخه بري په ټوله کې د زړو خاښونو د له منځه وړلو په موخه تر سره کیږي. نوي خاښونو ته ښه کول د نبات د روغتیا :

 زمینه برابروي او په پایله کې ونه ځوانه ساتي.

 په خاطر تر سره کیږي. وې د کمیت او کیفیت د زیاتويیشاخه بري د م 

 

د ونې کنټرولول )د ونې د روزنې په موخه شاخه  .1 د ميوه لرونکو ونو شاخه بري دوه عمده الملونه لري: .1

 د تنظيمولو په موخه شاخه بري وې د توليد يد م .2 بري( 

 

 د ونې کنټرولول )د ونې د روزنې په موخه شاخه بري( .1

 

 ونه یې مات نشي.ښاخوه وساتي او ید ونې قوي کول، چې م 

 وه په اسانۍ را ټوله شي.ید ونې کوچنۍ کول یا لنډول، چې م 

 .د لمر له ټولو هغو وړانګو څخه ګټه اخیستنه، چې پر ونه را لویږي 

 .د ونې د څانګو خالصول، چې د لمر وړانګه د ونې منځ ته الړه شي 

 وه د ځمکې سطح ته نږدې تولید کړي.ید ونې شاخه بري ددې لپاره، چې م 

  .شاخه بري، ددې لپاره چې ونه پر نورو ونو سیوری و نه کړي 

 

 

 

 

 

 

 

 (Robert Ll. Morris: سرچینهتصویر د)د ونې د روزنې او کنټرول لپاره شاخه بري  
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 په موخه شاخه بري د تنظيمولووې د توليد يد م .2

 

  چې سره یو ځای شوي(ښاخونهنو له منځه وړل )هغه شاخویو پر بل باندې د نښتو نو او ښاخود ماتو شوو ،. 

 د ناروغیو او حشراتو له منځه وړل. 

  ړووه ترالسه کیتر حده د ونې له ټولو برخو څخه مشاخه بري ددې لپاره، چې د امکان. 

 وه ترالسه کړویه څخه با کیفیته مشاخه بري ددې لپاره، چې د ونې له ټولو برخ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ږي؟يښينه وي څه پ د لمر وړانګې او رڼاې په کافي اندازه که د ونې د تاج په منځ ک

 

 ه ځي.ځنه له منوخاښ ه وي پاڼې توییږي اوپه هغه برخه کې، چې نور ن 

 وې حاصل کمیږي.ید نور د کمښت له امله د م 

 وې رنګ خراب وي.یم د 

  ،وې تولیدوي.یوړې وړې ماو رڼا ورته نه ور رسیږي چې ونه په تیاره کې ده د دې له امله 

 وي تولیدیږي. د لمر وانګېوه د ونې په پاسنۍ برخه کې او په شاوخوا خاښونو کې، په هغه ځایونو کې چې یډېره برخه م 

خو باید هیر نه کړو، چې د  ؛وه ترالسه شيولو برخو څخه ډېره او باکیفیته مید شاخه برۍ یوه ګټه دا ده، چې د ونې له ټ

وې د تولید او د ونې د ودې ترمنځ تعادل وساتو، طریقه نه ده. ددې لپاره، چې د می وې ترالسه کول کومه الزميډېرې می

 (Robert Ll. Morris: سرچینهتصویر د) وه تولیدوي.هغه خاښونه هم له منځه وړو، چې میځینې وخت 

 وې تت او خراب رنګ په کافي اندازه د لمر وړانکې د نشتون له امله ید م

 (Robert Ll. Morris: سرچینهتصویر د)
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 (Central Leader) مرکزي سیستم

 (Modified Leader) مرکزي لیدر اصالح شوي سیستم

 (Open Center)منځ خالي سیستم 

 

 د پرېکولو طریقې ښاخونود 

  

؛ ښاخونه پرې شيلو شکلونو یالبین لري، چې په بله منځه یوسو امکا ښاخونهد شاخه برۍ پرمهال د دې لپاره، چې اضافي 

 . (Heading Cut) لغوڅوسر او (Thinning Cut) لرنګړي کویادونه الزمي ده. پرې کولو خو ددې دوه ډوله 

 

 سرغوڅول (Heading Cut):  د یوي څانګې پرې کول د یو روغ او صحي  مالومیږيلکه څرنګه، چې له نوم څخه یې

د لنډولو او  ښاخد یوه  غوڅونه سرلپاره کاورل کیږي.  وغوټۍ د پاسه او یا هم د جانبی څانګې د پورتنۍ برخې د پرې کول

   کیږي. ترسرهونو د ودې لپاره ښاخنوي 

 

  رنګړي کول(Thinning Cut):  د پرېکولو  ښاخد یوه بشپړ رنګړي کول خه پرېکیږي. په بله وینا یله ب ښاخ سیسټم کېپدې

 لپاره کارول کیږي. 

کله چې د څانګو غوڅول ترسره نشي او په  پوره توګه وړانګې ونې ته ونه رسیږي، د ونې د 

 (Robert Ll. Morris: سرچینهتصویر د)  منځ پاڼې توییږي

 شاخه بري په ونه کې د لمر وړانګې او رڼا تنظیموي. ډېر نور= ډېره میوه 

 (Robert Ll. Morris: سرچینهتصویر د)
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 سر غوڅونه د څه لپاره ترسره کيږي:

 

 د ځینو څانګو له منځه وړل د نورو څانګو د شمیر د زیاتیدو په موخه. 

 د کمزورو څانګو ځواکمن کول. 

 د ونې اړ کول چې تنې ته نږدې میوه ونیسي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رنګړی کول د څه لپاره ترسره کيږي؟

رنګړي کول د الندې موخو . کول د څانګو په تراکم کې کمښت راولي او په ټوله کې د ونې په لوړیدو هم اغیزه لری رنګړی

 :لپاره ترسره کیږي

 

 د ونې د سایز کنټرول. 

 دونې د منځ پرانیستل چې وړانګې ورورسیږي. 

 د څانګو له منځه وړل د نویو څانګو د تولید په موخه. 

 

 

  ( Side Buds)له منځه وړي او د څنګ زخې    ( Terminal Buds)د څوکو زخې  ( Heading Cut) سرغوڅونه

  تنظیموي.

 (Robert Ll. Morris: سرچینهتصویر د)

   Heading Cut  یا غوڅونهسر
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 څه وخت باید شاخه بري وکړو؟

Thinning cut یا  کولرنګړی   

    ټۍیا غو يڅنګ زخد  لو لپاره کوو، څوسات(   (Terminal Buds و )غوټیو(زخد  د څوکو(  (Thinning Cutsرنګړي کول 

Side Buds)  ) کنترول کړي(سرچینهتصویر د :Robert Ll. Morris) 
  

 

درجې زاویې د جوړولو لپاره له یو جال کوونکي وسیلې  ۴۵د 

 (Robert Ll. Morris: سرچینهتصویر د) کار واخلئ. څخه

 

: سرچینهتصویر)ددرجې زاویه ده.  ۴۵تر ټولو ښه زاویه، 

Robert Ll. Morris) 



                                                                            

16 | د بنسټيزو مهارتونو زده کړه  د بڼ )باغ( تنظيمول   

 

 

یو وار باید شاخه بري وشي. دا ډول شاخه بري د استراحت دورې په اوږدو کې د ژمي  لږ تر لږهپه دودیزه توګه په کال کې 

 پر دواړو ډولونو الندې بحث کوو.شاخه برۍ د دای شي. یخه د پسرلي تر پیل پورې تر سره کله پای څ

 

  ژمنۍ شاخه بري یاWinter pruning  ژمنۍ شاخه بري د اوړي په پای کې هم کولی شو. ژمنۍ شاخه بري د

د کمولو په موخه کارول  نوښاخوخاښونو کې د سیده  (جانبيڅنګ )نو د له منځه وړلو په موخه او یا په ښاخونوي 

 کیږي.

 

  شاخه بري یا  اوړيدSummer Pruning   ا شاخه بري د شاخه برۍ ته شنه شاخه بري هم وایي. د اوړيد

 تر سرهچې د ونې د تنې شاوخوا را شنه کیږي، د له منځه وړلو لپاره ( Sucker) نوښاخو او د نر نوښاخووچو 

  کیږي. 

 

 ژمنۍ شاخه بري

 

دل دي. یرامنځ ته ک نوښاخوموسم کې د نوي په استراحت دورې کې شاخه بري یو رایج عمل دی، چې پایله یې په پسرلی 

رې شي او بیا شاخه بري وکړئ. د دې کار لپاره دلیل یر وکړئ، څو د ژمي موسم سړې شپې تڅه انتظا غوره دا ده، چې یو

 .یخ ووهي هنښاخودا دی، چې ښایي نوي پرې شوي 

 

 په تاقه کاری کې شاخه بري د ونې په پورتني برخه کې تر سره کیږي 

  ږي.ی، چې ډېر سره نږدې دي پرې کهنښاخوپه تاقه کاری کې هغه 

  درجې څخه زیاته زاویه لري )پورته خوا ته او یا ښکته خوا ته( په تاقه کاری کې پرې  ۴۵، چې له  هنښاخوهغه

 کیږي.

  سر غوڅونېرته خاښ ډېر اوږد وي له یافقي وده وساتئ، که چ نوښاخود (heading cut) .څخه ګټه واخلئ 

 

   د اوړي شاخه بري یا شنه شاخه بري

 

ونه، چې پر همدې کال را شنه شوي دي(. دا کار د دوو موخو ښاخد اوړي شاخه بري پر ځوانو نودو تر سره کیږي )هغه 

وې ته ورسیږي )دا طریقه پر زړو ونو تر سره کوو، یل، ددې لپاره، چې د لمر وړانګه مماتو ښاخلپاره کولی شو: د غونډ 

خاښونو پرې کول، چې بیرون لور ته وده کوي او په تاج جوړولو کې چې اوسمهال د ونې تاج جوړوي او یا د هغو لنډو 

 مرسته کوي. دا کار ډېر په نوي ونو کې د تاج جوړولو په موخه تر سره کیږی.(

  د پرې کولو لپاره تل له تاقه کاری څخه کار  نوښاخود هغو ځوانو نودوو پرې کول،  چې پورته وده کوي. ددې

 نوښاخوپه دې په مستقیم ډول پورته خوا ته وده کوي او روښانه رنګ لري. هغه غوټۍ، چې  نوښاخوواخلئ. دغه 

  ر روښانه نه دي.یوو د غوټیو په څیکې را شنه کیږي د م

  پرې کوئ، دا کار په الس هم کولی شئ. هنښاخودغه  کافي توګهکه په  
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 رنګړي کو )یکه کاری(وې يد م .6

 

ځینې وخت په ونه کې ګڼې  رل کیږي.یلپاره له مهمو فعالیتونو څخه شم وې د تولیدولویم کیفیتښه د  رنګړي کولوې ید م

دا کار دو ظرفیت غیر منظم کوي. یوې د غټیوو السرسی او د مید م موادو ته غذایېوې وي، چې دا کار په مساوي توګه یم

ته اړتیا لري په داسې حال کې، چې د ستروس  رنګړي کول ډیرلو ونو کې توپیر لري. شفتالو، آلو او د مڼې ونې یالبیپه ب

کوو، الندې ټکي باید په پام کې یکه کاري رته ډېره یته اړتیا نه لري. که چ رنګړي کولوکورنۍ ونې او د ناک ونه ډېرې 

 ونیسو:

 

 اوونیو کې تر سره شي. 6وې د جوړېدو په لومړنیو یم وې یکه کاري باید دید م 

  ږي.یوې غورځیم کمزوري کې در سره مرسته وکړي، ځکهد ونې ښورول به په یکه کاري 

 وې باید پرې شي.یم سره دوه نښتياو  تاوانیریان کې کارۍ په ج د یکه 

 .د مڼې ونې لنډې ساقې باید په شدت سره شاخه بري شي 

 لري. وو پرېښودل هم جوازیځینې وخت استثناُ دوه د دوو موه پرېښودل شي، یکې باید یوه م (کلستر) يلپه هر وښک 

 

 لپاره سپارښتنې: رنګړي کولووې يد م

 

د املوک ونې خاښونه ته اړتیا نه لري.  رنګړي کولو، انار، د ستروس کورنۍ او مغز لرونکي ونې کنځر، املویګیالس، ا

ونو الندې یو ښاخکولی شئ او یا هم تر  یکه کاريوې د ډېر وزن له امله مات شي، چې ددې ستونزې د حل لپاره یښایي د م

 ستون اېښودی شئ.

 

       

 2008افغانستان  ROP ,( Ferenc Sandorمنبع: فرنس سندور )

 

 وې ډولید م وې تاقه کاريید م

وې یړئ. په هر کلستر کې یوه یا دوه مپیل ک رنګړي کولوه ښکته خوا ته مخ اړوي یکله چې م

وې پرې نه یم 3ږدئ هیڅ کله په یوه کلستر کې وې پرېیدئ. په هر کلستر کې حداکثر دوه مپرېږ

 ږدئ.

 مڼه

سانتي مترو کې باید یوه  8 -5تولیدوي، تاقه کاري پیل کړئ. په هر  )خستکی( وه میندکهیکله چې م

 میوه وي.

 آلو

سانتي مترو کې باید  25 - 20تولیدوي، تاقه کاري پیل کړئ. په هر )خستکی( وه میندکه یکله چې م

 یوه میوه وي.

 شفتالو

 زردالو وه وي.یسانتي مترو کې باید یوه م  8 -5 ر په هرید آلو په څ

وې یړئ. په هر کلستر کې یوه یا دوه مښکته خوا ته مخ واړوو تاقه کاري پیل ک يویم چېکله 

  پرېږدئ.

 ناک

وې یې یکه یځینې م وه تویږي، ښایيی نه تاقه کاري کیږي. که چېرې مګیالس او آلوبالو معموالً 

هغه وښکي تاقه کاري کړئ،  څخه زیات ګیالس نه وي. 10کاري کړو. په هر وښکي کې باید له 

 وې ګڼوالی له ورایه پکې ښکاري.یچې د م

 آلوبالو
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وې تولید کړي او یوړې او بې کیفیته موو شتون ښایي هغه له ضعیفوالي سره مخ کړي او په پایله کې یې یپه ونه کې د ګڼو م

پیل  رنګړي کولپه راتلونکي موسم کې ښایي ونه وړه پاته شي. د دې ستونزې د حل لپاره تر ګل دوه یا درې اوونۍ وروسته 

دي او ناروغۍ  وې، چې وړېیلومړی هغه م کې پرېږدئ. ښاخوې، چې غټې دي په یوې وشکوئ؛ خو هغه میټولې م کړئ.

 فاصله، چې سپارښتنه یې شوي په پام کې ونیسئ.وو ترمنځ هغه یوهلي پرې کړئ. د م

 

تاسو ته دا چانس در کوي، چې ونه له نږدې وګورئ او هغه ځایونو ته مو پام شي، چې درملنې ته اړتیا  رنګړي کولوو ید م

نجی په اسانۍ لیدل کیږي. لګه په توګه، خیمه جوړونکی چیید یادو ځایونو درملنه وکړئ. د ب وې د ښې ودې لپارهیاو د م لري

 کوئ په اسانۍ د هغوی حملې له منځه وړلی شئ. یکه کاريکله، چې 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ځوانې مڼې لیدل کیږي. که چیرته ستاسو ونه په دې تعداد میوې تولیدوي یکه  5په پورتني تصویر کې په یوه کلستر کې 

کاري ته اړتیا لري. په یوه کلستر کې باید یوازې یوه میوه وي. استثناً په یوه کلستر کې دوه میوې هم پرېښودی شئ. یکه 

 مڼه په کلستر کې پرېږدو.  مڼې لري کیږي او یوه غټه او ځوانه 4کاري د ونې په ګټه ده. په پورتني کلستر کې 

وه لري کړئ، چې د لمر له دواړه یوه اندازه وي، بیا هغه می وې وي، چېکه چیرته په یوه کلستر کې دوه داسې می

وه پرېږدئ، چې د لمر وړانګې او هوا ورته ېری وخت تر پاڼې الندې وي. هغه میوه ډ. دا ډول میوړانګې لري ده

 رسیږي.
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پري وي او یا کوم بل دلی، لکه یوه نقطه په پام کې ونیسئ، چې تاوان ور رسیوې کله چې یکه کاري مو وکړه هغه می

 دلی وي.تاوان ور رسیدلی. لومړنۍ میوه، چې لري کوئ یې هغه میوه ده، چې کوم تاوان ور رسی
 

 او باید لري شي.وو څخه یوه یې یکه کاري ته اړتیا لري له دغه دوو می
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وو څخه یوه لري کړي یوه پاته کیږي.کله چې مو له هغو دوو می  

 وو ترمنځ د واټن پرېښودو لپاره له خپل سوک څخه کار اخیستی شئ.د دوو می

 کله چې مو یکه کاري ختمه کړه له داسې یوه حالت سره به مخ شئ.
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 نړیوال دولتي غیر یو کې جمهوریت په چک د موسسه کې تنګسه په انسان د
 .کوي چمتو مرستې پراختیایي کې ګوټ ګوټ، په نړۍ د چې دی سازمان

 

 راوستلو والي ښه د کې برخه په زدکړې د لیسو مسلکي د کرنې د پاڼې مالوماتي دا
 .دي شوې خپرې پواسطه مرستو پراختیایي د جمهوریت چک د موخه په

 

نهضت اهلل نهضت: لیکونکی  

لخوا ټیم د ښوونو کرنیزو د: تصحیح  

بریالی جاللزی ژباړه:  


