مڼه

لنده شرحه

د مڼه په اړه

مڼه یوه داسی میوه دی چی معموال ٌ د ونی په ډول وده کوی او لویږی چی د قد لوړوالی یی  7-5.1مترو
ته رسیږی .د ګل غوټی په  2کلن ښاخونو کښی د تولید شو سپرونو د پاسه تولیدیږی په ټولیزه توګه په
مڼو کښی ګل نه ګل ته یا متقابله ګرده پالنه د میوی تولید اوتنظیم ته الره هواروی .او په عمومی توګه د
مندکو لرونکو میوو څخه وروسته د پسرلی په لومړیو کښی د ګل د غوټی سپړیدل او میوی جوړښت
صورت نیسی

اقلیم او خاوره
د سړو په وړاندی
مقاومت

حرارت درجه

ګل او ځوانی میوی
 -2oCد حرارت درجه
کښی له میځه ځی

سوړ ژمی ته اړتیا لری
 -20oCد سړو وهنه
مینځ ته راولی
د رطوبت په وړاندی تحمل
په منځی کچه کښی -ځینی
ناروغی( د مڼی زخم یا
خوساکیدنه په رطوبت کښی
بدتر کیږی)

اوبو ته اړتیا
کافی رطوبت ته
اړتیا لری

د اوبه ډوبولو په وړاندی
کښی تحمل
په منځی کچه کښی دی
او مورنی بوټو پوری
تړلی دی

د باد په وړاندی مقاومت

کومی خاوری ته اړتیا لری

ځوانی ونی د (< )3متر
کوچنی لپاره سرپناه څخ
کار واخیستل شی

د ډیرو مختلفو خاورو په
وړاندی تحمل لری او هغه
خاوری چی کلکی زهکشی
شوی نه دی میخنوی وشی

د اوبو کمښت په
وړاندی تحمل
په منځی کچه
کښی

د غذایی موادو اړتیاوی
بهترین پی اچ  5.1 -1.1دی مګر کوالی
شو تر ډیره حده تحمل ولری او د
نایترجن د زیاتی کچی کارولو څخه ډډه
وشی

روزنیزی کړنالری او طریقی
تکثیر کول
مورنی بوټی یا
مورنی پایی
فاصله ورکول
ښاخونوپریکونه او
روزنه
یکه کول
کرکیله او د کروندی
مراقبت
د لومړی ځل رفع
حاصل وخت
د مکمل تولید وخت
طبعی عمر
څومره حاصل چی
توقع کیدای شی

رفع حاصل
ذخیره کول
امراض و آفات

پیوند کول او یا تکمه ای پیوند مورنی بوټو په کښی
په لویه کچه د مورنی بوټو څخه استفاده کیږی
نیمه متراکمه باغ  :فاصله د قطار ترمینځه  1 -5.1متره او فاصله د هر ونی ترمیځه  5.3 -2.2متر وی
ښاخونوپریکونه او روزنه د متمرکز رهبری سیستم کارول کیږی په نیمه متراکمه باغونو کښی
د  2سانتی متر قطر شاوخوا کښی یکه کول دالس په واسطه کیږی
همیشه باغ په وښو یا چمن پوښل شوی وی – او د ونی شاوخوا ځمکه مخ پاکه وساتل شی
باغ های متراکم درسال  2-5و باغ های نیمه متراکم در سال 3-2
متراکمه باغونه په  2 -1کال کښی او نیمه متراکمه باغونه په  51-2کال کښی
تر  51کاله
نیمه متراکمه باغونه
متراکمه باغونه
 21تن/هکتار
کال 3
51تن /هکتار
کال5
 31تن/هکتار
کال5
71 -11تن/هکتار
کال 2
د میوی رفع حاصل او ټولول د الس پواسطه کیږی خو هغه میوی چی پراسس کیږی د ماشینری بواسطه تولیږی
د مختلفو ډولونو په لرولو توپیر کوی مگر په عمومی توګه په سړو کنترول شوو سړوخونو کښی ښه ذخیره او
وساتل شی
د مڼی خوسا کیدل ،د مڼی خاکسترک یا سپرغوږی ،د مڼی معزخوره چینجی ،سور غڼه ډوله چنجی
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