انګور

لنډه شرحه

د انګور په اړه

انګور د یوه ځلغی بوټی یا تاک په شکل لویږی او معمولا د تازه انګورو او کشمشو د تولید لپاره ور
څخه ګټه اخستیل کیږی .د ګرده پالنی لپاره حشراتو او د باد لګیدو ته اړتیا نه لری .مګر انګور داسی
بوټی دی چی د استراحت مرحلی یا ژمی تریدنی ته اړتیا لری .انګور معمول ا د تیر کال یا تیرنمویی
فصل په تولید شوو ځوانو ښاخو او څانګو میوه راوړی .د پنډکونو سپړیدل د پسرلی په لومړیو کښی
صورت نیسی او ګل سپړنه یا پرزونه  ۹-۷اونی وروسته له پنډک سپړنه څخه واقع کیږی او وروسته بیا
په معموله توګه میوه په منی کښی  ۷-۵میاشتی وروسته د پنډک سپړنه څخه رفع حاصل ته چمتوکیږی .د
انګورو د تولید مدیریت متفاوته وی ځکه چی په ټولیزه توګه د تنوع او د هر چا د پام وړ نتیجه پوری
تړاو لری د مثال په توګه ( کشمش او تازه خوړلو انګور) او نمویی حالت لکه (رطوبت او لمر وړانګی)

اقلیم او خاوره
حرارت درجه
o

تودخه (د مشربو 24 C
لپاره بهتره ده) زیاته
تودخه ( د خوړولو انګورو
اوکشمش لپاره بهتر دی

د سړو په وړاندی تحمل
داستراحت حالت کښی د
سوړوالی په وړاندی تر -
o
 20 Cاو د تازه والی حالت
o
کښی تر 0.5 Cتحمل لری

د رطوبت په وړاندی تحمل
په ټیټه کچه دی – په مرطوب چاپیلایر
که د مرض مخنوی ته ارتیا شته

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
کیږی
رفع حاصل
ذخیره کول
امراض و آفات

اوبو ته اړتیا
داوږدو رښو اړتیا
په اوسط حد کښی

د اوبه ډوبولو په
وړاندی کښی تحمل
په دوبی کښی په ټیټه
کچه او په ژمی کښی په
اوسط کچه

د اوبو کمښت په وړاندی
تحمل

مخصوصا ا په ژورو خاورو
کښی – ښه وی

د باد په وړاندی مقاومت

کومی خاوری ته اړتیا لری

د غذایی موادو اړتیاوی

له ښه تر -متوسطه

ژوری خاوری ترجیع ورکول،
ښه زهکشی شوی او صاف
جوړښت ترجیع ورکول کیږی

د کیمیاوی سرو ډیری کارولو څخه
ډډه وکړی چی د نمویی رشد لمل
کیږی

د قلمو او مورنی پایو پواسطه تکثیر کیږی
د داسی مورنی بوټو څخه کار واخستل شی چی د حشراتو ،نیماتود ،د خاوری مالګینوالی
ستونځی او شدید رطوبت په وړاندی مقاوم وی
د تنوع درلول ،کولی شی قطارونو څخه کار واخلی  3 -7.2 :متره فاصله د قطارونو تر مینځ
 7 -1متره فاصله د هر بوټی تر مینځ .مشخص هدف :په معموله توګه  ۰۵۱۱-۰۱۱۱بوټی په
یو هکتار څمکه کښی کښینول شی
د انګورو تاج یا پاسنی برخی ښاخونو خالسه او ارته پریږدی تر څو د دی لمل شی چی د
ناروغۍ کچه ټیټه راولی او د انګورو په کرونده کښی د مدیریت او کرکیله اسانتیا مینځ ته
راولی .روزنه :مختلفی کړنالری صورت ونسی لکه به استراحت حالت کښی د ښاخونو
پریکونه وشی عمود ښاخونه باید وتړل شی او حالت ورکړل شی د انګورو د تاج یا پاسنی
ښاخونو له خالسه او ازاده بریښودلو هدف دادی تو څو وکولی شو چی رطوبت او د ناروغۍ
ستونځو څخه مخنوی کړی وی
د محصول د کیفیت د پورته بیول او په یو ادازه ساتل یکه کولو ته اړتیا لری ځینی وخت د
خوړولو انګورو لپاره یکه کول صورت نیسی.
د انګورو تر مینځ سطحه او د تاکو چاپیلایر پاک وساتی که چیری اوبه مو کافی وی د بادو او
ګردو ستونځی او د جینجانو د ټولیدو لپاره د واښه ډوله یا علوفه یی نبات وکری
 ۴-۳فصل
 ۵-۴فصل
 ۰۱-۴۱کاله
۲کال ( +۲ t/ha :د تاکو د ساتنی لپاره یکه کول وشی)
۳کال+۵ t/ha:
۴کال+۰۱ t/ha:
د تازه خوړولو انګور د لس په واسطه او د ومشربو د لپاره د ماشین پواسطه ټولیږی او رفع
حاصل کیږی
 1سانتی گرید حرارت درجه کښی له  6 -3میاشتی ساتل کیږی
حشرات ،نیماتود ،قارچونه او بکتریایی ناروغۍ ،مرغان
Prepared by Corky Lovin, Mark Bell, Louise Ferguson, Ali Almehdi, and
Sharif Shah Reshteen. Source: Source: Temperate and Subtropical
Fruit Production, Jackson and Looney 1999, CABI Publishing
2014 © UC Davis IPO ip.ucdavis.edu

