غنم – کلیدی مسایل

لنډه شرحه

م په افغانستان کښی د غنمو د تولید دکچی لوړوالی او مفاد لپاره کلیدی مراحل
کړنالری
قلبه کول

لومړنی مسایل
د تخم خراب بستر
لکه په حد نه زیاد
لندبل کښی قلبه کول

د قلبه کولو
تګالری

د کرنی نیټه

دقلبه ژورتیا لیږه وی
او د تخم بستر خراب
وی
د اوبو لګونی په
جریان کښی ډوبول
کمه تیغنه وهنه لږ
مجال د خراب تخم او
د نامناسبه زیرمه
کونی په دلیل
په ټولیزه توګه ښه

د کښت
کړنالری

ضعیف تخم او
خراب د تخم بستر

تخم شیندنه

د خاوری
حاصلخیزی

د سری کارولو
اندازه او وخت (له
حده لږ او یا تر حده
زیاته)
کیداشی مراکشی
ملخونه ،زیړاوربشی
وایروسونه)(BYDV؟

حیوانی سری او غیر
عضوی سری

په کرونده
کښی اوبه

له حده زیاته د
کروندی هوارول او
له حده کم د اوبو
کارول
د اوبو ضایعات او د
کروندی السرسی
سیستم ته
د تخم ضعیف کیفیت
او دانو خوساکیدنه

د کروندی
هوارونه
دتخم کیفتت

امراض او
افات

د اوبو
رسونی
سیستمونه
زیرمه کول

موجوه کړنالری
د پسرلی وروستی
اورښت څخه ورسته او
د منی اورښت څخه
مخکی قلبه وشی
له څارویو کار اخیستل
کیږی
د څارویو پواسطه
د خپل تخم ستاتل

ا دآفت وژونکو او حشره
وژونکو کارول

د کړنالرو ښوالی
کله چی خاوری له حده
دیره لنده وی له قلبه کولو
څخه دی ډده وشی

توضیحات
په مساعده وتره یا لندبل کښی دی قلبه وشی تر څو
د تخم د بستر ښوالی او د خاوری دکلکوالی مخنوی
المل شی

له تراکتورڅخه کار
اخیستل کیږی که چیری
موجود وی
د هوارونه مناست توکی
څاروی یا تراکتور
اصالح شوی تخم ترالسه
کړی او په ښه توګه یی
ذخیره کړی

تراکتور چټک او په یو لوری کار کوی مګر په
وړو کروندو کښی د تراکتور څخه ګټه اخیستل یو
څه ستونزمنه وی
نټیټی خواوی او ځایونه د ډوبیدنی المل کیږی او
د محصول کمښت مینځ ته راړی
د هرزه بوټو څخه پاک او خالص تخم وکاروی د
 UG99مقاومت درلودنکی او تیغنه وهنه کچه یی
تر  58%زیاته وی

د وراییتی ګانو مطابقت د
اقلیم او دکرنی نیټه په
وړاندی
د تخم ښوالی او د تخم
بستر د کیفیت ښوالی

د کرونګرو د پوهاوی لوړوالی د وراییتی ګانو د
رسیدنی او بخیدنی په اړه  ،د کرنی نیته او
وروستی یخ وهنه یا سوړوالی
په قطارونو کښی کرل کوالی شی چی د تخم د
اندازی کچه ټیټه راورلی ولی ځینو څانګړو توکو
ته اړتیا لری
د محصول ظرفیت د ساقی د لومرړی غوڼی په 1
سانتی متری کښی تنظیمیږی .تخمینی حساب04 :
کیلوګرام نایتروجن پر هر ټن محصول محاسبه
شوی ده
د نباتی سپږیو پراختیا  ،BYDVیادونه :که چیری
 BYDVیو مشکل وی تایید ته اړتیا لری

د نایتروجن زیاتره برخه
په  1سانتی متری کښی د
غوڼی راښکاریدو مخکی
وکاروی
د پوهاوی د کچی لوړوالی
او مناسبو آفت وژونکو ته
السرسی

سطحی اوبه لګونه یا
ډنډول

اوبه لګونه په ویالو کښی،
د هوارولو ښوالی او د
محال ویش ښوالی

کانالونه او ویالی

د اوبو د ورخونه ښوالی
په ویالو کښی

په خالسو کوټو کښی
زیرمه کول

مناسب لندبل یا رطوبت او
د زیرمی کیمیاوی کنترول

کروندګر دواړه له حده زیاته او له حده کمه اوبه
لګونه د تطبق الندی نیسی نا همواری کروندی د
اوبه لګونی ستونزی راوالړوی

غله وچه زیرمه شی او د ښه اومناسب تخم او د
کیفیت د ساتنی لپاره د غیر قابل نفوذ زیرمو څخه
کار واخلی (داسی توکۍ وی چی موم شوی یا هوا
بنده وی)

یادونه :ډیر ښی او پرمختللی کړنالری د کروندګرو ښوونه او روزنه ته اود ازموینی ښودلو ته ارتیا لری
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