ستا سوپه باغچه کی د ونو روزنه او شاخه بری

د بحرالکاهل شمال لودیزترویجی نشریه
د اوریګن پوهنتون  ،واشنګتن ایالتی پوهنتون او ایداهو پوهنتون
د  7002په نومبر
P.N. W 400
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دخپل کور دباغچی روزنه او شاخه بری
لیکونکی :آر – ال – ستیبن د باغداری د ترویج متقاعد متخصص

اساسی اصول

ولی میوه لرونکی ونی وروزو؟
• د روزلو په وسیله موږ کوالی شو دونی قوی جوړښت
ته داسی وده ورکړو چه ونه د درانده بار (حاصل) تحمل
وکوالی شی.
• دروزلوپه وسیله کوالی شو چه ځوانی ونی تولید ته
آماده کړو.

میوه لرونکی او د مغزیاتو ونی ولی شاخه
بری شی
• شاخه بری په عمومی ډول دونی سایز وړوکی کوی.
• که شاخه بری شوی وی نو کیدای شی ونه په آسانی
سره دواپاشی او حاصل یی را ټول شی
• دځوانو ونو شاخه بری دونی قوی جوړښت مینځ ته
راوړی او د څانګو زیاتوالی تشویقوی
• د پخو ونو شاخه بری دونو حاصالت زیاتوی او
کیفیت تی جګ ساتی.
• که ونه مناسبه شاخه بری شی ستنو ته ضرورت
کمیږی.

د شاخه برۍ زخمونه مه تداوی کوی!
دی کارته ضرورت نشته .څیړنو نه ده ښودلی چی
که څانګی په فنی ډول شاخه بری شی د زخم ځای نه
ورستیږی .ځکه چه کله څانګی په فنی ډول غوڅی
شی هغه مانع چی ځینی کیمیاوی مرکبات تولیدوی
زخم له ورستیدو څخه ساتی.
کله چه شاخه بری کوۍ باید څانګه جګه (لمړی
شکل) پری نکړۍ همدارنګه د څانګی د غوڅولو په
وخت کی زخم باید زیات نشی .کله چه څانګه ډیره په
بیخ کی غوڅه شی ښایی چه زخم ډیر لوی وی باید
مخ نیوی ورڅخه وشی .کله چه نیالګی په لمړیو
وختوکی شاخه بری شی په ورستیو وختو کی دونی
په ټیتو برخو کی د لویو زخمونو مخنیوی کوی.

د اونه په څلورم ژمی کی څلور عمده څانګی لری چه دونی مینځ یی خالی
وی .چی په شپږم مخ کی تشریح شوی دی.
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دوهم شکل:
کله چه ونه خرابه شاخه بری شوی وی پاسینۍ اصلی څانګه زیاتی بی نظمه
څانګی وباسی چه دا څانګی دونی په ټ یټه برخه سوری کوی .هغه څانګی چه ښکته
خواته وده کوی باید پری کړۍ او هغه څانګی چه پورته خواته وده کوی پریږدۍ.
اوځینی نازکی څانګی (سکر) له مینځه یوسی چه یوبل ته ډیری نیږدی وی .هغه
څانګی چه بهر خواته وده کوی پری یی کړۍ ځکه دا څانګی د میوی په وخت کی
تاویږی.

لمړی شکل :کله چه شاخه بری کوۍ فرعی څانګه له
اصلی څانګی څخه جګه مه غوڅوی او یا داچه فرعی
څانګه ډیره الندی مه غوڅوۍ فقط د اصلی څانګی په
مخ فرعی څانګی غوڅی کړی.

دریم شکل :په دی اصلی څانګه کی چه پخوا په ښه
ډول شاخه بری شویده ددی څانګی وروستۍ برخی
زیاتی شاخه بری کړۍ چه په شکل کی د خاوری په
رنګ ښکاری .

.
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څلورم شکل :دا پاس ونه ډیره زیاته جګه شویده که غواړۍ چه د دی ونی
جګوالی را ټیټ شی نو ضروری ده چی پاسینۍ اصلی څانګی غوڅی کړۍ چه د
خاوری په رنګ ښودل شویدی.

د شاخه برۍ لپاره
عمومی قوانین
• د خوږو ګالسو شاخه بری د
زمری په میاشت کی وشی کله چه
د بکتریائی امراضو اخته کیدل کم
وی.
• په پخو ونوکی چی ښه (شاخه
بری شویوی) د لویو څانګو نهایی
برخی باید زیاتی شاخه بری شی
دا کار د میوی سایز او کیفیت
اوچتوی (دریم شکل )
• که اوغواړو چه د ډیری جګی
ونی قد راتیټ کړو نو باید جګ
شاخونه غوڅ شی .د غوڅولو په
وخت کی باید احتیاط وشی چه دا
شاخ د پوستکی سره غوڅر شی.
که د شاخ زخه پاتی وی نو زخم
یی نه ښه کیږی (څلورم شکل)

• د میوه لرنکو اومغزیا توروزنه
له ابتدا څخه پیل کیږی تر څو چه د
څانګو او جرړو ترمینڅ یو تعادل
پیدا شی مثالًًً که یو باغ اوبه
کیږی نو زیاتی شاخه برۍ ته د
ایښود لو په وخت کی ضرورت نه
لیدل کیږی.
• ځوانی ونی کمی شاخه بری
کیږی.
• پخی ونی باید زیاتی شاخه
بری شی تر څو په ښه ډول وده
وکړی په تیره هغه ونی چه وده
یی بطی وی .
• د ونی پاسینۍ برخه په
مقایسوی ډول له الندی برخی
څخه زیاته کمه شی ( دوهم شکل
وګوری)
• شاخه بری باید هغه وخت
وشی چه د ژمی یخ تیر شوی وی
او ونی ګل نه وی کړۍ.
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د ونو د روزنی لپاره عمومی
قوانین
• د ونو روزنه دونو د ایښودلو له وخت
څخه پیل کړۍ.
• هغه څانګی چه ضرور نوی په اوړی
کی له مینځه یوسۍ.
• د ونی د روزنی لپاره د غټو څانګو
ځای په ځای کیدل ډیر مهم دی له دی چه
زیاته شاخه بری شی.
• د ونو د روزنی لپاره تر هغه ځاپه
پوری چه ضرورت وی متداومه هڅه
وشی .تر څو چه ژر تر ژره دا پروسه
تکمیل شی.

د لویو څانګو تاوول
کله چه یوه عمودی څانګه  54یا  00درجو پوری تاوشی نو
ژر میوه نیسی هر څومره چه څانګه عمودی وی په همغه اندازه
تاویدل ګټه لری .کله چه یوه ونه ژر په ثمر راشی ونه وړوکی
او د کار وړ ګرځی.

مرکزی خالصه (پراخه) روزنه( :پنځم شکل)
ددی لپاره چی داسی ونی وروزو چه منڅنی برخه یی
خالصه (پراخه) وی نو الزمه ده چه له  ۴ -۳څانګی په
لمړی ژمی کی پریږدو او نوری څانګی له مینڅه یو سو تر
څوچه رقابت ونشی کړی
اویایی سرکړۍ پدی ترتیب چی  ۴/۱اویا  ۳/۱حصه دی
غوڅه شی .اوکه داڅانګی اوژدی اومنشعب شوی نوی.
 کله چی لویی څانګی غوڅوی نوالندینی څانکی اول
غوڅی کړی .اودغوڅولوپه وخت کی جیګه زخه مه
پریږدۍ.
 که غواړی چی ونه وړوکی پاتی شی په متوسطه اندازه
هر کال شاخه بری کوی .کیمیاوی سری پارواوکمپوست
مه استعمالوۍ
.نوی بزغلی د ایښودلو په وخت کی باید د ۷۶-۶۷سانتی په
جګوالی سر شی  .ددی لپاره چه له دی نوع شاخه بری نه
ګته واخیستل شی ونه کی باید قوی څانګی د نیالګی له
ایښودلو وروسته جګ انتخاب شی .د پسرلی او اوړی په
لمړیوکی نوری څانګی له نیالګی څخه لری کړۍ .ځکه دا
څانګی له اص لی تنی سره رقابت کوی همدارنګه د څانګی
 ۳/۱د نمو په هر موسم کی غوڅی کړۍ او هغه څانګی چه
رقابت کوی له مینځه یوسی هغه عمودی څانګی خپری
کړی (اتم شکل ) دا پروسه په دوه راتلونکو موسمونو کی
تکرار کړۍ تر څوچه جانبی څانګی ډیری قوی شی چه
وکوالی شی مرکزی تنی سره مقاومت وکړۍ لکه لیبرتی
چه په شپژم شکل کی ښودل شویده .دا ونی که تکیه شی
خپرولو او سرکولو ته ضرورت نلری .ډیلیش او نیوتن
اونوری انواعی چه نرۍ څانګی لری یا عمودی څانګی لری
اوکه دواړه خواص لری هغه ونی چه داسی روزل شوی دی
او اتکا ونلری د څانګو سرکولوته ضرورت لری تر څو چه
لڼدی او قوی څانګی تولید کړی.

C

C

B

A

پنځم شکل :که اوغواړو مینڅ وازی ونی وروز د ددی کار لپاره څلور فصلونه پکار دی
(په دی شکل کی د خاوری په رنګ هغه څانګی چه شاخه بری او یا سرکلک شوی دی)
الف -:لمړی ژمی کی باید  ۴ – ۳څانګی پریښودل شی چه دا څانګی وروسته د ونی
عمده شاخونه (اندام) وی یا لوېې څانګی جوړوی چه  ۰۶سانتی په خپلو مینځوکی فاصله
ولری.
ب -:په دوهم ژمی کی یوه یا دوه اویا زیاتی څانګی پریږدی.
ج -:په دریم کال کی باید د اصلی څانګو انتخاب تکمیل شوی وی.
د -:په څلورم ژمی کی باید مینځ وازی ونی چه څلور اصلی څانګی درلودونکی وی او
تنه باندی یو برابر ویشل شوی وی کافی دی.

B

A
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وروسته

پخوا

اووم شکل -:د یوی اصلی څانګی چه ډیره جګه وی ورته
" "Leaderوائی باید داعمودی څانګه یکه شی .سریی غوڅ کړۍ او
نوری ګنی څانګی لری کړۍ چه رقابت ونشی کړای ددی لپاره چه
زیاتی څانګی وده ونکړی داکار باید هر کال تکرار شی.

شپږم شکل -:ددی لپاره چی مرکزی برخه وده وکړی څلور موسمونه پکار دی .خاورین
رنگ هغه څانګی دی چه غوڅی شوی اویا سر شوی دی.
الف -له ایښودلو څخه وروسته په لمړی ژمی کی مرکزی څانګی ته وده ورکړ شی
که ونه  ۷۶سانتی او یا جګه وی نو د نیالګی پاسنی برخه غوڅه کړۍ ترڅو چه جانبی
څانګی زیاتی شی.
ب  ،ج او د – په ژمی کی داپروسه تکرار کړۍ تر څو چه جانبی څانګی دومره تقویه
شی چه له مرکزی تنی سره مقاومت وکړی.
.
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D

D

اتم شکل

اتم شکل -:کله چه ونه ځوانه وی هغه څانګی چه په کوچنۍ زاویه کی وده کوی باید زاویه
یی لویه شی ځکه چه داسی ونی ماتیدونکی وی او که وروسته د حاصل خیزی عمرکی ماته
شی نو ټوله تنه دوه ځایه کوی

لکه چی د لیبرټی په شپژم شکل کی ښودل شوی ده
ډا ونی سر کولو او خپریدو ته ضرورت نلری خو
که تقویه (متکی) شی د ډیلیشن او نیوتن و داسی
نوری چه نرۍ څانګی او یا عمودی شاخونه ولری
او دواړه خواص پکی وی نو دوی خپریدو ته
ضرورت لری.
هغه ونه چی اتکا ونلری او د مرکزی لیدر په طریقه
روزل کیږی باید هر کال شاخه بری شی ترڅوچی
لنډی او قوی څانګی اوباسی

یکه کول او سرکول( :نهم شکل)
د یکه کو لو لپاره شاخه بری اوژدی او تاویدو وړ
څانګی مینځ ته راوړی او کله چی میوه ونیسی دی
تاویدو توان لری نو دی څانګو سر کول زیات
انشعاب مینځ ته راوړی او کلکیږی سرکول انشعاب
زیاتوی چه د ونی د روزنی لپاره ښه وی.
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نهم شکل:
کینی خواته یکه کول
ښی خوانه سرکول

لسم شکل  :یوکلنه نوده هغه نوده ده چه په
پروسږکال اوړی کی تولید شویده په پاس شکل
کی
چی کیڼی خواته شفتالو ،او ښی خواه ته مڼه
ښایی.

د میوی نیولو خواص یا عادات
په نهم شکل کی :د مڼو او شفتالو د میوی نیولو عادات:
د شفتالو څانګه چه یو کلنه وی ګل کوی.
خو مڼه په دو ه کلونو څانګو پیخ (سپر) جوړوی اومیوه
کوی په  ۱۱شکل کی په یوه پخه د مڼی یوه پخه ونه چی
میوه کوی ځکه چه شفتالو او زردالو په یو کلنه څانګه
باندی میوه کوی نو ځکه زردالو او شفتالو زیاتی شاخه
بری ته ضرورت لری ترڅو وکوالی شي د میوی نودی
تولید کړی که یی له مڼی او ناک سره مقایسه کړو آلو او
ګیالس کمی شاخه بری ته ضرورت لری .

 ۱۱شکل د میوی پیخونه د مڼی په یوه پخه ونه کی چه میوه
کوی.
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سامان
اوږد الستی دشاخه برۍ قیچی چی په ۱۴شکل
کی ښودل شوی ده ،عادی قیچی دا دواړه قیچی
ګانی ضروری دی خوکه تاسی غواړی لویی
څانګی غوڅ کړۍ دشاخه برۍ له اری څخه
کارواخلی.
همدارنګه له قوی زینی څخه هم کاراخیستلی شی
خو د استعمال په وخت کی باید دزینی بیخ ښه
محکمه وی چی له تصادم څخه مخنیوی شوی
وی.

دونی وده د څانګو د تاوید و په وسیله
موازنه کړۍ په دی معنی چی قوی څانګی
ښکته خواته او ضعیفه څانګی پاس خواته
تاوکړۍ .ددی کار لپاره که ونی ډیری
قوی وی کوالی شی د کیمیاوی سری
استعمال څخه ډډه وکړی اوکه ضعیفه وی
توره سره استعمال کړۍ.

د اساساتو تطبیق:
د مڼوټیټی ونی
باید له ډیرو ټیتو ونو څخه کارو اخیسته شی .باید دا ونی په
څه شی متکی وی په تیره هغه وخت چه میوه ونیسی کنه
ښایی مځکی خواته تاوشی ددی کار لپاره مخصوص بولت،
بست او له سیم څخه کار اخیستل کیږی.
اوکه ستنی څخه کار آخلی باید لرګی اویا وسپنه چی ۱۸۶
سانتی د مځکی پرمخ او  ۷۶سانتی څمکه کی خښه شی.
لرګی چه د کټاری لپاره کارول کیږی  ،باید اقالًًً پنځه
ساتنی متره قطر ولری.
د مڼی ټیټ قدی ونی د مرکزی لیډرپه شکل (شپزم شکل)
وروزی اوپه پایه یا سیم یی کلکه کړی دابه ډیره حاصل
خیزه ونه منځ ته راوړی چه له  ۱۸۶سانتی –  ۰۴۶سانتی
حتی تر دری متروپوری جیګوالی ولری.
تاسوکوالی شی چی دمڼوټیټی ونی په پایو او یا په سیمی
کټارو کی وروزی .دا پایی به له دوه تر دری متروپوری
اوږدی وی .جوړی شوی کټاری ښی وی خوکه لرګی نوی
جوړ شوی چی لس په لسوسانتی کی پنډوی هم کار
ورکوی .له ځلیدونکی سیم څخه چی  ۱۰ګیجه اویادروندوی
کار واخلی .ټیټ سیم باید  ۱۰۶سانتی له ځمکی څخه جیګ
وی اودسیمانوترمینځ  ۷۶سانتی فاصله وی
آخری پایه باید ډیره کلکه شی په دی معنی چه په مخالفی
زاویه کی څوفیټه ښکته په کلکه مځکه کی ښخه شی .دونی
تنه په سیمانو پوری وتړی باید له داسی کړیو څخه کار
واخیستل شی چه تنه هم محکمه وساتی اوهم له زخمی کیدو
څخه مخنیوی وکړی .که تاسو  ۸/۵انچه سیستم سره ولګوی
او دا سیم به په تنه کی کلک شی خو زخمی به یی نکړی.

کله چی دا پنډکونه وده وکړی او پخواله دی چه
لرګی پیداشی چی څانګی کلکوی هغه څانګی
چی له دی پنډکونه تولیدیږی په سیمانویا پایو
باندی کلکه کړۍ ددی کار لپاره له مناسبو
موادو څخه کار واخلی.
لمړی ټیټی څانګی په سیمانو باندی داسی وتړۍ
چی له سیم سره تړل کیږی باید دیرش درجه
زاویه ولری خودازاویی وروسته لږڅه ارتی
کړی چه البته دڅانګی له روزلو سره اړه لړی.
کله چی عمده تنه په هغه څای کی چه یوه جوړ
څانګی غواړی نو یوه یا دوه جوره جګو څانګو
ته انکشاف ورکړی .باید زیاته شاخه بری وشی
او څانګی زیاتی خپری شی د څانګو ترمینڅ باید
 ۴۷سانتی فاصله پریښوده شی.

 ۱۰شکل اسپالیر روزنه

 ۱۳شکل پالمیت روزنه
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هغه ونی چه پیخ تولیدوی (  ۱۵شکل)
واړه پیخان په ځوانو ونوکی که له معموالًًً اوژدو
څانګو او د پاڼوله بډ(پنډک) سره مقایسه شی د سپر
کلمه له همدی څخه اخستیل شویده.
هرپیخ د ګالنو وږی له ځان سره لری پاڼی سره
نږدی وی او څانګی کمی واقع کیږی او ونه ورو
ورو وده کوی .ځکه چه دا پاڼی د معمولی پا ڼوپه
مقایسه وړی وی او په کم عمر میوه تولیدوی داسی
ونی دبا غچی دجوړولولپاره ډیری مناسبی وی.
که داسی ونی په قوی روټ ستاک باندی وده وکړی
سپر تایپ شاید مصنوعی اتکا یا کلکیدو ته ضرورت
ونلری.
پیخ لرونکې ونې په دواړو روټ سټاکونو (قوی او
تیټ)کی فعالًًً موجودی دې ځکه چه دانوع ونی لږ
څانګی تولیدوی نو زیاتی څانګی پریږدی نسبت له
هغوونوته چه معیاری وده لری.

 ۱۴شکل د شاخه بری اره ،اوږدالستی دشاخه بری قیچي اوعادی قیچي

 – ۱۵شکل دا دوه کلنه ونه چه مرکزی لیډر په
قسم روزل شویده تاسی اووینۍچه ډیرلنډ پیخان
لري چه دیلیشیس نوعي باندې لیدل کیږی چه
باید زیاته یکه شي تر څوچه وکوالی شوچی
پاتی میوه پخه کړای شی.

نیمه ټیټی ونی :تاسو کوالی شی داسی ونی په
مرکزی لیډر او یا په  ۴ – ۳لیدر څانګو انکشاف
مرکزی لیدرپه هغو انواعو لپاره چه ضعیفه
خاوره وده کوی ډیره مناسیه ده .خوی قوی انواع
څو څانګو کې وروزي څکه چه که په یوه لیدر
وروزل شی ښایی ډیری زیاتی اوږدی شی .په
هغو سیموکی چه بار زیات زورور وی باید قوی
لرګی نصب شی تر څو چه ونی د لسو کلونو
لپاره کلکه کړی.
د بزغلي نیالګی سرکړۍ لکه چه د مرکزی لیدر
لپاره خو دری تر څلورو څانګی پریږدۍ کله چه
دا څانګی  ۱۵ – ۱۶سانتی اوږدیږی دا څانګی
خپری کړي چه عمود سره په ۳۶درجوزاویه کی
وی هغه څانګی چه را جیګیږي وزن پری وا
چوی اویایی په افقی ډول خپری کړی تر څوچه
وخته میوه ونیسی .خو کله چه ونی په میوه
شروع وکړی ښایی چه ونی پای اویا تړل و
غواړی.
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که تاسو په دی طریقه ونه وروزۍ نو د میوې
وزن به یې ښکته خواته تاو نود بوټي شکل به
ونیسي چه له  ۱۵۶ – ۱۰۶سانتی قد ولری.
په پسرلی کی کله چه څانګی له  ۱۶– ۸سانتی
متره وی په ډیر و جګوبرخوکی دوه قوی څانګې
انتخاب اونوری څانګی لرې کړۍ دا کارپه اوړی
کی څو ځله تکرارکړۍځکه چی دا څانګی له تنې
سره رقابت کوي.
دغه څانګی د استراحت په وخت کی په ۳/۱
حصه کی غوڅې کړۍ او نوری څانګی له منځه
یوسی څوچه له تنی سره رقابت ونشي کړای نو دا
کار په دوه موسمونوکی تکرار کړۍ.
له  ۵ –۳څانګو چه له څمکی څخه ۶۵ – ۴۷
سانتی جګې وی وساتی چه دا څانګی به وروسته
دایمی اصلی څانګی وی .که څانګی عمودی وی
باید وتړلی او یاوزن ور سره وتړل شی تر څوچه
په افقی شکل راشی ددی کار لپاره باید خلطې له
شګې یاخاوری اویاکریړنه ډکی اودتاوشووپه
څانګو باندې کیښودل شی همدارنګه دا څانګی له
سیم سره دی وصل شی ترڅوچه په قوی باد کی
ونه ښوری هغه جګی څانګی را ټیټی کړۍ
ترڅوچه قوت یي کم شی او تعادل مینځ ته راشی.

دا ونی دمرکزي لیدرپه سیستم وروزي.الندینۍ عمودي
څانګې څوانچه یوله بل نه لري شاخه بري کړۍ.اوتعداد
یې ۴-۵ته راکمی کړۍ.

 ۱۷شکل :د مڼې یوه زړه ونه چه له تخم څخه راټوکیدلی ده د  ۵/۳مترو په ارتفاع ساتل شویده .دا
کار داسی شویده چه څانګی وده په افقی ډول تشویق شویدی او عمودی ودی څخه یی مخ نیوی
شویدی.
الندې په دوهم لوی شکل کی لیدل کیږی چه څه رنګه اصلی څانګی او جانبی قسمتونه د ودی او
میوی په تولید کی تعادل ساتی شاخه بري یوازی په وړوڅانګوکې شویده.

د ناک ونې
د ناک دونی د کیښودلو په وخت کی نیالګی ۷۶
سانتی پاس غوڅ کړۍ .که دی ونی جګه برخه کی
څانګی وی نو څو څانګی دعمده تنی په حیث پریږدۍ
دا څانګی په لمړی دوبی کی پریږدی او خپری یی
کړۍ په لمړی کال کی ډیرې شاخه بری ته ضرورت
نشته یوازی سر کول او خپریدلوته ضررت ده.
هغه څانګی چه یوې خواته وتلی وی باید سر نشی
ځکه چه سر کول به ونی عمودي خواته وساتی.

ددی لپاره چه ونی ته په کافی اندازه د لمر
وړانګی ورسیږی عادی څانګی مه
سرکوۍ بلکه له بیخه بی غوڅی کړی .او
یاداسې څانګی پریږدۍ تر څو چه میوه
ونیسی او ښکته راشي هغو وړو څانګو چه
عمودي ډول په داخل کی وده کړی وی باید
یکه شی ترڅوچی میوه دغه څانګه بیرون
خواته راوړی.

-11-

معیاری ونی ( مکمل سایز له تخم څخه تولید شوی
نهالګي :ونه د  ۶۷ – ۷۶سانتی متره د نهالګی د ایښود
لو په وخت کی سرکړۍ وروسته د جګو ونو د اصالح
شوی مرکزي لیدرپه سیستم وروزي تر هغه وخته
پوری یې پریږدی تر څوچه میوه شروع شی او په
تدریج یی له منځه یوسۍ.
دا د توجه وړده چه څلور څانګی چه لس لس سانتی یو
له بل څخه فاصله ولری پریږدۍ.
دې څانګو ته په اصلی ډول افقی وده ورکړۍ .باید
اطمینان حاصل کړی چه ثانوي څانګی په تدریج سره
را جګې شي (  ۵شکل)
د داسی ونوڅانګی به  ۱۰متروته ورسیږی او له – ۹
 ۱۰متره به ارتفاع ولری پورته خواته جګیدونکو
څانګو منظمه شاخه بري کړی او تړل ضروری دی تر
څو له  ۵/۴ – ۷/۳مترو پوری جګه شی .نو د کار
لپاره باید ونه شاخه بري شی تر څو الندی څانګی قوی
او حاصل خیزه وی( ۱۷شکل)
ددی لپاره چه ونی قوی او حاصل خیزه شی.
پاس څانګی لنډې یکه او ښکته خواته تاو کړۍ که موږ
هغه څانګې چه جګې ځی او هغه ښکته خواته زوړندی
وی او له اصلي څانګو څخه وي لرې کړو دیوه متر په
اندازه عمودی خالیګاه دالندی او پاس اصلی څانګو تر
مینځ ته راوړۍ تر څوچه رڼا په آسانۍ سره پکښی
داخله شي.
که یوه ونه د څو کلونو په تیریدو سره نوی شاخه بري
شوی نو پورته خوا ته د څانګو جوړې شی او ښکته
خواته د ډنګرروړنده پیخانو سیستم مینڅ ته راوړی
نوداسې څانګې په تدریج سره شاخه بري کړۍ.دا کارپه
یوکال کې سرته ونه رسوی ،باید په څوکلونو کې سرته
ورسیږي ۰( .شکل )
که مو ځینی لویې څانګی په اصلی څانګو باندی ولیدلی
دا څانګی باید اره شی .د زینې لپاره په مینڅ کی سوری
جوړ کړی تر څو وکوالی شی هر ځای ته مو غوښتي
وي جګ شۍ او بې تکلیفه شاخه بری وکړی شی.
هغه څانګی چه د لوړو څانګو په سروده کړی وی
شاخه بري کړۍ .هغې څانګی چه په عمودی ډول وده
کړی وی پریکړۍ خو د هغې وړې څانګې پریږدی
ضعیفه څانګی له منځه یوسۍ .په تدریج سره د پیخانو
سیستم تقویه کړي یعنی ځینی پرېکړۍ او څینې یی
پریږدۍ.

هغه اصلی څانګی چه قوی وی باید یا خپری شی
او یا دوزن په واسطه تاوشی البته هغه اصلی تنه
چه باید په عمودی ډول وي پاتی شی هغه سوری باید
خالصه شی چه د زینې لپاره د اصلي څانګو په مینځ
کی غوڅ شی تر څو چه وکوالی شو د ونی ارتفاع
را تیټه کړو چه د زینې په واسطه دونی پاس
برخوته ورسیږي .پاس څانګې یا غوڅې کړی او
یا یی لڼډی کړی ترڅو ټیټی څانګی باندی سوری
ونکړی .خو الندی څانګی او پیخان پریږدی.
هغه اوږدې څانګی چه دونی په پاسنۍ برخه کی
وی باید لری شی تر څو چه نازکی ښکاره څانګی
چه سکر ورته والی زایې نشی.
هغه پیخان چه ورو ورو وده کوي نیمایي یی لری
کړی
تر څوچه پاتی څانګی تقویه شی او یا د غوڅ
کړای شی چه د نویو څانګو په واسطه تعویض
شی.
د انجواو کومیس په انو اعوکی باید دپیخانو سیستم
اوځینې څانګی غوڅ کړی تر څوچې دمیوی
اندازه غټه شی .
د خوږو ګیالسو په ونو کی :د نیالګی د
ایښودلوپه وخت کی نیالګی ته دومره ارتفاع
ورکړی چه څومره اصلي څانګو ته ضرورت دی.
که  ۳۶یا  ۷۶سانتی متره غوڅ شی دا به لڼده ونه
مینځ ته راوړی خواږه ګیالس باید خالص مرکز
ولری ( ۵شکل) اوددرې اصلی څانګو در
لودونکی وی .عمودی اصلی څانګی معموالًًً
 ۰۴۶ – ۱۸۶سانتی متروپوری بی له څانګو
وکوی که ځوانه ونه ډیره زیاته وده ولری نو نودې
چه یومتر اوږدوالی ولری په اوړی کی د دیرشو
سانتی یا په زیات اوزدوالي غوڅ کړی .داکار
دډیروڅانګو دتولید سبب ګرڅي از تاسو کوالی شی
د تولید کچه د څانګو ښکته خواته تړلو اویا دوزن
ایښودلو په واسطه چه په افقی سمت داخلی خواته
زیاتوالی شو .ددی کارلپاره چه دانشعاب کچه زیاته
کړی نو باید په دوبی کی شاخه بری ونکړی بلکه دا
کار ژمی ته پریږدۍ او  ۷۶سانتی مثرو په اندازه
څانګی سرکړی له  ۷ – ۵کلونونه وروسته سرکول

و دروی او فرعی څانګۍ یکه کړی.
بکتریا یی کنکر چه د خوږوګیالسو یو عام مرض
دی اکثراًًً په څانګوباندی د کڼډ د تولید سبب
ګرځی چه دا کاردڅانګواویا دټولی ونی د مرګ
سبب ګرځی .که یوه څانګه پدی مرض باندی اخته
شوله باید ټوله څانګه له منڅه یووړله شی چه له د
غی بکتریایی ناروغۍ نه مخنیوی شوی وی
نوالزمه ده چه شاخه بری په اوړی کی وشی .ځکه
چی په ژمی کی دشاخه بری زخمونه بکتریا نیسی.
تاسو معموالًًً کوالی شی چی له دی مرض نه
مخنیوی وکړی کله چه د  ۳۶سانتی په ارتفاع
د mazzardنیالګی پیوند کړی.

پخی ونی ډیرلږ شاخه بری ته ضرورت لري
یوازی دومره شاخه بری په کارده جه د ونی ارتفاع
ودروی  .معموالًًً لوړ ګیالس مرغۍ خوری
خوکه تاسو د ونو قد ډیر را تیټ کړۍ نو د انسان د
خوراک ګیالس به هم مرغان وخوری که د مرغانو
خوراک له حده زیات شی الندی څانګی باید جال
شی ددې لپاره چه جالول آسانه شی نو باید څانګی
کمی شی تر څو چه یو متری خالیګاه مینځ ته
راشی پخوا له دی چه جال نسب شی څو څانګی
سره وتړی تر څو چه زیاته میوه په عین مقدار جال
کې وساتۍ .
په یاد ولری چه وروسته جال بیرته خالص
کړی!!!

تروش ګیالس:
څرنګه چه دتروش ګیالس لرګی زیات ما تیدونکی
وی نو کله چه وغواړوچی څانګې وسیع زاویه
ولري نو ددې کار لپاره داسې څانګې وټاکۍ چې
مخکی لوی زاویې ولري نو څانګې خپری کړۍ
د تروو ګیالسو لپاره دری څانګی د اصلی څانګو
لپاره پکار دی په لمړی او دوهم اوړي کی اضافه
څانګی لری کړۍ تر څو چه ټوله وده په همدۍ در
یو څانګوکی وشي یوازی کله کله پخی ونی شاخه
بری ته ضرورت لری.

د شفتالو ونه:

د نهالګی دایښبود لو په وخت کی ۵۶ – ۳۶
سانتی متره د پاسه نیالګي سر کیږی .دا نهالګی
د خالی مرکز سیستم په طریقه ( -۵شکل)
یوازی  ۴ – ۳څانګی په تنه کی پریږدی دا
څانګی له تنې سره د یوځای کیدو په محل کی
باید ډېره پراخه زاویه ولري ددی څانګو په
مینځ کی باید فاصله وی او ټولی څانګې له ېوه
ځای نه نوې ټوکیدلی د شفتالو څانګې د اتصال
په نقطه کی جال کیږی چه دا خاصیت به نور
ونوکی کم لیدل کیږی.
په دریم کال کی اضافی څانګی چه په اصلی
تنه را ټوکیدلی وی له مینځه یوسۍ او بل ځلي
په دریم کال کی تر څو چه  ۸ – ۷جانبی
څانګی پریښودل شی او وروسته له ۱۷ – ۱۰
جانبی څانګی پریږدی شفتالو په یو کلنه څانګه
باندی میوه نیسی نو هر کال زیاتی شاخه برۍ
ته ضرورت لری تر څو چه نوی وده وروسته
پاتی نشی .
د شفتالو د ونی زیاتی ضعیفې څانګی لري شی
چې په آسانی سره نوې څانګی تولید کړی
د شاخه بری په وخت کی ډیری ضعیفه
اوډیری قوی څانګی دواړه باید لری شی .په
هره عمده څانګه باندی د څوکی نوی او د بیخ
نوی څانګې شاخه بری کړۍ.
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ډیرې جګې څانګې سر کړۍ تر څوچه څانګی
سختی او را ټیتې شي .شفتالو په متداوم شکل میوه
کوی څو که ښه شاخه بري شی د میوی سایز به یې
غټ وی د پروسږ کال  ۵۶فیصد وده بایدله مینځه
الړه شی.
.

آلو بخارا او آلو:
دا ونی وروسته له ا یښودلو څخه سروازی سیستم
( – ۵شکل) وروزل شی چه  ۴ – ۳عمده څانګی
پری پریښودل شي په لمړیو پنځه کلونو کی
نهالګی باید ډېرشاخه بري شی یوازی اصلی
جاپانی انواع (لکه شیرو ریډهارت او بربانک)
زیاتې نرۍ څانګی تولید وی نو سرکول ډیر زیات
مهم وی که له اروپائی انواعو سره پرتله شی .د
څانګو تاوول او له وزن څخه استفاده کول د میوې
زر تولید تشویقوی یوازی د اصلی څانګو اضافی
شاخونه لری کړی او بس .څو کاله وروسته دونی
جګی برخی څانګی لری کوی .آلو بخارا او آلو هر
کال په کافی اندازه ګل کوی ددی لپاره چه دونی
پراخه او پاس برخی کنترول شی او ونه خپل قوت
وساتی او د څانګو ماتیدلو نه مخ نیوی وشی.

چارمغز یا )مټک(
هغه نیالګی چه دایمي ځای د اښیولو لپاره حاضر
وی له ایښودلو وروسته له  ۱۵۶ – ۱۰۶سانتی
متره سر کړی تر څو چه د څوموسمونو لپاره
تاسودا کارونکرۍ ونه نه لوییژی .درې ټیټې
څانګی ونه تیټوی نو الزمه ده چې داسې څانګې
جګې په تنه کې را پیدا شی .په تنه کی ۵ – ۳
اصلی جانبی څانګی انتخاب کړۍ نوې اضافي
څانګې لرې کړۍ او دا کار باید په لمړی او دهم
فصل کی وشیي وروسته له دی څخه به اصلی
څانګوته انکشاف ورکړی نوره شاخه برۍ ته
ضرورت نشته که څه هم چه شاخه بري د
چارمغز ونی ته ضرر نه رسوی خو دا ونه چون
ډیره لویه ده نوشاخه بري پکی سخته وی که
چیری دونی پاس برخه شاخه بری شی ونی د
پاس برخو شاخه بری ډره مفیده ده .شاخه بری
ضعیفه ونو لپاره ډیره ګته رسوی.

فیل برت Filberts

په طبیعت کی داونه د بوټی به شکل وده کوی خو
تاسو کوالی شۍ چه داونه یوی تنی ته محدوده
کړۍ .دا کار د نورو څانګو دلری کولو په واسطه
کیږي بیا په دې ونه کې له دری تر څلورو اصلی
څانګو پریښودلو په واسطه روزل کیږی چه له
شفتالو سره شباهت لري.

خوبانی یا زردآلو
د دی لپاره چه داونه ډیر زیاته حاصل خیزه
شی دا ونه باید هر کال  ۰۶ – ۱۵سانتی
مترو په اندازه نوی نهایی څانګوکی وده
ولری په هغو څانګو کی چه ارتفاع کی له
اوږی سره برابره وی .زیاته شاخه بری
کومک کوي چه ونه خپله وده وکړی.
داونی شفتالو غوندی شاخه بری کړۍ خونه
ډیری زیاتی داونه د وروستدونکی تارچ
سره حساسیت لری نو باید په شاخو کی په
اصلی څانګو او تنه کی زخم تولید شي.

خوبانی یا زردآلو معموالًًً په بزغلی کی ډیری
زیات شاخونه کوی ځینی له دی څانګو څخه
ښایي د عمده څانګو لپاره انتخاب شی .دا
شاخونه باید سر شی او نور شاخونه له بیخ نه
غڅ شی .اوږدی څانګی یو کال وروسته بعد
سر کړیس تر څوچه زیات شاخونه تولید شی
او زردآلو لکه شفتالو روز ل کیږی.
میوه تولیدونکی زردآلو کی شاخه بری دیکه
کولو پروسه ده چه اضافی څانګی کموی او
سرکول دی چه اوږدی څانګی لڼدی کړۍ کله
چه جانبی څانګو ددری څلور کلونو لپاره میوه
وکړي .دا څانګی غڅ کړی او نوی څانګی
پریږدی چه په عوض کی یی وده وکړی.
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