غنم – عمومی معلومات

لنډه شرحه

د غنمواهمیت په افغانستان کښی
په افغانستان کښی غنم یو د توجه وړ اوعنعنوی محصول ګڼل
کیږی (شکل.)1او د ټولو افغانانو لپاره یوه ډیر اړینه او عمده
خواړه شمیرل کیږی .معموال د افغانستان په هر والیت کښی غنم
په لومړی قدم کښی د خپل مصرف اوخوندیتوب لپاره کرل
کیږی(شکل .)2غالبا غنم په افغانستان کښی د 2.2څخه تر 3
میلونه هکتاره پوری له نورو غله جاتو سره لکه اوربشی،
جوار،او وریځی او نورو مهم غله جاتو یوځای کرل کیږی

): http://www.zimbio.comمنبع( غنم په بامیان کښی  1.شکل

د غنمو د تولید شمیری په  2102کال کښی:
للمی ځمکه
1.3
1.1
1.5

د اوبو لګونی
خمکه آ
1.2
3.0
3.5

) (m/haساحه
) (t/haمحصول
) (m/tتولید

د زراعتی لیدلوری راپور(د زراعت اوبه لګونی اومالداری وزارت) می
2112

د غنمو پر تولید ځغلنده کتنه:







د غنمو د کښت فصلونه -:تقریبا  %01غنم د
منی په فصل کښی او کرل کیږی او پاتی د پسرلی
په فصل کښی کرل کیږی.
د اوبو تنظیم  -:تقریپا  %01غنم د اوبو تر الندی ځمکو څخه الس ته راځی او یواځی  %21غنم په للمی
ځمکو کښی تولید کیږی.
د تخم اندازه -:د هغه ځمکی چی د اوبو الندی دی د تخم اندازه د  121 -111کیلوگرام/هکتار(31-22
کیلوگرام/جریب) او په للمی ځمکو کښی 111-01کیلوگرام/هکتار( 21-11کیلو گرام/جریب) توصیه کیږی
رفع حاصل -:په عمومی توګه رفع حاصل په د الس په واسطه صورت نیسی (شکل )1او یواځی  %21کروند
ګر تریشر او ماشینری ته السرسی لری.
غله د بوس په وړاندی -:غله او بوس تقریبا برابر ارزښت لری په داسی حالکه چی د غنمو بوس غذایی
ارزښت ډیرکم دی ورڅخه د څارویو د خوړو په منظور کار اخیستل کیږی .که چیری په ژمی که یو مالدار د
وښو او غذایی توکو کموالی سره مخامخ کیږی نو دد ستونځی حل کول یوه ډیر ستونځمنده کار دی .نو ځکه
داسی وړاندیځ کیږی چی د زیات وښود تولید لپاره باید زیاته کرنه وشی

:منبع( په ټولیزه توګه د غنمو تولید په شمالی والیتونو کښی تمرکز لری  2.شکل
)USDA and MAIL, 2007

د غنمو تولید ستونځی:
په افغانستان کښی د غنمو تولید د اورښت کچی پوری ډیر تړاو لری ځکه چی د اوبه لګونی لپاره اوبه په مستقیمه توګه
سیندونو پوری تړلی او دسیندونوڅخه سرچشمه اخلی .په کوم کلونو کښی چی وچکالی وی د اوبه لګونی لپاره په کافی
اندازه اوبه موجوده نه وی او کروندګر د اوبو د کمښت سره مخ کیږی .تقریبا په ټولو والیتونو کښی داوبه لګونی بنسټیزه
ودانیو د نه شتون له امله کروندګر نشی کوالی چی په وچکالیو کښی مختلف د نباتاتو تولید ولری د اوبو نشتون ترڅنګ
همدارنګه د ځمکی چمتو کول کرلو لپاره ،د تخم کرل ،د کرلو کړنالری او اوبه لګونه هغه مسایل دی چی ستونځی
راوړاوی
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