
څلورم كال، اوومه ګڼه د 2015 كال د سپتمبر مياشت

انسټیټوټونه وکولی شي خپلې لومړنۍ اړتیاوې ورباندې پوره 
کړي. ټولو لیسو او انسټیټوټونو د خپلو لومړنیو اړتیاوو سره 
سم خپل پروپوزلونه د پن موسسې ته ولیږل. د پروپوزلونو له 
څیړنې وروسته د پن موسسې د اړتیا سره سم دوی ته اړینې 
پیسې ورکړې او په ځینو ځایونو کې د پن موسسې ددوی د 
اړتیا وړ توکي په سیمه ایزو بازارونو کې وپیرل او هغو ته 

یې وسپارل.

د دوهم سمسټر په پیل کې د پن موسسې وکولی شول چې د 
د  کرهنې  د  مرسته  په  معینیت  د  مسلکي ښوونو  او  تخنیکي 
ټولو لیسو او انسټیټوټونو چې په سړو سیمو کې شتون لري، 
نظارت ترسره کړي او پایلې یې د لومړې سمسټر د نظارت له 
پایلو سره پرتله کړي لیدل کیږي چې ددې ښوونځیو د نمرو په 
سلنې کې د پام وړ بدلون راغلی دی. د بیلګې په ډول د لوګر 
د کرهنې او وترنرۍ انسټیټوټ د نمرو سلنه په لومړي سمسټر 
کې ۳۷٪ وه او د پن د دفتر د مشاورینو د نږدې مرستو او هلو 
ځلو په پایله کې یې د نمرو سلنه ۷۳ ته لوړه شوه. تر اوسه 
چې د کومو لیسو او انسټیټوټونو نظارت ترسره شوی د هغو 

د نمرو سلنه د ۶۵ او ۹۵ تر منځ ده.

دهرات د کرنې او وترنرۍ په انسټیټوټ د خوست د تڼیو د کرهنې په مسلکي لیسه کې د عملي کارونو جریاند سرکاڼو په لیسه کې د شنې خونې د پروژې بشپړیدل
کې د غوایي اوتوپسي 

تخنیکي او مسلکي ښوونو د معینیت د کارکوونکو لخوا چمتو 
شوي وو، مالومات ترالسه کړي. د یادونې وړ دی چې د پن 
موسسې ددې پروګرام له پیله مخکې له ۵۰ څخه زیاتو لیسو 
او انسټیټوټونو ته بلنه ورکړه ترڅو د ښوونځیو د نمونه کیدو د 
پروسې لپاره دې په داوطلبانه ډول خپل پروپوزلونه واستوي. 
انسټیټوټونو  او  لیسو   ۲۰ د  څخه  جملې  له  ښوونځیو  ددې 
د  کارکردګی  د  ښوونځیو  د  او  شول   بریالي  پروپوزلونه 

نظارت تر پروګرام الندې راغلل.

 د کرهنې د مسلکي لیسو د لومړي سمسټر په بهیر کې د پن 
موسسې وکولی شول هغه ټول ښوونځي چې د کارکردګۍ د 
نظارت او ارزونې په پروګرام کې دي، د تخنیکي او مسلکي 
ښوونو د معینیت د کارکوونکو او د تخنیکي او مسلکې ښوونو 
والیتي آمرینو په مرسته د ټولو ۲۰ ښوونځیو د کارکردګۍ 
انسټیټوټونو  او  لیسو  کې  پایله  په  چې  کړي  ترسره  نظارت 
وکولی شول د پام وړ نمرې ترالسه کړي چې سلنې یې د ٪۳۷ 
او ۸۵٪ تر منځ وې. د پن موسسې دا سلنې په څو کتګوریو 
وویشلې او د هرې کتګورۍ لپاره یې یو څه پیسې د وړوکو 
تحفو تر نوم الندې په پام کې ونیول شوې تر څو دا لیسې او 

د افغانستان د کرهني د مسلکي لیسو د عملي کارونو د نظارت 
او ارزونې پروګرام په روان کال کې د ۲۰ ښوونځیو لپاره 
په الره اچول شوی دی ترڅو وکولی شي د کرهنې د لیسو 
تخنیکي  د  کې  پیل  په  وکړي.  ارزونه  او  نظارت  کړنو  د 
کې  کابل  په  لپاره  کارکوونکو  معینیت  د  ښوونو  مسلکي  او 
کوونکو  کار  ددې  څو  تر  شو  ورکړل  ورکشاپ  ورخنی  یو 
نظریات هم د نظارت په هکله ترالسه او بیا یې د ښوونځیو د 
نظارت په موادو کې وکاروي. د ورکشاپ په بهیر کې د پن 
موسسې وکولی شول ترڅو د کرهنې د لیسو او انسټیټوټونو 
ونیسي  پام کې  په  معیارونه  دوه  لپاره  ارزونې  او  نظارت  د 
په ښوونځیو  یې  بل  او  کړنې  عملي  کې  په ښوونځي  یې  یو 
معیارونو  ددې  او  ده  ساتنه  امکاناتو  او  سامانونو  شته  د  کې 
دې  کې  عمل  په  ترڅو  کړل  چمتو  سوالونه  ځینې  یې  لپاره 
سوالونو ته په ځواب ویلو سره نمرې ترالسه کړي. د مسلکي 
پن  د  ورسته  ورکشاپه  له  کارکوونکو  د  معینیت  تخنیکي  او 
موسسې د لیسو مدیرانو، د والیاتو تخنیکي او مسلکي آمرینو 
لپاره په کابل او مزار شریف کې یو درې ورځنی ورکشاپ 
دایر کړ تر څو د هغو موادو په هکله چې د پن موسسې او د 

د کرهنې او وترنرۍ د ليسو او 
انسټيټوټونو درنو لوستونکو! 
ګرانو زده کوونکو، محترمو 
استادانو او مدیر صاحبانو!

خوښ یو چې تاسې د کرهنې او وترنرۍ لیسو او 
د کرنیز   )PIN( پن موسسې  د  لپاره  انسټیټوټونو 
له ځانه سره  خبر لیک د اوومې ګڼې لوستونکي 
لرو. په دې ګڼه کې ستاسې لپاره ښایسته، په زړه 
پورې او لوستلو وړ مقالې نشر شوي دي. د لیسو 
او انسټیټوټونو له مشرانو څخه هیله کوو د کرهنې 
دا خبرلیک د ښوونځیو په دهلیزونو او ټولګیو کې 
نصب کړئ ترڅو یې له ګټورو موضوعاتو څخه 

زده کوونکي برخمند شي.

د خوښئ ځای دی چې په دې ګڼه کې نشر شوي 
ډیری مقالې ستاسې د ښوونځیو لخوا رالیږل شوي 
دي. دا یو ښه زیری دی چې ستاسې د ښوونځیو 
میدان  د  باید  مهال  دا  کوي.  منعکس  فعالیتونه 
بامیان،  صاحب،  امام  تڼي،  انسټیټوټ،  د  وردګو 
فرخار او فاریاب ښوونځیو څخه مننه وکړو چې د 
خپلو مقالو په استولو سره یې د کرهنې ښوونځیو 
لپاره د پن موسسې کرنیز خبرلیک ال رنګین او 
په زړه پورې کړ. د ښوونځیو له ټولو محصلینو 
ښوونځیو  د  چې  کوو  غوښتنه  څخه  پرسونلو  او 
رالیږل شوي موضوعات او نور مطالب ولولي او 

ورڅخه ګټه پورته کړي.

او  کوونکي  زده  درانه  تاسې  چې  لپاره  ددې 
ظرفیت  د  موسسې  د   )PIN( پن  د  لوستونکي 
جوړولو له پروګرام څخه خبر شئ، تاسې ته بلنه 
د  وړتیاوو  بنسټیزو  د  والۍ  بڼ  )د  د  چې  درکوو 
مالوماتي پاڼو د پراختیا او د ټریننګ وركول( تر 

عنوان الندې مقاله ولولئ.

لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ د پي آی ِان موسسې 
پوښښ  تر  کې  پړاو  ازمایښتي  په  ښوونځي  شل 
الندې نیولي دي، او د نوموړو لیسو او انسټیټوټونو 
د کارګردګۍ نظارت کوي او په پام کې دی چې د 
تخنیکي او مسلکي ښوونو د معینیت په ملګرتیا د 
عملي کارونو په برخه کې تر ټولو غوره ښوونځي 
او  لومړي  د  وټاکي.  توګه  په  ښوونځیو  نمونه  د 
دوهم سمسټر نظارت او ارزونه بشپړه شوې چې 
او  نظارت  د  ښوونځیو  شویو  یادو  د  لخوا  پن  د 
ارزونې لپاره د ګومارل شویو مشاورینو په مرسته 
او  پرمختګ  د  ښوونځیو  ددې  چې  شوې  ترسره 
د  یې  توګه  منځنۍ  په  او  دي  ښکارندوی  پراختیا 
 ٪  ۱۰ منځ  تر  سمسټر  دوهم  او  سمسټر  لومړي 
ستاسې  اړوند  دې  په  دی.  موندلی  بدلون  مثبت 
افغانستان د کرهنې او وترنرۍ لیسو او  پام د )د 
ارزونې  او  نظارت  د  کارګردګۍ  د  انسټیټوټونو 
پروګرام( تر عنوان الندې موضوع ته اړوو چې 
د پي آی ان د دفتر د ښوونځیو د یو مشاور لخوا 
راتلونکي  نږدې  په  یو  مند  هیله  ده.  شوې  چمتو 
کې  ستاسې ښوونځی هم زموږ د نمونه لیسو او 

انسټیټوټونو په ډله کې شامل شي.

وتلو  له  یو  ښوونځى  ستاسې  چې  یو  مند  هیله 
د  كارونو  عملي  د  تاسې  او  وي  څخه  ښوونځیو 

پراختیا لپاره ډیرې آسانتیاوې چمتو كړۍ.

ستاسې څخه مننه

نهضت اهلل نهضت د کرهنیزو ښوونو د پروګرام 
مرستیال

د پي آی ان موسسه

د افغانستان د کرهني د مسلکي ليسو د عملي کارونو د نظارت او ارزونې پروګرام

د بڼ والۍ د بنسـټيزو وړتياوو د زدکړې د موادو پراختيا او د ټریننګ دایرول

د کرهنې او وترنرۍ په ځينو ليسو او انسټيټوټونو کې د پروژو د 
تطبيق انځورونه

د افغانستان د کرهنې او وترنرۍ د ځينو ليسو او انسټيټوټونو د کارکردګۍ انځورونه

 د كرهنې د ليسو او انسټيټوټونو
خبرليک

وو د ورکشاپ موضوعات پر خپلو مالوماتو اضافه کړي.

دښوونیز کال د دوهم سمسټر په پیل کې مو همدا آزموینه 
او  واخیستله  هم  څخه  کوونکو  زده  له  لیسو  ازمایښتي  د 
ددوی د لومړنۍ ازموینې نمرې هم له ځانه سره لرو. که 
زده کوونکي په لومړنۍ آزمونې کې سمې نمرې ترالسه 
لخوا چمتو  پن  د  مواد چې  هغه  کولی شي  دویی  نکړي، 
شوي دي او ددوي په ښوونځیو کې شته، وکاروي او له 
ګډون  یې  کې  ورکشاپ  دې  په  چې  څخه  استادانو  هغو 
آزموینه  په دوهمه  کړی وو، مرسته ترالسه کړي ترڅو 
کې ښې نمرې ترالسه کړي. د سمسټر په پای کې موږ له 
همدې سوالونو سره نوموړو ښوونځیو ته راځو تر څو له 
زده کوونکو څخه دوهمه آزموینه واخلو او د ګډونوالو د 
دواړو آزموینو د پایلو له پرتله کولو سره اړوند استادان 
لیږدولي  ته  ارزوو چې دوی خپلې زدکړې زده کوونکو 
دي که نه. نو موږ له هغو استادانو څخه چې په دې درې 
چې  غواړو  وو،  کړی  ګدون  یې  کې  ورکشاپ  ورځني 
خپلې زدکړې په کامله توګه زده کوونکو ته ور ورسوي.

چانس  ښه  ته  تاسې  کې  کارولو  په  مواد  ښوونیزو  ددې 
ګټور  ته  تاسې  مواد  ښوونیز  دا  چې  یو  مند  هیله  غواړو 

واقع شي.

کیده.

میتود  ښه  یو  تدریس  د  دا 
وو او ډیری اړین مواد چې 
انسټیټوټ  په  وکارول شول، 
ډیر  چې  وو  موجود  کې 
لګښت ته یې اړتیا نه درلوده 
زړه  په  لپاره  ګډونوالو  او 
پورې او ګټور وو. ګډونوالو 
وپوهیدل چې څرنګه درسي 
زده  د  او  کړي  چمتو  مواد 
کړې  زده  ښې  د  کوونکو 

لپاره یې وکاروي.

د ورکشاپ په ترڅ کې ولیدل 
شول چې استادان د زدکړې 

ډیره  سره  کولو  ترالسه  د  وړتیاوو  عملي  د  کې  بهیر  په 
دلچسپې وښودله یعنې په ښوونه کې دې یوازې په لکچر 
بسنه و نه شي اوزده کوونکي دې په درسي ساعت کې د 
شفاهي مالوماتو تر څنګ عملي وړتیاوې هم ترالسه کړي 
څو وکولی شي له خپلو زدکړو څخه په ګټوره توګه په خپل 

ژوند کې کارواخلي.

اړوند  او  چپټرونه  شوي  چمتو  کې  ترڅ  په  ورکشاپ  د 
بنرونه ګډونوالو باندې وویشل شول ترڅو یې د تدریس په 
مهال وکاروي. د ښوونځیو مدیر صاحبان باید دا بنرونه 
ټول زده  داسې وځړوی چې  ټولګیو کې  او  دهلیزونو  په 
کوونکي یې وګوري او چپټرونه دې هم په کتابتون کې د 
ټولو زده کوونکو د کارولو لپاره کښیږدي ترڅو د زیاتو 

مطالعاتو لپاره یې وکاروي.

په دې ورکشاپ کې مخکنۍ او ورستنۍ آزمونې هم وې 
شوي  چمتو  کتنې  په  ته  پاڼو  مالوماتي  یې  سوالونه  چې 
وو. په پیل کې له ګدونوالو څخه له ټریننګ څخه مخکي 
د  آزموینه  همدا  چې  شوه  واخیستل  ازموینه(  )مخکنۍ 
ورکشاپ په پای کې هم تکرار شوه. د وروستۍ آزموینې 
توانیدلي  ګډونوال  او  وې  آزموینۍ ښې  لومړنۍ  له  پایلې 

او  ښوونځیو  وترنرۍ  او  کرنې  د  چې  کوی  هڅه  پن 
چمتو  چپټرونه  وړتیاوو  بنسټیزو  د  لپاره  انسټیټوټونو 
کړي. دا چپټرونه په درې موضوعاتو تمرکز لري )د بڼ 
چوړول، د بڼ مدیریت او د میوه لرونکو ونو پیوند.( هرې 
موضوع ته په یو ځانګړي چپټر یا یو وړوکي کتاب کې 
شوي  چمتو  ژبو  دري  او  پښتو  په  او  شوې  ورکړ  ځای 
دي. ددې ترڅنګ د هر چپټر لپاره ۴ بنرونه چمتو شوی 
دی چې په ښوونځیو، ټولګیو او دهلیزونو کې به ځوړند 
کړی شي. دا د لوست مرستیال مواد به د کرنې په لیسو 
او انسټیټوټونو کې د تدریس په مهال د بصري موادو په 
ډول وکارول شي او په قوریو او بڼونو کې هم د کارولو 
په  چې  ده  روانه  لړۍ  پراختیا  موادو  درسي  د  وي.  وړ 
راتلونکي کې به د چرګانو د روزنې او د کرهنیز تجارت 

په اړوند هم د ښوونځیو لپاره درسي مواد چمتو کړي.

درې  یو  وروسته  بشپړیدو  له  چپټرونو  ددې  دفتر  پن  د 
ورځنی ورکشاپ ددې درې موضوعاتو یعنې د بڼ جوړل، 
د بڼ مدیریت او د میوه لرونکو ونو پیوند په اړه ترسره کړ 
چې په ترڅ کې یې د مرکز او شمال ۲۰ کرنیزو ښوونځیو 
ښوونکو ته ټریننګ ورکړ شو. دا ښوونکي د ننګرهار، 
هرات، لوګر، بلخ، بامیان، لغمان، خوست، کونړ، پروان، 
له  کرنې  د  جوزجان  او  بدخشان  تخار،  کندز،  فاریاب، 
شمیر ۳۰  ګډونوالو  د  چې  وو  شوی  بلل  څخه  ښوونځیو 
موضوعاتو  درې  پورتنیو  پر  یننګ  ټر  دا  رسیده  ته  تنو 
په تیوریکه بڼه او په دولتي او خصوصي څیړنیزو بڼونو 
کې د عملي تمرینونو په ډول تر سره شو. همدارنګه ددې 
ورکشاپ په لړ کې د کرهنې د دوو خصوصي تجارتونو 

څخه لیدنه په پام کې نیول شوې وه چې ګټور تمام شو.

تنظیم  ډول  داسې  په  بیولو کړنالرې  پرمخ  د  د ورکشاپ 
په  موضوعات  ورکشاپ  د  باید  ټرینر  چې  وې  شوې 
یعنې  وکړي  تدریس  ډول  عملي  په  او  بصري  شفاهي، 
له  ترسره کولو  کار  د  په عملي ډول  او  کتلو  اوریدلو،  د 
تګالرې کارول کیدې. ددې ورکشاپ مواد د پرزینټیشنونو 
په ډول وړاندې شول او د عملي کارونو وسایل هم چمتو 
په خپل وخت کار اخیستل  له هر یو څخه  شوي وو چې 



له  پروګرام  د  ښوونو  مسلکي  او 
موخو سره چې د ملي او نړۍ والو 
معیارونو سره سم دی، زده کوونکي 
و روزي. ددې موخو د ترالسه کولو 
لپاره یو ډیر مهم المل د زده کوونکو 
د پرمختګ لپاره د عملي کارونو په 
الره اچول دي چې استادانو دا عملي 
موسسې  پن  د  وړتیاوې  مسلکي  او 
کې  ورکشاپونو  په  کارونو  عملي  د 
عملي  د  رنګه  همدا  او  کړي  زده 
هم  سامانونه  اړوند  لپاره  کارونو 
کړي  ترالسه  لخوا  موسسې  پن  د 
انسټیټوټ  دې  مرغه   نیکه  له  دي. 
خپلو  له  خوا  راپدې  کاله  له ۱۳۹۳ 
موسساتو  دولتي  د  او  امکاناتو  کمو 
لکه د بامیان د کرهنې، مالدارۍ او 
اوبو لګولو ریاست، او د غیردولتي 
نور  د هلپ، د رسالت  لکه  موسسو 
او  کروندو  شخصي  او  انسټیټوټ 
کارونو  عملي  د  مرسته  په  بڼونو 
ګامون  بریالي  کې  کولو  چمتوو  په 

اوچت کړي دي.

یادو  د  کې  کال  ښوونیز   ۱۳۹۴ په 
شویو موسسو په همغږۍ او مرسته 
د  بامیان  د  کې  مرکزونو  څو  په 
د  انسټیټوټ  وترنرۍ  او  کرهنې 
تر  فعالیتونه  الندې  لخوا  محصلینو 

سره شوي دي:

وترنرۍ  او  کرهنې  د  بامیانو  د 
د  وزارت  د  پوهنې  د  انسټیټوټ 
تخنیکي او مسلکي ښوونو د معینیت 
لومړنی ښوونیز پروګرام دی چې د 
کرهنې په مختلفو څانګو کې د ۱۸ 
تنو استادانو، ۶ تنه په مالدارۍ، ۷ تنه 
به اګرانومي او ۵ تنه په بڼ والۍ ، ۲ 
تنه لسانس استادان د ریاضي او دري 
او یو تن ۱۴ پاس استاد د وترنرۍ 
په برخه کې له ډیرو کلونو راهیسې 
)۱۳۸۸ – ۱۳۹۴( د زدکړې د ډیرو 
کمو آسانتیاو په لرلو او د تدریسی او 
څیړنیز  د  نشتون،  په  ودانۍ  اداري 
نه  په  کلینیک  د  څارویو  د  او  فارم 
لرلو سره خپلې ښوونیزې چارې په 
تیوریکه او عملي بڼه وړاندې کړې. 
د  بامیان والیت کې  په  انسټیټوټ  دا 
تخنیکي او مسلکي ښوونو د لومړني 
او  اړیکو  کاري  د  توګه  په  بنسټ 
نورو  له  چې  پلوه  له  موخو  ګډو 
او  پنجاب  د  لري،  یې  سره  ادارو 
یکاولنګ د ولسوالیو د کرهنې لیسو 
او د ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ 
سره چې یو په بل پسې تاسیس شوي 
دي، د درسی کتابونو، میز، چوکۍ، 
توشکو  او  کمبلو  قالینې،  جنراتور، 
او نورو تجهیزاتو په چمتو کولو کې 
لویه برخه اخیستې ده. په دې موده 
کې یې تل هڅه کړې چې د تخنیکي 
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د 1۳۹۴ ښوونيز کال له کبله د باميان د کرهنې او وترنرۍ انسټيټوټ د عملي کارونو په هکله لنډ مالومات

۱. د هلپ ښوونیز مرکز د چاوڼۍ په غونډۍ کې سابه لکه کرم، ګازرې، 
بادرنګ، ګندنه او پیاز کرلي او په ډول، ډول الرو لکه د سیالبي، جویو 
او د څاڅکو سیسټم پواسطه اوبه کیږي. زده کوونکي د عملي کارونو د 
مهال ویش سره سم له استادانو سره د کرلو له مهاله د محصول د راټولولو 

تر پړاوه شوني عملي کارونه ترسره کوی.

د بامیان د چاوڼۍ په غونډۍ کې د څاڅکو اوبه کول او د ځینو سبو کرل

۲. دې انسټیټوټ یو لړ فعالیتونه لکه: مصنوعي القاح، د زونوسز Zoonosis  د بیمارۍ د تداوۍ او د کلینیکي وسایلو په مرسته د 
بیمارۍ پیژندنه، د مکروب څیړنه د الکترونیکي مایکروسکوپ الندې او نور عملي کارونه ترسره کړي دي.

۳. په ټولګي کې دننه، کروندو او شخصي بڼونو کې د عملي کارونو انځورونه چې د زده کوونکو لخوا ترسره شوي دي.

Fermented مایع سره یا فرمنټر
د  ډول  ځانګړي  په  نباتاتو  د  چې  دی  مایع  ډول  یو  فرمنټر 
سبزیجاتو لپاره د اړتیا وړ مواد چمتو کوي ترڅو ال ښه وده او 

نمو وکړي.

لپاره  جوړولو  د  سرې  مایع  د  چې  سامانونه  او  توکي  هغه 
د  اوبه،  بایو  بیرل،  خالي  پالستیکي  له  دي  عبارت  پکاریږي 

سره،  څارویو 
واښه  شنه  یا  وچ 
په  ورخ  پټي  د  او 
خوله کې د یو ډڼډ 

جوړول دي.

د بایو اوبو یا مایع 
جوړولو  د  سرې 
پیل  په  تګالرې: 
کې ۳۰ لیتره اوبه 
پالسټیکي  یو  په 
کې  بیرل  خالي 
له بیا   اچوو، 
لیټره   ۳  –  ۲

او  ګډوو  یې  بیا  او  کوو  اضافه  ورباندې  فرمنټر  یا  اوبه  بایو 
یو کیلوګرام ګوړه پکې اچوو او ښه یې حلوو. د بیرل خوله د 
پالسټیک پواسطه په ډاډمن ډول کلک تړو او بیا یې د لمر الندې 
د یوې اونۍ لپاره په عادي ډول ږدو. نو په دې ډول هغه اصلي 
ماده چې له بایو اوبو یا فرمنټر څخه عبارت دی، السته راځي.

د مایع سرې یا بایو اوبو یا فرمنټر د کارولو تګالره: د پټي په 
پورتنۍ برخه یا د ورخ په  خوله کې د ۲ متره اوږدوالي او ۲ 
متره سور او یو متر ژوروالي یوه کنده وباسئ، د کندې داخل 
د یو ډبل پالسټیک پواسطه وپوښئ. د کندې په بیخ کې د ۱۰ 
سانتي مترو په ډبل والي  د څارویو سره هواره کړئ بیا چمتو 
شوې مایع ورباندې واچوئ، بیا کنده له اوبو څخه ډکه کړئ او د 

اوبو پرسر شنه یا وچ واښه د ۱۵ – ۲۰ سانتیمترو په ډبل والي 
واچوئ ترڅو ددې ګیاهي پوښ پواسطه د اوبو د تبخیر مخنیوی 
وشي او په همدې ډول یې د ۱۰ ورځو لپاره پریږدئ بیا دا مواد 
د کارولو لپاره چمتوکیږي. د چمتو شوې مادې د کارولو په مهال  
پکار دي هغه اوبه چې پټي ته راځي په درې برخو وویشو، یوه 
ته  کندې  یې  برخه 
برخې  دوه  پاتې  او 
ترخوا  کندې  د  دې 
تیرې کړئ، د مایع 
سرې له کندې څخه 
چې کومې اوبه بهر 
له  بیرته  ته راوځي 
هغو دوو بیلو شویو 
سره  اوبو  برخو 
ته  پټي  او  ځای  یو 
ددې   ورکړئ.  یې 
څخه  کندې  فرمنټر 
د نبات د ټول نمویي 

فصل لپاره کار اخیستلی شو.

د مایع سرې یا فرمنټر چمتو کول د افغانستان په شمالي والیتونو 
کې د آغاخان فونډیشن لخوا دود شوی دی، د فرخار د کرهنې 
لیسې ددې موسسې له سیمه ایز دفتر سره اړیکې ټینګې کړي 
او په دې توانیدلي دي څو ددوی د فرمنټر د جوړولو له موادو 
او مهارتونو  څخه ګټه واخلي او د زده کوونکو په ګډون د یوې 
دورې لپاره ددې موادو د تولید مرحله دلیسې دننه بشپړه کړي 
او نوموړي مواد یې د ۲۰۰ مربع مترو سبزیجاتو به کرونده 
پایله  په  پرتله کړ،  له نورې کروندې سره یې  او  کې وکارول 
کې مالومه شوه چې ددې مایع جوړول آسانه او کارول یې ډیر 

اغیزمن دي. 
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کورني بڼونه
کورني بڼونه څه او ولې مهم دي؟

کور  چې  دي  بڼونه  واړه  هغه  بڼونه  کورني 

ته نږدې وي او د میوو او تازه سبو د تولید 

لپاره یوه ارزانه سرچینه بلله کیږي. دا بڼونه 

د  خوړو  د  والي،  ښه  د  خوړو  د  کورنیو  د 

کیدای  المل  مصونیت  د  خوړو  د  او  تنوع 

غړو  ښځینه  د  کورنۍ  د  بڼونه  کور  د  شي. 

په  پسرلي  د  کیږي.  اداره  لخوا  ماشومانو  او 

موسم کې کله چې تاسې د بزګرانو سیمه ایزو 

مارکیټونو ته ځئ تر څو تاسې هلته رنګارنګ 

چې  کوئ  نه  پام  ته  دې  ولې  رانیسئ،  سابه 

تاسې دا سابه په خپله په خپلو کورنیو بڼونو 

کار  دا  خپله  او  وکړئ  فکر  نو  وکرئ.  کې 

ترسره کړئ.

هلته  تاسې  چې  دی  ځای  داسې  بڼ  کورنی 

بوټي  نور  او  سابه  ډول  ډول  سره  آسانۍ  په 

په  ورسته  راټولولو  له  یې  بیا  او  شئ  کرلی 

چې  دا  شئ.  کارولی  کې  پخلنځیونو  خپلو 

د  یا  ګلدانیو  لویو  یا  لوښو  په  سابه  دا  تاسې 

او    )Growing Box( بکسونو  په  کرلو 

ندی، مهمه  په خپله حویلۍ کې کرئ مهم  یا 

ترالسه کوئ چې  اختیار  دا  تاسې  ده چې  دا 

پخپله خوښه د خپلو کرل شوو نباتاتو پاڼې او 

څانګې را ټولوئ او بیا یې د خپلو کورنیو د 

تازه خوړو په ترکیب کې ځایوئ او خورئ. 

باید د کورنيو بڼونو د  هغه موضوعات چې 

جوړولو لپاره په پام کې ونيسئ:

شي  کیدای  کورنۍ  ځینې  تمرکز:  اصلي 

تجارتي  زیاتو  ال  د  لرل  بڼونو  کورنیو  د 

السرسۍ  د  ته  کچالو(  لکه   ( محصوالتو 

فرصت وګني. مګر بیا هم دا مهم دی چې د 

الزیاتو محصوالتو پر تولید او کارولو ټینګار 

ډیرو محصوالتو کرل کولی شي د  د  وشي. 

ډیر تولید او د بیماریو او آفتونو د کمولو لپاره 

ستاسې کړنې تقویت کړي.

کوچنی پيل: د کورني بڼ د جوړولو لپاره تر 

باغچه  وړه  یوه  لومړی  چې  ده  دا  ښه  ټولو 

کړئ.  لویه  کرار  کرار  په  یې  بیا  او  جوړه 

د کورنیو باغچو د جوړولو لپاره ښه پیل په 

ګلدانونو او د کرلو په بکسونو کې کرنه ده )۱ 

انځور(. په پام کې ونیسئ چې د بڼ د جوړولو 

په ورځ کې کم  لپاره ښه ځای هغه دی چې 

د  او  ولري  وړانګې  لمر  د  ساعته   ۶ ترکمه 

ځانګړي  په  ولري  مناسبه سرچینه  یوه  اوبو 

کې  روزلو  په  سبو  د  کورنۍ  چې  کله  توګه 

د  ګلدانیو  او  لوښو  د  ولري.  تجربه  کمه 

کارولو یو ښه والی دا دی چې په آسانۍ سره 

یې هر چیرې لیږدولی شو تر څو د کورنۍ 

باغچې لپاره یو ښه ځای ومومو. کله چې بڼ 

بیا هغوی  روزونکي په خپل ځان ډاډه شي، 

کولی شي یو لوی بڼ له ډیرو محصوالتو سره 

جوړ کړي. )۲ انځور(

پيل کړئ  نباتاتو په کرلو  لومړی یې د هغو 

خوښوي:  یې  کورنۍ  ستاسې  او  تاسې  چې 

وکړئ  بحث  دې  په  سره  کورنۍ  خپلې  د 

خوړو  راتلونکي  د  کورنۍ  د  ستاسې  چې 

په  پروګرام  ددې  چې  کله  وکرئ.  څه  لپاره 

ټول  کورنۍ  د  ستاسې  کې  جوړولو  پالن 

زیات  ال  ځان  خپل  هغوی  وي،  شامل  غړي 

په کرلو، خیشاوې او محصول راټولولو کې 

مسوول بولي. تاسې یوه کتابچه راواخلئ او د 

ټولو نظریات ددوي د خوښې د سبو په هکله 

وپوښتئ او ویې لیکئ.

څه باید وکرو؟

رومي  له:  دي  عبارت  محصوالت  مهم 

توربانجان،  ګازرې،  کچالو،  مرچ،  بانجان، 

بینډۍ، ګلپي، کرم، ګندنه، پیاز، هوږه، نوش 

په  نو  پالک.  او  بادرنګ، خټکي  کدو،  پیاز، 

آسانه کرنه یې پیل کړئ یعنې هغه سابه چې 

یې  کورنۍ  ستاسې  او  کیږي  کرل  آسانۍ  په 

په کرلو  د سبو  خوښوي. که ستاسې کورنۍ 

کې لږه تجربه ولري، نو کولی شي په لوښو 

)ګلدانیو او یاهر هغه شی کې چې کیدای شي 

د سبو د کرلو لپاره ورڅخه کار واخلئ.( کې 

په کرلو یې پیل کړئ، د بیلګې په توګه د څو 

نباتاتو کرل په ګلدانیو کې. په ګلدانیو کې کرل 

ډیر غوره دي ځکه چې لیږدول یې آسانه او د 

ځای د ټاکلو لپاره هروخت هغه لیږدولی شو 

ترڅو د بڼ لپاره یو ښه ځای ومومو. له دې 

ترالسه  تجربې  ښې  لرونکي  بڼ  سره  کړنو 

ځمکه  لویه  یوه  چې  شي  کولی  بیا  او  کوي 

او د سبو ډیر ډولونه وکري. )د ښو تخمونو 

ترالسه کول د بریالیتوب لپاره اړین دي(

پيل  په جوړولو  بڼ  د  کور  د  تاسې  کله چې 

کوئ، څه ته اړتيا لرئ؟

لمر: هغه سابه چې لمر خوښوي، په ورځ کې 

اړتیا  ته  لمر وړانګو  د  تر کمه ۶ ساعته  کم 

لري تر څو ښه وده وکړي. ) ۸ – ۱۰ ساعته 

کرلو  د  د سبو  دي.(  هم ښې  لمر وړانګې  د 

لپاره دې داسې ځای وټاکل شي چې د ودانۍ، 

ونو، کټارو او دیوالونو له سیورې څخه لیرې 

وی )۳ انځور(. همدارنګه سابه دې د لوړو 

نباتاتو جنوب لور ته وکرل شي. د ودانیو او 

کرلو  له  ونو  د  ته  لور  دیوالونو شمال  نورو 

ډډه وکړئ. د شونتیا په مهال خپل بڼ له ودانۍ 

څخه لیرې جوړ کړئ. د ونو او ودانیو جنوب 

لور ته د بڼ جوړول د سیوري ستونزه نلري 

او کیدای شي ودانۍ ته نږدې جوړ شي. مخ 

په جنوب لمنې تر نورو تودې وي او ډیر لږ د 

یخ وهنې له ستونزې سره مخ کیږي.

اوبه: شنه سابه هغه مهال ښه وده کوي چې په هرو څو ورځو کې اوبه شي، نو ځکه د اوبو سرچینې ته 

نږدې د بڼ جوړول پکار دي )۳ انځور(. د اوبه کولو ځینې الرې د الس پواسطه اوبه کول او یا د څاڅکو 

په څیر اوبه کول دي.

خاور: که شونی وي د کرلو بستر په هواره ځای کې وټاکئ چې ښه زهکشي شوې وي )د باران اوبه پکې 

و نه دریږي.( که ځمکه ځوړ وي او خاوره له تخریب سره مخ وي د کرلو لپاره د کانټور یا تراس له سیسټم 

څخه کار واخلئ.

د خاورې چمتو کول: د کلکې خاورې د نرمولو لپاره کیدای شي یو یوم یا میتي په کار وي )۳ انځور(. که 

خاوره کلې وي نو یو څه ریګ ورسره ګډ کړئ چې له نم ایستلو لپاره مرسته وکړي او د کمپوسټ جوړولو 

لپاره د خپل بڼ د تازه سبو هغه برخې وکاروئ چې نه خوړل کیږي. د کمپوسټ جوړول آسان دی چې له 

کمپوسټ سره ستاسې د خاورې ګټور مواد زیاتیږي او جوړښت یې ښه کیږي.

۱ انځور: په ګلدانیو او د کرلو په بکسونو یې پیل کړئ

آغاز باغچه های خانگی بزرگ با بیشترین محصول

۳ انځور. د ودانیو، ونو، کټارو او دیوالونو له سیوري څخه لیرې د سبو د کرلو لپاره د ځای ټاکل اړین 

دي. لکه چې په انځور کې یې ګورئ ددې حویلۍ د کرلو د بستر د جوړولو لپاره ځمکه یوه یا قولبه او 

نرمه شوې ده. د اوبو سرچینې ته نږدې د باغ جوړولو د ځای غوره کول اود حویلۍ له دیوالو په کافي 

کچه لیرې د ځای ټاکل اړین دي ترڅو د مازدیګر له سیوري خالص وي.



څرنګه کولی شو یو وړوکی تجارت پيل کړو؟

4 مخد كرهنې د ليسو او انسټيټوټونو خبرليک څلورم كال، اوومه ګڼه د 2015 كال د سپتمبر مياشت

مخکې له دې چې یو تجارت پیل کړو، باید د تجارت 
په تعریف باندې پوه شو څو موږ ته تجارت په ساده 

الفاظو کې روښانه شي.
د یو یا څو تنو په شریکه کار کولو او یا د یو خدمت 
په وړاندې کولو سره د ګټې ترالسه کولو ته تجارت 
وایي. یا هر قانوني عمل/ کاروبار چې د ګټې د ترالسه 

کولو لپاره ترسره کیږي، هغه ته تجارت وایي.
د تجارت د پیلولو لپاره مهم پړاونه: 

1. د تجارت غوره کول )څرنګه کولی شو یو تجارت 
وټاکو(

د تجارت غوره کول یو پیلنی او ډیر مهم پړاو دی، 
دې  په  باید  کړئ  پیل  تجارت  یو  چې  دې  له  مخکې 
ددې  مګر  لري،  ګټه  ډیره  تجارت  کوم  پوه شئ چې 
قانوني  باید  وی،  ګټور  باید  تجارت  چې  ترڅنګ 
په  یې  تاسې  چې  تجارت  هغه  وکړئ  هڅه  وي.  هم 
سره  وړتیاوو  له  ستاسې  پیلوئ،  سرچینو  شته  خپلو 
او  محصوالتو  خپلو  د  همداشان  او  ولري  سمون  هم 
خدمتونو لپاره یو مارکیټ هم ولرئ. د تجارت د غوړه 

کولو لپاره الندې پړاونه په پام کې ونیسئ:
د سرچینو ارزونه   .۱

دا د فزیکي، مالي، بشري او طبعي ټولو سرچینو له 
څیړنې څخه عبارت دی چې له تاسې سره د تجارت 

لپاره مرسته کوي.
لپاره  کولو  ترالسه  د  نظریاتو  تجارتي  د   .۳

مغزي طوفان
لپاره مغزي طوفان له هغې  د تجارت د غوره کولو 
پروسې څخه عبارت دی چې په هغه کې ټولې ښکیلې 
خواوې سره یوځای کښیني او په هغه کې د تجارت 
مختلف نظریات یا د تجارت د مختلفو ډولونو په هکله 

مالومات شریکوي.
د بازار یا مارکیټ څیړنه  .۲

د بازار یا مارکیټ څیړنه د تجارت په ټاکلو یا غوره 
کولو کې یوه ډیره مهمه پروسه ده. د مارکیټ دڅیړنې 
بازارونه،  تاسې کولی شئ د موخې وړ  پایله کې  په 
پیرودونکي او د هغو د غوښتنو ځانګړتیاوې وپیژنئ. 
مارکیټ  د  لکه:  مالومات  مهم  ډیر  څیړنه  مارکیټ  د 
پیژندنه، د مارکیټ اړتیاوې او په مارکیټ کې رقابت 

تاسې ته څرګندوي.
2. د لګښتونو څيړنه:

مخکې له دې چې پر یو تجارت پانګونه وکړئ، تاسې 
باید د لګښتونو څیړنه هم ترسره کړئ. په دې پروسه 
کې باید تاسې ټول اټکل شوي لګښتونه له ټولو اټکل 
شویو عوایدو څخه منفي کړئ. له دې سره به تاسې ته 
دا په ډاګه شي چې په ټاکل شوي تجارت باندې پانګونه 
وکړئ که نه. تاسې باید خپل ټول لومړني او ورځني 
لګښتونه په یوه خوا کې ولیکئ او دا ټول لګښتونه له 

اټکل شوې ګټې او عوایدو څخه منفي کړئ.
۳. بازارموندنه:

څیړل  و  مو  لگښتونه  او  غوره  تجارت  چي  مو  کله 
تاسې کولی شئ خپل تجارت په عملي ډول پیل کړئ. 
مګر د ګټې د ترالسه کولو لپاره دا مهمه ده ترڅو د 
خپلو محصوالتو لپاره بازار موندنه وکړئ، نو ښه ده 

په دې پوه شو چې بازار موندنه څه ده؟

بازار موندنه د پیرودونکو د راجلبولو لړۍ ده ترڅو 
د  رانیسي.  زیات  ال  خدمتونه  او  محصوالت  ستاسې 
بازار موندنې په بهیر کې باید تاسې په دې فکر وکړئ 

چې څرنګه خپل تجارت ته پراختیا ورکړئ.

ځمکني  د  یا    Peanut د  چې  دی  نبات  لیګیومي  یوکلن  ممپلي 
بادامو په نوم هم یادیږي ځکه چې دځمکې الندې میوه کوي.

ممپلي دغذایي موادو د لرلو له کبله ډیرغني دی نو له همدې کبله 
داسې یونبات دی چې د تیلو د ایستلو له کبله د ارزښت وړدی ځکه 
دهرډول زهري موادو او کلسترولو څخه پاک دی او له بله پلوه 

دوچو میوو په توګه هم کارول کیږي.
د ممپليواقتصادي اوخوراکي ارزښت

ممپلي دکرنې تجارت اوصنعت له پلوه زیات اهمیت لري نوځکه 
یې ورځ په ورځ د کرنیزو نباتاتو ترڅنګ د کښت ساحه پراخیږي 

چې د الندې ګټو لرونکي دی: 
۱- د ممپلیو تیل له هرډول زهري موادو څخه پاک دي چې د زړه 
ناروغیو لرونکو خلکو په خوړوکې د ځانګړي ارزښت لرونکی 
دی. په اوسني وخت کې له ممپلیو څخه د NX-۹۰۱ په نامه درمل 
الس ته راځي چې د حساسیت د له منځه وړلو لپاره کارول کیږي.

۲- دانې یې هم په اومه اوهم په وریته ډول خوړل کیږي. 
کارول  کې  اوچاکلیټونو  توکو  خوراکي  په  ځائ  پر  بادام  د   -۳

کیږي.  
4- واښه یې د څارویو لپاره ښه خوندور اوګټور خواړه دي.

5- ریښې یې د نوډلونو Noduls  لرونکي دي چې په زیاته اندازه 
نایتروجن له ازادې هواڅخه اخلي او د بکتریاوو په مرسته یې په 

خاوره کې نصبوي. 
ګاربو   ٪۱۳ پروټین،   ٪۲۲ غوړ،    ٪۲4 کې  تخم  دممپلیوپه 
هایدریت اولس سلنه اوبه شتون لري او په همدې توګه په صنعت 
 kg 226 کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. له یوټن ممپلیو څخه
کیلو ګرامه غوړي الس ته راځي او همدارنګه د هغو ناروغانو 

لپاره چې د زړه تکلیف لري، ګټور دي.
د ممپليونباتې ځانګړتياوې

یې  نوم  علمي  چې  دی  نبات  تولیدونکی(  )پلي  لیګیومي  یوکلن 
Arachis hypogaea ، کورنی نوم یی  Leguminaceae او 
معمولي  چه  لري  اړه  پوري  فایلم  په سب     Papilonaceae د 
کرنیز ډول یي د Hypogea  ډول دی. دوه  نور کرنیز ډولونه یی 
عبارت دي له : Porstratspreding او Erectoranchy څخه 

چه په کرنه کي زیات رواج لري. 
د ممپلي پاڼه ویښته ډوله جوړښتونه لري اودلنډو بندونو لرونکي 
تولیدوي.  ګل  کي  شاوخوا  په  برخو  الندینیو  د  ساقي  د  او  وي. 
سانتي  د ۷5-۲5  نموکوي چه  نیغه  پرمخ  دځمکي  بوټي  دممپلي 
ګالن  یې  کي  څنګونو  او  څوکو  په  لري.  جګوالي  پوري  متره 
او زیړنارنجي رنګ لري، ګالن یی د سهار  تولیدیږي چه زیړ 
 )Self pollination( لخوا خالصیږي او خپل سري ګرده شیندنه

لري.
له  کې  پلي  یا  پوښ  یوه  په  چې  لري  دیوال  کلک  میوه  ممپلي  د 
دوو څخه تردریو پورې  تخمونه شتون لري چې د یوې نازکې 
نصواري رنګه پردې په وسیله پوښلی وي او  د ریښو سیستم یې 
Top root  یا نیغه وده کوي چې نږدې ۱۰ سانتي مترو پورې په 
ځمکه کې نفوذ کوي او د ځمکې الندې رطوبت تعقیبوي او له هغه 

څخه ګټه اخلي. 
د ممپليو ډولونه

څلور  چې  لري  ډولونه  ډیر  ممپلي 
لري  محبوبیت  ډیر  یې  ډوله 
ویرجنیا  رونډه،  هسپانیایې،  چې 
پردې  برسیره   ، دي  والسینا  او 
یې  ډولونه  تنسي  سپین  او  قرمیزي 
او  اهمیت وړ دي چې خاص  د  هم 
ځانګړي ډولونه یې د تیلو د کچې، 
د ممپلي د غټوالي او د ظاهري بڼې 

د توپیر له مخې سره بیل شویدي. 
د  چارې  الرې  کرلو  د  ممپلیو  د 
ممپلیو لپاره وړ خاوره شګلنه لوم او 
رسوبي لوم او یا لوم خاوره چې ښه 
نرمه او زهکشي شوې او دعضوي 
ده.  ګټوره  وي،  لرونکې  موادو 

او  اوږدې  دی،  فصل  موسم  ګرم  یوه  د  ممپلي 
ګرمې ورځې خوښوي، د ممپلي د تیغ وهلو لپاره 
سانتي  درجه ۱۰-۸  مناسبه  تودوخې  د  د خاورې 
ګریده ده او د ځمکې پرمخ د تیغ د راښکاره کیدو 
سره د تودوخې وړ درجه ۱۲-۱۸ سانتي ګریده ده. 
ممپلي په خنثی خارو کې ښه حاصل ورکوي مګر 
هغه خاورې چې پي ایچ یې له 6.5 - ۷.5  پورې 

وي، هم زغملی شي.
په  چې  شي  وکرل  کې  وخت  پداسې  باید  ممپلي 
مناسبه کچه باران شتون ولري او د کرلو سم وخت 
یې د کب له نیمایې څخه د وري ترنیمایې پورې 

دی.
په  د کرلو  او  بڼه  په  تخم  د  اندازه  تخم  د  د ممپلي 
طریقې پورې اړه لري د نیغ وده کوونکو ممپلیو 
لپاره په یوه هکتار ځمکه کې د ۷۰-۷5 کیلو ګرامه 
ښودل   60-65kg لپاره  ډولونو  غزیدونکو  د  او 

شوی دی.
دممپلیوتخمونه مخکې له کرلوڅخه دځینو فنګسي 

)vitavix( او )captan( وژونکو لکه
 دوه ګرامه دیوه کیلوګرام تخم سره معامله کیږي 

او د درملو کارول د اګټې لري. 
۱- تخم ژر نه خرابیږي. 

۲- تخمونه له چینجیوڅخه ساتي. 
۳- حاصالت لوړیږي.

دکرلو الرې: ممپلي باید په پاشان شکل ونه کرل 
شي ځکه چې له یوې خوا د بوټو شمیر په مناسبو 
بوټو  هرزه  د  خوا  بلې  اوله  وي  نه  کې  اټنونو  و 
مخنیوی سخت او ستونزمن کوي نوغوره ده چې 
محصول د قطارپه بڼه وکرل شي چې د قطارونو 
تر منځ فاصله ۲4-۱۸ انچ او د بو ټوتر منځ واټن 
اوهغه ممپلي چې د ځمکې پر مخ  انچ دی   4 -۹
خپریدونکی خاصیت لري د قطارونو ترمنځ واټن 
یې ۲4- ۱۸ انچ او د بوټو تر منځ واټن یې ۹-۱۲ 

انچ دی. 
چارې:  الرې  کارولو  د  سرې  د  لپاره  ممپلیو  د 
څرنګه چې ممپلي د لیګیومي نباتاتو له ډلې څخه 
دي او په خاوره کې د رایزوبیوم بکتریاوو په وسیله 
چې د ریښو په غدو کې ژوند لري، نصبوي. ممپلي 

د نمویې فصل په موده کې په یوه هکتار ځمکه کې 
نیږدې 40kg نایتروجن جمع کوي چې یوه برخه 
یې په همدې فصل کې په مصرف رسیږي اوپاتې 
نایتروجنې  ډیرو  نوځکه  کیږي  پاتې  ته  فصل  بل 
 60kg او  نایتروجن   2kg لري.  نه  اړتیا  ته  سرو 
اړین بریښي خو ډیر  یوه هکتارځمکه کې  په  ګچ 
وختونه فاسفورسي او پوتاشیمي سرې هم کارول 

کیږي.
د ممپليو خړوبول 

سره  وچوبي  د  پورې  اندازې  ډیرې  تر  ممپلي 
مقاومت کوالی شي خود ګل او پلیود نیولوپه وخت 
 ۲5 -۲۰ د  څخه  پخیدلو  د  اړتیالري  ته  اوبو  کې 
پاخه  چې  ځکه  بندیږي  خړوبول  مخکې  ورځې 
شوي تخمونه دوهم ځل تیغ وهي. ممپلیو ته د ودې 
اوبه  پورې  ځلو   ۳   -۲ د  مرحلوکې  ورستیو  په 

ورکول کیږې. 
د ممپليو د حاصل راټولول 

د ممپلیو د پخوالي نښې معموآل د ممپلي په رنګ، 
سختوالي اوځیګوالي سره تړاو لري. 

۱- دممپلي سختوالی باید د ګوتو پواسطه وکتل شي 
که چیرې له ۷۰- ۸۰ ٪ رسیدلي وي نو پاخه بلل 

کیږي. 
۲- کوم وخت چې ممپلي د اوبو په وسیله و اینځل 

شي نو سپینوالی یې باید ۷۰ ٪ ته ورسیږي 
۳- دممپلي د دانې ګالبي رنګ باید له  ۷۰٪ څخه 

کم شوی وي.  
ددې لپاره چې دممپلي پخې دانې په مساوي توګه 
الس ته راوړو نو باید د ممپلیو پانو او څانګو ته 
پاملرنه وشي او بیا له هغه څخه را ټول او زیرمه 
شي یعنې دا چې لومړی باید ممپلي له بوټوسره را 
وباسو او بیایې لمر ته سرچپه واچوو چې د ممپلي 
دځمکې  یې  برخې  اوپاسنی  لمرته  برخې  الندینی 
خواته وي له 5- ۱۰ ورځې لمر ورکولووروسته 
پلي ور څخه څنډل کیږي اوراټولیږي وروسته په 
بوریو کې اچول کیږي اوزیرمه کیږي. د موږکانو 
د مخنیوي لپاره د زنګ فاسفیټ محلول جوړول او 

کارول اړین دی.
لیسې  مسلکي  زراعت  د  تڼیو  د  کوونکی:  ترتیب 

استادشاه یونس

4. د تجارتي اسنادو ثبت
لګښتونو  ټولو  د  تجارت  د  ثبت  اسنادو  تجارتي  د 
یو  په  باید  چې  دی  عبارت  څخه  ثبت  له  عوایدو  او 
ځانګړي ډول ترسره شي. د اسنادو ثبتول د تجارت 
کړنو  مهمو  ترټولو  یو  دوام  د  او  پایښت  د 
څخه دی. تاسې باید د تجارت ټولې ورځنۍ 
کې  کتاب  په  ثبت  د  معامالتو  د  معاملې 
ولیکئ او یا یې په کمپوټر کې ډیزاین کړئ.
د پن موسسه په پام کې لري ترڅو د تجارت 
د  تر څو  ټول مواد چمتو کړي  دزده کړې 
شي  وکولی  انسټیټوټونه  او  لیسې  کرهنې 
او  ترالسه  وړتیاوې  زدکړې  د  تجارت  د 
پیل  تجارت  وړوکی  یو  کې  راتلونکي  په 
کړي ترڅو له دې الرې وکولی شي د ځان 
جوړه  سرچینه  عوایدو  د  او  بوختیا  لپاره 
کړي. هیله ده چې دا مطلب تاسې ته ګټور 

پریوزي.

 PEANUT ممپلی یا



د چرګوړو د روزنې الرښود

5 مخد كرهنې د ليسو او انسټيټوټونو خبرليک څلورم كال، اوومه ګڼه د 2015 كال د سپتمبر مياشت

 Soybean سویا بين یا سویا

د چرګوړو پالنه:
اوبه  خوږې  ته  چرګوړو  باید  ورځې  لومړۍ  په 
اوبو  لیتر  یو  په  چې  ډول  داسې  په  شي،  ورکړل 
کې دې ۱۰۰ ګرامه بوره واچوله شي ترڅو اوبه 
ښې خوږې شي او بیا دي د اوبو څښلو په لوښي 
کې واچول شي. په دې مهال کې د وړو چرګوړو 
د اوبو څښلو له لوښي څخه کار واخیستل شي. په 
او  شي  واچول  اوبه  لیتره  دوه  دې  کې  لوښي  هر 
لپاره چرګوړو  ساعتونو  د ۱۲  دې  اوبه  نوموړې 
له ۱۲ ساعتونو څخه  ته کښیښودل شي. وروسته 
دې د اوبو لوښي پاک و اینځل شي او په تازه اوبو 
کې دې اړینه دوا واچوله شي او چرګوړو ته دې 
تر ۵ ورځو پورې  دا لړۍ دې  او  کښیښودل شي 
دوام وکړي.)اړینه انتي بیوتیک دوا یوه سي سي په 
یو لیټر کې او یو سي سي ویټامین په ۳ لیټره اوبو 

کې اودواړه په یو وخت کې هم ورکول کیږي.(
سالون ته د چرګوړو د داخلیدو په لومړي ساعت 
شول،  وویل  پورته  چې  لکه  دي،  شوي  لیدل  کې 
۲ – ۳ ساعته د خوږو اوبو د ورکولو لپاره په پام 
نیول شوی او بیا دې د میده شویو جوارو پواسطه 
تغذیه شي. میده جوار دې د چرګوړو تر پښو الندې 
دې  دوهمه ورځ  په  او  واچول شي  پرمخ  کاغذ  د 

ترکیب شوې خواړه پیل شي.
په لومړۍ اونۍ کې دې چرګوړو ته په هرو ۲۴ 
ساعتونو کې له ۵ تر ۶ ځلو پورې خواړه ورکړل 
د  هم  مهال  په  ورکولو  خوړو  د  چې  ځکه  شي، 
چرګوړو کتنه تر سره کیږي او هم د لږ، لږ دانې 

نبات  یو  داسې  بین  سویا 
 ۲۸۰۰( پخوا   له  چې  دی 
چین  په  میالده(  له  مخکې 
له  هلته  او  کیده  کرله  کې 
مقدسو نباتاتو څخه ګڼل کیده 
او له ۱۹۰۰ کاله را  پدیخوا 
سرلیک  تر  دانو  غوړو  د 
د  کیږي.  کارول  الندې 
ځینې خاصو ځانګړتیاوو د 
اتو  د  ژر  ډیر  امله  له  لرلو 
په کتار کې یې  دانو  غوړو 
ځای  کې  بازار  نړیوال   په 
دانې  غوړې  چې  وموند 
سویابین،  له:  دي  عبارت 

پنبه، ممپلي،  لمرګلی، شرشم، زغر، کوپره او زیتون څخه چې په ټوله کې د نړۍ ۹۷ سلنه غوړي 
ورڅخه ترالسه کیږي.

د نړۍ په ځینې ملکونو کې سویابین د غوړیو د تولید، د پروتین او د څارویو د خوړو د تولید لپاره 
 Glycinmax کري او د نړۍ  ۳۵ سلنه غوړي د سویابین څخه السته راځي. دسویابین علمي نوم
L( merrill ( دی. دا دیپلویید نبات دی ځاني ګرده شیندنه لري، یو کلن، دوه مشیمه او د نخودو 
)Fabacae ( له کورنۍ څخه دی. دانبات مستقیمه ریښه لري چې جانبي پراختیا یې زیاته ده او یو 
لمر خوښوونکی نبات دی چې د لمر وړانګي یې د سریع ودې المل کیږي او دلمر کمې وړانګې د 
نبات د کمزورۍ او د حاصل د کمیدو المل کیږي، د سویابینو د شنه کیدو لپاره ترټولو کم حرارت د 
سانټی ګرید ۱۰ درجې دی، منفي ۲ درجې حرارت ورته وژونکی او له ۳۶ سانتي ګریډ څخه لوړ 
حرارت ددې نبات لپاره وړ نه دی او د ودې د کمیدو، د دانې او د غوړو پر کیفیت یې بد اثر اچوي. 
ددې نبات د ښې ودې او ښه حاصل ورکولو لپاره له ۲۲ څخه تر ۲۵ سانتي ګریډ درجې تودوخې ته 
اړتیا شته. د سویابین د ښه حاصل ورکولو لپاره د خاورې پی اچ  ۵.۷ ټاکل شوی دی.څرنګه چې 
سویا بین پخپله د لیګیومونو له کورنۍ څخه دی او په خاوره کې نایټروجن نصبوي مګر د ځمکې د 
چمتو کولو په مهال باید ۲۰ – ۲۵ کیلو ګرامه نایټروجن سره په یو هکتار ځمکه کې وکاروله شي. 
ددې نبات د ښه تولید لپاره د لیکو ترمنځ واټن د خاورې د جوړښت سره سم کم ترکمه ۴۵ او زیات 
حد یې ۶۰ سانتي متره دی او ممکنه ده ځینې کسان د پولې دواړو خواوو ته سویا وکړي په دې مهال 
باید د دواړو جویو ترمنځ واټن ۱ متر وي. سویابین د غوړیو د مقدار له مخې او د هغې د غذایي 
اهمیت له امله له  درې کلونو را پدې خوا د فاریاب د کرنې او وترنرۍ په انسټیټوټ کې د جویو په 
ډول کرل شوي دي او د قناعت وړ حاصل یې هم ترالسه کړی. په ۱۳۹۴ کال کې هم ۳۸۰ مربع 
متره ځمکه کې همدا نبات  کرل شوی دی او د تیر کال د ترالسه شوی محصول د فاریاب والیت د 
پوهنې د ریاست د استازو او د اړمن انسان )پن( موسسې د کرنیزو ښوونو د ټیم په وړاندې د دې 
انسټیټوټ د استادانو او ۱۴ ټولګیو د زده کوونکو پواسطه په عملي ډول پروسس ترسره شو او زه د 
یو محصل په توګه له دې کار څخه د خوښۍ او رضایت څرګندونه کوم چې په انسټیټوټ کې دننه د 
نظري زدکړو تر څنګ ډیرګټور عملي کارونه د کرهنې او وټرنرۍ په برخو کې ترسره شوي چې 
موږ محصلین له دې عملي کارونو څخه په زړه پورې وړتیاوې ترالسه کړې او په دې واسطه له 
هغو استادانو څخه مننه کوو چې له موږ سره یې د عملي کارونو په ترسره کولو کې مرسته کړې ده.

چمتو کونکې: سویتا د فاریاب والیت د کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ د ۱۴ ټولګي محصله

اچولو سره د خوړو د شیندل کیدلو مخنیوی کیږي. 
پاتې  وږي  چرګوړي  چې  وشي  دې  پاملرنه  ډیره 

نشي.
الندې  پښو  تر  چرګوړو  د  دې  ورځ  دریمه  په 
لپاره  مخنیوي  د  بیماریو  د  او  شي  راټول  خواړه 
دې وسوځول شي. که اړتیا وي د چرګوړو ځای 
په یو نوي ځای کې دې تر پښو  او  دې لوی شي 
الندې د ارې بوره یا د شولو پوټکي واچول شي او 
اوس باید د ناوه ډوله دانه خورو څخه کارواخیستل 
شي، او د هرو ۳۰ – ۳۵ چرګوړو لپاره دې یوه 
دانه  ډوله  ناوه  شي.  ونیول  کې  پام  په  خوره  دانه 
کارول  ته  چرګوړو  پورې  ورځو   ۱۲ تر  خورې 
د  او  راټولیږي  خورې  دانه  ډوله  ناوه  بیا  کیږي، 
ایښودل  دانه خورې  پر ځای وړې ځوړندې  هغو 

کیږي چې یو لوښی د ۱۲ – 
۱۵ چرګوړو لپاره په پام کې 
نیول کیږي. بیا له ۲۵ ورځو 
څخه وروسته وړې ځوړندې 
او  ټولیږي  را  خورې  دانه 
دانه خورې)د  غټې ځوړندې 
یو  لپاره  چرګوړو  هرو۱۰ 
په  او  کیږي  کارول  لوښی( 
دې مهال کې دې د اوبو لپاره 
خورو  اوبه  ځوړندو  له  هم 
د  شي.  واخیستل  کار  څخه 
لپاره دې  هرو ۶۰ چرګوړو 
کې  پام  په  خوره  اوبه  یوه 
ونیول شي. هغه دانه خورې 
بدلیږي،  اوبه خورې چې  او 
هغه دې د دوا پواسطه پاکې شي او د بلې دورې 

کارولو لپاره دې چمتو کښیښودل شي.
د چرګوړو د کوټې ځانګړتیاوې

د چرګوړو کوټه دې باید دروازه، کړکۍ او هواکښ 
ولري او نم او رطوبت دې و نه لري. په کار دی 
چې د چرګوړو کوټه وچه وي او د شپې له مخې 
دې رڼایي هم ولري. د چرګوړو کوټه په هره وسیله 
)ګروپ، چراغ یا ګازي څراغ( چې کیدای شي باید 

رڼا و ساتله شي.
پورې  ورځنۍ  درې  تر  یعنې  مرحله  لومړۍ  په 
 ۶۰  –  ۵۰ له  کې  متر  مربع  یو  په  شو  کولی 

چرګوړي وساتو.
د غوښینو چرګوړو د روزلو لپاره چې له ۴۵ څخه 
تر ۵۰ ورځو دوام کوي، په یو مربع متر کې ۱۰ – 
۱۲ چروګوړي ساتلی شو، د هګیو چرګوړي په یو 
مربع متر کې ۵ – ۷ چرګوړي ساتلی شو. د ژمي 
کم  هم  شمیر  چرګوړو  د  زموږ  چې  کې  سړو  په 
وي او د چرګانو د روزنې سالون مو هم لوی وي، 
کولی شو د سالون یوه برخه د یو پالستیک پواسطه 
بیله کړو تر څو وکولی شو د خپلو لږو چرګوړو 

لپاره لږه سیمه بیله او توده یې وساتو.
د چرګوړو د کوټې پر ځمکه دې د ۲ سانتي مترو 
په اندازه د ارې بوره یا د شولو پک واچول شي. او 
بیا دې د هغې پر سر د چرګوړو د کوټې ځانګړی 

کاغذ هوار کړی شي. 
د چرګوړو سالون دې د ۲ جدول مطابق ګرم کړی 
د  ترمامیتر  لپاره دې  مالومولو  د  تودوخې  د  شي. 
کوټې له غولي څخه ۵ سانتي متره لوړ نصب کړی 

شي.

د چرگوړو د روزنځای د تودوخې تنظيمولو جدول

د سانتی گریډ  ۳4 درجهلومړۍ اونۍ
د سانتی گریډ  ۳۲ درجهدوهمه اونۍ  

د سانتی گریډ  ۳۰ درجهدریمه اونۍ
د سانتی گریډ  ۲۸ درجهڅلورمه اونۍ
د سانتی گریډ  ۲5 درجهپنځمه اونۍ

1- د هګيو د چرګوړو لپاره د واکسين د تطبيق الرښود جدول

د چرګوړو د عمر مطابق ګڼه
د واکسین ورکولو وخت

د واكسین كولو الرېواکسین

په سترګه کې دې څاڅکی واچول شي۷NDV-B1 ورځنی۱
په سترګه کې او یا د څښلو په اوبو کې دې ۱۰IBDV-D78 ورځنی۲

حل شي
په سترګه کې او یا د څښلو په اوبو کې دې ۱۸IBDV-78 ورځنی۳

حل شي
د څښلو په اوبو کې دې حل شي۲5IBDV-D78 ورځنی4
د څښلو په اوبو کې دې حل شي۳۲ND-Lasota-IB ورځنی5
خال کوبی ) واکسین فولی پاکس(4۲FPV ورځنی6
د څښلو په اوبو کې دې حل شي۳NDV میاشتنی۷
د څښلو په اوبو کې دې حل شي5ND+IB میاشتنی۸

جدول )۲(
وروسته له ۵ میاشتنی دوام لري ... په هرو دوو میاشتو کې یو ځل د NB+IB واکسین ترسره شي.

د غوښيونو چرګوړو لپاره د واکسين د تطبق الرښود جدول
عمر ګڼه د  چرګوړو  د 

واکسین  د  مطابق 
ورکولو وخت

د واکسین د تطبیق ډولد واکسین نوم

په سترګه کې دې څاڅکی واچول شيND-1B ۵ ورځنی۱
د څښلو په اوبو کې دې حل شيگامبرو۱۰ ورځنی۲
زرقیهایدرو + جینتا      ۱5 ورځنی۳
د څښلو په اوبو کې دې حل شيگامبرو۲۰ ورځنی4
د څښلو په اوبو او شیدو کې دې حل او ۲4NDV+Lasota ورځنی5

ورکړل شي
د څښلو په اوبو کې دې حل شياندی کلون            ۳۲ ورځنی 6

جدول )۳(
IBD-Infectious Bursal Disease- بورسال آنتانی بیماري  

ILT-Infectious Laryngotracheitis-د مری او حنجرې انتانی  پړسوب 
END-Exotic Newcastle Disease-د اکزوتیک نیو کاسټل بیماري 

ND-Newcastle Disease –د نیو کاسټل بیماري 
IBDV-Infection Branchiatis Disease Vaccine –د برانشیت آنتانی بیماري 

انتانی  نیوکاسټل+برانشیت  د   ND+IB-Newcastle Disease+ Infection Brachiates
بیماري

FPV-Fowl Cholera )Pasteurella multocida( Vaccine  د چرګانو کولرا - 



 Tomato رومي بانجان: یا

رومي بانجان د سبزیو له جملې څخه یوه داسې سبزي دی 

چې د ډیرو ویټامینونو او منرالونو د لرلو له امله د میوو په 

 A( کتار کې او د خوراکي توکو په لومړۍ درجه کې راځي د

B. C .  ( ویټامینونو او اوسپنې او نورو معدني مالګو ښه 

سرچینه ګڼل کیږي، په پاخه او وچ شوي ډول هم کار اخیستل 

بانجان ۹۴ ٪ اوبه لري. ۱۰۰ ګرامه رومي  کیږي. رومي 

بانجان ۲۳ کالوري انرژي، یوګرام پروټین، ۷ ملي ګرامه 

کلسیم، ۲۲ ملي ګرامه تیامین، ۰،۰۳ ریبو فالوین او ۰،۸ 

ملي ګرامه نیاسین لري.

تاریخچه:

د رومي بانجانو اصلي ځای د جنوبي امریکې د پرو هیواد دی 

چې په ۱۵۵۴ زیږدیز کال کې له پیرو څخه اروپا او بیا نورو 

هیوادونو کې خپور او وکارول شو. د رومي بانجانو علمي 

 Solanaceae دی، په Lycopersicones sulentum نوم

کورنې پورې اړه لري او د یوکلن نبات په بڼه کرل کیږي.

بوتانيکي ځانګړتياوې:

لپاره  کیدو  د شنه  تخم  د  او  تودوخه خوښوي  بانجان  رومي 

۲۰ – ۲۵ سانتي ګریډ درجه تودوخه تر ټولو غوره ده او د 

سانتي ګریډ په ۱۱ درجو کې هم په شنه کیدو پیل کوي. دښې 

ودې لپاره یې په پټي کې له ۲۲ تر ۲۴ درجو او په شنو خونو 

کې له ۲۴ تر ۳۱ درجو تودوخه غوره دی، له ۱۰ درجو کمه 

او له ۳۰ درجو لوړه تودوخه یې وده ځنډوي.

د سرې ورکول

پکې شته غذایي موادو  او  په خاورې  وده  بانجانو  د رومي 

پورې اړه لري چې په دې برخه کې نایټروجن لرونکې او 

پوتاشیم لرونکې سرې ډیر اهمیت لري او د رومي بانجانو په 

هر هکتار کرونده کې له ۲۰ څخه تر ۳۰ ټنو حیواني سره 

۴-۶ ټنه په هر جریب کې له کیمیاوي سرې سره په مخلوط 

ډول د مني په موسم په یوه کولو کې له ۲۲ سانتي مترو په 

ژوروالي کارول کیږي.

نيالي کول

د رومي بانجانو نیالي د پسرلي په پیل کې له شنې خونې څخه 

د کرلو بستر ته لیږدول کیږي او د کتارونو تر منځ ۷۰ سانتي 

متره او د نبات ترمنځ ۴۰ سانتي متره واټن کې کرل کیږي.

اوبه کول

ددې لپاره چې رومي بانجان ښه وده وکړي د نیالیو له کرلو 

څخه مخکي ځمکه اوبه کیږي او بیا وروسته له اړتیا سره 

سم اوبه کیږي. په افغانستان کې دا نبات په ټولیز ډول له ۱۴ 

څخه تر ۱۶ ځلې پورې اوبه کیږي.

د حاصل راټولول

د رومي بانجانو د حاصل راټولونه د الس او ماشین پواسطه 

ترسره کیږي او داسې ورایټۍ ټاکل کیږي چې ښوی پوستکی 

ولري او له بوټي څخه په آسانۍ جال شي او یو ډول جسامت 

ولري او په اسانۍ ونه چوي. په افغانستان کې یې حاصل په 

پالنه  یې ښه  او که  کیلو ګرامه  یو جریب کې ۱۲۰۰-۵۰۰ 

حاصل  پورې  ګرامه  کیلو   ۱۶۰۰ تر  کې  جریب  په  وشي، 

ورکوي.

د رومي بانجانو ساتنه

رومي بانجان د تودوخې په ۰،۵ درجو کې تر ۳ اونیو پورې 

ساتل کیږي او په کیفیت کې یې بدلون نه راځي نو ځکه هغه 

ته  واټنونو  لیرې  ولري،  پوستکی  نازک  بانجان چې  رومي 

یې لیږدول اقتصادي نه بلل کیږي له دې امله داډول ورایټۍ 

پروسس او په قوطیو کې یې بندوي.

د رومي بانجانو عمر د تودوخې په مختلفو درجو كي

د ساتل کیدلو وختد تودوخې درجه 
یوه اونۍد سانتي ګریډ ۱۰ درجې
درې تر څلورو ورځود سانتي ګریډ ۲۰ درجې
تقریبا یوه ورځد سانتي ګریډ ۴۰ درجې

 Erica sativa ایریکا ستیوا  نوم:  علمي 
جرجیر یا ترمیره یو ژر شین کیدونکی او 
ژر وده کوونکی، مقاوم، نیغ جګیدونکی 
نبات دی چې د خردل په کورنۍ پورې اړه 
لري. هغه ځانګړی تند خوند چې د سالد 
او  شته  نبات کې  دې  په  لپاره  د جوړولو 
ډیر غوښتونکي لري، په بل هیڅ شي کې 

شتون نه لري.
دا ګیاه چې په آسانۍ سره وده کوي، ښویې 
پاڼې، تیاره شین رنګ او جال پاڼې لري. 
څانګې یې پاڼې لري او اصلي څانګې یې 
ویښته ډوله واړه تارونه هم لري او د پاڼو 
اصلي رګ یې سور بخون رنګ لري او 
لوړیدلی شي.  پورې  مترو  تر ۶۰ سانتي 
جرجیر ژیړ بخون سپین څلور پاڼیزه ګالن 
نازکې  او  غوړې  ورڅخه  بیا  چې  لري 

دانې یا تخم تولیدیږي.
جرجیر ښه کمپوست شوې سره، غني او 
مرطوبه خاوره او عضوي سره خوښوي. 
کرله  کې  اوږدو  په  کال  ټول  د  ګیاه  دا 
د  کې  موسم  په  دوبي  د  ځکه  نو  کیږي، 
کروندې په سیوري لرونکي سیمه کې باید 

وکرله شي. په آزاده ځنګلي سیمه کې چې لمر ولري دژمي په سړه هوا کې هم دا 
نبات زرغونیدلی شي.

کله چې دا نبات ګالن وکړي او د تخم د تولید په حال کې وي، د پاڼې تریخوالی یې 
زیاتیږي. تاسې کولی شئ د نبات د ګل لرونکو څانګو د غوڅولو پواسطه له نبات 
څخه د ګټې اخیستنې موده یو څه زیاته کړئ مګر تاسې ته مشوره درکوله کیږي 
چې هر دوه میاشتې وروسته د جرجیر یو څه تخم وکرئ زاړه بوټي وکاږئ تر څو 
تاسې د خپل خوراک لپاره د جرجیرو تازه پاڼې په دوامداره توګه په واک کې ولرئ. 
جرجیر په یوه لوی تشت کې هم کرلی شئ مګر باید په خپل وخت سره یې اوبه کړئ.  
اقتدار په مهال هم د  د جرجیر اصلي ځای مدیترانه یي سیمې دي او د رومیانو د 
سالد په  جوړولو کې یو مهم نبات ګڼل کیده. نن هم ځینې خلک دې نبات ته رومي 

جرجیر وایي. 
د حاصل راټولونه او د استفادې وړ برخې یې:

د جرجیر پانې چې ښې غټې شوي وي، باید د کارولو لپاره په پرلپسې ډول غوڅې 
شي. ګالن او د تخم پلي یې باید هغه مهال د خوراک لپاره غوڅ شي چې ال نازک 
او تنکي وي. تاسې کولی شی چې ګیاه پریږدئ څو تخم وکړي او له تخم څخه یې د 

خوړو د پخولو په مهال کار واخلئ. 
آشپزي:

څرنګه چې پورته یادونه وشوه، جرجیر د سالد د نباتاتو د څانګو او پاڼو په لومړۍ 
درجه کې راځي. د جرجیر پاڼې ډیر قوی او ځانګړي تریخوالی او د خردل پشان 
خوند لري. پاڼې، ګالن او تنکۍ پلي یې هم په مخلوط سالد کې کارول کیږي چې 
رنګ او خوند یې بدل کړي. ځوانې پاڼې یې کمزوری او غټې پاڼې یې قوي بوی او 
خوند لري. جرجیر د برګرونو لپاره هم یو وړ سبزي ګڼل کیږي. جرجیر له رومي 
بانجانو او موتزارال Mozzarella یا د پارمسان Parmesan )دواړه د پنیر ډولونه 
دي( له میدګي سره یو په زړه پورې خوراک جوړوي. جرجیر د پالکو په څیر هم 
پخیږي او د سبو په څیر خوړل کیږي. د جرجیر ګالن له سره کړي کچالو او سوپ 

سره هم ښه خوند کوي چې د پخولو په پای کې وراضافه شي. 
که د جرجیر پاڼې د زیتونو په غوړیو غوړ کړی او په چکني یا اچارو کې واچوی، 
ډیر ښایسته بوی او خوند به ومومي. د جرجیر د تخم تازه پلي و ټکوئ او د دیګ له 
دارو او مالګې سره ګډ کړئ او پر سټیک کباب یا کبانو یې وکاروی، یو نوی خوند 
به ترالسه کړي. د جرجیر ګالن د دلمې په پنیرو وراضافه کړئ او پر سبزیجاتو یې 

د دارو په ډول وشیندئ. د جرجیر تخم د خردل په ځای هم کارول کیدای شي
دارویي ځانګړتياوې:

د ترخه شوي جرجیر پاڼې او څانګې چې ٌتند خوند لري، د ډیرو ویټامینونو او معدني 
توکو په ځانګړي توګه د پتاشیم او سیلیکان څخه غني وي. تیاره شنې پاڼې یې په 
ورځنۍ خوړو کې د بدن د اوسپنې او کلوروفیل د پوره کولو لپاره کارول کیږي. 
په تیرو زمانو کې یې د نوموړو دانو تیل د جنسې غرایزو د تقویې لپاره کارول! د 
جرجیرو چای یو خفیف محرک او د ټوخي لپاره درمل ګڼل کیږي.  که تاسې په بیړني 

ډول د ټوخي یو طبیعي شربت ته اړتیا ولرئ، نو په الندې ډول یې تیارولی شی:
د ټوخي شربت:

د جرجیرو ګل او پاڼې له څو کاچوغې شاتو سره ګډ کړئ او ښه یې واغږئ  او 
خمیره یې کړئ. بیا د اړتیا په مهال د چایو یوه کاشوغه وخورئ. جوړه شوې دوا تر 

۲۴ ساعتونو پورې کارولی شئ.
جرجیر ښه وژویئ او بیا یې د نیم ګیالس اوبو پواسطه تیر کړئ. که اړتیا وه بیا یې 

تکرار کړئ. د ټوخي د تسکین لپاره ګټور تمامیږي.

ROCKET جرجير یا ترميره یا

ډیر ژر
• د باغدارۍ د بنسټيزو وړتياوو وروستنۍ ازموینه: په پام کې دي له هغو زده کوونکو څخه چې د 
دوهم سمسټر په پیل کې آزموینه اخیستل شوې، د دې سمسټر په پای کې هم همدا ازموینه واخیستل شي. 
څرنګه چې د باغدارۍ د بنسټیزو وړتیاوو په زدکړیزو موادو کې یې یادونه شوې، په دواړو آزموینو 

کې یو شان پوښتنې دي چې پایلې یې سره پرتله شي.

• د زده کوونکو د کار د زده کړې په پروګرام کې د پن موسسې وکولی شول دا دوره د کرهنې په 4 
لیسو او انسټیټوټونو کې بشپړه کړه او په ۱۳ نور ښوونځیو کې به هم بشپړه کړي چې دا ۱۳ ښوونځي 
هم د هغو ۲۰ لیسو په ډله کې راځي کوم چې د کرهنې د لیسو د کارکردګۍ د نظارت او ارزونې په 

پروګرام کې شامل دي.

• پن د تجارت د بنسټيزو وړتياوو مطالب په مالوماتي پاڼو او چارټونو کې چمتو کوي او د کرهنې د لیسو 
او انسټیټوټونو په واک کې ورکوي او په پام کې لري تر څو د تجارت ددې بنسټیزو وړتیاوو د ترالسه 

کولو لپاره ښوونکو ته ټریننګ هم په الره واچوي.

• د نمونه ليسو اعالن به د روان کال په پای کې تر سره شي. د کرهنې د هغو ۲۰ ټاکل شویو لیسو او 
انسټیټوټونو له ډلې څخه چې د کارکردګۍ د نظارت او ارزونې معیارونه یې بشپړ کړي وي، ۵ دا به یې 

د نمونه ښوونځیو په توګه غوره شي.

6 مخد كرهنې د ليسو او انسټيټوټونو خبرليک څلورم كال، اوومه ګڼه د 2015 كال د سپتمبر مياشت


