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شیوه کشت بررسی  

افغانستان  زراعت   

 

 جامعه جهان در اکثر والیات افغانستان های  صف میلیار دالر کمک و کشت زراعت افغانستان  با

کشت غله جات هر کدام آن از نگاه ای است.  قبل از میالدی  91قرن  سنتیبه شیوه  هنوز هم کشت 

رشیه دوانی شخم زدن آن فرق دارد. اگر در وقت کشت در شخم  زدن دقت  صورت نگیرد دهقان از 

زمین کشت کرده ی خود حاصل خوب  بدست آورده نمی تواند. بطور مثال برای کشت غله گندام 

  سانتی متر ضرور است. در حالی که شخم زدن توسط گاو آهن 03الی  03زمین  یا قلبه   شخم زدن

سانتی متر زیاد تر نمی توان شخم زد. واز همین سبب است که دهقان  93الی  3پاره از عمق آن 

.    بیچاره با صد زحمت از یک هکتار زمین یک نیم تن گندام بدست می اورد  



        

 

ما از همان که   باشد  می  با ترا کتور سانتی متر امکان  شخم زدن 03الی  03زمین  شخم زدن  

اورد.  شخم زدن با تراکتور خاک را  ل گندام بدست خو اهیدحد اق  تن  3الی  0یک هکتار زمین 

خوب زیرورو می کند از سختی آن کاسته می شود و آب هوا می تواند به راحتی وارد خاک شود 

به راحتی در آن نفوذ کند همچنین کود ومواد مفیدی که در روی خاک وریشه غالت هم می تواند 

                                                                              پاشیده شده واز بین می روند .

غالت  تا اکنون  در اکثر والیات  افغانستان از عدم پالسی وزارت زراعت و آب به عمل برداشت 

 ورز رام می شود و اکثریت کشور جهان انجام  داس با وسیله  ت وبادسطریق سنتی است ، درو   

برداشت غالت به شیوه سایل مکانیکی خاص برای برداشت استفاده می نمایند، و برداشت با  عمل

پرهزینه است.  کند و که طریق سنتی  

  

               

 

در فرصت مناسب و دهد  منتقل می  ها  به خرمنگاه را دهقان  غالت شده  بسته بندیدرو  محصول  

  .می شوداقدام به خرمن کوبی سنتی   شده  خرمن طی مراحل خاص بسته بندی ها  



               

 

 10آشان امریکا گفت که دولت امریکا  صدای جم مورن عضو ارشد گانگرس امریکا در تلویزیون 

 .سپرده است سال  90در طی  افغانستان به حکومت افغانستان میلیار دالر را کمک برای  رفاه مردم

بد مردم  از وضع  زندگیاکنون   مشغول اند و و مالداری فیصد مردم افغانستان به شغل زراعت 53

اکثریت مردم  دست رس  هنگفت مردم امریکا به کمک این  کهاست   معلوم اکثر والیات افغانستان 

                                                                                        نه رسیده است. افغانستان

دور مانده اند به این نکته باید تا کید نمود که  کشاورزی  دهه جنگ از پیشه  طی سه مردم  افغانستان 

جهت آموزش دهقانان و نوجوانان باید مراکز آموزش ترویج وحر فوی در محالت رهنمود زراعتی 

آب و  تعیین مقدار ، ش کشت طرزآبیاریومرکز تحقیقاتی ایجاد گرد که تا در زمین خاک شناسی رو

نواع مختلف غالت با توجع به بافت خاک ، نوع مراحل آبیاری برای غالت در دوره رشد ونمو ا

ه برای بهبود کار های زراعتی باید برنام فعالیت نماید.  غالت و شرایط اقلیمی بسیار متفاوت است که

وام دهی به منظور شرایط بهتر کار دهقانی را در دست داشت به کشاورران برای بازسازی سیستم  

مانند  پمپ های آب کشی واترپمپ ها  قلبه های دستی شبکه های آبیاری وخریداری افزار کار 

  میخانیکی آماده کرد که این وسایل بدون کمک موسیسات بین الملی غیر عملی می باشد.

                        

             

با تخم های اصالح شده , کود کمیاوی و سا داری مزرعه کوچک است و تامین  که کوهستان دهاقین

خصوص ماشین های قلبه خورد دستی  به کمباین  عصری از قبیل تجهیزات ماشین االت زراعتییل 

مناسب به طول وعرض زمین دهاقین والیات کوهستانی شمال شرقی جنوب شرقی والیات  که 



 تولید محصوالت زراعتی باغ داری .ضروری است دها قین جهت رشد اقتصادی در  مرکزی کمک

ایط الزم افغانستان شر در طرف دهاقین به کشور ما  نقش سرنوشت ساز و حیاتی است. خوشبختان از

برای کشاورزی وجودارد، به دلیل وسعت زیاد زمین های کشاورزی و تنوع آب و هوای چهار فصل 

 در اکثر والیت  فراهم است.  سبزیجات و میوه جات ، امکان کاشت انواع محصوالت زراعت آبی 

نباید ما ساالنه بخشی  خانه های  جاری بهر نمند است نه نستان که از نعمت و جود آب شیرین روافغا

تولید محصوالت زراعتی و با غی  زمین اشتغال   از غذای مورد نیاز خود را از خرج وارد کنیم.

  کار برای بخش عظیمی از جمیعت کشور ما را فراهم نموده است.

 

 


