معرفی والیتایکه مسما به کندوی افغانستان است؛
مردم کندز حدود  ۸۰فیصد مصروف کِشت و زراعت در نزدیک به  ۳۰۰هزار هکتار زمین میباشند .این آمار شامل حدود  ۲۰۰هزار
هکتار زمین آبی  ۵۰هزار هکتار زمین للمی وحدود  ۳۱هزار هکتار جنگلها و  ۴۰۰هزار هکتار علفچربوده که در آن گندم ،برنج،
ماش ،جواری ،نخود ،لوبیا،جو،زغر ،کنجد ،زعفران ،سبزیجات و میوههای چون خربوزه ،تربوز ،انگور ،بادام ،آلو ،زرد آلو ،سیب ،پسته،
ناک ،شفتالو و غیره زرع میشوند .ازین میان ،گندم ،برنج ،بادام ،پسته ،خربوزه و تربوز کندز جایگاهی خاصی در منطقه داشته و
حتا به بیرون از افغانستان نیز صادر میگردد.
در مرکز کندز و ولسوالیهای این والیت چندین فارم تحقیقاتی ،اتحادیههای زراعتی ،زعفران کاران ،دامدارن ،ماهیپروری،
مرغدارای ،زنبورداری ،کوپراتیفهای مالداری و پروسس لبنیات ،موجود و فعالیت دارند که هر کدام افزون بر آوردن سهولت برای
دهاقین ،بر رشد و تکثیر تخمهای بذری و تولیدات باکیفیت زراعتی نقش به سزایی دارند.
در حال حاضر بخاطر رشد مالداری ۱۸ ،استیشن القاح مصنوعی جهت اصالح گاوهای شیری و  ۲۱کلینیک حیوانی به شکل رسمی
در والیت کندز در اختیار زراعت پیشهگان و مالداران قرار دارند که برای  ۲۵۰فارم مرغداری ،دهها فارم مالداری و ماهیپروری
خدمات صحی را عرضه نموده بیشتر از دو میلیون مواشی را نیز تحت تربیت و پرورش به شکل مستقیم و غیر مستقیم قرار دادهاند.
از محصوالت موارد یاشده گندم ،برنج ،بادام ،پسته ،خربوز و تربوز کندز به بیرون صادر میشود .بیش از ده اتحادیه ،کوپراتیف و
فارمهای تحقیقاتی در این والیت تاسیس شده و روی توسعهی زراعت ،باغداری و لبنیات فعالیت میکنند.

در حال حاضر برای رشد مالدرای  ۱۸مرکز القاح مصنوعی جهت اصالح گاوهای شیری و  ۲۱کلینیک حیوانی در مرکز و
ولسوالیهای این والیت را در اختیار مالداران قرار دادهاند .همچنان برای  ۲۵۰فارم مرغداری ۱۰ ،فارم مالدرای و ماهی پروری و
خدمات صحی را عرضه نمودهاند.
کندز از شمار والیتهای نام آشنا و حاصلخیز کشور است که شرکتهای تولید تخم های بذری آن ساالنه  % 11.30کندم بذری
اصالح شده بذری افغانستان آن را تولید میکنند.

