
 :ننگرهار باغشمیش یقاتیفارم تحق

 زراعت انیشجودان قاتیتحق یبرا یمناسب محل
  یالحق نوردهقان / شجاع ینامههفته

زراعت و باغداران به عنوان  یرشته انیدانشجو یننگرهار، برا تیبهسود وال یدر ولسوال «باغشمیش» یزراعت قاتیتحق فارم

نما ل سبز و خوشبهسود، مح یآباد، در ولسوالدورتر از شهر جالل یفارم کم نی. ارودیبه شمار م یقاتیتحق آموزشگاه کی

 .رنگارنگ است یهاوهیم یدارا

مالته،  لیاز قب جاتوهیاز م یو انواع مختلف شودیم ادیننگرهار  تیوال جاتوهیم یمل ونیکلکس ای باغشمیبه نام ش یقیفارم تحق نیا

 .در آن وجود دارد نویچکوتره، ُخرما و ک مو،یل

از  یکی باغشمیبهسود ساخته شده است. ش یدر ولسوال یو مالدار یاریسال قبل توسط وزارت زراعت، آب ۱۳فارم  نیا

 .دیآیرشته زراعت در زون شرق به حساب م انیباغداران و دانشجو یبرا وهیم قاتیفارم تحق نیترمناسب

. ردیگیصورت م قیمختلف در آن تحق یهادر آن غرس شده و در فصل وهیها نوع درخت مده ندیگویفارم م نیا مسووالن

ُخرما، لوکات  تون،یز ر،یآن مالته، چکوتره، سنتره، املوک، انج یهاوهیم نیو مشهورتر رسدیم بیجر ۵۰فارم به  نیمساحت ا

 .است موهایو انواع ل

کرونا، ما را  وعیبه خاطر ش یعال التیتحص»: دیگویدانشگاه ننگرهار است. او م یبخش باغدار انیتن از دانشجو کی هللانیام

 تیفیو ک هانیتامیدر مورد امراض و کمبود و م؛یاموزیب یزیباغ تا چ نیبه ا میآمد  ،یرخصت نید و با استفاده از همرخصت کر

ما  یبود برا ازیو ن یکه ضرور یباغ گفتند، موضوعات نیما در ا یبرا میدیفهمینم یرا که عمل ییزهایکه چطور است. چ وهیم

 «.دادند یآگاه یعمل یبرشاخچه ،یکودده م،یگفتند. در مورد جسم نبات، داشتن آهن، پتاس

نوع  ساخت شد و حاال هفت یقاتیباغ تحق نیا ۲۰۰۷در سال  دیگویفارم م نیمسوول ا یبارکز فیحال، عبداللط نیهم در

ستروس در  ایسبز  شهیدرختان هم وهینوع م ۶۶تنها  او، ی. به گفتهشودیم قیآن تحق یدر آن موجود است و رو وهیم ونیکلکس

باغ وجود دارد. مساحت  نیدر ا زیمختلف نارنج ن یهاگونه مو،یچکوتره، دو نوع ل نوعباغ موجود است. چهار نوع مالته، دو  نیا

در آن  زیخرما، لوکات ن ر،یاز دوهزار درخت انگور، شفتالو، ناک، انج شی. بکنندینفر در آن کار م ۱۰است و  بیجر ۵۰باغ 

 ی. حاجشودیکرده و آموزش داده م دنیزراعت از آن د رشته یو ساالنه به صدها باغدار و دانشجو شودیپرورش داده م

 ،یبُرزدن، شاخه لیب ،ی. دوا پاشمیکنیکار م شودیسال م ۱۳باغ  نیدر ا»نامه دهقان گفت: فارم به هفته نیا شاه باغبانحکمت

و باغداران از آن  انیزراعت، دانشجو نیمتخصص م،یریگیمعاش م ی. نُه هزار افغانباشدیما م یکارها دیو سف اهیس کود دادن

 طورنیزدن و هم وندیپ ،یآب دادن، دواپاش ،یبُرکود دادن، شاخه وهیمحصالن و باغداران ش یبرا ازیدر صورت ن کنند،یم دنید

 «.میکنیکار م یو عمل میدهیم یآگاه دیو سف اهیاستعمال کود س یدر باره چگونگ


