
درسال مالی سرپل مالداری  و کارکردها ودست آورده های عمده ریاست زراعت آبیاری 

1399: 

مرکزو ولسوالی ها سطح ازدهاقین در( تن 5860برای )متریک تن تخم اصالح شده بذری ( 293مقدار ) -1

درصد هزینه  60٪توزیع گردیده است این تخم ها به شکل سبسایدی در اختیار دهاقین قرار میگیرد که 

 درصد دیگر آن از طریق دهاقین تامین میشوند. 40٪تهیه این تخم ها توسط وزارت زراعت و

ران ( قطعه معیاری زعف32( متریک تن پیاز زعفران با بسته های زراعتی آن جهت احداث )15.8مقدار ) -2

( تن 136( تن از دهاقین مستحق وپیشقدم مرکز و ولسوالی ها توزیع گردیده وهمچنان برای )32برای )

 از دهاقین زعفران کار ذکور واناث در مورد مراقبت ، پرورش وپروسس زعفران آموزش داده شد.

تکمیل  100٪متریک تن ادویه جات نباتی واقع در فارم مرکزی جنگل باغ  250کار یک باب گدام  -3

 گردیده وبه بهره برداری سپرده شده است.

( 10477604یونت ترویجی پنج اطاقه درقریه دهنه ولسوالی بلخاب به ارزش مبلغ )یک باب کار اعمار  -4

تکمیل گردیده وتسلیم گیری  100٪افغانی با شرکت ساختمانی میهن نور قرار داد آن صورت گرفته بود 

 موقتی آن صورت گرفته است.

( هکتار زمین ملخ زار 2100ساحه ) 1399پروژه مبارزه علیه آفات وامراض نباتی در سال مالی  با تطبیق -5

( هکتاز زمین پالیز از وجود مگس خربوزه و همچنان تعداد 1200در ولسوالی گوسفندی، ساحه )

 .( هزار اصله تاکستان از مرض قرغنه در سطح مرکز و ولسوالی ها کنترول وپاکسازی  شده است80000)

هزاراصله « 80000»تولید  جهتجریب زمین «8» )احیا وحفاظت شامل فعالیت هایسرسبزی که پروژه  -6

 مترمکعب 25 مترجوی،تهیه 400مرتیه،پاک کاری به طول 3جریب زمین  5،خیشاوه وکتمن کاری نهال

 100٪میباشد کارآن هزاراصله نهال،بذر دوجریب زمین درساحه آزاد(10000 کمپوست،ترانسپالنت 

 تکمیل گردیده است.

باغ به منظور ( حلقه چاه عمیق در فارم مرکزی جنگل 2( باب حوض و)2به تعداد ) 1399در سال مالی  -7

 پیشرفت نموده است. 60٪( افغانی اعمار میگردد که کار آن در حدود 4235130آبیاری آن به ارزش )

پیشه فعالیت های ذیل انجام اعت به منظور اشتغالزایی وتوانمندسازی خانم های زر 1399 درسال مالی  -8

 شده است:

 ( باب گرین هاوس توزیع شده است.30( تن ازخانم های زراعت پیشه )30برای )  -1 

 ( تن دهاقین پیشقدم.  12( تن  ازخانم ها در موارد مختلف زراعت توسط )800آموزش ) - 2

 بندی زعفران. ( تن خانم زعفران کار در مورد کشت ، برداشت ، پروسس وبسته68آموزش ) 3



 ( تن از خانم ها در دو فصل بهاری وخزانی.620توزیع تخم های سبزیجات برای )  -1

( هزار مواشی کوچک در سطح مرکز و ولسوالی ها  توسط واحدهای 90000به تعداد ) 1399درسال مالی  -9

 ساحوی وترنری در مقابل امراض بروسلوز و طاعون واکسین شده است .

( باب ذخیره خانه پیاز در سطح مرکز و ولسوالی سانچارک جریان دارند که تا اکنون کار 150کار اعمار ) -10

 پیشرفت نموده است . 85٪باب دیگر آن ( 5)باب ذخیره خانه پیاز تکمیل و از ( 145)

، ( باب کشمش خانه در سطح مرکز و ولسوالی های سانچارک ، گوسفندی ، کوهستانات 280کار اعمار ) -11

( باب 35باب ساختمان کشمش خانه تکمیل و از )( 245)صیاد وسوزمه قلعه جریان داردکه تا اکنون کار 

 پیشرفت نموده است . 75٪دیگر آن 

پیشرفت  90٪( باب سردخانه سیب در سطح مرکز و ولسوالی ها جریان دارد که تا اکنون20کار اعمار ) -12

 .نموده است 

کچالو در سطح مرکز و ولسوالی های سانچارک وبلخاب جریان دارد که ( باب ذخیره  خانه 70کار اعمار ) -13

 پیشرفت نموده است . 80٪باب دیگر آن ( 3)باب ذخیره خانه کچالو تکمیل و از ( 67)تا اکنون کار 

( پایه خشک کن سولری میوه جات 60با تطبیق طرح مدیریت محصوالت زراعتی ) 1399درسال مالی  -14

( خانم زراعت پیشه توزیع میگردد که تا اکنون از جمله 60لسوالی ها برای )وسبزیجات درسطح مرکز و و

( پایه آن مواصلت ورزیده وبه مستحقین 20( پایه خشک کن سولری میوه جات وسبزیجات تعداد )60)

 آن توزیع گردیده است .

( پایه 3ا )( تن از کارمندان تخنیکی ومسلکی خویش را ب3ریاست زراعت آیباری ومالداری به تعداد ) -15

( ماه در همکاری با کارمندان ریاست 3دواپاش بریاست محترم صحت عامه معرفی نمودند و درحدود )

صحت عامه  ادارات دولتی ، امکاکن مقدسه را دواپاشی نموده و همچنان به مالداران در مورد جلوگیری از 

 شیوع ویروس کرونا آگاهی دهی صورت گرفته است. 

( 350( جریب باغهای معیاری برای حدود )611له نهال بهاری جهت احداث )( اص40326به تعداد ) -16

( ده هزار اصله نهال بومی ومناسب موجود در فارم 10000تن باغدار واجد شرائط وهمچنان به تعداد )

 مرکزی جنگل باغ نهال برای مکاتیب ، مساجد وادارات دولتی مرکز و ولسوالی ها توزیع گردیده است.

( تن از باغداران واجد شرایط جهت غرس آن در 12( اصله نهال های متراکم برای )5280به تعداد ) -17

( اصله نهال غرس میگردد ودر صورت 444( جریب زمین توزیع گردید. در یک جریب زمین )12ساحه )

 رسیدگی به صورت درست به آن حتی در سال اول هم حاصل میدهند.



ی ومالداری جهت مدیریت تولیدات محصوالت زراعتی اتحادیه طبق هدایت مقام محترم وزارت زراعت آبیار -18

های زراعتی در بخش های میوه جات ، سبزیجات ، غله جات ولبنیات مطابق تولیدات منطقه در مرکز و 

 لسوالی ها ایجاد شده است.

خویش به منظور ترویج تخم  1399ریاست زراعت آبیاری ومالداری مطابق پالن مطروحه سال مالی  -19

تن از دهاقین مستحق وپیشقدم در (  15( قطعه نمایشی سویابین را برای )15)سویابین به تعداد بذری 

( تن از دهاقین در مورد کشت ، برداشت 108سطح مرکز و ولسوالی ها احداث نمودند و همچنان برای )

 و رفع حاصل نباتات تیلی آموزش داده شدند.

( قطعه نمایشی 14به تعداد ) 1399مالداری درسال مالی مطابق پالن منظور شده ریاست زراعت آبیاری و -20

( تن از دهاقین پیشقدم در مرکز و ولسوالی 14گندم به طریقه سیستم جدید قطاری مقایسوی برای )

 احداث گردیده است 

 1400وپالن وبرنامه های سال مالی  1399درسال مالی  گزارش مفصل از دست آورد ها وکارکرد های  اینک 

 ( ترتیب ورق ترتیب گردیده وصحت است.4در قید )اینریاست 

 


