معلومات عمومی:
باتزجه به تبزع گسترده ورایتی های میزه جات در سرتاسر افغانستان

و دیگر ورایتی ها را القاح نماید .الیته فویویودی الوقوافوی بورای هورنوزع

های جدید بادام انتخاب گردیدند ،بقیه نهال های نوزااد بوبوابور داخوتو

مت اوت است و به سه کتگزری تقسیم میگردد.

مشابه یا نا مطلزب تر اا والدی انتخاب نگردیده و دوراندا ته خدند.

 ،به مبظزر خباسایی  ،جمو ووری وفو ور جورم ویام مویوزه جوات

 %60-50 القاح خامل کتگزری القاح ض ی

کشزر و همچبی است اده دربرنامه های نسلگیری و اصیفی برنواموه

 %90-60 القاح خامل کتگزری القافی مباسب است

انکشاف باغداری در سال  6002به کمک مالی اتحادیوه ارو وا وغواا

 %90 و یا باالتر ااون خامل کتگزری زب میشزد

است
لیست ورایتی های جدید بادام که از طریق پروگرام نسلگیری به وجود آمده

گردید.

 6002-6002سروی عمزمی بخاطر خباسایوی و جومو ووری توموام



ورایتی

کلون

در سراسر افغانستان خروع نمزده و برای نگهداخت ای انزاع بزمی

هیچ ورایتی بزمی بادام افغاستان القاح زدی ندارد ،ببابورایو بوایود



قابل یادووری است که ای اولی باریست که ورایتی هوای سوااگوار

کلکسیزن های ملی میزه جات را در خش مرکز توحوقویوقوات اراعوتوی

بادام که اانگاه گرده افشانی باهم مطابقت کوامول داخوتوه خوبواسوایوی

و کوبودهوارر در سوال

گردیده و به دسترس باغداران قرار میگیورد .بواغوداران بوایود توموام

 6002تاسیس نمزد .در نتیجه سروی مذکزر  299اکسیژن اا انوزاع

جزانب ورایتی های مزرد نظر مانبد (همزمان باا خدن گلوهوای دو

در کلکسیزن های ملی جم ووری گردید .در کلکسیوزن هوای

بوادام،

(کابل ،هرات ،جیل وباد ،کبدا ،مزارخریو

یا چبد ورایتی ،سوااگواری الوقوافوی ورایوتوی هوای موخوتولو

میزه جات  %51انزاع وارداتی نیز خامل می باخد .درکلکسیزن های

ضرورت ورایتی به هزای سرد و دیگر مزاردر را کوه مویوخوزاهوبود

ملی میزه جات به اساس استوبودرد  UPOVبویوش اا  10صو وت اا

دریک مبطقه باغ افداث نموایوبود در نوظور داخوتوه بواخوبود .درغویور

رخد ونمزی در ت خامل مرفله گولودهوی ،بو وداا گولودهوی،

ونیزرت میزه باالی در ت بیزرت کافی تشکیل نمیگردد و فتی

مرافل مختل
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قمیری
س ید

مشابه قمیری است ،سختی وست مانبد
قمیری بزده و زست بسیار س ید دارد

202

افمدخاهی

دارای رنگ مشابه به ستاربایی مییاخد
ولی سایز سته بزرگتر اا ورایتی های
مزجزد ستاربایی است

درب ضی فاالت قط آ میزه تشکیل نمی خوزد ،ویوا ایوبوکوه بو ود اا

امان رسیدن میزه ومرفله زاب در تان مزرد مطال ه قرار می گیرد.

تشکیل میزه ،میزه ها درظرف  9-6ه ته میریزند.

مطالعه القاح انواع بادام
هدف اا وامایش دریافت زا

القافی انزاع مختل

بوادام موزجوزد

در کلیکسیزنهای ملی بادام می مییاخد.
وامایشات القاح زدی وغیر زدی باالی اضافه اا بجاه کلزن بوادام
اا سال ( ) 6059-6002انجام خد که درنتیوجوه بوه تو وداد  96گورده



امانیکه  %50گل ها باا میگردد باید به ااای هرجریب بواغ بوادام
دوصبدوق انیزر عسل برای گرده افشانی بوهوتور در نوظور داخوتوه
باخبد.

 -1پروگرام نسلگیری بادام (ورایتی های جدید)

افشان (Pollinizerر برای ورایتی های دیگر خوبواسوایوی و مو ورفوی

هدف اساسی روگرام نسلگیری بادام عیارت اا بزجزد ووردن ورایوتوی

گردید .قابل یاد ووری است که هریک اا ای  96گرده دهبده قادر بوه

های دیرگل ،که القاح زدی داخته و فاصل ایاد تزلید نمایبد است.

گرده افشانی 55-6ورایتی دیگر مییاخد .طزر مثال ورایتی ستاربایوی

ااجمله  5600نهال نزااد بوادام ( )Offspring/progenyکوه در ارور

بخملی  512قادر است  2ورایتی دیگربادام مانبد ویورالودیوبوی ،525

نسلگیری بزجزد ومده بزد ،ب د اا ارایابی در ت ،گل و میزه تبهوا خوش

ستاربایی دوم  ،5006ستاربایی گلدار ،6002ستاربایی صزفوی 541

نهال نزااد درسال  6056و دونهال نزااد درسال  6059مبحیث ورایتی

1

قهرمان

205

فداقل  9-6و یا ت داد بیشتر ورایتی ها را باهم در باغ غرس نمزد.

انزاع میزه جات که اا نگاه مارکیت و بااار بهتری کی یت را داخوتوه

مختل

افغان گزلد

خصوصیات میوه و درخت
مشابه به قهاربایی است ،زست کاغدی
دارد ،دارای میزه متزسط بزده و در ت
بلبد دارد
دارای خکل مشابه ورایتی های ومریکایی
است ولی دارای زست نیمه نااک است و
سته عالی دارد
مشابه به قهاربایی است ،دارای زست نیمه
نااک بزده و رنگ سته س ید دارد
بسیار زست نااک دارد و رنگ زست ون
قهزه ای مایل به رمایی است
مشابه به انزاع ستاربایی است ولی دارای
رنگ مرغزب تر ،و همچبان اندااه
بزرگتر مییاخد
رنگ سته مشابه قهاربایی است دارای
زست بسیار نااک ورنگ س ید است

سفارشات

برنامه انکشاف باغداری ریاست تحقیقات تزافقی وتطویویوقوی در سوال

وزا
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احمد شاهی

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی
ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی
دیپارتمنت تحقیقات میوه جات

پروگرام نسلگیری
ورایتی های جدید بادام

آدرس :ریاست عمزمی انستیتزت تحقیقات اراعتی ،بادام باغ ،کابل
ویپ سایتwww.aria.gov.af :
ایمل آدرسaria@mail.gov.af :
شماره تماس0602250022:

تهیه کننده :مراکز انکشاف باغداری
تصحیح کننده :کمیته نشرات وریا ( قدرت هللا صزفی ااده،
فردوس برومبد ،محمد فبی افضلی و سید طای قاسمیر
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