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Message from the Deputy Minister of MAIL 

Mir Amanuldin Haidari 

I am very pleased to introduce the fourth edition of the 

ANNGO catalogue for the planting season 2014-15.  

The publication of this catalogue is a   milestone in the 

development of horticulture in Afghanistan and upholds 

the overall vision of the Islamic Republic of Afghani-

stan’s Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock 

(MAIL). 

During the spring 2014, for the third time, almost around 

one million ANNGO-certified trees have been success-

fully marketed in Afghanistan. This year it is estimated 

that the production of certified trees will increase further. 

By providing to growers an increasing number of true to 

type trees of marketable varieties, ANNGO is setting the 

foundation of modern fruit culture in  Afghanistan. 

This initiative is part of the ongoing larger effort to re-

vive the horticulture industry in Afghanistan as laid out 

in the National Agriculture Development Framework 

(NADF).  

The 35 % of Afghanistan’s total exports is          consti-

tuted by fruit & nuts. This sector has a great potential for 

growth and income for rural         households. Moreover 

the valuable germplasm    collection of  Afghan fruit va-

rieties has been       reconstituted and is being enriched 

with the EU  support and the establishment of an exten-

sive      extension and farmers   support network is in      

progress with the help of the WB. 

The ANNGO is now a reality and has established a brand 

name. With continuing PHDPII support the organization 

is stronger and it is providing better services to its associ-

ates. 

 

 پیام محترم میر امان الدین حیدری

مععنععیععن مسععلععکععی و ارت  را ععت، 

 آبیاری و مالداری 

بسیار خرسندم که چاپ چهارمین کتالت   

مؤسسه ملی قترریته داران ااتستانستالتان را 

 4102-4102بتتراف ا تتر بتتلرف ستتار 

می دف  به معرای میگیرم . نشر این کالاب یک گام مهمی در راستالتاف 

انکشاف  نعت باغدارف در ااسانسالان به حساب رااله ر انعکاس دهنتد   

دیدگا  کلی رزارت زراعت، آبیارف ر مالدارف درلت جمهررف اس می 

 ااسانسالان است.

می دف، براف سرمین بار، نزدیتک بته یتک   4102در ا ر بهار سار 

میلیرن نهار ال دیق شد  مؤسسه ملی قرریه داران ااسانسالان )ممقتا  بته 

 ررت مراقانه در ااسانسالان به بازار عرضه گردید  که امسار الخمینتا   

 العداد این نهار هاف ال دیق شد  بیشالر اازایش یاااله است.

مؤسسه ملی قرریه داران ااسانسالان با عرضه ررز ااتزرن نتهتار هتاف 

نرع مطابق ا ر؛ انراع نهالهاف قابر اررش، ممقا اساس یک باغتدارف 

 ع رف در ااسانسالان را الهداب گلارف می کند.

این ابالکار بخشی از ال ش بزرگالرف در راسالاف احیاف متجتدد  تنتعتت 

باغدارف در ااسانسالتان کته در ستنتد چتارچترب متلتی الترستعته زراعتت 

 گنجانید  شد  است، می باشد.

از مجمرع  ادرات ااسانسالان را میر  جات ر مسزبتاب الشتکتیتر %  52

می دهند. این سکالرر از ظرایت باالیی براف الرسعه ر ااتزایتش عترایتد 

براف خانراد  هاف ررسالایی برخرردار است. بر ع ر  کلکسیترن هتاف 

ملی انراع میر  هاف ااسانسالان  باز سازف گردید   است ر الرسط کمتک 

هاف االحادیه اررپا غنی الر شد  است.  سیسالم الرریجی رسیع ر کمک به 

 دهاقین به حمایه بانک جهانی ایجاد ردر حار پیشرات است .  شبکه

حاال مؤسسه ملی قرریه داران ااسانسالان به یک حقیقتت التبتدیتر گتردیتد  

است ر نام الجارالی را بخرد کسب کترد  استت. بتا کتمتک ر هتمتکتارف 

مسالمر مرحله درم پررژ  انکشاف باغدارف، این متؤستسته نتیتررمتنتدالتر 

 گردید  ر خدمات بهالرف را به انجمنهایش  ارایه می کند. 

                  

Chief Editors:   Zainulabudin”Noor” and Mohammad Muzafar “Athar” 

Editorial Committee: Sharfudin “Sharaf” Noora Jan “Sadat” & Nazifullah “Husaini”  

Designed & Developed: Mohammad Talib “Sultani” & Zabiullah “Sahil” 

 

 

  “اطهر”محمد مظفر ر  “نرر” زین العابدین رئیس هیت تحریر :  

 “حسینی”ر نظیف هللا “ سادات”، نررا جان  “شرف”شرف الدین کمیته تحریر:  

 “ساحر”ر لبیح اهللا  “سلطانی”محمد طالب طرح و تدوین: 
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With a new project Support to the Development of 

Agriculture private sector  (EU-ANHDO RI HPS) has 

also started supporting floriculture and landscape 

designing with registered NGA members and historic 

old gardens and public parks. In partnership with other 

NGOs, ANNGO is expanding its activities to provinces 

that were not under coverage. 

Many donors and international organizations are ready 

to  support ANNGO for the production of quality and 

true to type certified saplings. The member NGOs are 

keen to follow ANNGO standards for the production 

saplings.   

With PHDP support ANNGO has not only produced 

and marketed certified trees but also designed the 

procedures for inspection, labelling, etc. This 

experience will be extremely valuable for MAIL in 

order to introduce in the Seed Law the official 

regulations for certification of seed and planting 

material. 

For this purpose, MAIL and ANNGO must continue to 

work together and make this partnership stronger and 

stronger. 

I congratulate ANNGO and the PHDPII friends for 

their achievements, and their significant contribution 

for the Afghanistan Horticulture. 

H.E. Mir Amanuldin Haidari 

Deputy Minister, Technical Agricultural Affairs, 

MAIL, Kabul, Afghansitan 

———————————————— 

1 Perennial Horticulture Development Project Phase I 

and II, 2006-2015 

2 Horticulture & Livestock Project, Phase I and II,        

2007-2017  

  

     

  EU-ANHDO-RI/HPS)    با ایجاد یک پررژ  جدید

در بخش هاف  انکشاف سکالررخ ر ی زراعت  تحماف

غهاف قدیمی الاریخی ر با پارکهاف زینالی، طراحی ف،گلپررر

 اعضاف قرریه داران ثبت شد پارک هاف عامه در مشارکت با  

گسالرش دادن اعالیت هایش به رالیات دیگر که ممقا در حار 

 هنرز الحت پرشش خدمات قرار ندارد میباشد.

سسات بین اللملی مؤکنند  ر العداد زیادف از نهاد هاف المریر 

 ملی قرریه داران ااسانسالان مؤسسه آماد  همکارف ر حمایت از

نرع مطابق ا ر ر ال دیق شد   ،براف الرلید نهار هاف باکیفیت

پیررف از معیار هاف  سسات غیر درلالی ع قه مندؤمی باشند. م

  .را دارند ممقا در راسالاف الرلیدات نهار

قرریه داران  ملی مؤسسه باغدارف، با حمایت پررژ  انکشاف

ال دیق شد  را الرلید ر در بازار  نهالهاف ااسانسالان نه النها

ررش هاف الفالیش، لیبر کردن ر غیر   عرضه کرد  است، بلکه

زراعت  را نیز طراحی کرد  است. این الجربه براف رزارت

که سیسالم  آبیارف ر مالدارف از اهمیت راالیی برخرردار است

رسمی براف ال دیق الخم رمراد نباالی در قانرن الخم معرای 

  گردد.

 ملی مؤسسه آبیارف ر مالدارف ر بدین منظرر، رزارت زراعت،

کارف مشالرک را ادامه داد  ر این  قرریه داران ااسانسالان باید

 .همکارف را بیشالر از پیش قرف بسازند

ااسانسالان   ملی قرریه داران مؤسسه من به درسالان خرد در

باغدارف بخاطر دسالاررد ها ر سهم بارزشان  رپررژ  انکشاف

 در بخش باغدارف ااسانسالان البریک می گریم.

 جاللتماب میر امان الدین حیدری

امور تخنیکی  را تی، و ارت  را ت، آبیاری و مالداری  منین

  کابل ، افغانستان.

———————————— 

 ۲۰۱۲ -۲۰۰۲سار  ۲ر  ۱پررژ  انکشاف باغدارف مرحله  ۱

 ۲۰۱۲ -۲۰۰۲سار  ۲ر  ۱پررژ  باغدارف ر مالدارف مرحله  ۲
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AAIDO   Afghan Almond Industry Development Organization                          مؤسسه انکشاف صنعت بادام افغانستان 

ACLSV     Apple Chlorotic Leaf Spot Virus                                                                  ویروس داغ  برگهای زرد  سیب 

AKF-A   Agha Khan Foundation –Afghanistan                                                                  بنیاد آغاخان ـ ا فغانستان 

ANHDO  Afghanistan National Horticulture Development Organization        مؤسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان 

ANNGO  Afghanistan National Nursery Growers Organization                           مؤسسه ملی قوریه داران افغانستان 

CPN    Certified Production Nurseries.                                                                             قوریه تولیدی تصدیقی 

CTV    Citrus Tristiza Virus                                                                                           ستروس ترستیزا ویروس 

DAIL   Director Agriculture  Irrigation& Livestock                                          ریاست زراعت آبیاری و مالداری 

ELISA tests  Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)                                       طریق آزمایش انزایم امینو سوربنت 

EU   European Union                                                                                                                 اتحادیه اروپا   

GFLV    Grapevine Fan Leaf  Virus                                                                      ویروس برگ های پروانه یی انگور 

MAIL   Ministry of Agriculture Irrigation and Livestock                                      وزارت زراعت آبیاری و مالداری 

MSN   Mother Stock nurseries                                                                                                        قوریه مادری 

NC   National Collection                                                                                                             کلکسیون ملی 

NGA   Nursery Growers Associations                                                                                     انجمن قوریه داران 

PBTL   Plant Bio Technology Laboratory                                                                     البراتور بیوتکنالوژی نباتی 

PCR   Polymerase Chain Reaction                                                                                واکنش زنجیره یی پلیمراز 

PHDP   Perennial Horticulture Development Project                                   پروژه انکشاف باغداری چندین ساله  

PNRSV   Prunus Necrotic Ringspot Virus                                                                  ویروس سوخته های حلقوی  آلو 

UPOV    The International Union for the Protection of New Varieties  اتحادیه بین المللی حفاظت از ورایتی های جدید 

Abbreviations مخففات                                                                                                                      

  

                  

http://www.aaido.af/
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The Regulatory System For Planting Material (Certification)     
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The National Collection         

Nursery Growers’ Association (NGAs)     

 Part I                         

Category 1.     

(Certified Fruit saplings, originated from National Collection, with 

ANNGO labels)     

      1. Almond        

1.1. Chart of flowering and ripening time              
1.2. Details of available variety and accessions                   
1.3. Rootstocks                                                            

 2. Apple          

2.1. Chart of flowering and ripening time         
2.2. Details of available variety and accessions     
2.3. Rootstocks                                                                                    

 3. Apricot        

3.1. Chart of flowering and ripening time     
3.2. Details of available variety and accessions               
3.3. Rootstocks                                                                         

 4. Cherry       

4.1. Chart of flowering and ripening time    
4.2. Details of available variety and accessions          
4.3. Rootstocks                                                      

 5. Citrus      

5.1. Details of available Sub-Species      
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           6. Plum       

6.1. Chart of flowering and ripening time     
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6.3. Rootstocks                                                     
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1.4.  Indoor Plants for Gardening 
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Glossary              

 مفرعم
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 البراتوار بایو تکنالوژی بادام باغ

 کلکسیون ملی

  انجمنهای قوریه داران

 

   قسمت اول 
  ۱:  دسته بندی

 نهار های تصدیقی میوه جات با لیب  ممقا که از کلکسیونهای ملی منشا گرفته

. ۱            اااا     

.۱جدور گ  کردن و زمان پلته ودن ۱  

تفصی  ورایتی و کلون های موجود  ۱ .۲ 

پایه های مادری ۳ .۱  
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پایه های مادری ۱.۲  
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پایه های مادری ۱.۳  

      . انگرو ۷
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پایه های مادری ۱.۳  

اناو ۹.  

جدور گ  کردن و زمان پلته ودن ۱.۱  

تفصی  ورایتی و کلون های موجود ۱.۲   

  خش اوا  ل های  ینوم :

گلهای یکساله ۱.۱  
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INTRODUCTION 

This is the fourth edition of the Afghanistan National Nursery 

Growers’ Organization, ANNGO, catalogue, the main purpose of 

this document is to give to Afghan orchard growers a solid decision 

making tool to develop their orchards. This catalogue includes only 

the saplings multiplied (in 2013-14) from Mother Stock Nurseries, 

MSNs, who were inspected and approved based on the ANNGO 

regulatory system. 

This catalogue contains in Part I the CATEGORY I,     saplings (or 

ANNGO-certified), multiplied in 2013-14 from Mother Stock 

Nurseries, MSN, who were inspected and approved based on the 

ANNGO regulatory system.    

For each species, variety and accession, we have reported the fol-

lowing characteristics:  

· Specie name 

· Variety name 

· Clone/accession number; 

This is a unique number of identification referred to the   Afghan 

National Collection. Each clone has different characteristics and 

peculiarities. 

· Flowering and ripening time; 

These data were taken from two different locations in order to pro-

vide representative information. By choosing clones according to 

the maturity time, growers have the opportunity to extend the pro-

duction season. These data are also shown in comparative charts 

before the varieties description tables.  

· Fruit characteristics; 

Fruit colour, dimension and shape based on UPOV (International 

Union for the Protection of New Varieties of Plants) descriptors. 

· Pollination information; 

This shows if a clone is self-fertile or cross-fertile, and which are 

the most suitable pollenizer. Growers can finally design their or-

chards choosing the best pollination combination in order to max-

imize the production.  

In the part II the ornamental and forest tree species are introduced. 

Each year, a large number of such species are marketed by local 

nursery growers associations. 

 منرفی 

این چهارمین چاپ کال ک مؤسسه ملی قرریه داران ااسانسالان است که مهم الریتن 

هدف این مجمرعه ارایه نمردن ابزار جامتع ال تمتیتم گتیترف بته بتاغتداران متیتر  

ااسانسالان جهت الرسعه باغهاف میر  آنها است. این کال   در برگیرند  النها نهتار 

  از قترریته هتاف متادرف 4102-4105هاف پیرندشد  می شترد کته در )ستار 

الکثیرشد  که به اساس سیسالم ال دیقی ممقا الفالیش شد  ربراساس سیسالم التنتظتیتمتی  

 ممقا مررد الأئید قرارگرااله است.

این کال  ، در بتختش ارر، در بترگتیترنتد  کتالتگتررف ارر استت، نتهتار هتایتکته 

از قرریه هاف مادرف الکثتیترشتد   4102-4105) ال دیق شد  ممقا  که در سار 

ر به اساس سیسالم ال دیقی ممقا  که الفالیش شد  ربراساس سیسالم النظیتمتی  متمتقتا 

 مررد الایید قرار گرااله است.

 براف هر یکی از انراع ر کلرنها؛ مشخ ات لیر را گلارش میداریم 

 نام جنس   ·

 نام نوع   ·

 کلون/ شماره کلون یا اکسیشن  ·

این یک شمار  مخ رص شناسایی است که به کلکسیرن ملی ااسانسالان متنتسترب 

می گردد که هر یکی از این کلرن ها داراف  ریژگی ها ر خ ر یات متالتفتارالتی 

 می باشد.

  مان گل کردن و پخته شدن:   · 

این اط عات به منظرر ارایه دادن اط عات مرالبط از درمرقعیت  مخاللف جتمتع 

آررف شد  اند. با  انالخاب نمردن کلرن ها مطابق به ارقات پخاله شدن؛ بتاغتداران 

را ار ت میدهد الا ا ر الرلید میر  جات شان را الرسعه دهتنتد. بتر عت ر ، ایتن 

معلرمات در جدرر هاف مقایسرف ر قبر از جدرر هاف الشریحی ررایالی هتا نتیتز 

 نشان داد  شد  است. 

 خصوصیات میوه:  ·

)االتحتادیته  UPOVرنگ میر ، قطر ر شکر بر اساس الشریح کنند  معتیتار هتاف 

 بین المللی براف حفاظت انراع جدید نباالات . 

 منلومات گرده افشانی:  ·

نشاندهند  اینست که کلرن القاح خردف ر یاهم غتیترختردف )الترستط نتبتات دیتگتر  

است ر کدام یک القاح کنند  مناسب است که باالخر  باغداران؛ باغهاف ختریشترا 

به اساس الرکیب بهالرین القاح کنند  جهت ازدیاد حا ر دیزاین کنند.   در بتختش 

درم، انراع درخالان الزئینی ر درخالان جنگلی معرای شد  اند. ساالنه العداد زیتادف 

 از این انراع الرسط انجمن هاف قرریه داران به بازار عرضه می گردند. 
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ANNGO PRESENTATION 

The Afghanistan National Nursery Growers Organization 

is a non-profit organization whose purpose is the 

development of the nursery industry in Afghanistan, 

represents 26 Nursery Growers Association (NGAs) in 22 

provinces. The total number of nursery members of 

NGAs is presently about eight hundred and ninety four. 

The organization is open for new membership of 

nurseries growers who accept and implement the 

regulatory scheme for quality control and traceability of 

planting material. Nurseries growers who do not 

implement such regulatory system cannot be part of the 

organization. 

The main decision bodies for the NGAs and ANNGO are 

the General Assembly and the Executive Board composed 

of seven members elected by the 26 NGAs associates. 

As per its bylaw, ANNGO is currently providing to its 

associate NGAs a number of services including: 

 Business improvement and marketing promotion 

services 

 Laboratory services for sanitary control. 

 Monitoring of the quality of planting material  

 Improvement of nursery techniques.  

 Clonal rootstocks production and multiplication. 

 Certification  and  inspection  services  including 

labeling of certified saplings 

 Technical training and dissemination of innovations 

 Landscape designing 

ANNGO and the NGAs are being supported by the EU 

funded PHDP II. 

In June 2012 ANNGO was awarded an EU Grant of 0.8 

million Euro for the implementation of the “Nursery 

Industry Development Transition Project” which will 

further strengthen the organization and the nursery 

industry in Afghanistan.  

In November 2012, ANNGO signed an MoU with MAIL 

which endorses the ongoing ANNGO Regulatory System. 

 منرفی مؤسسه ملی قوریه داران افغانستان
 

مؤسسه ملی قرریه داران ااسانسالان یک مؤسسه غیر انالفاعی برد  
ر هدف آنرا انکشاف  نعت باغدارف در ااسانسالان الشکیر داد  که 

رالیت نمایندگی  ۲۲انجمن هاف قرریه دارف در  ۲۲نمایندگی از 
می کند. درحار حاضر، مجمرع  اعضاف انجمن هاف قرریه داران 

می رسد. مؤسسه ملی قرریه داران براف قرریه دارانی که  ۴۹۸به 
القاضاف اخل عضریت در انجمن هارا داشاله باشند ر شرایط الطبیق 
سیسالم النظیمی را بخاطر کنالررر کیفیت ررد یابی مراد نباالی قبرر 
نمایند باز برد   ر قرریه دارانی که چنین سیسالم النظیمی را الطبیق 

 ننمایند نمیالرانند عضریت ممقا را اخل نمایند.
 

اعضاف مهم ال میم گیرند  به انجمن هاف قرریه داران ر مؤسسه 
ت اجرائیه هسالند که مالشکر هیأملی قرریه داران مجمع عمرمی ر 

انجمن هاف  ۲۲از هفت نفرعضر انالخاب شد  لریعه  شرکاف 
 قرریه داران میباشد.

 
مطابق به اساسنامه مؤسسه ملی قرریه داران ااسانسالان )ممقا  در 
حار حاضر باید به شرکاف انجمن هاف قرریه داران خدمات لیر را 

 عرضه نماید:
 بهبرد الجارت ر انکشاف خدمات بازاریابی 
 خدمات البراالرار جهت کنالررر بهداشت 
 نظارت از کیفیت مراد بلرف 
 بهبرد ررش هاف قرریه دارف 
 الرلید ر الکثیر پایه هاف مادرف غیر زرجی 
  خدمات ال دیق ر بازرسی بشمرر  نهالهاف ال دیقی ر لیبر

 نمردن
   امرزش الخنیکی ر انالشار السییرات الاز 
  طراحی پارکها 
 

مؤسسه ملی قرریه داران ااسانسالان ر انجمن هاف قرریه داران  از 
طرف پررژ  انکشاف باغدارف که المریر شد  االحادیه اررپا است 

 حمایت میگردد.
 

می دف، مؤسسه ملی قرریه داران ااسانسالان  ۲۰۱۲در ما  جرن 
مبلغ هشت  د هزار یررر از طرف االحادیه اررپا جهت 
الطبیق"پررژ  انالقار الرسعه  نعت قرریه دارف"  که مرجب القریت 
بیشالر این االحادیه ر  نعت قرریه دارف در ااسانسالان خراهد شد، 

 دریاات کرد.
 

می دف، مؤسسه ملی قرریه داران ااسانسالان  ۲۰۱۱در ما  نرامبر 
یک الفاهم نامه اف را که سیسالم النظیمی اعلی ممقا را الایید کرد  ر 
ازآن حمایت می کند، با رزارت زراعت ، آبیارف ر مالدارف امضأ 

 کرد.
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THE NATIONAL COLLECTION  

The National Collection of Fruit and Nuts of Afghanistan 

include around 849 accessions of 14 main species and is 

maintained in 6 Perennial Horticulture Research   Centers 

(PHDCs) in MAIL farms in Kabul, Mazar, Kunduz, Herat, 

Kandahar and Jalalabad. It was established through the EU 

funded PHDP (2006-2015) .    

As of November 2012, the PHDPII handed over the NCs to 

ANHDO and on July 1st 2014 transferred the PHDCs to 

MAIL. The MAIL Directorate of Research is currently in 

charge of the PHDCs and the NCs with the support of 

PHDPII, the EU– transition project and the ANHDO HPS 

project. 

The management of the National Collection is a fundamen-

tal public service to the horticulture industry. It includes the 

description of the varieties as per international standards, 

pollination trials to identify pollinators and inter-fertile com-

binations among  varieties of apricot, plum and almond, the 

evaluation of the varieties from the point of view of their                

marketability and keeping quality. 

Varieties/accessions that show market potentiality are re-

leased to the nursery industry by including them in the 

Mothers Stock Nurseries. This is done following the  proce-

dures set by the ANNGO regulatory system.  

 کلکسیون ملی 

کلکسیرن ملی میر  جات ر  مسزباب ااستانستالتان در بترگتیترنتد  نتزدیتک بته 

جنس اساسی میباشد که شش مترکتز التحتقتیتقتاالتی بتاغتدارف   ۱۸نرع از  ۴۸۹

مربرط رزارت زراعت، آبیارف ر مالدارف در کابر، مزار، کتنتدز، هترات، 

قندهار ر ج ر آباد نگهدارف می شرنتد. ایتن کتلتکتستیترنتهتا  لریتعته پتررژ  

انکشاف باغدارف که الرسط االحادیته اررپتا التمتریتر متیتگتردد در ستار هتاف 

 احداث گردید  است.  ۲۰۱۲ - ۲۰۰۲

 

می دف، پررژ  انکتشتاف بتاغتدارف، کتلتکتستیترن  ۲۰۱۲از آغاز ما  نرامبر 

هاف ملی را به مؤسسه ملی انکشاف باغدارف ااسانسالان الحریتر داد  بترد ر 

می دف، مراکز انکشاف باغتدارف بته رزارت  ۲۰۱۸در الاریخ ارر جرالف 

زراعت، آبیارف ر مالدارف انالقار یاات. ریاست الحقیقتات رزارت زراعتت، 

آبیارف ر مالدارف در حار حاضر مسؤلیت مدیریت امترر متراکتز انتکتشتاف 

باغدارف را به عهد  داشاله که کلکسیرنهاف ملتی ازطترف پتررژ  انتکتشتاف 

پررژ  انالقالی االحادیه اررپا ر مؤسسه متلتی انتکتشتاف بتاغتدارف  ۲باغدارف 

 پررژ  القریت سکالرر باغدارف حمایت میشرد.  

مدیریت کلکسیرن ملی یکی از خدمات عامه بنیادف براف  نعت بتاغتدارف  

به شمار می ررد. این خدمات شامر الشریحات انراع  به اساس معتیتار هتاف  

بین المللی، الجارب گرد  ااشانی الا گرد  دهنتد  ر التقتاح ختردف بتیتن انتراع 

آلر ر بادام ر ارزیابی انراع ازنظر بازاریابی رنتگتهتداشتت کتیتفتیتت  ،زردآلر

 رامشخص نماید.

انراعی که نشاندهند  ظرایت اررش هسالند آنتهتا لریتعته شتامتر ستاختالتن بته 

قرریه هاف مادرف  به  نعت قرریه دارف پخش گتردیتد   استت.  کته ایتن 

عمر بعد از رعایت رهنمأ طرزالعمر هاف سیسالم النظیمی ممقا انجام گردید  

 است.  
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PLANT BIOTECHNOLOGY LABORATORY  

The Afghanistan’s Plant Biotechnology Laboratory(PBTL),   

funded by EU was established in 2009 with the technical 

support of PHDP and administrative management of the Aga 

Khan Foundation Afghanistan (AKF-A). The laboratory is 

located in Badam Bagh - Kabul, the research area of the 

Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock. As of March 

2014 this lab is working under the supervision of Seed and 

Planting Material Certification Directorate of MAIL. 

Objectives 

The overall objective of the PBTL is to support and improve 

the horticulture sector of the country by improving the 

quality of planting material for propagation. The lab works 

closely with the Perennial Horticulture Development Project, 

ANNGO, ANHDO and its partners, and verifies the health 

status of national and exotic germplasm of fruits trees to 

insure the distribution of only healthy and high quality 

planting material to nursery growers and farmers. Each year, 

plant samples are collected for lab analyses from various                

agro-ecological zones of Afghanistan. The lab also actively 

participates in high level policy dialogue in order to develop 

control strategies for various pests and diseases, and to 

improve the nursery industry. The lab is well equipped with 

latest technologies and updated protocols are used to detect 

and identify fruit crops diseases. 

Diagnostic facilities 

The plant pathogens (Virus, viroid, phytoplasma, bacteria 

and fungus) are detected and identified by classical methods 

and latest techniques (ELISA and PCR) and biological 

indexing. The lab also contains facility for plant nematode 

isolation from soil. 

Inoculation and culturing of microbes on media Internship students in Badam Bagh farm 

 البراتوار بایو تکنالوژی حیاتی نباتات

می دف باکمک  ۲۰۰۹البراالرار بایر الکنالرژف نباالی ااسانسالان در سار 

مالی االحادیه اررپا ر همکارف الخنیکی پررژ   انکشاف باغدارف ر 

همکارف ادارف بنیاد آغا خان در ااسانسالان، الاسیس شد. این البراالرار در 

ساحه الحقیقات رزارت زراعت، آبیارف ر مالدارف بادام باغ شهر کابر 

می دف، این البراالرار الحت  ۲۰۱۸مرقعیت دارد. ازآغاز ما  مارچ 

راهنمایی ادار   ال دیق الخم ر مراد نباالی رزارت زراعت، آبیارف 

 رمالدارف، اعالیت میکند. 

 اهداف 

هدف کلی البراالرار الکنرلرژف نباالی ااسانسالان را حمایت ر بهبرد بخشیدن 

به سکالرر باغدارف کشرر با بهبرد بخشیدن به کیفیت مراد نباالی  به منظرر 

الکثیر، الشکیر می دهد. این البراالرار با همکارف النگاالنگ با پررژ  

انکشاف باغدارف، مؤسسه ملی قرریه داران ااسانسالان، مؤسسه ملی  

انکشاف باغدارف ااسانسالان ر شرکاف آن، کار می کند ر ازرضعیت  حی 

انراع ملی ر خارجی جرم پ زم درخالان میر  جات ال دیق میکند الا از  

الرزیع  اقط مراد نباالی کیفیت عالی ر  حالمند به دهاقین ر قرریه داران 

 اطمینان دهد.  

همه ساله  نمرنه هاف از ساحات مالفارت  زرنهاف زراعالی اقلیمی  بخاطر 

الحلیر البراالرارف جمع آررف میگردد . درضمن البراالرار بشکر اعار در 

گفالگرهاف سطرح عالی پالیسی جهت انکشاف  کنالررر  سالراالیژف براف 

آاات ر امراض مالفارت سهم گیرف نمرد  الا  نعت قرریه دارف را بهبرد 

ببخشد. البراالرار بایر الکنرلرژف الاز  بشکر اساسی الجهیز شد  ر 

پررالرکرلهاف الجدیدشد   جهت کشف ر شناسایی امراض میر  جات مررد 

 عمر قرار میگیرد.

 امکانات تشخیصیه: 

پالرجن هاف نباالی )رایررس، اایالر پ زما، بکالریا ر انجی ها  لریعه 

ررشهاف ک سیک ر الخنیک هاف الاز  )ای یسا ر پی سی آر  ر شاخص 

هاف بیرلرژیکی کشف رشناسایی شد  است.  همچنان البراالرار شامر  

 السهی ت براف دررکردن نیماالردهاف  هاف نباالی از خاک را دارا میباشد.

                 

 آموزش عملی محصلین در فارم بادام باغ تلقیح و پرورش مکروا ها در میدیه
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Tissue culture 

Clonal rootstocks that are difficult to propagate with traditional 

methods, i.e. (GF 677, Farlod40, FOX 16e, Pyroldwarf and 

Gisela 5) are produced by micropropagation in the tissue culture 

unit of the lab. The same facility is used for Micrografting 

(Virus cleaning). An acclimatization facility for the clonal 

rootstock has been constructed near to lab.  

Trainings/ Capacity Building 

From time to time the lab provides opportunities of capacity 

building/Training/internship for the technical staff of NGOs 

(Involved in horticulture development), MAIL and university 

students. 

Monitoring Viruses in the National Collections & MSNs 

Every year plant samples from various fruit trees are collected 

from MSNs and NCs of all agro ecological zones (PHD  

Centers) of Afghanistan for virus indexing. 

Achievements 

Since 2009, the laboratory has been detected and identified for 

the first time in Afghanistan some important viruses (ACLSV, 

PNRSV, CTV, GFLV etc) of fruit trees (almond, plum, peach, 

apricot, citrus and grapevine) along important fungal and 

bacterial pathogens. The PBTL has their supportive measures to 

keep the NCs and the MSNs free from viruses. 

Experience sharing 

All the results and experience of Plant Biot\echnology 

Laboratory is being shared with stakeholders on national and 

international level in seminars/workshops and conferences. The 

results are being published from time to time in international 

journals.  

Citrus promotion group meeting  in Jalalabad PHDC Participation in 22nd ICVF in Rome-Italy (2012)  

  رع انساج ) تیشو کلچر(

پایه هاف مادرف غیرزرجی   که لریعه ررشهاف عنعنرف التکتثتیتر آن مشتکتر 

پایررر درااتت ر  ،اف ۱۲ارکس  ، ۸۰ااررلد   ، ۲۲۲است  مانند )  جی اف 

  برسیله   الکثیرکرچک بخش زرع  انساج درالبراالرار بلر میگردد.  ۲گازی  

ررش مشابه براف پیرند کرچک )پاکسازف رایررس  نیز استالتعتمتار متیتگتردد. 

السهی ت مراجه شدن به هراف الاز   پایه هاف مادرف غیر زرجی نتزدیتک بته 

 البراالرار اعمار گردید  است.

 آمو ش و رشد ظرفیت :

البراالرار ب ررت مالدارم زمینه ظرایت سازف؛ آمرزش؛ انالرنشیپ براف التیتم 

الخنیکی  مرسسات غیردرلالی )آنهاییکه در بخش انکشاف باغدارف دخیر اند ؛ 

 رزارت زراعت آبیارف ر مالدارف ر مح لین پرهنالرن را اراهم میسازد.

 ار یابی وایروس در کلکسیونهای ملی و قوریه های مادری:

نمرنه هاف نبات از درخالان متیتر  جتات متختالتلتف از قترریته هتاف متادرف ر 

کلکسیرنهاف ملی المام  زرنهاف محیطی زراعالی )مراکز انکتشتاف بتاغتدارف  

 ااسانسالان  جهت الشخیص رایرس همه ساله جمع آررف میگردد.

 دستاورد ها:

بدینسر این البراالرار ارلین بار در ااسانسالان شمارف از ریترس  ۲۰۰۹ازسار 

درخالان میر  )بتادام، آلتر، (   (ACLSV, PNRSV, CTV, GFLV etcهاف مهمی 

شفالالر، زردالرر انگرر  ع ر  بر امتراض متهتم بتاکتالتریتایتی ر شتنتاستایتی ر 

الشخیص کرد  است. این البراالرار داراف الدابیر حتمتایترف جتهتت نتگتهتداشتالتن 

 کلکسیرن هاف ملی رقرریه هاف مادرف عارف از ریرس ها، نیز است.

 تبادل تجارب:\ 

المام نالایج ر الجارب البراالرار الکنرلرژف حیاالی نبتاالتات بتا التمتام لیتنتفتعتان بته 

سطح ملی ر بین المللی در سمینارها؛ ررکشاپ ها ر کنفرانسها شریک ساخالته 

 میشرد.  نالایج رقالا ارقالا در ژررنار هاف بین المللی انالشار مییابد.

                  

۲۱۱۲ایتالیا  سار  -اوتراک کارمندان تلنیکی ممقا در ورکشاپ روم  مجلی گروپ انکشاف صنعت ستروس در مرکز باغداری جعر آباد  
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THE REGULATORY SYSTEM FOR PLANTING MA-

TERIAL (CERTIFICATION( 

All the nurseries registered with ANNGO have voluntarily 

accepted the ANNGO regulatory system for planting material. 

This set of procedures ensure that the saplings are true to type 

and traceable to the Mother Stock Nurseries originated from 

the National Collection. 

The Mother Stock Nurseries (MSNs) are the key component 

of the system. The MSNs can be established only from       

certified material coming from the National  Collection and 

the material for tree propagation (buds or scions or cuttings) 

can only be taken from the MSNs.   

A specific set of procedures for Citrus Mother Stock  

Nurseries has been added for the main purpose of preventing 

and monitoring the infection of virus diseases. 

Eventually this regulatory system will be endorsed by the 

MAIL as a part of the Seed Law and then become a legal  

certification. In order to do so, MAIL need to establish a   

Certification Authority. 

The implementation of the regulatory system is the main task 

of ANNGO and requires strict monitoring and continuous 

physical inspections. In this challenging task ANNGO is   

supported by PHDP II, and by ANHDO-RI-HPS project.  

The plant biotechnology laboratory (PBTL) is another  Key 

component of the system is systematically monitoring the 

National Collections and MSNs in order to keep them virus 

free.  

 

Certified Motherstock nursery of NGA Certified nursery produced from a registered Motherstock   

 سیستم تنظیمی برای مواد نباتی )تصدیق(:

المام قرریه جات که با داالر ممقا ثبت گردید  استت بشتکتر رضتاکتارانته 

سیسالم النظیمی ممقا را براف مراد نباالی پتلیتراتالته انتد.  ایتن متجتمترعته 

طرزالعمر ها از مطابقت نرع ر ردیابی به قرریته هتاف متادرف کته از 

 کلکسیرنهاف ملی منشا گرااله اطمینان میدهد.  

قرریه هاف مادرف بخش کلیدف این سیسالم هسالند.  قرریته هتاف متادرف 

النها ازمراد نباالی ال دیق شد  که از کلکسیترن هتاف متلتی بتدستت آمتد  

پیرندها ر قتلتمته  ،ایجاد شد  میالراند ر مراد براف  الکثیر نهار ها )پندکها

 ها  النها از قرریه هاف مادرف اخل گردد.  

یک رهنما طرزالعمر هتا بتراف قترریته هتاف متادرف ستالتررس جتهتت 

اهداف عمرمی محااظت ر ارزیابی م ابیت امراض رایررسی  عت ر  

 گردید  است.  

در نهایت این سیسالم النظیمی الرسط رزرات زراعت؛ آبیارف ر مالدارف 

به حیث بخش از قانرن الخم الایید خراهد شد که مالعاقبا بته یتک ال تدیتق 

قانرنی مبدر خراهد شد که  براف الحقتق آن؛ رزارت زراعتت؛ آبتیتارف 

 رمالدارف ضرررت به ایجاد یک سیسالم ال دیقی دارد.

الطبیق سیسالم النظیمی یکی ازرظایف عمد  مؤسسته متلتی قترریته داران 

ااسانسالان )ممقا  است ر ضرررت به ارزیابی  ریح ر الفالیش اتزیتکتی 

مالدارم دارد.  درین مسؤلیت چالش برانگیز ممقا لریعه پررژ  انکتشتاف 

مؤسسه ملی انکشاف بتاغتدارف ر پتررژ  حتمتایته  -آر آف ،  ۲باغدارف 

 باغدارف  مررد حمایه قرارگرات. 

البراالرار بیرالکنرلرژف نباالی بخش کلیدف دیگر ایتن ستیتستالتم استت کته 

ب ررت ا رلی کلکسیرنهاف ملی ر  قرریه هاف مادرف را  ارزیتابتی  

 نمرد  الا آنها را عارف از رایررس نگهدارد. 

                 

 قرریه الرلیدف ال دیق شد  از قرریه مادرف ثبت شد  قرریه مادرف ال دیق شد  یکی از انجمنها 
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Afghanistan National Nursery Growers Organization Planting Material Certification Process  

 Afghanistan National Nursery Growers Organization (ANNGO( 

Planting material certification scheme 

Perennial Horticulture  

Development Centers 

Afghanistan National Fruit and Nut Collection 

14 Species –849Varieties 

Biotechnology 

Laboratory 

Screening and virus  

Mother stock trees 

69 registered Mother Stock 

Nurseries 

Certified Propagation Material: 

(Bud woods, Cuttings, Rootstocks, Seeds( 

Certified propagation material 

ANNGO 

National 

Representative 

26 provincial 

 Nursery Growers  

Associations 

26 registered Nursery Growers  

Associations (NGA’s( 

894 members 

New orchard for fruit growers 

Certified saplings 

Non Certified saplings 

ANNGO 

Catalogue 

Total annual production 

Target  

5 millions saplings 
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EASTERN-ZONE LIST OF NURSERY GROWERS ASSO-

CIATIONS  

The eastern zone consists of the following                 

Associations; 

1. Laghman Nursery Growers Association                  

(82 members). 

2. Nangarhar Nursery Growers Association                 

 (49 members). 

3. Kunar & Nuristan Ha Nursery Growers Association (54 mem-

bers). 

4. Paktia Nursery Growers Association (24  members). 

Available MSNs; 

Total available number of Citrus MSNs: 4 with        

1398 number of trees 

Total available number of Citrus seed MSNs: 3 with  

183 number of  trees 

Total available number of Stone fruit MSNs 4 with       

723 number of  trees  

Total available number of pome fruit MSNs: 2 with     

208 number of  trees 

Total available number of apple clonal rootstocks MSN 1 with 

1853 number of  stocks 

Total available number of Pomegranate MSN 1 with 197 number 

of   trees 

Main Productions; 

Main production of the eastern zone NGAs are citrus, almonds, 

apples, pears, apricots, plums, persimmons and pomegranates. 

Services; 

Sale of certified and quality bud woods 

Sale of certified saplings 

Sale of ornamental and forest saplings. 

All types of technical supports to orchard growers 

Supply inputs to NGOs, orchard growers, private  companies, etc 

Citrus saplings available in all NGAs 

 قوریه مادری میوه جات خسته سنگی لغمان  نهار های پیوندی ستروس در تمام انجمن های قوریه داران موجود است قوریه تصدیق وده انجمن قوریه داران در گردیز

Laghman Stone fruit MSN A certified nursery of a NGA in Gardez 

 لست انجمن های قوریه داران  ون شرقی:

 زرن شرقی در برگیرند   انجمن هاف لیر است:

 عضر   ۴۲.  انجمن قرریه داران لسمان ) ۱

 عضر  ۸۹.  انجمن قرریه داران ننگرهار ) ۲

 عضر  ۲۸.  انجمن قرریه داران کنر ر  نررسالانها ) ۳

 عضر  ۲۸.  انجمن قرریه داران پکالیا ) ۸

 قوریه های مادری موجود:

التعتداد   ۱۳۹۴بتا  ۸العداد مجمرعی مرجرد قرریه جات  مادرف سالتررس  
 درخت

التعتداد   ۱۴۳با  ۸العداد مجمرعی مرجرد قرریه جات  مادرف الخم سالررس  
 درخت

 ۲۲۳بتا   ۸العداد مجمرعی مرجرد قرریه جات  مادرف خساله ستنتگتی هتا  
 العداد درخت

    ۲۰۴بتا   ۲العداد مجمرعی مرجرد قرریه هاف  مادرف میر  جات گرشالی   
 العداد درخت

  ۱۴۲۳بتا  ۱العداد مجمرعی مرجرد قرریه هاف  مادرف پتایته هتاف ستیتب  
 العداد پایه ها

التعتداد    ۱۹۲بتا    ۱العداد مجمرعی مرجرد قرریه هاف   مادرف انتار   
 درخالان

 محصوالت  مده:

 ،نتاک ،ستیتب ،بتادام ،مح رالت عمد  انجمن هتاف زرن شترقتی ستالتررس
 زردآلر؛ آلر؛ املرک ر انار هسالند.

 خدمات:  

 اررش پندکهاف با کیفیت ر ال دیقی

 اررش نهالهاف ال دیقی

 اررش باله هاف زینالی ر نهار هاف جنگلی

 انراع خدمات الخنیکی براف باغداران

 الهیه مراد به مؤسسات غیر درلالی؛ باغداران؛ کمپنی هاف شخ ی ر غیر 
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2- Laghman NGA ۲-                                                                                                انجمن دغمان

Add: Chardhe, Mehtar lam,Laghman Province                        آدرس : چهارد هی، مهترالم لغمان

Cell:+ 93(0)799 670 660  :  ۱۳) ۱( ۱۱۱۱۱۱۱۱۱نمبرمبای                                                          +

Email:inga.laghman@yahoo.com  

3- Kunar and Nuristan NGA ۳-                                                                 انجمن کنر و نرو وان

Add: Agriculture Directorate  Asad abad Kunar آدرس :  ریاست زراعت، اسد آباد کنر                

Cell: :+ 93(0)700 994 374  :  ۱۳) ۱( ۱۱۱۱۱۱۳۱۱نمبرمبای                                                        +

Email: info.knnga@gmail.com 

1- Nangarhar NGA انجمن ننگرهاو                                                                                           -۱

Add: Agr iculture Directorate  Jalalabad ,Nangarhar  آد رس : ریاست زراعت جعر آباد، ننگرهار 

Cell: :+ 93(0)77 545 0552               :  ۱۳) ۱( ۱۱۱۱۱۱۱۱۲نمبرمبای                                           +

Email: nasih_nnga@yahoo.com  

4- Paktia NGA ۴-                                                                                                      انجمن پکوبا

Add: Agriculture Directorate  ,Gardiz,Paktia                            آدرس : ریاست زراعت گردیز، پکتیا

Cell: :+ 93(0)799 053 446  :  ۱۳) ۱( ۱۱۱۱۱۳۱۱۱نمبرمبای                                                        +

Email: paktya.nga@gmail.com 

East NGAs; 

1 

2 

3 

4 

Citrus saplings available in all 3 Eastern Zone NGAs  

موجود است زون ورقنهار های پیوندی ستروس در تمام انجمن های قوریه داران     

                  

 تقسبمات انجمنهای قرویه ااوان او  ون شرق

 انجمنهای شرق
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NORTHERN ZONE NURSERY GROWERS ASSOCIA-

TIONS  

The northern zone consists of following associations; 

1. Aybak Nursery Growers Association (27 members). 

2. Khulm Nursery Growers Association (17 members). 

3. Umulbelad Nursery Growers Association (18 members). 

 

Available MSNs: 

The above NGAs having following mother stock nurseries 

(MSNs); 

Total available number of Stone fruit MSNs: 3 with  number of 

710 trees 

Total available number of pome fruit MSN: 1 with   number of  

40 trees 

Total available number of pomegranate MSN: 1 with number 

of 117 trees 

Main Productions; 

Main production of certified the northern zone NGAs are     

almonds, apricots, peach, apples, cherries, pomegranate, and 

apple clonal rootstocks. 

Services; 

Sale of certified and quality budwoods 

Sale of certified saplings 

Sale of ornamental and forest saplings 

Supply inputs to NGOs, orchard growers, private companies, 

etc 

 Plum                                                                                                                  آلو  Pear                                                                                                               ناک 

 دست انجمن های قرویه ااوان  ون شمادم:

 زون ومالی در برگیرنده  انجمن های ذی  است:

 عضو(   ۲۱.  انجمن قوریه داران اییک   ۱

 عضو( ۱۱.  انجمن قوریه داران خلم   ۲

 عضو( ۱۱.  انجمن قوریه داران  ام البعد   ۳

 قرویه های مااوی مرجرا:

 انجمن قوریه داران مذکور دارای قوریه های مادری ذی  میباوند:

تعداد    ۱۱۱با   ۳تعداد مجموعی موجود قوریه جات  مادری خسته سنگی ها  

 درخت

    ۱۱باا    ۱تعداد مجموعی موجود قوریه های  مادری میوه جاات گاوواتای   

 تعداد درخت

 تعداد درخت   ۱۱۱با    ۱تعداد مجموعی موجود قوریه های   مادری انار   

 محصرالت عمده:

 ساایااب ،مااحااصااوالت عاامااده  تصاادیااقاای انااجااماان هااای زون واامااالاای بااادام

 وفتالو، زردآلو، گیعس، انار و پایه های مادری سیب هستند. 

 خدمات:  

 فروش پندکهای با کیفیت و تصدیقی

 فروش نهالهای تصدیقی

 فروش بته های زینتی و نهار های جنگلی

 تهیه مواد به مؤسسات غیر دولتی، باغداران، کمکنی های ولصی و غیره
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North NGAs; 

1- Umulbelad  NGA ۱-                                                                                          انجمن اا دبالا

Add: Agr iculture Depar tment, Mazar -Sharif                     آدرس:  ریاست زراعت،  مزار وریف

Cell: +93(0)700049952                                                              +۱۳ (۱) ۱۱۱۱۱۱۱۱۲ : نمبرمبای   

Email: ummul.belad.nga@gmail.com   

2- Khulm NGA                                        ۲-                                                              انجمن خلم

 Add: Khulm, Balkh                                                                                   آدرس: بازار خلم، بلخ

 Cell: + 93(0)799485749  :  ۱۳) ۱( ۱۱۱۱۱۱۱۱۱نمبرمبای                                                         +

    Email: Khulm.nga@gmail.com  

3- Aybak NGA ۳-                                                                                                    انجمن ایبک  

Add: Sarak e Godam, Aybak, Samangan                             آدرس :  سرک گــدام، ایبک، سمنگان

Cell:+ 93(0) 799102397                                                            :  ۱۳) ۱( ۱۱۱۱۱۲۳۱۱نمبرمبای +

Email: aybak.nga@gmail.com  

Stonefruit saplings available in all 3 Norther Zone NGAs  

موجود است زون وماردر تمام انجمن های قوریه داران  خسته سنگینهار های پیوندی     

1 

2 

3 

                  

 تقسبمات انجمنهای قرویه ااوان او  ون شمال

 انجمنهای شمال

mailto:Ummul.belad.nga@gmail.com
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A stone fruit mother stock nursery Certified nursery 

 قرریه مادرف میر  جات خساله سنگی  الرلید میر  با کیفیت در نالیجه نهار هاف پیرندف ال دیق شد  قرریه هاف ال دیق شد 

Certified saplings results in quality fruits 

NORTH-EASTERN ZONE LIST OF NURSERY GROWERS ASSOCIATIONS  

The north-eastern zone consists of following associations; 

1. Badakhshan Nursery Growers Association (26 members). 

2. Takhar Nursery Growers Association (26 members). 

3. Kunduz Nursery Growers Association (52 members). 

4. Imam Qutiba Nursery Growers Association (22 members). 

5. Chunghar Nursery Growers Association (22 members) 

6. Andarab Ha Nursery Growers Association (37 members). 

Available MSNs:  

Total available number of stone fruit MSNs:  8 with 1860 number 

of   trees 

Total available number of pome fruit  MSNs: 10 with 183 number 

of trees 

Total available number of apple clonal rootstocks  MSNs: 10 with 

3614 number of stocks 

Main Production; 

The main certified production of the above NGAs are almonds, 

apples, pears, apricots, cherries, plums and apple clonal rootstocks.  

Services; 

Sale of certified and quality budwoods 

Sale of certified saplings 

Sale of ornamental and forest saplings 

Supply inputs to NGOs, orchard growers, private companies, and 

other possible services in the field of Horticulture.  

 دست انجمن های قرویه ااوان  ون شمال شرق:

 زون ومار ورقی در برگیرنده  انجمن های ذی  است:

 عضو(   ۲۱.  انجمن قوریه داران بدخشان   ۱

 عضو( ۲۱.  انجمن قوریه داران تلار     ۲

 عضو(  ۱۲.  انجمن قوریه داران  کندز  ۳

 عضو( ۲۲.  انجمن قوریه داران امام قریبه     ۱

 عضو( ۲۲.  انجمن قوریه داران  چونغر   ۳

 عضو( ۳۱.  انجمن قوریه داران   اندراا ها    ۳

 قرویه های مااوی مرجرا:

 انجمن قوریه داران مذکور دارای قوریه های مادری ذی  میباوند:

تاعاداد   ۱۱۱۱باا    ۱تعداد مجموعی موجود قوریه جات  مادری خسته سنگی ها  
 درخت

تعاداد     ۱۱۳با    ۱۱تعداد مجموعی موجود قوریه های  مادری میوه جات گووتی  
 درخت

تاعاداد    ۳۱۱۱باا   ۱۱تعداد مجموعی موجود قوریه های  مادری پایه های سیب  
 پایه ها

 محصرالت عمده:

سایاب، نااک،   ،محصوالت عمده  تصدیقی انجامان هاای زون واماار وارقای  باادام
 زردآلو، گیعس، آلوو پایه های مادری سیب هستند.

 خدمات:  

 فروش پندکهای با کیفیت و تصدیقی

 فروش نهالهای تصدیقی

 فروش بته های زینتی و نهار های جنگلی

کمکنی های ولصی و خدمات مماکاناه  ،باغداران ،تهیه مواد به موسسات غیر دولتی
 دیگر در عرصه باغداری 
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North East NGAs; 

1- Badakhshan NGA انجمن  دخشان                                                             -۱

Add: Baharak Bazar ,Badakhshan بدخشان                          ،آدرس:بازار بهارک

Cell:+ 93(0) 775386708      : ۱۳) ۱(۱۱۱۳۱۱۱۱۱نمبرمبای                              +

Email: badakhshan.ngas@gmail.com 

3- Kunduz NGA انجمن کند                                                                          -۳

Add: Beside Agriculture Directorate ,Kunduz    ز  آدرس :ریاست زراعت، کند

Cell: + 93(0) 786166625                                  +۱۳ (۱)۱۱۱۱۱۱۱۲۱: نمبر مبای

Email: kunduz.nga@gmail.com 

5- Chunghar NGA ۵-                                                                      انجمن چرنغر

Add: Black ha e Cement puli khumri                آدرس : بعک های سمنت، پللمری

Cell: +93(0) 777551909  :  ۱۳) ۱(۱۱۱۱۱۱۱۱۱نمبر مبای                                    +

Email: chonghar.nga@gmail.com 

2- Takhar NGA ۲-                                                                         انجمن تخاو

Add: Agr iculture Directorate, Takhar  آدرس:ریاست زراعت،  تلار                  

Cell: +93(0) 700700380 : ۱۳) ۱(۱۱۱۱۱۱۳۱۱نمبر مبای                                  +

Email: takhar.nga@gmail.com         

6- Imam Qutiba NGA ۶-                                                             انجمن اماا قطببه

Add: Ar iana market, Shar  e Jadid, Baghlan  :مارکیت آریانا، وهرجدید، بغعن آدرس  

Cell: + 93(0) 700616400  :  ۱۳) ۱(۱۱۱۱۱۱۱۱۱نمبر مبای                                      +

Email: imam.qutaiba.nga@gmail.com 

4- Andarab Ha NGA انجمن اندواب ها                                                               -۴ 

Add: Anarab  Bazar  e deh Salah,Baghlan آدرس: اندراا، بازار  ده صعح بغعن    

Cell: +93(0) 707923932  :  ۱۳) ۱(۱۱۱۱۲۳۱۳۲نمبر مبای                                    +

Email: andarab.nga@gmail.com 

1 

2 

3 

6 

5 

4 

                  

 تقسبمات انجمنهای قرویه ااوان او  ون شمال شرق

 انجمن های شمال شرق
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CENTRAL ZONE  NURSERY GROWERS           

ASSOCIATIONS  

This zone consists of following associations; 

1. Sayedkhail Nursery Growers Association                  

(34 members). 

2. Bagrame Nursery Growers Association (36 members). 

3. Shakardara Nursery Growers Association                  

(35 members). 

4. Paghman Nursery Growers Association (26 members). 

5. Logar Nursery Growers Association (21 members). 

6. Dr.Wakil Nursery Growers Association (45 members). 

7. Maidan Nursery Growers Association (38 members). 

8. Kahmard Nursery Growers Association (16 members). 

9. Hakim Saniee Nursery Growers Association             

(18 members). 

 

Available MSNs:  

The above NGAs have following mother stock nurseries 

(MSNs);  

Total available number of Stone fruit MSNs: 8 with num-

ber of 1199 trees. 

Total available number of pome fruit MSNs: 4 with num-

ber of  261 trees. 

Total available number of apple clonal rootstocks   MSN: 

8 with number of 3385 stocks 

Total available number of Grapes MSNs: 2 with number 

of 168 trees. 

 

Main Productions; 

Main production of certified the central zone NGAs are 

apples, pears, apricots, cherries, almonds, peaches, grapes 

and clonal rootstocks for apples. 

 

Services; 

Sale of certified and quality budwoods 

Sale of certified saplings 

Sale of ornamental and forest saplings 

Supply inputs to NGOs, orchard growers, private compa-

nies, etc. 

Technical staff for orchards layout, budding, pruning, 

spray, etc. 

 دست انجمن های قرویه ااوان  ون مرکزی:

 زون مرکزی متشک  از انجمن های ذی  است:

 اعضا ( ۳۱.  انجمن قوریه داران سیدخی     ۱

 اعضا( ۳۱.  انجمن قوریه داران بگرام     ۲

 اعضا( ۳۱.  انجمن قوریه داران  وکردره   ۳

 اعضا( ۲۱.  انجمن قوریه داران پغمان    ۱

 اعضا(۲۱.  انجمن قوریه داران  لوگر  ۱

 اعضا( ۱۱.  انجمن قوریه داران   داکتر وکی     ۱

 اعضا(  ۳۱.  انجمن قوریه داران  میدان   ۱

 اعضا( ۱۱.  انجمن قوریه داران   کهمرد    ۱

 اعضا( ۱۱.  انجمن قوریه داران   حکیم سنایی    ۱ 

 

 قرویه های مااوی مرجرا:

 انجمن قوریه داران مذکور دارای قوریه های مادری ذی  میباوند:

به تعاداد   ۱تعداد مجموعی موجود قوریه جات  مادری خسته سنگی ها 

 درخت ۱۱۱۱

به تعداد     ۱تعداد مجموعی موجود قوریه های مادری میوه جات گووتی 

 درخت    ۲۱۱

به تاعاداد    ۱تعداد مجموعی موجود قوریه های  مادری پایه های سیب  

 تعداد پایه ها   ۳۳۱۱

  ۱۱۱باه تاعاداد  ۲تعداد مجموعی موجودقاوریاه هاای ماادری اناگاور 

 اصله  تاک

 

 محصرالت عمده:

 ،ناک ،سیب ،محصوالت عمده  تصدیقی انجمن های زون مرکزی بادام

 انگورو پایه های مادری سیب هستند. ،وفتآلو ،گیعس  ،زردآلو

 

 خدمات:  

 فروش پندکهای با کیفیت و تصدیقی

 فروش نهالهای تصدیقی

 فروش بته های زینتی و نهار های جنگلی

کمکنای هاای والاصای و  ،باغداران ،تهیه مواد به مؤسسات غیر دولتی

 غیره

واخبری و محلاور  ،پیوند ،عرضه خدمات تلنیکی جهت دیزاین باغات

 پاوی توسط تیم تلنیکی 
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1-Sayed Khail NGA: ۱-                                                         انجمن  بد خبل

Add: Said Khil, Near  Agr i. School   آدرس :سیدخی ، پهلوی لیسه زراعت، پروان 

Cell:+ :+ 93(0)799752889  :  ۱۳) ۱( ۱۱۱۱۱۲۱۱۱نمبرمبای                          +

Email: Sayedkhil_nga@yahoo.com  

2-Bagram NGA:  گراا                                                                    انجمن  -۲

Add: Bagram   Robat village,Parwan آدرس :قریه رباط، بگرام، پروان            

Cell: :+ 93(0) 700029628 +                            ۱۳) ۱( ۱۱۱۱۲۱۱۲۱نمبرمبای  : 

Email: bagram_nga@gmail.com  

3-Logar NGA: انجمن در ر                                                                         -۳

Add: Beekeeping building, Puli Alam, Logar درس :تعمیر زنبور داری،  پ  علم، لوگر آ 

Cell: :+ 93(0) 772350853                             :  ۱۳) ۱( ۱۲۳۱۱۱۱۳۱نمبرمبای+  

Email: logar .nga@gmail.com  

7-Dr.Wakil NGA: انجمن ااکور وکبل                                                      -۷

Add:Hanif Market,Maidan Shar           وهرمیدان  ،مارکیتحنیف آدرس :  

Cell: :+ 93(0) 799193259 +                       ۱۳) ۱(۱۱۱۱۱۳۲۱۱نمبرمبای  :  

Email: dr .wakil_nga@yahoo.com  

9-Kahmard NGA: ۹-                                                             انجمن کهمرا

Add: Kahmard,Bamyan بامیان                                     ،آدرس : بازار کهمرد

Cell: :+ 93(0) 775851690 +                         ۱۳) ۱(۱۱۱۱۱۱۱۱۱نمبرمبای  :  

Email: Kahmard_nga@yahoo.com  

4-Shakardara NGA: ۴-                                                          انجمن شکراوه

Add: Kuchan Village, Shakar  dara, Kabul  وکردره، کاب   کوچان، آدرس :قریه

 Cell: :+ 93(0) 798718114 +                              ۱۳) ۱( ۱۱۱۱۱۱۱۱۱نمبرمبای  : 

Email: Shakardara.nga@gmail.com  

5-Paghman NGA: انجمن پغمان                                                          -۵

Add: Doda mast village, Paghman, Kabul      آدرس :قریه ډوډه مست پغمان کاب

Cell: :+ 93(0) 700280657   :  ۱۳) ۱(۱۱۱۲۱۱۱۱۱نمبرمبای                      +

Email: paghman.nga@gmail.com 

6-Maidan NGA: ۶-                                                               انجمن مبدان

Add:Hanif Market,Maidan Shar             وهرمارکیت، میدان حنیف آدرس : 

Cell: :+ 93(0) 775181237 +                         ۱۳) ۱( ۱۱۱۱۱۲۳۱نمبرمبای  : 

Email: maidan_nga@yahoo.com  

8-Hakim Saniee NGA: انجمن حکبم  نائم                                              -۸  

Add: Urgon old bus station Ghazni    موترهای ارگون، غزنیسابقه درس :ایستگاه آ  

Cell: :+ 93(0) 799 471946+                        ۱۳) ۱(۱۱۱۱۱۱۲۳۱نمبرمبای  :    

Email: ghazni.nga@gmail.com   

Central NGAs   

1 

2 

3 

4 
5 

7 
6 

8 
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مرکزیتقسبمات انجمنهای قرویه ااوان او  ون   

 انجمنهای مرکزی 



21 

  

SOUTHERN ZONE NURSERY GROWERS   

ASSOCIATIONS 

The southern zone consists of following associations; 

1. Kandahar Nursery Growers Association (24 members) 

2. Helmand Nursery Growers Association (21 members) 

3. Zabul Nursery Growers Association (19  members). 

Available MSNs:   

The above NGAs having following mother stock         

nurseries (MSNs); 

Total available number of Stone fruit MSNs: 3 with    

number of 546 trees 

Total available number of Pomegranate MSNs: 2 with 

number of 316 trees 

Total available number of Grapes MSNs: 1 with          

number of 106 trees 

Main Productions; 

Main production of certified the southern zone NGAs 

are Pomegranate, grapes, almonds, apricots, peach and 

plums.  

Services; 

Sale of certified and quality budwoods and cuttings 

Sale of certified saplings 

Sale of ornamental and forest saplings 

Supply inputs to NGOs, orchard growers, private        

companies, etc 

 A registered MSN of stone fruit Quality fruit of MSN in Kandahar 

 میوه با کیفیت قوریه مادری در کندهار قوریه مادری راجستر وده میوه جات خسته سنگی

A certified nursery 

 قوریه تصدیق وده 

 دست انجمن های قرویه ااوان  ون جنرب:

 زون جنوبی متشک  از انجمن های ذی  است:

اعضا ( ۲۱.  انجمن قوریه داران کندهار   ۱  

اعضا( ۲۱.  انجمن قوریه داران هلمند    ۲  

اعضا( ۱۱.  انجمن قوریه داران  زاب     ۳  

 

 قرویه های مااوی مرجرا:

 انجمن قوریه داران مذکور دارای قوریه های مادری ذی  میباوند:

به   ۳تعداد مجموعی موجود قوریه جات  مادری خسته سنگی ها  

درخت   ۱۱۱تعداد   

به تعداد       ۲تعداد مجموعی موجود قوریه های  مادری انار  

درخت   ۳۱۱  

 ۱۱۱به تعداد    ۱تعداد مجموعی موجودقوریه های مادری انگور   

اصله  تاک   

 

 محصرالت عمده:

محصوالت عمده  تصدیقی انجمن های زون جنوبی عبارت از انار، 

 انگور، بادام ، زردآلوو آلو هستند.

 خدمات:  

 فروش پندکهای با کیفیت و تصدیقی

 فروش نهالهای تصدیقی

 فروش بته های زینتی و نهار های جنگلی

تهیه مواد به مؤسسات غیر دولتی، باغداران، کمکنی های ولصی و 

 غیره
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1– Kandahar NGA ۱-   قندهاو                                                                     انجمن Add: 

Gadiano Sarak Shop 2 Kandahar دوکان دوم کندهار                                 ،آدرس : سرک گادیها  

Cell:+ 93(0)700305406  :  ۱۳) ۱( ۱۱۱۳۱۱۱۱۱نمبرمبای                                +

Email:knd-nga@yahoo.com 

2- Hilmand NGA انجمن هلمند                                                                     -۲ Add: 

Agriculture Directorate  Lashkargah, Helmand ه، هلمندآدرس :ریاست زراعت، لشکرگا          

Cell: + 93(0)706906810  :  ۱۳) ۱(۱۱۱۱۱۱۱۱۱نمبرمبای                                    +

Email:helmend.nga@gmail.com 

3- Zabul NGA انجمن  ا ل                                                                            -۳ Add:   

Jalal Khan village, Qalat, Zabul                                   ، زاب  آدرس :قریه جعر خان، قعت

Cell:+ 93(0) 700382737  :  ۱۳) ۱(۱۱۱۳۱۲۱۳۱نمبرمبای                                    + Email: 

zabul.nga@gmail.com   

South NGAs; 

Pomegranate saplings available in South NGAs 

در تمام انجمن های قوریه داران زون جنوا موجود استانارنهار های پیوندی     

                  

جنربتقسبمات انجمنهای قرویه ااوان او  ون   

1 

3 

2 

 انجمنهای جنرب
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WESTERN ZONE NURSERY GROWERS 

ASSOCIATIONS  

The western zone consists of following association; 

Herat Nursery Growers Association (70 members) 

Available MSNs: The above NGAs having             

following mother stock nurseries (3 MSNs); 

Total available number of Stone fruit MSNs: 3 with 

number of 1165 trees 

Total available number of pome fruit MSNs: 1with 

number of 44 trees 

Total available number of apple clonal rootstocks 

MSN: 1 with number of 335 stocks 

Main Productions; 

Main production of certified the western zone NGAs 

are peach, plums cherries, apricots, almonds, apples 

and apple clonal rootstocks. The NGA is also                 

producing large number ornamental shrubs and trees.  

Services; 

Sale of certified and quality budwoods 

Sale of certified saplings 

Sale of ornamental and forest saplings 

Supply inputs to NGOs, orchard growers, private 

companies, etc 

Best Quality of Peaches Certified cherries saplings are available Certified almond saplings are available 

 نهار هاف پیرندف ال دیق شد  بادام  مرجرد است  نهار هاف پیرندف ال دیق شد  گی س مرجرد است

 دست انجمن های قرویه ااوان  ون غرب:

 زون غرا متشک  از انجمن های ذی  است:

 اعضا (  ۱۱.  انجمن قوریه داران هرات     ۱

 قرویه های مااوی مرجرا:

قاوریاه هاای ماادری ذیا   ۳انجمن قوریاه داران ماذکاور دارای  
 میباوند:

باه   ۳تعداد مجموعی موجود قوریه جات  مادری خسته سنگی ها  
 درخت  ۱۱۱۱تعداد  

   ۱تعداد مجموعی موجود قوریه های  مادری مایاوه جاات گاوواتای 
 درخت  ۱۱به تعداد    

باه    ۱تعداد مجموعی موجود قوریه های  مادری پایه های سیب  
 تعداد پایه ها   ۳۳۱تعداد  

 محصرالت عمده:

محصوالت عمده  تصدیقی اناجامان هاای زون غاربای عاباارت از  
سایاب و پاایاه هاای ماادری سایاب هساتاناد.   ،گیعس  ،آلو ،وفتالو
 همچنان

انجمن قوریه داران مذکور تعداد زیادی بته های زینتای و درخاتاان 
 را تولید میکنند.

 خدمات:  

 فروش پندکهای با کیفیت و تصدیقی

 فروش نهالهای تصدیقی

 فروش بته های زینتی و نهار های جنگلی

غیر دولتی، باغداران، کمکنی های والاصای  تهیه مواد به مؤسسات
 و غیره

                 

 شفالالر با کیفیت عالی
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1- Hirat:   NGA انجمن هرات                                                                      -۱ Add: 

Directorate of Agriculture,Herat Province ریاست؛ زراعت  هرات                  واوی :  

Cell:+    93(0)773000383 +                                   ۱۳) 0(۱۱۳۱۱۱۳۱۳:    نمبرمبایل

Email:   nga_herat@yahoo.com  

West NGAs 

Grape saplings available in West NGAs    در انجمن هاف قرریه داران غرب مرجرد استانگررنهار هاف  

2- Hariva :   NGA هریرا                                                                                           انجمن  -۲  

Add:Sar i Jangal, Guzara Distr ict, Herat            منرقه سرجنگ ، ولسوالی گذره،  هرات :  اویو

Cell:+    93(0)708462422 +                                                      ۱۳) ۱(۱۱۱۱۱۲۱۲۲:  نمبرمبایل

Email:   nga_herat@yahoo.com           

1 

2 

                  

غربتقسبمات انجمنهای قرویه ااوان او  ون   

 انجمنهای غرب
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Name:                                               Abdul Sattar “Mubariz” 

Sapling production Experience:    16 years 

Position in ANNGO:                        BoD Chairman 

Province :                          Kabul  

 “مبارز”عبدالسالار اسم :                   

 سار ۱۲ سابقه قوریه داری:  

  رئیس هیأت مدیر  ممقا    سمت در ممقا :    

 کابروالیت :                 

Name:                                           Essa Jan ”Atteq Ubdiani” 

Sapling production Experience:      16 years 

Position in ANNGO:                     Deputy of BoD 

Province :                                  Nangarhar 

 

Name:                                           Shah Mohammad  ”Muhaqiq” 

Sapling production Experience:    19 years 

Position in ANNGO:                     Finance of BoD 

Province :                                       Baghlan 

 “محقق”شا  محمد اسم :                  

 سار  ۱۹ سابقه قوریه داری: 

 هیأت مدیر  ممقامسؤر مالی سمت در ممقا :    

 بس نوالیت :                  

Name:                                            Haji Mohammad  Shafi ”Faizi” 

Sapling production Experience:   17 years 

Position in ANNGO:                     Encourage fund raising Incharge  

Province :                                     Kandahar 

 “ایضی”حاجی محمد شفیع  اسم :                 

 سار  ۱۲ سابقه قوریه داری: 

 هیأت مسؤر جلب منابع مالی سمت در ممقا :      

 مدیر  ممقا                        

 قندهاروالیت :               

Name:                                 Haji Mohammad  Akram ”Hashimi ” 

Sapling production Experience:      41 years 

Position in ANNGO:            Foreign relationship Incharge of BoD 

Province :                             Balkh 

 

 “هاشمی”حاجی محمداکرم اسم :                  

 سار ۸۱سابقه قوریه داری: 

 هیأت مسؤر ارالباط خارجی سمت در ممقا :      

 مدیر  ممقا            

 بلخوالیت :               

Name:                                 Abdul Nasir  “Haidari” 

Sapling production Experience:      23 years 

Position in ANNGO:            Marketing Incharge of BoD 

Province :                            Herat 

 

 “حیدرف”عبدالنا راسم :                  

 سار ۲۳سابقه قوریه داری: 

 هیأت مدیر  ممقامسؤر بازاریابی سمت در ممقا :      

 هراتوالیت :                

Name:                                  Haji Salih  Mohammad 

 Sapling production Experience:     12 years 

Position in ANNGO:             Clerk of BoD 

Province :                            Ghazni 

 

 حاجی  الح محمد اسم :                 

 کاله  ۱۲سابقه قوریه داری: 

 هیأت مدیر  ممقامنشی   سمت در ممقا :    

 غزنیوالیت :                

 “عالیق عبدیانی” عیسی جاناسم :                   

 سار ۱۲ سابقه قوریه داری:  

  معارن هیأت مدیر  ممقا    سمت در ممقا :    

 ننگرهاروالیت :                 
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Name:                             Zainulahbudin “Noor” 

Work Experience:     Since 1990 worked  in  Horticulture  sector  

  and management with National and  

  international organizations.   

Position in ANNGO:      ANNGO  General Manager  

Education:             B.Sc of Horticulture, Kabul university           

Name:                                Sharafuddin “Sharaf” 

Work Experience:    Since 1985  worked  in  Horticulture  sector  

   and management  with National and  

   international organizations.   

Position in ANNGO:        Head of Regulatory Services 

Education :       M.Sc, Soil Sc, Dokuchaev  

   unniversity, Ukraine               

Name:                                    Mohammad Muzafar “Athar” 

Work Experience:    Since 2005  worked  in  Horticulture  sector  

   and management  with National and international  

   organizations.   

Position in ANNGO:        Head of Technical Service                             

Education:   Bachelor, Agriculture Faculty,  

   Faisal abadad  university       

Name:                               Nazifullah “Hussaini” 

Work Experience:      Since 2007  worked  in  Horticulture  sector  

  with National and international organizations 

Position in ANNGO:        Senior Field Inspector   

Education:  Bachelor,Agriculture Faculty, 

  Nangarhar univerisity                  

Name:                               Mohammad Talib “Sultani” 

Work Experience:       Since 1998  worked  in  IT 

  and management  with National and international  

  organizations 

Position in ANNGO:        Database & Information Resources Manager      

Education :           Bachelor، PCIS university             

Name:                                 Ahmad Zahir “Arabzai” 

Work Experience:       Since 2007 worked  with National and  

    international organizations 

Position in ANNGO:         Procurement & Marketing Manager    

Education :             Baccalaureate                     

Name:                                Atiqullah  “Besmil” 

Work Experience:       Since 1996 worked  with National and  

     International organizations 

Position in ANNGO:        Finance and Admin  Manager      

Education :                     Master , Bakhtar university               

 “نرر” زین العابدین اسم :                  

            بدینسر در بخش باغدارف  ۱۹۹۰از سار  تجربه کاری:         

   ر  منجمنت در دااالر ملی ر بین لمللی ر ملر مالحد          

   ایفاف رظیفه نمرد  است          

 رئیس اجرائیه  سمت در ممقا :       

 لیسانس، هارالیکلچر پرهنځی زراعت  تحصیالت :           

 پرهنالرن کابر                         

 “شرف”شرف الدین اسم :                  

بدینسر در بخش مخاللف زراعت در  ۱۹۴۲از سار تجربه کاری:          

   ایفاف  رزارت زراعت  دااالر ملی ر بین لمللی           

    رظیفه نمرد  است          

 ال دیقی  گرام مسؤر پررسمت در ممقا :        

ماسالر، خاکشناسی از پرهنالرن دکرچایف  تحصیالت :             

 جمهرریت ارکراین

 “اطهر”محمد مظفر اسم :                  

          بدینسر در بخش باغدارف ر   ۲۰۰۲از سار  تجربه کاری:         

ایفاف  منجمنت در دااالر ملی ر بین لمللی ر ملر مالحد           

     رظیفه نمرد  است          

 مسؤر خدمات الخنیکیسمت در ممقا :       

 “حسینی”نظیف هللا اسم :                   

بدینسر در بخش مخاللف زراعت در   ۲۰۰۲از سار  تجربه کاری:         

    ایفاف رظیفه نمرد  استدااالر ملی ر بین لمللی           

 الفالیش ارشد ساحرفسمت در ممقا :      

 لیسانس از هارالیکلچرپرهنځی زراعت تحصیالت :           

 پرهنالرن ننګرهار         

 “سلطانی”محمد طالب اسم :                 

بدینسر در بخش  مخاللف در دااالر  ۱۹۹۴از سار تجربه کاری:         

   ایفاف رظیفه نمرد  استملی ر بین لمللی ر ملر مالحد          

 مسؤر معلرمات ر الکنالرژف  سمت در ممقا :      

 لیسانس از  پرهنالرن پی سی آف اس تحصیالت :            

 “عرب زف”احمد ظاهر اسم :                  

بدینسر در بخش مخاللف در    ۲۰۰۲از سار     تجربه کاری:     

  ایفاف رظیفه نمرد  استدااالر ملی 

 مسؤر خریدارف ر بازاریابی سمت در ممقا :      

 بکلرریاتحصیالت :           

 “بسمر”عالیق هللا اسم :                  

بدینسر در بخش  مخاللف در  ۱۹۹۲از سار تجربه کاری:         

   ایفاف رظیفه نمرد  استدااالر ملی ر بین لمللی 

 مسؤر مالی ر ادارف  سمت در ممقا :      

 از ادار  الجارت در پرهنالرن باخالر ماسالرف تحصیالت :           
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Almond بادام 

                  

  احات تحت  ذو  اااا او اعغانسوان
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Almond Flowering time in Kunduz 

  مان  ل کران  اااا او کنُد 
Flowering Time 

  مان  ل کران

Variety 

 ووایوم
Feb-ادر March-حرت 

Early Flowering Ac-

cessions 

کلون های که وقتر گ  می 

 کنند 

Sattarbai Sais Kunduz   ستار بایی سایز کندز         

Shakh-i-Buz Safid واخ بز سفید         

Qaharbai قهار بایی         

SattarbaiI Chobak ستار بایی چوبک         

Kaghazi Chahar Dara کاغذی چهار دره         

Kaghazi Sia Dana کاغذی سیاه دانه         

Khairodini خیرالدینی         

Sattarbai Doum ستار بایی دوم         

Qambari Kunduz قمبری کندز         

Qambari قمبری         

Sattarbai N°4 ستار بایی نمبر چهارم         

KAF کف         

Kafmal   کف مار         

Medium Flowering         

Accessions 

 کلون های گ  کننده متوسط 

Sattarbai Guldar ستار بایی گ  دار         

Sattarbai Mumtaz ستار بایی ممتاز         

Nonpareil  نن پیری         

Sattarbai Bakhmali ستار بایی بلملی         

Kheraji خراجی         

Sattarbai Lashmak ستار بایی لشمک         

Carmel  کارمی         

Qaharbai Aykhanum قهار بایی ای خانم        

Late Flowering Acces-

sions 

کلون های که زمان گ  کردن 

 آن دیرتر است 

 

Du Maghza Spin دو مغزه سکین         

Shir Bai ویر بایی         

Tuonu تونو         

Genco جینکو         

Supernova سوپر نووا         
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ALMOND  

Almond is one of the major crop of Afghanistan and large 

number of local varieties available in the country. The soft 

shelled almonds of Afghanistan are famous throughout the 

world. The almond growing areas in Afghanistan are 

Takhar, Kunduz, Baghlan, Gazni, Samangan, Balkh, Sar-i-

Pul, Kabul, Parwan, Logar, Zabul, Uruzghan, Herat and 

Helmand provinces. All these provinces have prefect 

climatic conditions for almond production. All of the local 

the almond accessions are self sterile. The Self-fertilizing           

late-flowering varieties are Genco, Tuono, Supernova and 

Lauranne . The harvest takes place between July and 

August, depending on the cultivar. Traditionally fallen 

fruits are picked up from the ground. 

 

  اااا 

بادام یکی از محصوالت اساسی افغانساتاان اسات کاه  تاعاداد زیااد 

انوا  محلی آن  در کشورموجود است. بادام کاغذی افاغاانساتاان در 

سراسر جهان مشهور است. ساحات بذر بادام در افغانستان والیاات 

تلاار، کانادز، باغاعن، غازنای، ساماناگاان، بالاخ، سارپا ، پاروان، 

لوگر،زاب  و ارزگان، هرات و هلمند می باود. تمام این والیاات از 

ورایط اقلیمی خوبی برای تولید محاصاوالت باادام بارخاوردار مای 

باوند. تمام انوا  محلی بادام ها خودبارور هساتاناد. باادام هاای کاه 

خود بارور بوده و اغلب دیرتر وگاوفاه مای کاناناد عاباارت اناد از   

Genco, Tuono, Supernova and Lauranne .   کااار جااماا

آوری محصوالت در ماه های جوالیی و آگسات صاورت مایاگایارد 

البته بستگی به  نو  دارد بشک  عنعنوی بادام هاای افاتااده بارروی 

 زمین جم  آوری میگردند.

 Qambari                                                                                                         قمبری Sattarbai Mumtaz                                                                                  ستاربای ممتاز 
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Sattarbai Clone 771                                                                       ۱۱۱ستاربایی کلون 

AFGHAN VARIETIES 

Sattarbai Group 

The cultivars are grown in all almond growing areas of 

Afghanistan. This group consists over 541 mother trees 

are present in the MSNs of NGAs. The cultivars are 

early flowering, soft shelled. Green fruit size is 

medium to large and moon shaped. The dry fruit 

endocarp is thin. The kernel is small size and thin. The 

kernel is light brown. The average price per 7 Kgs in 

local market is between 80 to 90$. 

Mostly used for direct consumption. This group 

consists of top export quality almonds of Afghanistan. 

These are one of the attractive and premiere export 

qualities for international markets and are exported to 

India, UAE and Central Asia. 

Sub-clones of Sattarbai; 

The group consists of sub-clones of Sattarbai 

which includes Sattarbai Bakhmali, Sattarbai 

Guldar, Sattarbai No.4, Sattarbai Sais, Sattarbai 

Sufi and Sattarbai Doum. 

Fruit is moon shaped and is medium to large in size. 

The endocarps in most of the clones are thin. The 

kernel is either moon shaped or narrow elliptic and 

small. Kernel is yellow brown to red brown. 

The mentioned clones have good local and 

international market.  

Sattarbai Clone 1001  ۱۱۱۱ستاربایی کلون                                                             

 انراع  اااا های اعغانم 

  روپ  واو  ایم

این  نو  از بادام ها در تمام ساحات تحت باذر باادام در افاغاانساتاان 

درخات ماادری کاه در  541بذر میگردند. ازاین گروپ بیشاتار از 

قوریه های مادری انجمن های قوریه دارن موجود هستند.  اناواعای 

که زود وگوفه می کنند پوست نرم می باوند. اندازه میوه سبز رنگ 

 آن متوسط و دایره وی مانند ماه( می باود.

حلقه داخلی میوه خشک بسیار نازک است. مغز میوه اناداره خاورد  

داوته و نازک است ورنگ رووان نصاواری دارناد. قایامات اوساط 

دالر امریکاایای  ۱۱تا  ۱۱هفت کیلوگرام آن در بازار های محلی از 

 می رسد.

معموالً جهت مصرف مستقیم استفاده میگردد.  این گروپ ماتاشاکا   

از بادام های با کیفیت عالی صادرات بادام افغانستان است. اینها  از 

انوا  مرغوا و برجسته وبا کیفیات صاادرات ماارکایات هاای بایان 

المللی هستند و به کشور های هندوستان، اماارات ماتاحاده عاربای و 

 آسیای میانه صادر می گردند.

 کلون های فر ی ستاربای

این گررپ مالشکر از کلرن هاف ارعی سالار بتاف استت کته شتامتر 
، ستالتاربتاف  2سالار باف بخملی، سالارباف گلدار، سالارباف شتمتار  

 سایز، سالارباف  رای ر سالارباف درم می شرد.

میر  مهالابی شکر برد  ر انداز  آن مالرسط الا بزر  استت.  حتلتقته 
داخلی  اغلب کلرن ها نازک می بتاشتد.  هتریتک ازمتستزهتا حت ر 
شکر ر یا نازک بیضرف  ر کرچتک هستالتنتد.  متستز آن ن ترارف 

 مایر به زرد ر یا ن رارف مایر به سرخ است. 

کلرن هاف ماللکر  بازار هاف خترب متحتلتی ر بتیتن التمتلتلتی بتراف 
 اررش دارند. 
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Qaharbai Group 

The origin of the group is almond growing areas of 

Afghanistan. Mother trees of the group are present in all 

MSNs. 

The group is earliest flowering among all other groups of 

almond in Afghanistan. Shell of the nut is semi-hard. Kernel is 

Narrow Elliptic shaped medium sized and yellowish brown in 

color. 

The local and international market demands the whole nut for 

direct consumption. The group is exported to India, Pakistan 

and central Asia. 

Miscellaneous Group 

This group of local accessions is grown in Kunduz, Balkh, 

Baghlan & Samangan provinces. The group is early flowering. 

The resistance to cracking of the group is low (soft shelled). 

Kernel is elliptic or crescent shaped medium sized and red 

brown to dark chest nut in colour. 

The accessions in the group are used for direct consumptions 

and have good local market and international market, sold in 

neighboring countries. 

 

IMPORTED VARIETIES   

Nonpareil & Carmel Group 

It’s one of the medium flowering and high yielding group. Its 

performance is impressive in most of the non-almond growing 

areas .Carmel and Nonpareil are semi-soft shelled. Nut is 

medium and flat. For better performance and yield Nonpareil 

is planted with Carmel 

All the group varieties are processed for confectioneries and 

are locally used for direct consumptions. Nonpareil can be 

treated with salt and fried for value addition in the north of 

Afghanistan. 

 Genco, Supernova & Tuono Group; 

It’s one of the late flowering and high yielding group. Its 

performance is impressive in most of the              non-almond 

growing areas. Nut is medium and flat. Genco, Supernova and 

Tuono are hard shelled and flat nut as well. The members of 

the group are self-fertile. 

All the group members are processed for confectioneries and 

are locally used for direct consumptions.  

  

 گروپ قهاربای 

منشا ر مبدأ این گررپ ساحاالی الحت بلر بادام ااتستانستالتان استت. 

درخالان مادرف این گررپ در المام  قرریه هتاف متادرف مترجترد 

 اند.

این گررپ در میان المام انراع بادام ااسانسالان زردالر شگراته متی 

کنند. پرست بادام ایتن نترع نتیتمته ستختت استت. شتکتر متستز ان 

بیضرف باریک برد  ر انداز  آن مالرسط با رنگ  زرد متایتر بته 

 ن رارف است.

در بازار هاف محلی ر بین المللی القاضاف مارکیت براف م رف 

مسالقیم  المام مسززیادبرد  ، مح رر این گتررپ بته کشترر هتاف 

 هندرسالان، پاکسالان ر آسیاف مرکزف  ادر می شرد.

 گروپ متفرقه 

، بلخ، بس ن، سمنگان انراع محلی این ررایالی ها در رالیات کندز

بلر میگردد این گررپ زردالر گر میکنند مقارمت در مقابر اشتار 

کمالر برد  یعنی پرست نرم دارند متستز ان بتیتضترف ر یتا حت ر 

شکر ر داراف سایز مالرسط برد  ر رنگ ن رارف مایر به سترخ 

 الیر  میباشد.

انراع در این گررپ براف اسالتفتاد  مستالتقتیتم استالتعتمتار متیتگتردنتد  

مارکیت عالی داخلی ر بین المللی دارند در کشرر هتاف هتمتستایته 

 به اررش میرسد.

 نانپیلایر و کارمل گروپ:

یکی از گررپ هاف مالرسط گتر کتنتنتد  ر در گتررپ بتلتنتدالتریتن 

حا ر بشمار میتررد.  عتمتلتکترد ایتن گتررپ بستیتار مترثتر در 

ساحات بلر غیربادام است.  مسز مالرسط ر همرار استت.  بتراف 

 عملکرد ر حا ر بهالر نانپیلایر با کارمر بلر گردد.  

المام ررایالی هاف این گررپ براف م ارف شیرینی باب پررسس 

میگردد ر بشکر محلی براف اسالفاد  مسالقیم اسالتفتاد  متیتشترد. در 

شمار ااسانسالان نانپیلایر براف  ارزش یابی میالرانتد کته بتا نتمتک 

 معامله شد  ر سرخ گردد. 

 سوپرنووا و تیونو: ،گروپ جینکو

این یکی ازگررپ دیر گر کنند  برد  ر بلندالرین حتا تر را دارا 

است.  کارایی بسیار مؤثر در بستیتارف از ستاحتات غتیتر بتلرف 

سرپترنتررا ر  ٫بادام است.  مسزآن مالرسط ر همرار است.  جینکر

الیرنر از جمله سخت پرسالان هسالند ر همچنان مسز همرار دارنتد.  

اعضاف این گررپ خردباررر هسالتنتد.  التمتام ررایتالتی هتاف ایتن 

گررپ براف م ارف شیرینی باب پتررستس متیتگتردد ر بشتکتر 

 محلی براف م رف مسالقیم اسالفاد  میشرد.
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ALMOND ROOTSTOCKS 

GF677 

Natural hybrid of “P. persica x P. amygdalus” and released 

in 1960. Young shoots are green, grown upright and 

produce feathers. Is a very vigorous rootstock, with high 

grafting compatibility and promoted elevated productivity. 

The rootstock is suitable for dry and calcareous soils with 

high percentage of lime. It is sensitive to waterlogging 

(less than peach seedlings), is fairly resistant to 

Phytopthora and very susceptible to Agrobacterium 

tumefaciens, Armillaria and root knot nematodes. Good 

fruit quality is observed on almost all kind of soils. Its 

productivity is slightly reduced if trees are grown on fertile 

soils, in high density orchards and if grafted with early and/

or vigorous varieties.  GF677 is difficult to propagate by 

traditional methods and  it must be propagated by micro 

propagation (in vitro), and it is  one of the most popular 

rootstock in Europe. It performs well in poor dry and 

calcareous soils. Despites these favorable traits GF 677 is 

excessively invigorating on fertile soils and summer 

pruning is required to balance the tree.  

 

Bitter Almond 

The rootstock commonly used in all nurseries is bitter 

almond. It is suitable for well drained soils and do not 

tolerate wet conditions. It performs well in poor soils and 

drought also active lime content exceeding 12%.  

It is sensitive to nematodes, crown gall, oat-root fungus, 

and crown rot. 

 

GF 677 mother trees  in Badam bagh Micro propagation of  GF677 

در بادام باغ  ۱۱۱درختان مادری جی اف   

۱۱۱تکثیر کوچک جی اف   

 پایه های مادری  بادام:

 :۷۶۶جی اف  

 ۱۹۲۰در ستار    ”P. persica x P. amygdalus“دررگه طبیعتی 

پخش شد  است.  نرد  هاف جران سبز هستالتنتد بشتکتر مستالتقتیتم رشتد 

نمرد  ر الرلید شاخچه ها میکند.   یک پایه مادرف بسیار قرف است با 

الرااق بلند پیرند ر به حا ر دهی عالی رشد نمرد  است.  ایتن  پتایته 

مادرف براف خاکهاف خشک ر آهکی با ای دف باالف آهک متنتاستب 

است.   در قسمت غرقاب  بسیار حساس است ) کمالر نستبتت نتهتالتی 

شفالالر ؛ نسبالا مقارم در مقابر اایتالتراتالترا استت ر بستیتار حستاس در 

مقابر  اگرر بکالریم الرمیفیشنز؛  ارمی ریا ر نیماالردهتاف  دکتمته یتی 

ریشه است.  کیفیت خرب میر   ب ررت کر در المام  انتراع ختاکتهتا 

مشاهد  شد  است.  حتا تلتدهتی آن  اگتر در ختاکتهتاف حتا تلتختیتز 

بلرمیشرد؛ در باغات مالراکم ر اگر با ررایالی هتاف زردرس ر قترف 

مشکر است لریعه ررشهاف  ۲۲۲پیرند گردد کاهش مییابد.  جی اف 

عنعنرف الکثیر شرد ر این باید  لریعه الکثیر کرچک الکتثتیتر گتردد ر 

یکی از پایه هاف بسیار مشهرر در اررپا است. در خاکهاف ضتعتیتف 

خشک ر آهکی عملکرد خرب دارد.  بارجرد این  فتات خترب جتی 

بسیارزیاد مقارم در خاکهاف حتا تلتختیتز استت ر نتیتاز بته  ۲۲۲اف 

 شاخبرف الابسالانی براف العادر  نبات  دارد.  

 

 بادام تلخک:

پایه هاف که در المام قرریه جات اسالعمار میگردد  بادام اللخک است. 

درخاکهاف خرب زهکشی شد  مناستب استت ر در حتالتت مترطترب 

مقارمت ندارد.  در خاکهاف ضعیف ر خشک همتچتنتان متقتدار آهتک 

ای د عملکرد خرب داشاله است.  در مقابر نیماالردها؛ بسمه  ۱۲اعار 

 هاف ریشه؛ انگس ریشه  ر پرسیدگی ساقه بسیار حساس است.  
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Sattarbai Sais Kunduz 

Qaharbai Aykhanum 

Sattarbai Doum ستار بایی سایز کندز ستار بایی دوم 

 واخ بز سفید  قهار بایی ای خانم 

 Khairodini ویر بایی خیر الدینی

Shak-i-Buz safid 

Shir bai 
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Sattarbai Bakhmali Sattarbai Guldar 

Kaf Sattarbai Guldar 

Kafmal Sattarbai Sais Zuhrabi 

 ستار بایی گلدار ستار بایی بلملی

 کف ستار بایی گلدار

 ستار بایی سایز ظهرابی  کف مار
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Clone No.    کلرن نمبر Variety name    ناا ووایوم Province   والیت 

Average International Market 

Price/7Kgs  in AFs 

 او ط قبمت ماوکبت  بن ادمللم 

AFG1001  SATTARBAI MUMTAZ Kunduz 4233 

AFG0771  SATTARBAI MUMTAZ Kunduz 4200 

AFG0168  SATTARBAI MUMTAZ Kunduz 3833 

AFG2008  SATTARBAI BAKHMALI Samangan 3300 

AFG2006  SATTARBAI GULDAR Samangan 3267 

AFG0157  SATTARBAI GULDAR Samangan 3050 

AFG0159  SATTARBAI BAKHMALI Samangan 2900 

AFG1002  SATTARBAI DOUM Kunduz 2383 

AFG0774  SATTARBAI YAQUBI Kunduz 2267 

AFG2009  MARAWAJA MAIDA DANA Samangan 1733 

AFG0154  SATTARBAI NO.4 Balkh 1717 

AFG0143  MARAWAJA MAIDA DANA Balkh 1717 

AFG0164  SATTARBAI SAIS KUNDUZ Kunduz 1700 

AFG1007  DU MAGHZA SPIN Kunduz 1700 

AFG0142  QAMBARI Kunduz 1667 

AFG0772  QAMBARI KUNDUZ Kunduz 1633 

AFG0155  SHAKH-I-BUZ SAFID Balkh 1567 

AFG0165 MARAWAJA DU MAGHZA Kunduz 1483 

AFG0172  QAMBARI KUNDUZ Kunduz 1467 

AFG0146  QAMBARI KUNDUZ Balkh 1467 

AFG0847  KAJAK SAMANGAN Samangan 1417 

AFG0780  QAHARBAI HAZRATAN Kunduz 1417 

AFG0160  QAHARBAI Samangan 1400 

AFG0773  KAFMAL Kunduz 1400 

AFG0156  SATTARBAI SAIS TALKHAK Samangan 1383 

AFG0170  SATTARBAI SAIS TALKHAK Kunduz 1383 

Almond price assessment by Afghanistan Almond Industry Development Organization (AAIDO) experts & traders in 2012 

                 

انکشاف صننت بادام افغانستان  مؤسسهار یابی قیمت بادام  رینه   
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Apple سیب 

                 

  احات تحت  ذو  بی او اعغانسوان
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Apple ripening time in Kabul  

 وقت پخوه شدن  بی او کا ل

Variety                                          ووایوم

     

Clone No 

 کلرن نمبر
July-جر ا August-ا د September-نبله  October-مبزان 

Anna                                                             انا

    
IMP7273                 

Nazak Badan                                      نازک بدن

      
AFG0479                 

Saturn                                                      سترن

      
IMP7235                 

TOR KULU                                        تور کولو

      
AFG0104                 

Treco Gala                                         تریکو گاال

     
IMP7254                 

Gala                                                            گاال

     
IMP7233                 

Mitchgla Mondial Gala      میتچیگع موندییار گاال

          
IMP7209                 

Mutsu                                                       متسو

     
AFG0111                 

Royal Gala                                          رای  گاال

      
AFG0110                 

Piros                                                      پایروس

     
IMP7211                 

Galaxy                                                 گع کسی IMP7240                 

Rakhsh                                                      رخش AFG0127                 

Double Red Delicious                  دب  رید دیلیشیز  AFG0109                 

Lebnani Sorkh  سرخ                                 لبنانی

     
AFG0108                 

Lebnani Zard                                      زرد لبنانی  AFG0107                 

Fuji                                                          فوجی IMP7237                 

Heise-Fuji Benishogun     هسی فوجی بینی وو گن

     
IMP7210                 

Red Chief                                            رید چیف AFG0101                 

Cripps Pink                                     کرسب پینگ AFG5036                 

Blushing Golden                           بلشینگ گولدن

    
AFG0102                 

Golden Delicious Starkspur گولدن دیلیشیر ستارک سکر IMP7207                 
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IMPORTED VARIETIES 

The group consists of Fuji, Heise-Fuji Benishogun, Anna, 

Double Red Delicious, Red Chief and Saturn, Treco Gala, 

Gala, Mitchgla Mondial Gala, Mutsu, Royal Gala, Piros, 

Galaxy, Cripps Pink, Blushing Golden and Golden Delicious 

Starkspur. All the varieties in the group are either imported 

from USA or Europe. A short description of each member of 

the group is given below; 

Fuji Group; 

Fuji variety is cross between two classic American apple 

varieties - Red Delicious and Virginia Ralls Janet. Fuji 

apples contain between 15 to 18 percent sugar levels, making 

them one of the sweetest varieties available. Fuji apples are 

typically large in size and have a long shelf life compared to 

other apples. Fuji apples can last between 5-6 months when 

kept refrigerated. 

The appearance of the variety is Reddish stripes and slight 

red blush over yellow background color. Texture & Firmness 

is Firm and fine grain, very juicy. Internal Character is 

Creamy white, Flavor is crisp with a sugary-sweet flavor that 

resembles that of freshly pressed apple juice 

Shape is generally round, Size is medium to large and is used 

for fresh eating very good for salads, pies, baking & freezing. 

The variety Fuji  is newly introduced in a few MSNs. It 

blooms mid-season and matures late compared to many other 

imported varieties. 

 

 فوجی Fuji Fuji فوجی

 ووایوم های واواشده )خاوجم(: 

این گروپ متشک  از فوجی، هیسی، فوجی بیشنوگن، انا، دب  رید دیلیشاز، 

رید چیف و سترن، تریکو گاال، گاال، میچ گاال، مندیار گاال، موتسو، رویار 

گاال، پیروز، گعکسی، کرپی پنک، بعونگ گاولادن و گاولادن دیالایاشایای 

 ستارک سکر.

تمام انوا  این گروپ یا از کشور ایاالت متحده امریکا و یاا از قاارا اروپاا 

وارد می گردند. هر ورایتی این گروپ به صاورت مالاتاصارذیاع تشاریاح 

 گردیده اند. 

  روپ عرجم 

نو  فوجی کراس بین دو نو  از سیب کاعاسایاک اماریاکاا ای یاعانای سارخ 

خوش مزه  رید دیلیشیی( و ورجینیا رالز جانت است. سایاب هاای فاوجای 

فیصد سرح وکر می باود که ایان ویایگای آناهاا را باه  ۱۱الی  ۱۱دارای 

ویرین ترین نو  سیب که در دسترس است، تبدی  کرده اسات. سایاب هاای 

فوجی اغلب دارای اندازه های دراز تری هستند و در مقایسه با سا ر اناوا  

سیب ها از ظرفیت نگهداری باالتر برخوردار اند. سایاب هاای فاوجای در 

 ماه دوام نمایند. ۱تا  ۱صورت نگهداری در جاهای سرد، می توانند برای 

رنگ و نمای ظاهر این نو  از سیب ها ما   به خط های سرخ گاوناه باوده 

که بر پی منظر زرد رنگ قرار می گیرند. ساختار وسلتی آن  و سافاتای

  سلتی( آن ثابت، دانه دارو بسیار آبدار می باود. وییگی داخلی آن ماایا  

 به سفید است و طعم آن ویرین که با آا میوه تازه سیب وباهت دارد. 

وک  این سیب اغلب گرد است، اندازه آن از متوساط الای بازرگ و بارای 

مصرف به عنوان میوه تازه، برای استفاده برای تهیه سااالدهاا، کایاک هاا، 

 پلتن و سرد نگه داوتن بسیار مناسب است. 

نو  سیب فوجی به تازگی در چند قوریه های مادری معرفی وده است. این 

نو  در وسط فص  وگوفه می کند و در مقاایساه باا دیاگار اناوا  وارداتای 

 دیرتر پلته می وود. 

                 



40 

  

 Red & Goden Delicious Group; 

Red Delicious apple is also called locally Lebnani Sorkh. It’s 

one of the most famous, delicious and bright red colour 

American apple varieties. Cropping is heavy, mid late season 

flowering, self-fertile and tree vigor is medium. Fruit colour 

is red while flesh is white. Consumers in Afghanistan like it 

for fresh consumptions. It is resistant to cedar apple rust, 

mildew, fire blight. 

Low Chill Group; 

Anna is the low chill variety. A very early season red colored 

Golden Delicious style apple variety, noted for its very low 

chill requirement of less than 300 hours. Its performance is 

good in eastern Afghanistan and comes to the market at the 

time when there are no local apples in the market. It is heavy 

cropping and self-sterile. 

Gala Group; 

This group consists of medium early varieties. 

Gala is one of the most widely-grown apple varieties, with a 

sweet pleasant flavour, and good keeping qualities. The Gala 

Apple is a cross between Kidd’s Orange Red and Golden 

Delicious Apples.  The Gala was first introduced from New 

Zealand in 1965.  It has a sweet, creamy, yellow flesh.  It is 

great eaten fresh and is excellent for many culinary uses. 

The Galaxy Gala apple is medium in size with a juicy and 

moderately firm flesh. This variety has a high yield, maturing 

from the middle to late in the season. Galaxies have a yellow 

ground color with dark red to purple over the yellow. The 

Galaxy Gala apple is a natural mutation of the standard Royal 

Gala, and was discovered in 1985. 

Gala                                                                                                                   گاال

  روپ  رخ و طالئم خرش مزه ) رددن ایلبشبس(

رید دیلیشی  سیب سرخ مزه دار( بصورت عامیانه به نام سیب سرخ لاباناانای  

نیز یاد می وود. این یکی از مشهورترین، خوش مزه ترین و باا رناگ سارخ 

روون از نوعی سیب های امریکا ی است. حداوسط باروری آن بلند است، در 

وسط آخرفص  وگوفه می کند، خودبارور است و نموی درخت متوسط اسات. 

رنگ میوه اش سرخ است در حالیکه رنگ مغز  گووت( آن سفیاد مای بااواد. 

مصرف کنندگان در افغانستان این نو  سیاب را بارای مصارف مساتاقایام مای 

پسندند. این سیب در برابر سرخی سدر  سرو( سیب، آتشک وپوپنک مقااومات 

 دارد.

  روپ  ا  رای کم 

انا یک نو  که به سردی کم ضرورت دارداست.  یکی از انوا  زودرس باوده 

سرخ رنگ مشابه به گولدن دیلیشیی است که به مشاهده رسایاده کاه ایان ناو   

ساعت میرسد. عملکرد این  ۳۱۱ضرورت به هوای سرد بسیار پایین کمتر از 

نو  در ساحات ورقی افغانستان بسیار باال و مناسب است و درست زمانای باه 

بازارها می رسد که هیچ نو  سیب های محلی در بازارها موجود نیاسات. ایان 

 نو  سیب بسیار حاصلده  بوده و خودباروراست. 

  روپ  اال:

این گروپ متشک  از انوا  متوسط  زودرس است.که به پیامااناه وسایا  کشات 

میگردد؛ دارای مزه ویرین؛ و کیفیت ناگاهاداوات خاوباتارمایابااواد. سایاب گااال 

و سیب گاولادن   Kidd’s Orange Redدورگه بین سیب های زرد بیروتی یا 

مایاعدی از کشاور  ۱۱۱۱دیلیشیی میباود . نو  گاال برای اولین بار در سار 

نیوزلند عرضه ود. قسمت گوواتای آن رناگ زرد کاریامای داواتاه کاه بارای 

مصرف تازه فوق العاده خوا میباود و بارای اهاداف آواکازخااناه نایاز ماوارد 

 استعمار خوا دارد.

سیب گعکسی دارای اندازه متوسط؛ جوسی و بروراوسط قسامات گاوواتای آن 

سلت میباود.  این ورایتی حاص  زیاد داوته و وقت پلته ودن آن ازوسط الی 

اخیر فص  میباود.  گعکسی رنگ سرح  زرد همراه باا سارخ تایاره ماایا  باه 

گعبی باالی رنگ زرد قراردارد.  سیب گلکسی گاالاز تغیر ناگهانای طابایاعای 

 کشف گردید.  ۱۱۱۱رویار گاالبمیان آمده ودر سار 

                  

Gala                                                                                                                   گاال
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Mitchgla Mondial Gala vigor  is strong. Its growth habit 

is half spread with opened angles within branches. The tree 

is a half-spur type. It bears essentially on 1 to 3years old 

wood like Golden Delicious. 

Good pollinators : Golden Delicious, Granny Smith, Red 

Delicious, Fuji. 

Chilling requirements: same as Gala standard Shape. The 

fruit is truncated conic, half elevated, very regular and 

ribbed like the original variety. 

Mitchgla Mondial Gala  has a very beautiful deep red 

striped blush covering 3/4 to 4/4 of the skin on a yellow-

orange background. Its colour is much more deep and bright 

than the original variety. 

 Firm, juicy, yellow, the eating quality are the same than the 

original variety. 

Size is identical than the original variety, the fruit size is 

medium to big, very homogenous. 

Excellent storage until March at 2°C and until May in 

Control Atmosphere. Mondial Gala Mitchgla is usually 

consumed from September to March. 

Yield is high and consistent. The tree is medium sensitive to 

fire blight, oidium and apple scab. The variety is early 

bearing with a precocious bud burst. 

Mitchgla Mondial Gala   میچ گاال مندیار گاال 

نموی بدنی قوی دارد.  عادت نمویی آن نیمه پهن باا مبچ  اال مندیال  اال 

زاویه های  باز واخها است.  این درخت نیمه سکر ماناناد اسات. بصاورت 

 اساسی در سه سالگی مانند گولدن دیلیشیز حاص  میدهد.

ریاد دیالایاشایاز و  ،گرده دهنده های خوا:  گولدن دیلیشیز، گرانی سامایات

 فوجی.

ضروریات هوای سرد: مشابه به گااال واکا  ماعایااری.  واکا  مایاوه آن 

ملروطی کوتاه، نسبتا بزرگ، بسیار ماناظام و جاناسایات آن دروات ماثا  

 ورایتی اصلی میباود.

میچ گاال مندیار گاال دارای رنگ بسیار دلکش، خط های سرخ تیره داوتاه 

تمام پوست  ذریعه دورنمای زرد نارناجای پاوواانایاده واده  ۱/۱تا  ۱/۳که 

است.  رنگ آن نسبت به ورایتی اصلی بسیار عامایاق و رووان مایابااواد.  

جوسی، زرد، کیفیت خوراکی آن مااناناد ورایاتای اصالای مایابااواد.   ،سلت

اندازه آن یکسان نظر به ورایتی اصلی است.  اندازه میاوه از ماتاوساط باه 

 بزرگ است. و بسیار متجانی است. 

درجاه سااناتای گاراد الای مااه مای در  ۲ذخیره عالی الای مااه ماارر در 

اتموسفیر تحت کنترور میباود.  مندیار گاال میچ گاال معموالً از ماه سکتمبر 

 الی مارر مصرف میگردد. 

حاص  آن زیاد و ثابت است. درخت این ورایتی در مقاب  امراض آتشک، 

و جرا سیب حساس میباود.  این ورایاتای زودرس باوده و زودتار  قارر

 وگوفه میکند.
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Saturn Group; 

Saturn is cross of Starkspur Golden Delicious x scab resistant. It 

is originated from England, United Kingdom in 1980 and 

developed by Dr Frank Alston. It has attractive fruit. The variety 

is either eaten fresh or good for juice extraction. The flavor 

quality is good and sweeter. It is heavy cropping and self-fertile. 

It is also planted as pollinator with other varieties. The variety is 

generally resistant to diseases. It is one of the early ripening 

varieties in the country. 

Red Chief Group; 

The variety is widely grown in the apple growing areas. Red 

Chief is a variety of intense red color, although not uniform and 

bright skin. It has an elongate shape with strongly marked lobes. 

It is hardly aromatic but of sweet, tender and firm flesh. It is 

consumed fresh. It is available in the markets in late September 

and it is sold, keeping all its quality, until June. 

Golden Delicious  apple  which is locally also called Lebnani 

Zard one of the most important apple varieties of the 20th 

century, both as a commercial variety in its own right, and as 

breeding stock for many other varieties.  The variety has very 

good flavor when home-grown. It is originated from West 

Virginia of US. 

Fruit colour is yellow. Flesh colour is white to greenish, greenish 

yellow or creamy. Fruit size is variable (mostly medium). 

Flesh texture is Crispy and Breaking. Flesh is juicy and good for 

fresh eating. The ripening period is very late. The cropping is 

heavy, partially self-fertile and good in pollinating other 

varieties. 

Red chief                                                         رید چیف Golden Delicious                                      گولدن دلیشیز Red Chief                                                رید چیف 

 گروپ سترن:

سالرن دررگه  سالارک سپر گرلدن دیلیشیز با سکب مقارم است.  از انگلنتد 

منشأ گرااله ر الرسط داکالر ارانک السالن انکشاف داد  شتد   ۱۹۴۰در سار 

است. این داراف یتک نترع متیترا جتلاب استت. ایتن نترع داراف قتابتلتیتت 

م رف به  ررت میر  الاز  ر یا الرلید جرس می باشتد کتیتفتیتت طتعتم آن 

خرب ر نسبالا شیرین است. حا ر خیزف عالی داشاله  ر ختردبتاررر استت 

ر همچنان ب فت گرد  دهند  دربین انراع دگر غرس متیتگتردد.  متعتمترال  

این ررایالی در مقابر امراض مقارم هست ر یتکتی از انتراع زردرس  در 

 کشرر بشمار میررد.

 گروپ رید چیف :

این ررایالی بشکر رسیع در ساحاالی نمر میکندکه مناطق بلرف سیب است.   

رید چیف یک ررایالی  داراف رنگ سرخ الیر  است؛ درضمن مشابه نبرد  

ر جلد شفاف دارد.  شکر دراز با گرشه هاف راضح مشاهد  شد .  متعتطتر 

قرف برد  بسیار شتیتریتن؛ نتازک ر  داراف گترشتت ستختت استت.  التاز  

بم رف میرسد.  در مارکیت ها در اراخر سپالامبر متیتستر استت ر التمتام 

 انراع در ررت اررش الی ما  جرن المام کیفیت خردرا حفظ میکند. 

به  ررت محلی به نام سیب زرد لبنانی نیتز یتاد متی سیب گولدن دلیشی  

گردد، یکی از مهم الرین ررایالی سیب در قرن بیسالم به شمار می ررد؛ هم 

از نکاله نگا  الجارالی ر هم از نکاله نگا  یک میر  مسالقر؛ ر نیز به عتنتران 

یک پایه الکثیرف براف بسیارف ررایالی دیگر. این نرع طعتم بستیتار خترب  

داشاله زمانیکه در  داخر خانه الربیه  شرد.  از ریرجینیاف جتنتربتی ایتاالت 

مالحد  امریکا منشأ گرااله است.  رنگ میر  زرد است.  رنگ گرشت سفید 

مایر به سبز؛ سبز زرد ریا کریمی.   انداز  میر  متالتفتارت بترد  )متعتمترال  

 مالرسط است 

ساخالار گرشت میر  شکنند استت.  گترشتت آن جترستی ر متنتاستب بتراف 

اسالفاد  الاز  خررف است. زمان پخاله شدن آن بسیار دیرالر است.  حتا تر 

دهی زیاد داشاله قسما  خردباررر بترد  ر گترد  دهتنتد  خترب بتراف انتراع 

 دیگر است. 
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The Royal Gala apple is a cross between Kidd's Orange and 

Golden Delicious apples which originated in New Zealand in 

1960. These apples ripen early in the season, starting about 

the middle of August. It is a juicy apple that can be eaten 

raw, baked into pies, used in a sauce and cut up into a salad. 

The Royal Gala apple grows to medium size, and has a 

rounded shape with red stripes and a yellow color 

underneath. The color can indicate the age of the apple since 

a light red coloring indicates that the apple was picked early 

on, and a dark red coloring indicates that the apple was left 

on the tree to come to full maturity. 

Pink Lady Group; 

The Pink Lady apple, also known as Cripp’s Pink apple, is a 

premium modern apple variety.  It was developed in Western 

Australia and is a cross between Golden Delicious and Lady 

Williams apples.  It has a white flesh and its flavor has a 

great balance of sweet and tart.  It is best eaten fresh and is 

an excellent dessert apple. 

Blushing Golden & Golden Delicious Starkspur Group 

Blushing Golden is high yield var iety in Afghanistan. 

Fruit is yellow with up to 50% of the fruit surface covered 

with a dirty orange-pink blush. Waxy yellow skin is rough, 

bruise resistant and will not shrivel even in storage. Flesh is 

yellowish white with a sub acid flavor and a fermented after 

taste. Shape is conic. A full rich flavor that develops in 

storage. 

The Golden Delicious Starkspur is a sport variety of the 

Golden Delicious. The Golden Delicious Apple came from a 

seedling of the Grimes Golden Apple in West Virginia.  It 

was introduced in 1900.  It has a crisp juicy flesh.  This apple 

is sweet and has a distinct flavor.   

و سیب گولدن دیلایاشایاز اسات   Kidd's Orangeدورگه بین   بی وویال  اال :

از  نیوزیلند  منشأ گرفته.  این ورایتای زودرس باوده کاه  ۱۱۱۱که  در سار 

پلته ودن آن از اواسط ماه اگست ورو  میشود.  یک سیب جوسی اسات کاه  

خام هم خورده وده میتواند، دربین کیک پلته میشود درساس ها مورد استفاده 

قرارگرفته وضمنا دربین سعد توته مایاگاردد.  سایاب رویاار گااال باه انادازه 

متوسط نمو میکند وک  گردبا خط های سرخ ورنگ زرد  قسمت تحتانی زرد 

دارد.   رنگ نشاندهنده عمر سیب بوده زمانیکه رنگ سرخ روون نشاندهناده 

جم  آوری سیب وقتتر صورت گرفته و رنگ سرخ تیره نشاندهناده  ایاناسات 

 که سیب تاموق  پلتگی کام  در درخت نگهداری وده است.

  روپ پبنک دبدی: 

سیب پینک لیدی،  ضمناً بنام سیب کرسپ پینک هم وناخته وده، یک ورایتای 

با ارزش باال و مرغوا میباود. این ورایتی سیب درقسمت غاربای اساتارالایاا 

انکشاف یافته و ازدورگه  نمودن سیب گولدن دیلیشایاز و سایاب لایادی ویالایام 

بوجود آمده است.  این ورایتی سیب دارای قسمت گووتی سفید و ذایقاه عاالای 

به نسبت داوتن موازنه عالی که بین ویرینی و تاروای دارد.  بارای اساتافااده 

 بشک  تازه بسیار عالی است وهم یک سیب عالی بعد از غذا است.

  روپ  لشبنگ  رددن و  رددن ایلبشبز  واوک  پر:

شاود.   لشبنگ  رددن:  از ورایتیهای پر حاص  در افاغاانساتاان ماحاساوا مایا

میوه آن زرد و تا پنجاه فیصد سرح میوه با رنگ تیره نارنجی گعبی سارخای 

دارمحاط وده است.  پوست زرد ماومای دروات، درماقاابا  ضارباه  داخالای 

مقاومت داوته که حتی تحت ورایط ذخیره گاه متضرر و چامالاک نامایاگاردد.  

قسمت گووتی آن زرد روون سفید همراه با ذایقه نساباتااً تایازابای کاه باعاد از 

امتحان کردن ترش میکند. وک  آن ملروطی است.  طعام عاالای ماکاما  در 

 ذخیره گاه انکشاف مییابد.

گولادن دیالایاشایاز اسات.    تغیریافتهیک ورایتی  رددن ایلبشبز  واوک  پر   

سیب گولدن دیلشیز ازنهالی  سیب گریمی گولدن در غرا ویرجینایاا باوجاود 

معرفی گردیده است.  قسمت گووتای مایاوه واکاناناد و  ۱۱۱۱آمده که درسار 

 جوسی میباود.  طعم سیب ویرین بوده و ذایقه برتری دارد.  

 

Blushing Golden                                                                             بلشینگ گولدنRoyal Gala   گاال                                                                                                روی  
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Double Red Delicious 

The variety widely grown in Afghanistan is . Double Red 

Delicious is a sport of the Red Delicious whose defining 

character is its very red skin. The Double Red has the 

same taste and texture as its parent. Red Delicious is a 

very popular eating apple and is the most widely grown in 

USA. The Red Delicious, like many other cultivars, was a 

Chance seedling. 

Fruit is firm with red skin with darker red streaks, and 

five "points" on the bottom. Double Red Delicious has 

white flesh that is aromatic and sweet, with a bit of a 

crunchy texture to it. Keeps very well. The bloom time is 

mid-April while fruit ripening time is mid-September. 

 Mutsu Group; 

The Mutsu apple is a cross of the Golden Delicious and 

Indo apples.  It originated in Japan in 1930.  It is 

sometimes called the Crispin apple, but is more 

commonly known as the Mutsu.  The Mutsu is highly 

rated for ciders and sauces.  It is a tart crisp apple and is 

great eaten fresh. 

Mutsu                                                                                                 موتسو

Double Red Delicious                                                                     دب  رید دیلیشیز 

 گروپ دبل رید دیلیشی :

نرعی که  بشکر رسیع درااسانسالان بلر گردید  دبر رید دیلتیتشتیتز استت کته 

یک ررایالی السیریاااله رید دیلیشیز که مشخ ه التعتریتفتی آن سترختی بستیتار 

زیاد پرست آن است.  طعم ر ساخالار سیب دبر رید دیلیشیز مشابهت زیاد به 

رالدین شان دارد.  رید دیلیشیز یک نرع بسیار مشهرر جهت خترردن ستیتب 

است ر ب ررت اراران در ایاالت مالحد  امریکا غرس گردید  استت.  ریتد 

 دیلیشیز؛ مانند سایر ررایالی ها یک نهالی چانسی برد  است.

میر  سخت  با پرست سرخ با خط هاف سرخ الیر ؛ ر پنج نتقتطته در پتایتیتن.  

دبر رید دیلیشیزقسمت گرشالی سفید داشاله که معطر رشیتریتن استت بتا یتک 

کمی ساخالار شکنند  به آن.  ب ررت درست نگهدارف میشترد.  مترقتع گتر 

 کردن اراسط اپریر برد  درحالیکه میر  در اراسط سپالمبر به پخالگی میرسد.  

 گروپ ماتسو: 

سیب ماالسر از کراس یا دررگه کردن سیب هاف گترلتدن دیتلتیتشتیتز ر ایتنتدر 

بترجتردآمتد  استت.  ۱۹۳۰برجردآمد  است که منشأ آن جاپان برد  ردر سار 

بعضا  این بنام سیب کرسپین نامید  میشرد؛ اما بسیار بنام ماالسر شناخاله شتد  

است.  سیب ماالسر به پیمانه زیاد در شربت ر خرشمز  کردن ستفتارش شتد  

 است. یک سیب الرش شکنند  است ر براف خرردن الاز  بسیار عالی است. 

                  

Mutsu                                                                                                            موتسو
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Piros Group; 

Piros is a high-quality top grade among the summer varieties. 

It is characterised by a very low pre-harvest fruit fall, 

uniform ripeness and regular yield. Group 

 

Growth of tree is slow to medium strong, pyramidal crown 

without dominant centre, very loose, low branching, a lot of 

short, medium strong fruit wood, rolled leaves typical of the 

variety 

Blossom in medium early, like James Grieve, long-lasting, 

very high regular blossom beset, somewhat frost-sensitive, 

diploid, good pollinator is Golden Delicious. 

 

Fruit rips for picking end of July/early August. Fruit medium

-sized, high-built, somewhat ribbed, slightly asymmetric, 

fruit skin greenish-yellow with sunny-sided bright red, 

flamed cheek, heavy pruinose 

Fruit is soft up to medium firm (to the bite), bright yellow 

fruit pulp, somewhat sensitive to pressure due to fine 

cellularity 

Fruit taste is fine fruity aroma, crisp, balanced sweet and 

sourish 

Tree yield is slightly slow onset, but later high, regular yield 

Remember that the variety is high winter frost hardiness, low 

cutting effort, but somewhat balding, therefore a regular 

cutting back/cutting out is recommendable, thinning is 

recommended 

 

Summerred Group; 

Summerred is a variety has shown good result in some 

provinces of Afghanistan. It’s moderately vigour. The 

growth habit is up right spreading. The bearing habit is spur 

bearing. 

Fruit colour is red, flavor is sweet with ripped. Fruit matures 

in mid August 

 

 Piros                                                                                                            پایروس  Summerred                                                                                              سمر رید 

 :  پایروسگروپ 

پایررس ازجمله اعلی الرین باکیفیت بلند در بین ررایالی هاف الابسالانی است.  یکتی 

از ریژگی هاف این سیب اینست که قبر از پخالگی بزمین نمیریزد بشکر یکنراخت 

 به پخالگی میرسد ر حا ر منظم دارد.  

نمرف درخت از بطی الا قرف مالرسط استت التاج درختت هترم شتکتر بتدرن غتلتبته 

مرکزف برد  بسیار پهن، کم شاخ، یک مقدارزیاد نرد  هاف میتر  کترالتا ، متالترستط 

 قرف؛ برگهاف پیچید  طبیعی این نرع از ریژگی هاف این نبات بشمار میررد.  

زمان گر کردن آن مالرسط پیشینه، مانند جیمز گرایف،  براف مدت زیاد محااتظتت 

میگردد ر شگراه هاف بسیار منظم درخت را احاطته متیتکتنتد.  بتعتضتا  حستاستیتت 

سردف زردگلر آنرا مالضرر میسازد.  درپ ید، براف گرلدن دیلیشیز بهالریتن گترد  

 دهند  است.

میر  در ما  جرالف ر ارایر اگست به پخالگی میرسد.  انداز  میر  مالترستط؛ شتکتر 

عالی، گاهی مرازف ر گاهی هم مالناظر، رنگ پرست آن ستبتز ررشتن  متایتر بته 

زرد همرا  با قسمتت آاتالتابتی کته داراف رنتگ سترخ ررشتن ر ظتاهترا  ستنتگتیتن 

بنظرمیرسد. قسمت گرشالی میر   نرم الا مالرستط ستختت ) درمترقتع دنتدان زدن ، 

 ع ار  آن زرد ررشن، ر گاهی درمقابر  اشارحجرات حساس میباشد.  

میر  طعم عالی ر معطر میر  یی داشاله،  شکنند ر مرازنه خربی بین متراد قتنتدف  

رالرشی میر  دارد.  حا ر درخت کمی بطی برد  اما بعدا  زیتادالترشتد  ر حتا تر 

منظم میداشاله باشد.  بخاطر باید داشت که این متیتر  بستیتار زیتاد در هتراف سترد 

دارد،  سعی شرد که پائین قطع شرد رشاخچه هاف اطراف پتاک   زمسالان مقارمت

شرد، ازین جهت قطع کردن عقبی/ قطع کردن خارجی الر یه میشرد، یکه کتارف 

 نیز الر یه میگردد. 

 گروپ سمر رید: 

سمررید یک ررایالی که نالیجه عالی در بعضی رالیات ااتستانستالتان  از ختردنشتان 

داد  است.  نسبالا   قرف است.  عادت نمریی بشکر مسالقیم پهن است.  عادت متیتر  

 گراالن شکر سپر است.  

رنگ میر  سرخ برد ؛ طعم آن شیرین رالرکدار  ر میر  در نیمه اگست به پختالتگتی 

 میرسد.
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LOCAL VARIETIES 

 Nazak Badan Group; 

Nazak Badan is the earliest cultivar maturing in Afghanistan.  

Nazak Badan is strong. Its growth habit is half spread with 

opened angles within branches. It is self-fertile and high yielding. 

Chilling requirements: same as Gala  

Nazak Badan has a very beautiful deep red striped blush covering 

2/4 of the skin on a yellow-orange background.  

Flesh is loose and soft, less juicy, white, good for fresh 

consumption. 

Size is identical than the original variety, the fruit size is small to 

medium, very homogenous. 

Harvest is early to mid July, good market and sold with high 

price,  

Rakhsh Group; 

Rakhsh is one of the famous cultivar grown in Badakhshan 

province of Afghanistan. It is vigorous and strong. Its growth 

habit is spread with opened angles within branches. The tree 

produces pleasant smell during fruiting. The tree are high 

yielding.  

Colour of Rakhsh has a very beautiful deep red striped blush 

covering 3/4 to 4/4 of the skin on a greenish white background. 

Its colour is much more deep and bright than the original variety. 

Flesh is soft flesh, less juicy, white, the eating quality is the same 

than the original variety with a taste 

The fruit size is medium to big. 

Harvest is mid-August in Badkhshan province. 

Fruit matures mid-August and can only be stored for 2 to 3 weeks 

under special conditions.  

Nazak Badan                                                                                                نازک بدن Rakhsh                                                                                                           رخش 

 ورایتی های محلی

 گروپ نا ک بدن

سیب نازک بدن ررایالی زردرس استت کته در ااتستانستالتان بستیتار رقتت پتختالته  

میشرد. خ ر یات نمریی آن نیمه پراگند  ر شاخ هاف آن داراف  زاریته کت ن 

می باشد. این ررایالی ستیتب خترد بتاررر ر حتا تر زیتاد را الترلتیتد متی کتنتد.   

ضرررت هرا سرد آن مانند ررایالی سیب گتاال استت. رنتگ ستیتب نتازک بتدن 

ح ه پرست  سطتح آن زرد التا  ۲/۸داراف رنگ قشنگ الیر  سرخ خط دار که 

نارنجی می باشداحاط نمرد  است. قسمت گرشالی آن ستستت ر نترم متی بتاشتد، 

 کمی جرسی، سفید، براف م رف الاز  خرب می باشد .

انداز : انداز  آن به ررایالی ارلی یکسان می باشد، انتداز  متیتر  آن کترچتک التا  

 مالرسط، بسیار مالجانس می باشد. 

جمع آررف : در ارایر الا اراسط ما  جرالف  جمع آررف می گردد، بتازار خترب 

 ر به قیمت بلند به اررش می رسد . 

 گروپ رخش

رخش یکی از مشهرر الرین ررایالی هتاف ستیتب استت کته در رالیتت بتدخشتان 

ااسانسالان کشت می گردد. این ررایالی داراف نتمتر جستمتانتی زیتاد ر قترف متی 

باشد. خا یت نمریی آن پراگند  ر زاریه شاخ هاف آن زیاد می باشد. میر  پخالته 

 شد  رخش برف خرش آیند دارد . درخالان این ررایالی زیاد پر حا ر می باشد .

 ۸/۸التا  ۳/۸: سیب رخش داراف رنگ قشنگ الیر  سترخ ختط دار کته  رنگ 

ح ه پرست که سطح آن سبز ررشن سفید می باشد، احاط نمرد  استت . رنتگ 

 آن بسیار الیر  ر ررشن نسبت به ررایالی ارلی می باشد . 

: قسمت گرشالی آن نرم، کمی جرسی، سفید، کیفیت خترردن آن قسمت گوشتی 

 مانند لایقه ررایالی ارلی می باشد .

 : انداز  میر  آن از مالرسط الا بزر  می باشد. اندا ه  

رقت جمع آررف این ررایالی در رالیت بدخشان اراسط ما  اگستت رفع حاصل : 

 می باشد .

قتط  ذخیره  : میر  در اراسط ما  اگست پخاله می گردد ر الحت شترایتط ختاص ات

 هفاله لخیر  شد  می الرانند .  ۳الا  ۲براف 
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Apple Rootstocks 

M9 

Originated from seedling of the French cultivar “Paradis Jaune 

de Metz” released in the market in 0951. Weak vigor with 

intermediate growth habit. The root system is not very 

spreading, superficial, and composed of fragile primary roots 

and hairs. Anchorage in the soil is poor and trees need a 

support. Average suckering activity. Plants easily produce roots 

and can be propagated by the common layering methods. Not 

suitable for hardwood cutting. This rootstocks prefers fertile, 

permeable and irrigated soils, and do not perform well in dry or 

heavy and/or moist soils. Its early flowering, makes it sensitive 

to low winter temperature. It is also sensitive to fire blight, 

crown gall and woolly apple aphid.  Medium sensitive to apple 

scab and resistant to collar rot. Grafting compatibility with the 

main cultivars is very good. Bearing starts very early and 

production and yield efficiency are high. Fruits tends to ripen 

early.  It is suitable for high density orchards on fertile and 

irrigated soils if grafted with medium/high vigor varieties of 

standard growth habit. Not suitable in combination with weak 

varieties even in fertile and plain soils. 

B9 

A cross between “M8 x Red Standard” a hardy rootstock of 

Russian origin. In general, B.9 is slightly more dwarfing than 

M.9 and has slightly higher yield efficiency than M.9. B.9 was 

selected as a dwarfing cold hardy rootstock and initial 

inoculation results indicated that it was as susceptible to fire 

blight as M.9. However, in field trials, trees grafted onto B.9 

survived fire blight outbreaks better than trees on other 

dwarfing rootstocks. B.9 becomes more resistant to fire blight 

as the tissue ages. Requires staking or other support to keep 

anchored. Resistant winter cold and to collar rot. Mildly 

resistant to powdery mildew and scab. Suitable for most soil 

types, susceptible to fire blight. 

 سیب یی  ریشههای 

 ۳ام 

  ”Paradis Jaune de Metz“این پایه  از نهار خسک ررایالی ارانسرف بنام 

به مارکیت عرضه گردید  است. قدرت نمریی  ۱۹۳۰به دست آمد  ر در سا ر  
آن ضعیف ر خا یت نمرف شان مالرسط می باشد. سیسالم ریشه شان بسیار 
پراگند  نبرد ، سطحی ر مالشکر از ریشه هاف ارلی ر مرف مانند می باشد.  این 
پایه مادرف نسبت داشالن ریشه هاف سطحی در خاک مسالحکم نه می گردد ر 
ضرررت به االکأ یا پایه دارد. به طرر ارسط بجگی ها را الرلید می کند. این پایه 
مادرف به آسانی ریشه را الرلید می کنند ر الرسط طریقه معمرلی لیرنگ جریه اف 
الکثیر می گردد. این پایه الرسط قلمه هاف سخت الکثیر نه می گردد. این پایه 
مادرف خاک حا لخیز، قابر نفرل ر آبیارف  منظم  ضرررت دارد ر در خاک 
هاف خشک ریاخیلی مرطرب اعالیت خرب نشان داد  نمیالراند. درخالان که باالف 

این پایه  پیرند شد  زرد گر می کنند ر درخت در مقابر درجه حرارت پائین       
ر   Crown gallزمسالان حساس می شرد. این پایه در مقابر مرض آالشک، 

شپشک پخالگک سیب حساس میباشد. به انداز  مالرسط در مقابر مرض جرب 
مقارم است. مطابقت پیرند شان با    Collar rotسیب حساس ر در مقابر مرض

ررایالی هاف عمد  بسیار خرب است. بسیار زرد سر حا ر می آید، الرلید ر 
مرثریت الرلید آن بسیار زیاد است. میر  جات که باالف این پایه  پیرند شد  مالمایر 

که در خاک هاف حا لخیز  مالراکماست بسیار زرد پخاله گردد.  براف باغ هاف 
ر آبیارف شد ، اگر همرا  با ررایالی هاف که نمر مالرسط یا قرف داشاله که 
خا یت نمر شان معیارف باشد پیرند گرددمناسب است. با ررایالی هاف که نمر 

 ضعیف دارد حالی در خاک هاف حا لخیز ر همرار مناسب نیست. 

 ۳بی 

به رجرد آمد  ر “  M8 x Red Standard”  از نسلگیرف دررگه بین   B ۹پایه 
یک پایه  مقارم در مقابر سردف برد  ر منشأ آن ررسیه است. به  ررت عمرم، 

قد پست ر حا ر آن نسبالا  زیاالر   ۹Mیک انداز  بیشالر نسبت به پایه  ۹Bپایه 
 است . 

۹ B   به حیث پایه  قد پست که در مقابر سردف مقارمت دارد انالخاب گردید  است
در مقابر مرض آالشک مانند پایه    B ۹ر نالایج ارلی اللقیح آن نشان داد  که پایه  

۹M    حساس می باشد. به هر حا ر، الجارب مزرعه نشان داد  درخالان که باالف
۹ B   پیرند شد  برد در مقابر شیرع مرض آالشک نسبت به پایه هاف مادرف قد

 پست دیگر بیشالر زند  ماندند. 

نسبت داشالن عمر طریر انساج در مقابر مرض آالشک مقارمت بیشالر   B ۹پایه  
به پایه ر یا حمایت کنند    B ۹دارد. جهت اسالرار ر مسالحکم نگا  داشالن پایه  

در مقابر سردف زمسالان ر مرض  کالر رات )  B ۹دیگر ضرررت است. پایه 
Collar rot یا پرسید  گی ساقه مقارمت دارد. به انداز  کم در مقابر امراض  
  سیب مقارمت دارد. این Scab  ر جرب )Powdery mildewخاکسالرک )

پایه مادرف براف المام انراع خاک مناسب است، رلی در مقابر مرض آالشک 
 حساس است.

Apple  Clonal rootstock  (B9) Apple  Clonal rootstock  (M9) M 9  

۹پایه قد پست ام    ۹پایه  کلرنر یا غیر زرجی ام   ۹پایه کلرنر یا غیر زرجی ب  
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  ۴۷ام 

معر  ۱۹۲۹برد  ر به شکر الجارالی در سا ر  ” ۹ام x ۱۲ام“این پایه  دررگه بین 

 ۹امای شد  است. درخالان این پایه مادرف یک کمی بیشالر نسبت به پایه مادرف 

قرف ر خا یت نمریی شان مالرسط است. شاخ ها نمرف مسالقیم داشاله، سر خ 

ن رارف ر با اندار  مالرسط مریک ها دارد. سیسالم ریشه شان قرف به شکر 

انکشاف نمرد  است. این پایه  بطرر درامدار در خاک   خرب  ۹امعمردف نسبت به 

مسالحکم نه شد  ر نظربه شرایط خاک شاید به پایه ضرررت داشاله باشد. درخالان 

این پایه مادرف کمی بجگی الرلید می کنند. قدرت الرلید ریشه کردن این پایه مادرف 

زیاد برد  ر به بسیار آسانی الرسط لیرنگ الکثیر می گردد. قلمه هاف سخت بطرر 

مناسب ریشه الرلید می کند، در حالیکه الرلید لریعه الکثیر کرچک نالیجه مالرسط می 

 Granny Smithدهد. مشک ت عدم مطابقت پیرند، بطرر مثار با ررایالی هاف 

خاک قرف ر قابر نفرل را الرجیح   ۶۲اماید راقع گردد. پا یه   Imperatoreر  

خرب نمر کرد  نمی الراند.  در مقابر خشکی   asphictic  شرایطمی دهد ر در 

 خار مانندالا یک  انداز  مقارمت دارد. نمرف درخت در  ررت که گر  هاف 

الرلید شرد مالأثیر گردید  ر نمرف النه ر شاخچه ها غیر منظم می گردد.  این پایه 

 مناسب است.  مالراکممادرف براف باغ هاف مالرسط 

 ۶ام 

جینرالایپ این پایه  معلرم نیست ر منشأ آن انگلیسالان قبر از ایام جنگ برد   است. 

درخالان آن قرف مالرسط، شاخ ها مسالقیم نمر می کنند ر اا له بین در بند   دراز ر 

داراف رنگ سرخ ن رارف می باشد. پندک هاف بر  خررد است. سیسالم ریشه 

 قرف داشاله که درخت را مسالحکم در خاک نگه میدارد. 

  معمرر می باشد. درخالان خرد را در مقابر Suckerدر این پایه  الرلید بجگی )

 ر مرطرب.  asphicticالمام انراع خاک الرااق داشاله به اسالثناف خاک سنگین،  

زیاالر مقارمت دارد.  ۹امدر مقابر درجه حرارت پائین زمسالان نسبت به   ۲امپایه 

ر شپشک پخالگک سیب حساس است. این  Crown gallاین پایه  در مقابر مرض 

ر آالشک مقارمت دارد. این پایه مطابقت خرب  Collar rotپایه  در مقابر امراض 

حا ر زیاد ر زرد سر حا ر می آید ر  ۲امپیرند با ررایالی هاف عمد  دارد. پایه  

یکی از پایه هاف که نمر مالرسط قرف مرثر دارد. انداز  میر  ر کیفیت آن خرب 

 است.  

را الرلید می کند، الهلا براف احداث    ۱۰۲ام ام درخت قرف مانند پایه   ۲امپایه  

 Collarباغ هاف مالرسط مالراکم مناسب می باشد. چرن این پایه  در مقابر مرض 

rot     اسالعمار گردد. به هر  ۱۰۲ام ام کمالر حساس است، می الراند به عرض پایه

 حار، نمر جسمانی این پایه  براف باغ هاف مالراکم  بسیار قرف میباشد.

M26 

Hybrid of the rootstocks “M06 x M9”, commercially introduced 

in 0929. Trees are slightly more vigorous than M9, and show 

an intermediate growth habit. Shoot growth straight, are 

reddish brown and medium pubescent. The root system is 

stronger and better developed vertically than the one of M9. 

Anchorage is not always satisfying, and according to the soil 

type, a support might be needed. Trees produces few suckers. 

The rootstock has a high rooting potential and can be easily 

propagated in stool beds, hardwood cutting root fairly well, 

while micro propagation leads only modest results. Problems 

concerning compatibility might occur with bud grafting (for ex. 

In Granny Smith and Imperatore ). M46 prefers fertile 

permeable and irrigated soils and does not thrive in asphictic 

conditions; drought could be tolerated until a certain extent. 

Tree vigor is negatively affected by the high tendency to 

produce burr knots which leads to irregular growth of trunk and 

branches. The rootstock is suitable for medium density 

orchards. 

 M7 

enotype of unknown origin obtained in UK in pre-war times. 

Trees are medium vigorous, shoots growth straight and are 

composed of long reddish brown internodes. Leaf buds are 

small. The root system provides a very good anchorage in the 

ground. Suckering activity is common. Trees adapt their self 

well to all kind of soils except for heavy, asphictic and wet 

ones. M7 is more resistant to low winter temperatures than M9. 

It is sensitive to crow gall and wooly apple aphid. It is tolerant 

to collar rot and fire blight. 

Excellent grafting compatibility with the main cultivars. In terms 

of production and early bearing M7  is the most efficient of 

medium vigorous  rootstocks. Fruit size and quality are good. 

M7 promotes a similar tree vigor as MM016 and is therefore 

suitable for medium-low density orchards. Due to its low 

sensibility to collar rot could be used as alternative to MM016. 

However it is too vigorous for high density orchards. 

 

M 7                                                               ۲ام  M 46                                                             ۲۲ام  M 7                                                               ۲ام  
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MM106   

Hybrid of “Northern Spy x M0”, commercially introduced in 

0924. Trees are medium high vigor with upright growth habit, 

shoot produce feathers. The root system is well developed both 

vertically and horizontally, anchorage is good and no support is 

needed. Low suckering activity and production of burr knots at 

the base is very scarce. MM016 is very susceptible to collar rot, 

and tomato ring spot virus. Low susceptibility to fire blight, and 

apple scab. Resistant to wooly aphid. This rootstock generally 

adapts well to all kinds of soils but fears asphictic and wet 

conditions. On sandy soils they remains less vigorous than on 

M7. Grafting compatibility is very good with the main cultivars. 

MM016 encourage a prolonged vegetative period of the  trees 

delaying the leaf fall. This could also may give sensitivity to low 

winter temperatures and to fire blight. Trees are medium 

vigorous and enter early into productivity. Fruit size and quality 

are lower with respect to other dwarfing clones as M9 clones. 

This rootstock is recommended for medium low density 

orchards, in combination with spur type or generally not very 

vigorous cultivars. MM016 has confirmed its suitability for the 

cultivation of “red delicious type”. Its susceptibility to collar rot 

makes it not reliable for orchards established in valleys  and on 

humid soils. 

MM111 

Hybrid of “Northern Spy x Merton795”, commercially introduced 

in 0925. Tree are very vigorous with upright growth habit. The 

shoots growth straight, are reddish brown and very pubescent. 

The root system is well developed, and provides a very good 

anchorage (no support needed). Plants have high rooting ability  

and can be easily propagated by stool beds, by mound and 

trench layering, as well as  hardwood cuttings. MM000 adapts 

well to different kind of soils especially dry and calcareous ones. 

It is moderately sensible to waterlogging but very resistant to 

winter frost.  The rootstocks shows low susceptibility to collar rot 

(Phytophtora cactprum), fire blight (Erwinia amylovora). It is 

resistant to woolly apple aphid. This rootstock is particularly 

recommended for non-vigorous or spur varieties. Medium 

density orchards could be established in rain fed or scarce 

fertility areas , hilly or mountainous zones with poor soils. The 

MM000 is too vigorous for standard type of varieties especially 

on fertile soils where it tends to produce smaller fruit and make 

the orchard management difficult. 

 ۰۱۷ام ام 

به شکر  ۱۹۲۲برد  ر در سار    Northern Spy x M0دررگه بین   ۱۰۲ام ام پایه  

الجارالی معرای شد  است. نمرف جسمانی درخالان  مالرسط عالی ر داراف خا یت 

را الرلید می کنند. سیسالم ریشه بطرر ااقی ر عمردف  ها شاخچهنمریی مسالقیم ر شاخ ها 

خرب نمر کرد  ر پایه در خاک خرب مسالحکم شد  ضرررت به پایه نمی باشد. الرلید 

در قاعد بسیار خطرناک می باشد.  burrبجگی آن کم برد  ر در  ررت الرلید گر  هاف 

ر ریررس نقط دار بادنجان ررمی )  collar rot(در مقابر کالر رات  ۱۰۲ام ام پایه  

در مقابر امراض آالشک ر جرب سیب بسیار   ۱۰۲ام ام بسیار حساس می باشد.  پایه 

در مقابر شپشک پخالگک سیب مقارمت دارد. این پایه    ۱۰۲ام ام حساس می باشد. پایه 

رشرایط مرطرب  asphicticدر المام انراع خاک خرب الرااق داشاله ، لیکن در مقابر 

نمر  ۲ام در خاک هاف ریگی نسبت به پایه    ۱۰۲ام ام نسبالا  مقارم می باشد.   پایه  

جسمانی کمالردارد. مطابقت پیرند شان با المام ررایالی هاف عمد  خرب می باشد. این پایه 

مادرف مدت نمر جسمانی درخت را دراز ساخاله ر ریخالن بر  ها دیرالر  ررت می 

گیرد. دیر ریخالن بر  ها شاید درخت را در مقابر درجه حرارت پائین زمسالان ر 

مرض آالشک حساس کنند. درخت نمر جسمانی مالرسط داشاله ر زرد سر حا ر می آید. 

انداز  ر کیفیت میر  آن در مقایسه با پایه هاف  دیگرکمالر قد پست می باشد. این پایه 

، همرا  با ررایالی هاف که نمر قد پست ر یا مالراکممادرف جهت احداث باغ هاف مالرسط 

براف   ۱۰۲ام ام ب ررت عمرم نمر بدنی شان قرف نباشد سفارش می گردد. پایه 

مناسب می باشد. نسبت داشالن )  red delicious type(ررایالی نرع رید دیلیشیز 

حساسیت این پایه  در مقابر مرض کالر رات، مناسب نیست که باغ ها در رادیها یا در 

 خاک هاف مرطرب احداث شرد. 

 ۰۰۰ام ام 

به  ۱۹۲۳برد  ر در سار  Northern Spy x Merton795دررگه بین  ۱۱۱ام  امپایه  

شکر الجارالی معرای شد  است. درخت نمرف جسمانی بسیار قرف ر خا یت نمریی 

مسالقیم دارد. شاخ ها نمر مسالقیم داشاله ر رنگ شاخ هاف آن  ن رارف سرخی دارداراف 

خرب را در خاک الهیه لنگرمریک ها میباشد. سیسالم ریشه خرب انکشاف نمرد  ر یک 

مینماید ر ضرررت به پایه نمی باشد. این پایه  ظرایت الرلید عالی ریشه داشاله ر به 

) mound and trench layering(بسیار آسانی الرسط لیرنگ نرع الپه اف ر جریه اف  

مخاللف الرااق کرد   درخاکهاف ۱۱۱ام ام ر قلمه هاف نیمه سخت الکثیر میگردد. پایه  

بخ رص خاک هاف خشک ر آهکی مقارمت خرب دارد. این پایه  در مقابر غرق آب 

کردن به انداز  مالرسط حساس برد ، رلی در مقابر سردف زمسالانی مقارمت زیاد دارد. 

ر آالشک  )Phytophtora cactprum(در مقابر امراض کالر رات   ۱۱۱ام ام پایه  

ر آبله  کمالر حساسیت نشان  می دهد. این پایه مادرف در مقابر شپشک پرسیدگی درم (

پخالگک سیب مقارمت دارد. این پایه  بطرر مشخص براف ررایالی هاف که نمر جسمانی 

زیاد ندارند ریا از نرع سپر)نمر جسمانی کمالر دارد   سفارش میگردد. این پایه  براف 

احداث باغ هاف مالرسط مالراکم در مناطق للمی یا خاک هاف کمالر حا لخیز، الپه ها ر 

  ۱۱۱ام ام مناطق کرهی که داراف خاک ضعیف می باشد غرس شد  می الراند.  پایه  

براف ررایالی هاف معیارف در خاک هاف حا لخیز که باید میر  هاف خررد را الرلید 

 نمایند بسیار قرف برد  ر النظیم باغ را مشکر میسازد. 

MM 106                                                           ۱۰۲ام ام  MM 111                                                             ۱۱۱ام ام  MM 111                                                          ۱۱۱ام ام  
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Double Red Delicious                                                                 دب  رید دیلیشیز

One of the Gala variety, soon after harvest in Badam Bagh Research Station, Kabul  

Galaxy 

                                                                         Mitchgla Galaمیالچیگ  گاال

 گلکسی 

 یکی از ورایتی های گاال بعداز رف  حاص  در فارم تحقیقاتی بادام باغ ، کاب  

Red Delicious                                                                         رید دیلیشیز
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Fuji Benishogun 
Red Chief فوجی بینی وو گن رید چیف 

Anna Mitchgla  Gala میتچیگع گاال انـا 

Blushing Golden Nazak Badan بلشینگ گرلدن نازک بدن 

Pink Leady Pink Leady پننگ لیدف پننگ لیدف 
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Apricot ردآلو  

                 

  احات تحت  ذو  واادر او اعغانسوان
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Apricot  ripening time in Kabul  

 وقت پخوه شدن  وواادر او کا ل

Variety                         ووایوم Clone Number-نمبر کلرن June-جر ا July-رطان  

Pir Naqshi                                      پیر نقشی AFG0292         

Gold Kist                                     گولد کیست AFG0267         

Sorkhru                                           سرخ رو AFG4041         

Tom Cot                                           تام کات AFG0212         

Turki                                                   ترکی AFG6313         

Charkhi                                              چرخی AFG0330         

Gold Rich                                       گولد ریچ IMP7136         

Marjani                                             مرجانی  AFG0828         

Shakarpara                                     وکر پاره AFG6214         

Rughani                                            روغنی AFG0751         

Patterson                                           پیترسن AFG0266         

Rughani                                            روغنی AFG0484         

Saqi                                                     ساقی AFG5005         

Maidani                                             میدانی AFG0290         

Du Maghza                                      دو مغزه AFG0748         

Amiri Kalan                                امیری کعن AFG0365         

Taimori              ری                                وتیم  AFG0823         

Shakarpara                                    وکر پاره AFG0830         

   Beid Mushk                                    بیدمشک AFG0244         

Qaisi                                                    قیسی AFG0824         

Akbari                                                اکبری AFG0462         

Charmaghzi                                   چارمغزی AFG6310         

Amiri                                                  امیری AFG0278         

Shirin Bano   بانو                                ویرین  AFG0331         

Shakarpara                                     وکر پاره AFG0464         

Shakarpara                                     وکر پاره AFG0478         

Shakarpara                                     وکر پاره AFG0529         

Shakarpara                                     وکر پاره AFG0826         

Amiri                                                 امیری AFG0820         

Badami                                              بادامی AFG6212         

Charmaghzi                                   چارمغزی AFG6215         

Amiri                                                  امیری AFG0821         

Amiri                                                  امیری AFG0822         

Shakarpara Sorkh                   وکر پاره سرخ AFG0250         

Shakarpara Wakili   وکیلیوکر پاره                AFG0275         

Shakarpara Sorkh                  وکر پاره سرخ AFG0372         

Shakarpara                                    وکر پاره AFG0373         

Charkhi                                             چرخی AFG0831         

Charkhi Doum                             چرخی دوم AFG0245         

Amiri                                                  امیری AFG0276         

Goldcot                                          گولد کات AFG0265         

Pinkoot                                              پینکات IMP7137         

Shakarpara                                     وکر پاره AFG0744         

Haydary                                            حیدری AFG2045         

Sheikhmiri                                    ویخ میری AFG2046         
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LOCAL VARIETIES 

Amiri Group; 

One of the medium late varieties of Afghanistan. The 

Amiris are mostly grown in Maidan Wardak, Logar and 

Kabul provinces. The chilling requirement for the group is 

very high and fruit matures last week of July in Kabul. 

Fruit is large sized, ovate shaped and light orange to yellow 

green in colour. The flesh is firm and adherent stone to 

flesh is absent of very weak .The kernel of the seed is 

sweet. The group is cross pollinated. 

The Amiris are good for fresh market and also suitable for 

drying. 

Qaisi Group; 

One of the famous local group of cultivars of Afghanistan. 

These varieties flowers in last week of March and fruit 

matures third week of July. Among the group members 

clone AFG4041 matures only in last week of June. Fruit is 

light orange in colour, ovate shaped and medium sized. The 

Kernel is sweet. The group is cross pollinated. 

These varieties are suitable for fresh market. 

Badmami & Charmaghazi Group; 

The group consists of low chill cultivars. The group 

flowers in last week of March and matures in late July in 

Kabul Badam Bagh research Station. Fruit is medium in 

size, yellow or light orange in colour and oblate in shape. 

Kernel is sweet. Clone AFG6215 is self-fertile,  Badami 

clone AFG6212 is partially self-fertile while the other 

members of the group are cross pollinating. 

The group has good market demand for fresh consumption. 

 انراع محلم 

  روپ امبری 

نو  امیری یکی از ورایتی های زردآلو است که در نیمه و یا ختم  فص  به 

پلتگی می رسد. زردآلو های امیری اغلب در والیات میدان وردک، لوگر و 

 کاب  رود میکنند. 

ضرورت هوای سرد این گروپ بسیار زیاد است  و میوه در هفته اخیر ماه 

جوالی در کاب  به پلتگی میرسد. اندازه میوه اش بزرگ است، دارای وک  

بیضوی  و رنگ آن از نارنجی روون الی سبز مای  به زرد می باود. قسمت 

گووتی سلت بوده و دانه که اغلب در گووت می چسکد موجود نیست و یا 

 نبات القاح میگردد. دیگربسیار ضعیف است. مغز میوه ویرین بوده و به گرده 

زردآلوهای امیری برای بازار میوه های تازه مناسب بوده و برای خشک  

 کردن نیز عالی است. 

  روپ قبسم

این گروپ یکی از محصوالت مشهور محلی افغانستان است. این گروپ در 

هفته آخر ماه مارر وگوفه می کند و میوه آنها در هفته سوم جوالی پلته می 

در روزهای هفته آخر ماه جون   AFG4041وود. در میان گروپ تنها کلون 

پلته می وود. رنگ میوه این گروپ نارنجی روون است، وک  آن بیضوی و 

اندازه اش متوسط می باود. مغز میوه ویرین است و به گرده دیگرنبات القاح 

 میگردد. 

 این ورایتی ها برای عرضه میوه تازه بسیار مناسب است.

   روپ  ااامم و چاومغزی 

این گروپ متشک  از کلتیوار ورایتی(های ضرورت هوای سرد وان کم  است.  

این گروپ در مرکز تحقیقاتی بادام باغ کاب  در هفته آخر ماه مارر وگوفه می 

کنند و میوه اش در روزهای آخر جوالی پلته می وود. اندازه این میوه 

متوسط، رنگش زرد و یا نارنجی روون است و وک  آن پهن تر می باود. مغز 

خودبارور است، کلون بادامی    AFG6215خسته آن ویرین است. کلون 

AFG6212  بلشاً خودبارور است، در حالیکه سایر اعضای این گروپ به

 گرده دیگران القاح میگردند. 

تقاضای بلندی برای میوه های این گروپ جهت مصرف تازه در بازار وجود 

 دارد. 

Amiri Charkhi   امیرف چرخی    
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Charkhi Group; 

The group of cultivars introduced from Charkh district of 

Logar province. The group flowers in last week of March and 

fruit matures in first week of August in Badam bagh, Kabul. 

The fruit is large to medium sized, yellow green in colour and 

various in shapes. Kernel is sweet. The group is cross 

pollinated. 

The group is mostly suitable for drying and processing. 

Saqi Group; 

One of the famous cultivar of Kahmard district of Bamyan 

Province. The cultivar flowers in last week of March and 

matures in mid-July. The fruit is orange in color and medium 

size. Kernel is sweet. The cultivar is cross compatible. 

In Kahmard district of Bamyan province people process the 

apricot for Chapa neim mak (a special folded dry apricot). 

Shakarpara Group; 

One of the well-known group of cultivars of Afghanistan. 

Fruit can remain on the tree until it dries. Mostly grown in the 

center, west and south-west provinces of Afghanistan. 

The group flowers during late-February to early-March and 

fruit matures in the last week of July. If the fruit not harvested 

can remain on the tree and dries in a month. Fruit is small, 

very sweet, and yellow green in colour. Kernel is sweet. 

Shakarpara clone (331, 464, 478 & 826) are self-fertile while 

the other cultivars in the group are cross compatible. 

Fresh fruit has no market while dry fruit (locally called 

Shakarpara) has best local and international market. 

 

Shakarpara                                                                                                    وکر پاره Pinkcot                                                                                                         پینکات

  روپ چرخم 

کلتیوار ورایتی(های این گروپ از ولسوالی چرخ والیت لوگار ماعارفای واده 

است. این گروپ در هفته آخر ماه مارر وگوفه می کند و مایاوه اش در باادام 

باغ کاب ، در هفته اور ماه آگست پلته می وود. اندازه این میوه از متوسط الی 

بزرگ است، دارای رنگ سبز ما   به زردی دارد و وک  های آنها گوناگون 

می باوند. مغز آن ویرین است. این گروپ گرده افشانای غایار خاودی دارناد.  

 این گروپ عمدتاً برای خشک کردن و پروسی کردن مناسب است. 

  روپ  اقم

این میوه یکی از محصوالت مشهور ولسوالی کهمرد والیت بامیان است. این  

میوه در هفته آخر ماه مارر وگوفه می کند و میوه اش در نیمه ماه جوالی باه 

پلتگی می رسد. رنگ این میوه نارنجی بوده و اندازه آن ماتاوساط مای بااواد. 

 مغز/خسته این میوه ویرین است.

مردم در ولسوالی کهمرد والیت بامیان این نو  از زردآلو را به منظور تاهایاه 

  چکه نمک( خشک می کنند.

  روپ شکر پاوه  

یکی از گروپ های معروف در افغانستان به ومار می رود. میوه این گاروپ 

می تواند تا زمان خشک ودن بر واخه های درخت باقی بماند. این ناو  مایاوه 

 اکثراًدر والیات مرکزی، غرا و جنوا غربی افغانستان کاوته می وود.

این گروپ در آخر ماه فبروری الی اوای  ماه مارر وگوفه مای کاناد و مایاوه 

اش در هفته آخر ماه جوالی پلته می وود. اگر میوه این گاروپ جاما  آوری 

نگردد می تواند بر واخه های درخت باقی بماند و در مادت یاک مااه خشاک 

می وود. اندازه میوه کوچک، طعم اش بسیار ویرین و رنگش ساباز ماایا  باه 

 زرد است. مغز خسته این میوه ورین است.

( خاود باارور اناد در حاالایاکاه 331-464-478-826کلون های وکر پاره  

ورایتی های دیگراین گروپ گرده افشانی دورگه داوته و باهمدیگار در گارده 

 افشانی مرابقت دارند. . 

برای فروش میوه تازه این گروپ تقاضای وجود ندارد اما برای میاوه خشاک 

اش در  سرح محلی  بنام وکر پاره یاد می وود( تاقااضاا در باازارهاای بایان 

 الملی و محلی بسیار باال است. 
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Miscellaneous Group; 

The group consists of different cultivars originated from 

different provinces of Afghanistan. The group flowers last 

week of March and fruit matures mid-July in Badam bagh 

Agriculture Research Station. Cultivars like Pir Naqshi and 

Sheikmiri matures earlier in group (matures in mid-June). 

Fruit is medium in size, yellowish to yellow green. Kernel 

is sweet except for  Nooraghai. Maidani and Pir Naqshi are 

self-fruitful while the other cultivars are cross compatible. 

All the cultivars are good for fresh and processing. 

IMPORTED VARIETIES GROUP  

The group includes imported varieties from Europe and 

America such as tom cot, pink cot, gold cot, etc. Based on 

production, the performance of the group is impressive. 

These varieties flowers late in the last week of March in 

Badam Bagh, Kabul. Tom Cot, Gold kist & Pink cot are 

the earliest varieties and mature in late June in Kabul. 

Varieties like Patterson & Turki matures in mid-July. 

Fruit is Large in size, light yellow to yellow green in 

colour. Varieties like Patterson and Turki are self-fertile, 

Tom cot and Gold Kist are partially self-fertile while the 

remaining varieties are cross compatible. The taste of 

kernel is bitter. 

These varieties   has demand for fresh market. 

Tom Cot                                                                                                 تام کات Pink cot                                                                                                        پینک کات 

 گروپ متفرقه:

گررپ مالفرقه این گررپ مالشکر از محت ترالت گترنتاگترنتی استت کته از رالیتات 
مخاللف ااسانسالان سرچشمه می گیرد. این گررپ در هفاله آختر متا  متارچ شتگتراته 
می کند ر میر  اش در مزکز الحقیقات بادام باغ کابر، در نیمه ما  جرالف پخالته متی 
شرد.  ررایالی هاف مانند پیرنقشی ر شیخ میرف زردالر از دیگر متیتر  هتاف گتررپ 

 پخاله می شرند. )نیمه ما  جرن . 

انداز  میر  مالرسط است ر رنگ آن زرد ررشن الا زرد سبزمانتنتد متیتبتاشتد.  متستز 
خساله این میر  شرین است؛ به استالتثتنتاف متیتر  نتررآغتایتی. متیتر  هتاف متیتدانتی ر 
پیرنقشی خردباررر اند؛ ررایالی هاف دیگراین گررپ گرد  ااشانی دررگه داشتالته ر 

 باهمدیگر در گرد  ااشانی مطابقت دارند

 المام ررایالی هاف این گررپ براف اسالفاد  الاز  ر پررسس بسیار مناسب است.

 گروپ انواع وارداتی :

این گررپ دربرگیرند  انراع می شرد که از کشررهاف اررپایی ر امتریتکتایتی رارد 
گردید  اند مانند الام کات،  پنک کات، گرلد کات ر غیر .  براساس میزان الرلیتدات، 

 عملکرد این گررپ عالی است. 

این انراع در هفاله آخرما  مارچ در بادام باغ کابر شگراه می کنند. الام کتات، گترلتد 
کیست، پنک کات ررایالی هاف زردرس بترد  ر در کتابتر در اراختر جترن پتختالته 
میشرند انراع دیگر مانند پاالرسرن ر الرکی در نتیتمته متا  جترالف بته پتختالتگتی متی 

 رسند. 

انداز  میر  این گررپ بزر  است، رنگ اش از زرد ررشتن التی ستبتز متائتر بته 
 زرد است.

ررایالی هاف مانتنتد پتاالترستن ر الترکتی خترد بتاررر انتد، التام کتات ر گترلتدکتیتستت 
نسبالا خردباررر اند زمانیکه  ررایالی هاف دیتگتر  گترد  ااشتانتی دررگته  داشتالته ر 
ررایالی ها با یکدگر مطابقت دارند.   مسز خساله این میر  اللخ استت. التقتاضتا بتراف 

 عرضه این ررایالی ها در بازارهاف میر  الاز  رجرد دارد. 
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Myrobalan 29C cuttings Mother tree  سی 29درخت مادری مایروباالن  Myrobalan cuttings   قوریه قلمه های مایروباالن 

APRICOT ROOTSTOCK 

Myrobalan 29C 

  

Clone selected from a progeny of Prunus cerasifera, 

released for the first time in 1980. Suitable for calcareous 

soils, moderately resistant to Agrobacterium tumefaciens 

and leptonecrosis, susceptible to pseudomonas syringae 

and resistant to root knot nematodes. This clone adapts 

itself well to different soils (calcareous and dry ones) and 

is moderately resistant to waterlogging. It promotes early 

bearing and suckering activity is generally low. 

Myrobalan 29C is the most widely used rootstock for 

plum. It is appreciated for its adaptability as well as for 

the promotion of good yields and fruit quality. The 

rootstock is also recommended also for plum. 

Apricot seedling 

It is commonly used rootstock and compatible with all 

apricot varieties. It is suitable for well drained soils and 

not suitable for warterlogging conditions. 

It is the vigorous rootstock and trees can reach up to 12 

meters height. The yield and quality of fruit is good on 

this rootstock. 

ANNGO certifies apricot saplings on apricot seedlings 

and Myrobalan 29C.  

 پایه های ویشه یم  واادر

  29cمبرو االن 

بارای اولایان باار   ( Prunus cerasifera)این کلون از نهالی های اولیه آلو  

پلش گردیده است.  اینها برای خاکهای آهکای مانااساب اسات،  ۱۱۱۱در سار 

 Agrobacterium tumefaciensبرور متوسط در مقاب  پندیدگی بکتریایی 

نسبتا مقاومت داوته و در مقاب  مرض بکتریایی دیاگاری  ,leptonecrosisو 

حساس بوده ودر مقاابا   مارض نایامااتاود   pseudomonas syringaeمانند 

 گره ریشه مقاومت دارد.  

این کلون ها وفق خود را به خاکهای های متفاوت  زمیان هاای کالاسایام دار و 

خشک( تا حدودی در برابر غارق آا ماقااومات دارد. ایان ماوجاب بااروری 

زودهنگام می گردد و فعالیت بمیان آمدن بجگی هاا را بصاورت کا  ماحادود 

 میسازد

بصورت وسی  برای پایه مادری آلو ماورد اساتافااده قارار   ۲۱C. میرو باالن 

میگیرد. این پایه بلاطری قابلیت سازگاری و وفق پذیری باورایط مالاتالاف و 

همچنان به دلی  ترویج کردن حاصللیزی خوا و کیفیت میوه مارالاوا اسات. 

 پایه های ریشه یی همچنان برای آلو پیشنهاد می گردد.

 نهادم  واادر

معموالً این پایه  برای تمام ورایتی های زردآلو سازگار بوده و ماورد اساتافااده 

قرار میگیرد وبرای خاکهای خوا تهویه وده مانااساب اسات و بارای وارایاط 

غرقابی مناسب نمی باود. این پایه قوی و نیرومند است و درختان می توانند تا 

متر بلندی برسند.   میزان حاص  خیزی و کیفیات مایاوه درایان پاایاه  هاا  ۱۲

 بسیار خوا است. 

مؤسسه ملی قوریه داران افغانستان نهار زردآلاو را بااالی ناهاالای زردالاو و 

 تصدیق می کنند.    ۲۱Cمایرو باالن 
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Cherry گی س 

                  

  احات تحت  ذو  بالی او اعغانسوان
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Cherry  ripening time in Kabul  

 وقت پخوه شدن  بالی او کا ل

Variety                                    ووایوم Clone Number-کلرن نمبر May-جر ا June-رطان  

Moreau                                                 7266 موریوو         

Tashqand-i-Sawri                        323 تاوکندی ثوری         

Sawari                                                     324 ثوری         

Santina                                                     7216 سنتینا         

Grace Star                                        7247 گریی ستار         

Blaze Star                                             7248 بلیزستار         

Skeena                                                     7222 سکینه         

Compact Stella                             7225 کومککت ستیع         

Stella                                                         7250 ستیع         

Sunburst                                             7220 سن برست         

Lapins                                                   7224 له پینی         

Bing                                                         279 بینگ         

Black                                                         7217 بلک         

Irani                                                         425 ایرانی         

Kelleris                                                  7229 کیلریی         

Sweetheart Sumtare          7246 سویت هیرت سومتاری         

Mahali                                                      325 محلی         

Mahali                                                      476 محلی         

Balaton                                                   7218 بعتون         

Mahali                                                    351 محلی         

Mahali                                                    424 محلی         

Alubalow Sorkh                             175 آلوبالو سرخ         

Black Star                                        7249 بلک ستار         

Mahali                                                   469 محلی         

Sour Cherry                                   7223 آلو بالوترش         
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 Mahali (AFG 0351) Mahali (AFG 0325)   ۱۳۲۱محلی( )۱۳۱۱محلی    

SOUR/TART CHERRY 

Tart cherries produce smaller fruit and grown for processing 

and mechanically harvested. 

Tart cherry trees are more cold-hardy, but still suffer from 

summer heat, it bloom later and generally suffer much less 

bacterial canker, fruit cracking and brown rot than do sweet 

cherries. Tart cherries are smaller tree, growing about 6 

meters tall in nature and begin bearing earlier, often just 3 to 

4 years after planting .Tart cherries produces 55 to 65% of 

their crop on shorter-lived spurs that produce for 3 to 5 

years and the rest of the crop from lateral fruit buds on one-

year-old branches like those of peaches. 

Fruit buds of both (tart & sweet cherries) species produce 

clusters of 2 to 5 flowers, but fewer fruit per cluster usually 

set for tart cherry than for sweet cherries. 

All tart cherry cultivars are self-pollinating and solid blocks 

of just one cultivar is often grown. Tart cherry cultivars all 

have bright red to dark red fruit skin and are classified into 

two fruit types based on flesh and juice color. Some of tart 

cherry cultivars are greater cold hardiness, later bloom, 

smaller tree size, early bearing and sweet fruit. 

 In Afghanistan, two local cultivars are available, one for 

fresh and other for drying. 

Tart cherries are self-pollinating and many growers produce 

only one cultivar. In this case pollinizer trees can be planted 

in every third row (33% of the trees), or as every third tree 

in every third row  (11% of the trees).  

 آلوبالو: 

گی س الرش یا آلربالر میر  کرچک را الرلید نمرد  ر براف پتررستس الترلتیتد  
گردید  ر ب ررت میخانیکی جمع آررف میگردد.  آلربالر در برابر ستردف 
مقارم اند اما هنرز هم در برابر گرمی الابسالان آسیب پلیر است. این دیترالتر 
شگراه می کند ر عمرما  مقدار بسیار کمی از کتنتکتر بتکتالتریتایتی، الترکتیتدن  

 میر  ر پرسیدگی ن رارف نسبت به گی س بسیار کم مالضرر میشرد.  

مالر می  ۲آلربالر درخالان کرچک الرف دارند که بلندف آنها بشکر طبیعی به 
سار بعد از غترس نتهتار بته  ۳-۸رسد ر زردالر به ثمر می رسند اغلبا  النها 

ایت تد  متحت ترر ختریتش را بتاالف  ۲۲الا  ۲۲حا ر دهی میایند.  آلربالر
سار حا ر الترلتیتد متیتنتمتایتنتد.   ۲الا  ۳سپرهاف که عمر کرالا  دارند  براف 

حا  ت مالباقی مانند درخالان شفالالر از پنتدکتهتاف جتانتبتی کته بتاالف نترد  
یکساله رجرد دارد الرلید مینمایند.  پندک هاف میر  انراع گی س ر آلتر بتالتر 

گر را الرلیتد متیتکتنتد امتا متیتر  کتمتالتر متعتمترال  بتاالف  ۲الی  ۲خرشه هاف 
 کلسالرهاف آلربالر نسبت به گی س الرلیدمیشرد. 

المام ررایالی هاف آلربالر  گرد  ااشانی خردف داشالته راکتثترا  بت ک ختالتص 
دد.  رنگ یرست المام  ررایالی گراقط یک کلالیرار )ررایالی  معمرال  بلر می

هاف آلربالر رنگ سرخ ررشن الا سرخ الیر  برد   ر به در قسمت گرشالی ر 
رنگ جرس  طبقه بندف شد  اند بعضتی از گتیت س هتاف الترش در بترابتر 
سردف مقارم هسالند، دیرالر شگراه می کنند، انداز  درخالان شان کرچک الر 

 است، زردالر به ثمر می رسند. ر میر  اش شرین است.

در ااسانسالان، درررایالی  محلی مرجرد است که یکی از آنها براف م رف  
الاز  ر دیگرف براف خشک کردن مررد اسالفاد  قرار می گیرد.آلربتالترگترد  
ااشانی خردف دارند ر بسیارف باغداران  رف یک نرع را غرس میکنتنتد.  

٪ درختالتان   ۳۳درین ررت درخالان گرد  دهند  میالرانند در هر سه قطار )
 درخالان .  ٪۱۱غرس گردند ریاهرسرم درخت در هرسه قطار) 

العداد زیتادف از ااتراد کته آنتهتا را کشتت متی کتنتنتد، التنتهتا یتک قستم از  
مح رالت را الرلید می کنند. در ایتن متررد، درختالتان گترد  ااشتان رامتی 

در د از درخالان  ر یا بعد از هتر درختت  ۳۳الران در هر قطار سرم     )
 % از درخالان .   ۱۱سرم )
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Burlat Kelleris کیلیرس بارلیت 

SWEET CHERRY 

Sweet cherries produce larger, meatier and sweeter fruit. 

Sweet cherry grown for sweet for fresh market must be hand 

harvested. Sweet cherry trees are sensitive to both winter cold 

and summer heat.  Fruit buds of sweet cherries produce 

clusters of 2 to 5 flowers, but more fruit per cluster usually set 

for sweet cherry than for tart cherries. 

Many newer cultivars of sweet cherries are self-fertile, but 

take advantage from cross pollination. 

Cultivars which naturally bear heavy yields starting at a 

young age such as Chelan, or sweetheart sweet cherries can 

set excessive fruit on Gisela 5.Cultivars with a more 

spreading tree form need less training and corrective pruning. 

Most sweet cherry growers produce several cultivars, some of 

which are self-infertile and must be interplanted with a fertile 

or cross compatible pollenizer cultivars to assure good fruit 

set 

A common layout is to plant a row of each cultivar, with self-

fertile or pollenizer cultivar rows placed between cultivar 

rows that need cross-pollination and repeat that pattern of 

rows across the orchards. Where one cultivar is the main crop 

and the pollenizer cultivar is desired in less quantity, 

pollenizer trees can be planted in every third row to produced 

(33% of the trees), or as every third tree in every third row to 

produce (11% of the trees). 

 گیالس :

گی س میر  بزر ؛ گرشالی ر شیرین را الرلید مینتمتایتد.  گتیت س کته 

براف الرلید شیرینی باب ر براف متارکتیتت التاز  کشتت متیتگتردد بتایتد 

الرسط دست جمع آررف گتردد.  درختالتان گتیت س در متقتابتر ستردف 

زمسالان ر گرمی الابسالان حساسیت دارد.  پندکهاف میر  گی س خرشته 

گر را الرلید میکننتد امتا الشتکتیتر متیتر  هتاف زیتاد  ۲الا  ۲هاف داراف 

باالف خرشه هاف گی س نسبت به آلربالر میباشد.  بستیتارف از انتراع 

الاز  گی س خرد باررر برد  رلی از مفید یتالتهتاف گترد  ااشتانتی غتیتر 

 خردف نفع میبرند.  

انراعی که ب ررت طبیعی  حا تر زیتاد متیتگتیترنتد از ستن جترانتی 

    شررع نمرد  مانند چی ن ریا سریت هیرت.  گتیت س حتا تر بستیتار  

الشکیر متیتدهتد.  ررایتالتی بتا درختالتان زیتاد   Gisela 2یاد را باالف 

پهنارر  ر ضرررت الربیه کردن کم ر شاخه برف ا  حی دارد.  باغ 

هاف آنها داراف اضاف بیشالرف برا ف گسالترش شتاخته هتاف درختالتان 

است، نیازمند الربیه کمالر ا  حی جهت شتاخته بترف ر قتطتع کتارف 

 درخالان می باشند

یک نقشه معمرلی کشتت یتک قتطتار هتر ررایتالتی خترد بتاررر ر یتا 

قراردادن ررایالی گرد  دهند  بین قطارها که گرد  ااشانی غتیترختردف 

را نیاز دارند که در المام باغ این سیسالم الکرار گردند.  جتائتیتکته یتک 

کلالیرار )ررایالی  نبات عمد  برد  ر ررایالی گرد  دهند   بته ختراستت 

دهقان به مقدار کم، درخالان گرد  دهند  غترس گتردنتد.  نتبتات گترد  

٪ حا ر را الترلتیتد  ۳۳دهند  درهر سرم قطار میالراند غرس گردد الا 

حتا تر را الترلتیتد   ٪۱۱نمرد  یا بعداز هرسرم درخت در هر قطار  

 نمایند
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Satela                                                                                                                 ستیع

Blackstar                                                                                                     بلک ستار

یکی از انراع رارداالی  مالرسط زردرس که در رستط جترن در بتادام  ستیال

باغ کابر  پخاله میشرد. میر  شکر قلب را داشاله رنگ سرخ الیتر  بتا پترستت 

نازک میباشد. پرست رنگ سرخ دارد رسخت مالرسط است، الیزابیت مالرسط 

 داشاله شیرینی کمالرر نیمه جرسی است.  

یکی از انراع مهم رارداالی پیشینه مالرسط استت کته در اراستط بالک ستار 

جرن در بادام باغ کابر پخاله میگردد شکر میر  گرد  مانند با پترستت نتازک 

سرخ الیر  است.   قسمت گرشالی کریمی رنگ ر ستختت استت ر التیتزابتیتت 

 مالرسط داشاله شیرینی آن مالرسط ر جرسی است.

از انراع رارداالی پیشینه مالرسط است که در اراسط  ما  جترن گریس ستار 

در بادام باغ کابر به پخالگی میرسد.  شکر میر  گرد  ماننتد  سترخ التیتر  بتا 

پرست نازک است. قستمتت گترشتالتی متیتر  کتریتمتی رنتگ ر ستختت استت.  

 الیزابیت آن  مالرسط، شیرینی کمالر ر بسیار جرسی است.  

فتالته درم  بلی  ستار  یکی از انراع رارداالی که نسبالا  زردرس برد  کته در هت

ما  جرن در بادام باغ  کابر به پخالگی میرسد. شکر میر  گرد  متانتنتد سترخ 

الیر  با پرست نازک است.  قسمت گرشالی میر  گ بی رنگ بترد  ر ستختت 

 مالرسط است.  الیزابیت آن زیاد، قند آن کم ر بطررمالرسط جرسی است.

یکی از ررایالی هاف رارداالی  نارقت است که در هفاله آخر جرن  در  بینگ

بادام باغ کابر به پخالگی میرسد.  میر  شکر گرد  مانند سرخ الیتر  رنتگ ر 

پرست نازک است.  قسمت گرشالی میر  گ بی رنگ برد  ر سختت متالترستط 

 است.  الیزابیت آن مالرسط، قند آن کم ر بطررمالرسط جرسی است.

Stella is one of the impor ted medium ear ly var iety matures 

in mid of June in Badam Bagh Kabul. Fruit is Cordate shaped 

of dark red and thin skin. Flesh is red colour and is medium 

firm. Its acidity is medium, low sweet and medium juicy. 

Blackstar is one of the impor ted medium ear ly var iety 

matures in mid of June in Badam Bagh Kabul. Fruit is reniform 

shaped of dark red and thin skin. Flesh is creamy colour and is 

firm. Its acidity is medium, medium sweet and juicy. 

Gracestar is one of the impor ted medium ear ly var iety 

matures in mid of June in Badam Bagh Kabul. Fruit is reniform 

shaped of dark red and thin skin. Flesh is medium red colour 

and is medium firm. Its acidity is medium, low sweet and 

highly juicy. 

Blazestar is one of the impor ted medium ear ly var iety 

matures in second week of June in Badam Bagh Kabul. Fruit is 

reniform shaped of dark red and thin skin. Flesh is pink colour 

and is medium firm. Its acidity is high, low sweet and  medium 

juicy. 

Bing is one of the impor ted late var iety matures in last 

week of June  in Badam Bagh kabul. Fruit is reniform shaped 

of dark red and thin skin. Flesh is pink colour and is medium 

firm. Its acidity is medium, sweetness is low and medium 

juicy. 

                  

Satela                                                                                                           ستیع

Blackstar                                                                                                 بلک ستار
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Burlat                                                                                                                 برلیت Santina                                                                                                         سانتینا 

Reducing fruit cracking: 

Sweet cherry fruit may crack or split open, shortly before 

harvest. 

Sweet cherries for fresh market are hand harvested, usually 

with stems (pedicels) left on, to avoid creating openings for 

brown rot where stems were stems were removed. 

The shelf life of sweet cherries are very short, should be sold 

very quickly after harvesting. 

Burlat is one of the impor ted ear ly var iety matures in last 

week of May in Badam Bagh. Fruit is reniform shaped of red 

and thin skin. Flesh is pink colour and is medium firm. Its 

acidity is low, medium sweet and juicy. 

Santina is one of the very good medium var iety. It 

matures in second week of June in Badam Bagh. Fruit is 

cordate shaped of dark red colour. The fruit skin is 

intermediate and flesh is medium, sweetness is low and 

juiciness is also medium. 

 میوه  گی ترکیدهکاهش می ان 

گی س بعضی ارقات النها قبر از جمع اررف ممکن الرک بردارد ر یا شکاف 

گردد گی س براف مارکیت الاز  الرسط دست جمع آررف می گردند ر اغتلتب 

ساقه در آن باقی می ماند ر این کار مرجب جلرگیترف بتاز شتدن پترستیتدگتی 

 ن رارف در محلی که ساقه جداشد  است میگردد.

نگهدارف عمر پرست  گی س بسیار کرالا  است ر  باید بت اتا تلته بتعتد از  

 جمع آررف بفررش برسند.

فتالته آختر متا  متی در  بورلت یکی از انراع رارداالی پیشینه است کته در هت

بادام باغ کابر پخاله میشرد.  میر  شکر گرد  متانتنتد سترخ رنتگ ر پترستت 

نازک است.  قسمت گرشالی میر  گ بی رنگ برد  ر سخت الا مالرسط است.  

 شیرین مالرسط ر جرسی مبباشد. ،الیزابیت آن کم

فتالته درم متا   سانتینا یکی از ررایالی هاف مالرسط بسیار خرب است.  در هت

جرن در بادام باغ کابر به پخالگی میرسد.   میر  شکر قلب مانند سرخ التیتر  

رنگ است.  پرست میر  میانه برد  گرشت آن مالرسط است.  شیرینی آن کتم 

 ر جرسی بردنش نیز مالرسط است.
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ANNGO SERVICES TO ITS MEMBERS;  

1. Provide technical assistance to all nursery growers in Afghanistan. 

2. Register, inspect and certify all eligible fruit trees nurseries and 

issue label for the certified nurseries. 

3. Release true- to-type and free of virus mother trees to MSN own-

ers of nursery grower associations. 

4. Provide virus free clonal rootstocks of all species to member 

nursery growers. 

5. Provide all type of technical trainings to Field Managers of NGAs 

and extension officers of NGOs and external parties working in the 

field of nursery development in Afghanistan. 

6. Provide virus indexing, fungal and bacterial testing services to 

orchard growers and NGA members. 

7. Improvement of nursery techniques 

8. Provides certified and true-to-type budwood of all fruit species 

available in Afghanistan to nursery growers for the production of 

certified saplings 

9. Facilitate movement of certified saplings of NGA    members to all 

provinces of Afghanistan & export to other countries. 

 10.  Provide citrus seed mother trees and certified saplings of all spe-

cies of citrus to orchard growers.  

11.  Establishment of different parks and landscape designs based on 

customers’ needs 

 12. Business improvement and marketing promotion services. 
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 خدمات مؤسسه ملی قوریه داران افغانستان برای ا ضایش: 

 .  ارایه خدمات الخنیکی به المام قرریه داران در ااسانسالان ۱

 .  ثبت، بررسی ر ال دیق المام درخالان قرریه هاف میر  جات راجد شرایط ر  درر لیبر۲

 براف قرریه هاف ال دیقی.     

 .  عرضه نرع مطابق به ا ر ردرخالان مادرف  عارف از رایررس به مالکین قرریه ۳

 هاف مادرف انجمن هاف قرریه داران.      

 .  اراهم نمردن پایه هاف  کلرنار المام انراع عارف از رایررس به اعضاف قرریه داران.۸

 .  اراهم نمردن هرنرع آمرزش هاف الخنیکی براف کارمندان ساحرف انجمن هاف قرریه ۲

 داران، رکارمندان الرسعرف مؤسسات غیر درلالی  ر مؤسسات خارجی که در بخش       

 قرریه دارف در ااسانسالان اعالیت میکنند.      

 .  اراهم نمردن شناسایی رایررس، انگس ر خدمات آزمایش بکالریا به باغداران ر ۲

 اعضاف انجمن هاف قرریه دارف.     

 .  بهبرد الخنیک هاف قرریه دارف۲

 .  اراهم نمردن پیرندهاف ال دیقی ر نرع مطابق به ا ر المام انراع مرجرد درا ااسانسالان۴

 به قرریه داران جهت الرلید نهار هاف ال دیقی.      

 .  اراهم نمردن زمینه انالقار نهار هاف ال دیقی اعضاف انجمن ها به المام رالیات ۹

 ااسانسالان ر  ادر کردن آنها به ممالک دیگر.     

 . الهیه نمردن الخم مادرف  سالررس ر نهار هاف ال دیقی المام انراع سالررس به باغداران۱۰

 . احداث پارک هاف مخاللف ردیزاین پارک ها براساس ضرررت مشالریان۱۱

 . بهبرد الجارت ر خدمات انکشاای بازاریابی۱۲
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Citrus سالررس 

                 

  احات تحت  ذو  وروی او اعغانسوان
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CITRUS SPECIES,  

Citrus are subtropical, evergreen plants originating in South-

east Asia, but the precise origins are obscure. There are about 

1600 species in the subfamily Aurantioideae. The tribe Citre-

ae has 13 genera, most of which are graft and cross compati-

ble with the genus Citrus. There are some tropical species 

(pomelo).All Citrus combined are the most important fruit 

crop next to grape. Lemons and limes and sour orange may 

have been mutations of the citron. 

 Cultivated Familiar Citrus Species Include: 

1. C. aurantifolia (lime).Sour orange is C. aurantium 

2. C. grandis (pomelo) 

3. C. limon (lemon) 

4. C. medica (citron) 

5. C. paradisi (grapefruit) 

6. C. reticulata (mandarin) 

7. C. sinensis (sweet orange) 

Citrus grows best in a band of 30–40° latitude on either side 

of the equator. It is a true subtropical crop. Good growing 

temperatures are 24–29°C, but 5°C temperature is good for 

rest, development of acidity, and color. Quality is best where 

there is a certain amount of low temperature. Peel color is 

especially related to temperature. Low temperature brings out 

orange color. 

Considering the requirement for citrus growth, the eastern 

provinces (Nangarhar, Kunar and Laghman) are the main 

provinces for citrus growing in Afghanistan.  

Most citrus species are self-fertile and have perfect flowers 

but usually produce fruit from cross pollination. 

The concept for classification and identification of citrus spe-

cies are very poor in Afghanistan. In this catalogue more de-

tailed information is given to describe some subspecies so 

that nursery growers and orchard growers can understand 

more about citrus. ANNGO tries to encourage farmers grow 

citrus as a major crop in the citrus growing areas. The species 

present in the national collection of citrus in Farm-i-Jadid in 

Nangarhar are generally described as; 

 انواع ستروس: 

سالررس یک میر  نیمه اسالرایی برد  ر همیشه سبز که از جتنترب شترق 

آسیا سرمنشاْ گرااله رلی ب ررت درست الاهنرز منشأ آن معلرم نتیتستت.  

رجترد    .Aurantioideaeنرع آن در ختانتدان اترعتی   ۱۲۰۰در حدرد 

جیتنتیترا بترد  کته زیتادالتریتن آن  ۱۳داراف  Citreaeداشاله است.  قبیله 

پیرندشد  ر گرد  ااشانی غیر خردف با جتیتنتس ستالتررس دارد. بتعتضتی 

انراع  اسالرایی ) چکرالر   رجرد دارد. المام سالررس الرکیب شتد  متیتر  

هاف بسیار مهم بعد از انگرر بشمار میررند. لیمر ر الیم ر نتارنتج شتایتد 

 بعد از السیر ناگهانی سالررن برجرد آمد  باشند.  

 انراع مشهرر سالررس کشت شد  شامر: 

0.  C. aurantifolia    الیم.  نارنج الرش است C. aurantium 

4. C. grandis    الرنج 

5. C. limon   لیمر 

2. C. medica  سالررن 

2. C. paradisi      چکرالر 

6. C. reticulata    سنالر 

7. C. sinensis    مالاله 

درجه عرض التبتلتد  ۸۰الا  ۳۰کمربندف  طسالررس بشکر بهالر در خطر

در هردرطرف خط اسالرا میررید. این یک نبات راقعی نتیتمته استالترایتی 

درجه سانالی  ۲۹الا  ۲۸میباشد. خربالرین درجه حرارت به این نبات بین 

درجه سانالیگرید براف اسالراحت، انکشاف الیزابیت ر رنگ   ۲گرید، اما 

بهالر است. درجاییکه درجه حرارت پایین بتاشتد درانتجتا کتیتفتیتت خترب 

میباشد. رنگ پرست خا التاْ متربترط بته درجته حترارت استت. درجته 

 حرارت پایین باعث رنگ خرب نارنج میگردد.  

بادرنظرداشت ضررریات نمریی سالررس، رالیات شترقتی )نتنتگترهتار،  

 کنر ر لسمان  رالیات عمد  رشد رنمرف سالررس در ااسانسالان هسالند. 

بسیارف انراع سالررس خرد باررر هسالند ر گلهاف مکمر را دارا هسالنتد 

 اما معمراْل میر  را با گرد  غیر خردف الرلید میکند.  

طرح طبقه بندف ر شناسایی  انراع سالررس در ااسانسالان بسیار ضعیتف 

است. درین کال   معلرمات کاای  براف الشریح بتعتضتی انتراع اترعتی 

داد  شد  الا قرریه داران ر باغداران زیاد الر در مررد ستالتررس آگتاهتی 

یابند. ممقا ال ش دارد الا دهاقین را  الشریق نماید الا ستالتررس را بتحتیتث 

نبات عمد  ساحات بلرف سالررس بلر کنند. انراع مرجرد در کلکتستیترن 

هاف ملی سالررس در اارم جدید ننگرهار ب ررت عتمترم لیتْ  الشتریتح 

 میگردد؛  
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Tangelo Nova                                                                                                                   تنجیلو نوا                                                                                                                   

Some of the commercial varieties of Mandarin are described as 

follows; 

Avana Apireno;  

 The harvest period starts from third week of November and is 

completed in 2 weeks. The productivity of 3 years old tree is high 

thus yield per tree is more. The fruit is visually attractive. The 

taste and sweetness is medium . The fruit tastes a bit acid that is 

why some people don’t like it and for some it is a very tasty fruit. 

Clementine dinules;  

The harvest period starts from first week of November and is 

completed in 4 weeks. The productivity of 3 years old tree is 

medium. The fruit is visually attractive. The taste and sweetness is 

poor. The acidity of the fruit is also medium. It is one of the very 

early varieties of mandarins. 

Clementine Hernandina;  

 The harvest period starts from mid November and is completed in 

2 weeks. The productivity of 3 years old tree is high. The fruit is 

visually attractive. The taste and sweetness is good . The acidity of 

the fruit is also low. The fruit is juicy. 

Tangelo Nova;  

The harvest period starts from third week of November and is 

completed in 3 weeks. The productivity of 3 years old tree is 

medium. The fruit is visually attractive. The taste and sweetness is 

good. The acidity of the fruit is also medium.  

 بعضی انراع الجارالی سنالر  قرارلیر است:

 اوانا اپیرینو:

راع حا ر از هفاله سرم نرمبر شررع شد  ر در درهفاله التکتمتیتر متیتگتردد.  

حا ر دهی درخت سه ساله بسیارزیاد است هتمتچتنتان حتا تر اتی درختت 

.  طعم ر شتیتریتنتی آن متالترستط دارد جلاب ظاهرف شکربیشالر است.  میر  

است. لایقه میر  کمی الیزابی است ازانجهت بسیارف مردم آنرا خرش ندارند 

 بسیار میر  بامز  است. بعضیر براف 

 کلیمینتاین دینولیس:

راع حا ر از هفاله ارر نرمبر شررع شد  ر در چهارهفاله الکمیر متیتگتردد.  

.   دارد جلاب ظاهرف شکرحا ر دهی درخت سه ساله مالرسط است. میر  

طعم ر شیرینی آن عالی است. الیزابیت میر  همچنان مالرسط است. این یکتی 

 از انراع زردرس سنالر   است. 

 کلیمینتاین هیرناندینا:

درران راع حا ر از اراسط نرمبر شررع ر در در هفاله الکمتیتر متیتگتردد.   

حا لدهی درخت سه ساله بسیار زیاد است. متیتر  مترغترب دارد. لایتقته ر 

 شیرینی آن خرب است. الیزابیت میر  همچنان پایین ر میر  جرسی است.

 تانجیلو نووا: 

درران راع حا ر از هفاله سرم نرمبر شررع ر در سه هفاله الکمیر میگردد.  

حا لدهی درخت سه ستالته متالترستط استت. متیتر  مترغترب دارد. لایتقته ر 

 شیرینی آن خرب است. الیزابیت میر  همچنان مالرسط است. 
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Orange 

Sweet orange is by far the most widely grown fruit tree in 

the world and the second most commonly cultivated fruit 

 

Although it took the sweet orange several centuries to 

establish its position as one of the world's most common 

fruits, the increased demand for fresh orange juice and the 

development of very early and very late maturing varieties 

have contributed to its present popularity and its year-round 

availability.   

Some of the commercial varieties of oranges are described 

as follows; 

Navelina;  

The harvest period starts from third week of November and 

is completed in 3 weeks. The productivity of 3 years old tree 

is medium thus yield per tree is less. The fruit is visually 

attractive. The taste and sweetness is medium. The acidity of 

the fruit is also medium. The fruit has good shelf life, colour 

and size.    

 

Newhall; 

The orange’s clone numbers 7002, 7004, and 7106 are 

almost the same and they are navel oranges. Maturity time, 

fruit shape, size, tree habit and most other characters are the 

same. The harvest period starts from first week of November 

and is completed in 3 weeks. The productivity of 3 years old 

tree is medium (15 to 20kgs per tree), thus yield per tree is 

good. The fruit is visually more attractive. The taste and 

sweetness is medium . The acidity of the fruit is also 

 مالته:   

مالاله یکی از انراع رسیع بلرف درخالان میر  در جهان است ر درمتیتن 

 محسرب میگردد.  بلر شد میر  بسیار معمرر 

گرچه چندین قرن را دربرگرات که مالاله به یکی از میر  هتاف جتهتان 

البدیر شد رلی ازدیتاد اقتالتضتاف متارکتیتت بتراف جترس التاز  متالتالته ر 

انکشاف ررایالی هاف ختیتلتی زردرس ر ختیتلتی دیتر رس بته شتهترت 

 مرجرد آن اازرد  که در المام سار در بازارهاف جهان میسر میباشد. 

 بعضی انراع الجارالی مالاله لی   الرضیح میگردند:

 ناویلینا:

درران راع حا ر  از هفاله سرم نرمبر شررع ر در سه هفالته التکتمتیتر 

میگردد. حا لدهی درخت سه ستالته متالترستط استت بتدیتن متعتنتی کته 

حا ر ای درخت کمالر است. میر  مرغرب دارد. لایقه ر شیرینتی آن 

مالرسط برد  ر الیزابیت میر  نیز مالرسط میباشتد. عتمتر پترستت متیتر ، 

 رنگ ر انداز  میر  خرب است.

 نیو حال:   

القریبا  مشابه برد  ر متالتالته  ۲۱۰۲ر  ،۲۰۰۸  ،۲۰۰۲مالاله کلرن نمبر 

نارر هسالند.  زمان پخاله شدن، شتکتر ر انتداز  متیتر ، عتادت نتمتریتی 

درخت ر بسیارف مشخ ات دیگر یکسان است.  درران راتع حتا تر  

از هفاله ارر ما   نترمتبتر شتررع ر در سته هتفتالته التکتمتیتر متیتگتردد.  

کتیتلترگترام اتی  ۲۰التا  ۱۲حا لدهی درخت سه ساله مالرستط استت )

درخت  بدین معنی که حا ر ای درخت خربالر استت.  متیتر  بستیتار 

مرغرب دارد. لایقه ر شیرینی آن مالرسط برد  ر التیتزابتیتت متیتر  نتیتز 

 مالرسط میباشد. میر  داراف رنگ ر انداز  خرب است.

Navelina                                                                                                                                                                                                                                                   ناولینا
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 Lemon (Citrus lemon( 

The lemon tree is vigorous, upright-spreading, and 

open in growth habit. The true lemon tree reaches 3-6 

m in height.  

It attains large size under favorable conditions if not 

controlled by pruning. 

Seedlings and most varieties are comparatively thorny, 

with relatively short and slender spines. The flowers, 

which occur in clusters produced throughout the year, 

are large and purple-tinged in the bud and on the 

lower surface of the petals.  

The new shoot growth is purple-tinted.  

Although more resistant than the citron and limes to 

cold and heat, the lemon is much more sensitive than 

the other citrus fruits of major importance, and hence 

its commercial culture is restricted to subtropical 

regions of mild winter temperatures. 

Relatively equable growing-season temperatures are 

advantageous in that they seem to emphasize the ever-

flowering tendency and are favorable for fruit-setting.  

In Afghanistan major lemon growing areas are in east 

and north east provinces of Laghman, Kunar, 

Nangarhar and Kunduz provinces. ANNGO is also 

trying to expand the programme to Helmand, 

Kandahar, Baghlan and Khost provinces. 

Recently in eastern region many farmers used to grow 

Eustis lime (locally called chinaee lemo, Chinese 

lemon). But the demand is for other limes such as 

Kaghazi lime (which comes from Pakistan) and other 

lemons. Now  have very nice varieties of lemons in 

the national collection namely Tajiki lemon and 

Meyer lemon. ANNGO is promoting these new 

commercial varieties of lime and lemons instead of 

the Eustis lime. 

A number of lemon varieties are present in the 

national collection of citrus in Nangarhar Farm-i-

Jadid and the collection will be expanded with more 

varieties of lemon in the coming future.  

More mother trees of improved varieties lemons will 

be distributed to nursery growers association in the 

eastern zone.  

One of the commercial varieties of lemon is described 

as follows; 

 (Citrus lemon)لیمو 

درخت لیمو قوی، واخهای مستقیم، و باز در عادت نمویی اسات.   

متار ارتاقاا  مایارساد. اگار ماراقابات  ۱-  ۳درخت اصلی لیمو به 

درست نگرددسایز بزرگ در ورایط مناسب پیدا خواهاد گارد در 

غیر آن ذریعه واخبری قاب  کنترور است. نهالی هاا و اکاثاریات 

ورایتی ها بصورت مقایسوی خاردار هستند خارهای نسبتاً کوتااه 

و تیزدارند.  گلها، که بشک  خووه در جریان سار تولید میگردناد 

کعن و بنفش خفیف رنگ  در بین پندک ها و در ساراح زیاریان 

گلبرگها میباوند. نموی نوده هاای جاوان بانافاش کامارناگ اسات.  

باوجود مقاومت زیاد نسبت به سترون و لیمو در مقاب  حرارت و 

سردی،  لیمو نظر به دیگر میوه جات مهم ستروس بسیار حساس 

است تولید تجارتی آن محدود به ساحات نیمه استاوایای وحارارت 

 زمستان معتدر میباود.  

درجه حرارت نسبتا معتدر در فص  نمویی یکای از مازایاای کاه 

نشاندهنده تمای  گ  کردن هستند و بهترین ورایط به تشکی  میاوه 

 محسوا میگردد.  

در افغانستان ساحات بذری عاماده لایاماو در والیاات وارقای ویاا 

 جنوا ورقی مث  لغمان،  کنر، ننگرهار و کندز هستند.

مؤسسه ملای قاوریاه داران افاغاانساتاان هاماچاناان تاعش دارد تاا 

پروگرام را به والیات هلمند، کندهار، بغاعن و خاوسات تاوساعاه  

 دهد. 

در حار حاضر در ساحات ورقی بسیاری دهاقین مایالاواهاناد کاه  

Eustis lime)   برورعامیانه مشاهاور باه لایاماوی چایاناایای( را

غرس کنند اما تقاضا برای نو  دیگر لیمو ماثا  لایاماوی کااغاذی 

 که از پاکستان وارد میشود( و لیموهای دیگر زیااد اسات. فاعاعً  

ورایتی های بسیار زیاد لیمو در کلاکاسایاوناهاای مالای بانااماهاا ی 

لیموی تاجکی و لیموی مییر موجود است. ممقا در صدد انکشاف 

 این انوا  تجارتی الیم و لیمو بعوض چکوتره هستند.  

یکتعداد ورایتی های لیمو در کلکسیونهای ملی ستروس در فاارم 

جدید ننگرهار موجود است و کلکسایاون باا اناوا  زیااد ورایاتای 

 های دیگر لیمو در آینده نزدیک توسعه خواهد ود.

نهار های مادری بیشتر ورایتی های اصعح وده لایاماو واایاد باه 

انجمن های قوریه داران زون ورقی توزی  گردد.  یکی از انوا  

 تجارتی لیمو ذیعً تشریح میگردد: 
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Femminello Siracusano 

The harvest period starts from mid November and is 

completed in 6 weeks . The productivity of 3 years old 

tree is low thus yield per tree is less. The fruit is visually 

attractive. The acidity of the fruit is also medium. The 

fruit has good shelf life, colour and size 

Mandarin 

Because of their distinct origin, distribution and 

characteristics, which differ from other mandarin types 

the deliciosa, nobilis and unshiu types, were earlier 

described as independent species. 

As might be expected, this group is quite varied and 

exhibits a wide range in both tree and fruit characters. 

 

These types are characterized by small flowers and 

leaves and small to medium-large fruits. Clementine, 

Satsuma's and some ordinary mandarins belong to the so

-called "easy peelers". Their skin is soft and loose. 

Millions of dollars are being spent each year by traders 

to import kinnow mandarin from other countries to 

Afghanistan. However Afghanistan can’t compete with 

Pakistan in producing kinnew but only our country 

should focus on growing some earlier varieties of 

mandarins which ripens earlier than Pakistani kinnow.  

 عبمبۍنردر  براکر انر:

هافاتاه تاکامایا   ۱دوررف  حاص  از نیمه ناومابار وارو  واده ودر 

ساله کم بوده بدین معنی که حاص  فی  ۳میگردد.  حاصلدهی درخت 

درخت کم است.  میوه از دیدگاه ظاهری جلب توجه میکند.  تیازابایات 

میوه همچناان ماتاوساط اسات. مایاوه ماقااومات پاوسات خاوا داواتاه 

 وهمچنان خوا رنگ و سایز دارد.

  نوره :

بلاطر منشأ متمایز آنها، توزی  و مشلصاات،  کاه از اناوا  دیاگار 

تفاوت دارد که قبْع بصورت   unshiuو  deliciosa, nobilisسنتره

 نو  مستق  تشریح ود.

از آنجاییکه واید توق  برود، این گروپ کااماْع ماتافااوت اناد و یاک 

 حدود وسی   مشلصات هردودرخت و میوه را نمایش می دهد.

این انوا  ذریعه گلها وبارگاهاای کاوچاک و مایاوه هاای کاوچاک تاا 

و   Satsumaو   Clementineمااتااوسااط کااعن مشاالاا  وااده انااد.

بعضی انوا  عادی سنتره   به آسانی پوست وونده( مارباوط باه ایان 

 گروپ  میگردد. پوست آنها نرم و آزاد هستند.  

ملیونها دالر ساالنه ذریعه تاجران برای وارد کردن کینو و ماالاتاه از 

ممالک دیگربه افغانستان بمصرف میرسد.  اما با آنهم افاغاانساتاان باا 

پاکستان در تولید کینو رقابت کرده نمیتواند اما تنها مامالاکات ماا باایاد 

تمرکز باالی پرورش انوا  زودرس سنتره نموده که نسبت به کیناوی 

 پاکستان زودتر باالی حاص  میآید.
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Moro                                                                                                                                مروو                                                                                                                         

Sanguinello Moscato Cuscuna 

The tree growth is better than other The harvest 

period starts from fourth week of November and is 

completed in 3 weeks. The productivity of 3 years old 

tree is medium thus yield per tree is high. The fruit is 

visually very attractive. The taste is very good and 

sweetness is high. The acidity of the fruit is also 

medium. The fruit is seedless, fruit shape, colour and 

rind texture is marketable and light blood. 

Moro  

The harvest period starts from first week of 

December and is completed in 3 weeks. The variety 

needs cold temperature to get the fruit red colour so it 

is not recommended for areas where the temperature 

remains warm in early winter like Jalalabad, lower 

plans of Lagham and Kunar provinces. It is suggested 

that this specific variety should be planted in higher 

altitudes of eastern zone. The productivity of 3 years 

old tree is low thus yield per tree is less. The fruit is 

visually less attractive. The taste and sweetness is 

medium.The acidity of the fruit is also medium.  

  انگبنلر مر کاتر کر ونا:

نموی درخت بهتر از درختان دیگر است.  دوران رفا  حااصا    

از هفته چهارم ماه  نومبر ورو  و در سه هفته تکمی  مایاگاردد.  

حاصلدهی درخت سه ساله متوسط است ولی حاص  فای درخات 

زیادتر است.  میوه بسیار مرغوا دارد.  ذایقه میوه  بسیار خوا 

و ویرینی آن   زیاد بوده و تیزابیت میوه نایاز ماتاوساط مایابااواد.    

میوه بدون تلم است،  اندازه میوه، رنگ و ساختار پاوسات مایاوه 

 قابلیت خوا مارکیت را داوته  و سرخ روون است. 

 مروو: 

دوران رف  حاص   از هفته اور ماه  دسامابار وارو  و در ساه 

هفته تکمی  میگردد.  این ورایتی  برای تشکی  میوه سرخ رناگ 

ضرورت به هوای سرد داوته ازین بابت این میوه در ساحاتی که 

مانند جعر آباد، ساحاات پاایایانای  دارددر اوای  زمستان هوا گرم 

والیات لغمان و  کنر توصیه نمیشود. پیشنهاد میگردد اینکه  ناو  

ملاصاوب باایاد در ارتاقااعاات بالاناد زون وارقای باذر گاردناد 

حاصلدهی درخت سه ساله متوسط است ولی حاص  فای درخات 

کمتر است.  میوه  زیاد مرغوا نیست .   ذایقه وویریانای  مایاوه  

 متوسط است و تیزابیت میوه نیز متوسط میباود.
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Troyer and Carrizo Citrange rootstock; 

Troyer and Carrizo citranges are hybrids of 

Washington navel orange and Poncirus trifoliata. 

The original crosses were made in the early 1900s 

by the United States Department of Agriculture 

with the intention of producing cold tolerant scion 

varieties. They are general purpose rootstocks and 

are widely used for most commercial varieties. 

Intolerant of high pH soils with high levels of 

available calcium and also intolerant of saline 

conditions. Trees on these stocks frequently show 

micronutrient deficiencies (zinc, iron, manganese) 

especially in the spring flush. Suitable for replant 

sites. Moderately cold tolerant. Best results with 

Troyer/Carrizo citrange are achieved in well drained 

soils. Both rootstocks are unsuitable for heavy clay 

soils. 

Troyer and Carrizo citranges are tolerant of tristeza 

virus and Phytophthora root rot but are less tolerant 

than Poncirus trifoliata. 

 Carrizo Citrangeو  Troyer یی ریشهپایه های 

این پایه هاف ریشه یی دررگه مالاله ر اشنگالرن نارر ر نارنتج  

میباشد.  دررگته ا تلتی در   Poncirus trifoliataسه برگه یا 

لریعه  ادار  زراعت ایاالت مالحد  امریکتا   ۱۹۰۰ارایر سار 

به منظرر الرلید ررایالی هاف مقارم بر سردف انجام  پتلیتراتت.   

این اهداف عمرمی پایه هاف ریشه یی برد  ر ب ررت رستیتع 

 براف بسیارف انراع الجارالی مررد اسالفاد  قرار گرات.   

این پایه ریشه یی در مقابر الیزابیت بلند خاک ر متقتدار زیتاد   

متقتارم ر پتایتدار نتیتستت.   نتمتکتیکلسیم ر همچنان در شترایتط 

درخالان که باالف ایتن پتایته هتاف ریشته یتی بتاشتنتد ب تررت 

مکرر ع یم قلت عنا ر ) جست،آهن ر متنتگتانتیتز  در آنتهتا 

خ ر اْ در بهار بمشاهد  میرسد.  براف انالقار ر بتلر متجتدد 

مناسب است.  نسبالاْ در مقابر سردف متقتارم استت.  بتهتالتریتن 

در زمین هاف التهتریته شتد    Troyer/Carrizoنالیجه با سالرنج 

مناسب بهالر دید  شد  است.   هردر پتایته هتاف ریشته یتی در 

 خاکهاف  سنگین کلی نا پایدار میباشند. 

Troyer/Carrizo  در متقتابتر رایتررسtristeza  ر گتنتدیتدگتی

 Poncirus trifoliataپرسیدگی ریشه مقارم برد   اما در مقابر 

 مقارمت کمالر دارند.   

                                                          Volkamerولکمر

                 

                                                          Volkamerولکمر
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citrange Troyer                                                                                      سترنج ترایر 

Main lateral and fibrous root development may be poor in 

young trees. Mature trees are medium to large. Young trees 

on these stocks are vigorous and produce good crops of high 

quality fruits in their early years. Crop regulation should be 

considered an essential management requirement for 

mandarin cultivars grown on these rootstocks. Trees in the 

Murray Valley older than twenty years often show a 

tendency to produce smaller fruit. 

Troyer and Carrizo citrange are highly nucellar and produce 

uniform, vigorous, upright stocks that are easy to manage in 

the nursery. Most varieties are easy to propagate on both 

rootstocks with the exception of Imperial mandarin, where 

poor bud take is sometimes encountered. Nursery trees are 

faster growing than Poncirus trifoliata but slower than 

Rough lemon. 

Fruit quality is excellent, but there is a tendency for 

increased albedo breakdown in older trees. Fruit size is 

medium, with a thin, smooth rind. Juice and sugar content 

are high and acidity levels are medium to high. Fruit 

maturity is earlier than Poncirus trifoliate. 

Fully compatible with navel and Valencia orange varieties. 

These rootstocks are incompatible with Eureka lemon, 

forming a yellow ring at the bud-union. 

ریشه هاف عمد  ر ارعی ممکن در درخالان ضعیف جران انکشتاف کتنتد.  در 

درخالان بالغ انداز  آن مالرسط الا بزر  میباشد.  درخالان جران در بتاالف ایتن 

پایه هاف ریشه یی قرف هسالند ر میر  خرب با کیفیت در ستار هتاف ارر خترد 

ببار میاررد. النظیم حتا تر ررایتالتی بتایتد متد نتظتر گتراتالته شترد ر متدیتریتت 

ضرررف نیازمندف هاف ررایالی هاف  سنالر  که باالف این پایه ریشته یتی  را 

ایجاب میکند.   درخالان در رادف مررف  که عمر بیشالر از بیست سار داشتالتنتد 

 بازهم به الرلید میر  هاف کرچک المایر نشان میدادند. 

  

انساج نیوسلر زیادی داوته  و   Carrizo citrange و   Troyerترایر وکریزو

پایه های ریشه یی مستقیم، قوی و یکسان را تولید نموده ودر قوریه ها به آسانی 

قاب   تنظیم است.  بسیاری ورایتی ها به آسانی روی هردو پایه های ریشاه یای 

تکثیر وده میتواند به استثنای سنتره امکریار، کاه باعاضای اوقاات  پانادک هاای 

 Poncirusضعیف   به ناکامی می انجامد. درختان در قاوریاه  باه ماقاایساه  

trifoliata  ،یا نارنج سه برگه زودتر نمو میکنند اماا ناظار باه لایاماوی دروات

 نموی بری دارند.  

 

کیفیت میوه بسیار عالی بوده  اما تمای  به ازدیاد از کاار افاتاادن   الابایادو( در 

درختان مسن وجود دارد.  اندازه میوه متوسط با قشر لشام اسات . ماقادار ماواد 

جوس و ویرینی میوه بلند و تیزابیت میوه متوسط تا زیاد است. پلته ودن مایاوه 

زود تر میباود. بصورت عموم با  نارنج  ناور    Poncirus trifoliataنظر به

مرابقات   Eureka lemon با یی ریشه های پایه این  و واالنشیا مرابقت دارد.

 نداوته ورنگ حلقه زرد رنگ را در مح  پیوند تشکی  میدهد.

                  

citrange Troyer                                                                                      سترنج ترایر 
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Newhall                                                                                                                        نیوهار                                                                                                                            

Sanguinello Moscato Cuscuna                                                                                                      سانگینیلو موسکاتوکوسکونا                                                                                

Navelina VCR  

The harvest period starts from second week of November 

and is completed in 3 weeks. The productivity of 3 years 

old tree is low thus yield per tree is less. The fruit is 

visually highly attractive. The taste and sweetness is 

medium. The acidity of the fruit is also medium. The fruit 

has good shelf life, colour and size. 

 

Lane Late  

The harvest period starts from first week of December and 

is completed in 2 weeks. The productivity of 3 years old 

tree is medium. The fruit is visually highly attractive. The 

taste and sweetness is medium. The acidity of the fruit is 

also medium. The fruit is very juicy, good size and late 

ripening variety. 

 ناودبنا  وی  م وو:  

دوران رف  حاص   از هفته دوم ماه  ناومابار وارو  و در ساه هافاتاه 

تکمی  میگردد.  حاصلدهی درخت سه ساله متوسط است ولی حااصا  

فی درخت زیادتر است. میوه بسیار مرغوا دارد. ذایاقاه و وایاریانای 

میوه متوسط، وتیزابیت  آن متوسط است.  و ناگافاه ناباایاد گاذاوات کاه 

 میوه در عمر پوست، رنگ و اندازه میوه خوا است.

 

 دبن دبت:

دوران رف  حاص   از هفته اور ماه  دسممبر وارو  و در دو هافاتاه 

تکمی  میگردد.  حاصلدهی درخت سه ساله متوسط است.  میوه بسیاار 

مرغوا دارد. ذایقه  و ویرینی میوه متوسط است ونایازتایازابایات  آن 

متوسط است.  میوه بسیار جوسای باوده ذایاقاه  و انادازه آن خاوا و 

 ورایتی است که دیر پلته میشود.
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 ناونج:

ازتلم خودش بدست میآید. بصورت عماوم  آسانی درخت نارنج به

پایه ریشه یی برای تمام  انوا  ستروس در زون ورقی افغانستاان 

بوده  که برای یکساار در قاوریاه هاا تاربایاه واده و باعاداً پایاوناد 

میشوند. از مدتها قب  نارنج بصفت پایه مورد استفاده قرار گارفاتاه 

که با انوا  محلی و وارداتی ساازگاار اسات. بسایااری از قاوریاه 

داران باالی آن انوا  ملتلف را پیوند میکنند. در جریان ارزیاابای 

عاعیام  ۲۱۱۱ساحه ذریعه البراتاوار بایاو تاکاناولاوژی در ساار 

در   ELISAدر ننگرهار بمشاهده رسیده بود. آزمایش CTVمرض

نمونه برگهای درختان  مصاا در البراتوار بیو تکنولوژی  کابا  

و ایتالیا انجام داده وده بود نتیجه برای هردو آزمایش  مثبات باود.  

حساس است. در ناتایاجاه  CTVپایه های ریشه یی نارنج در مقاب  

به قوریه داران توصیه ود که نارناج را باحایای پاایاه ماادری در 

قوریه جات خود استفاده نکنند. نارنج تاهاناوز هام در فاارم جادیاد 

 است.     CTVننگرهار تحت مرالعه در مقاب  حساسیت مرض

نارنج در مناطق نیمه استوایی، نزدیک اقلیم استوایی رود مایاکاناد 

و برای مدت کوتاه در چند درجه هوای سرد نیز ماقااومات ناماوده  

میتواند. بصورت ک  بمشاهده رسیده کاه در وارایاط ناا ساازگاار 

 مقاومت دارد.

نارنج در خاکهای کم، غنی و سرح بلند آا نتیجه خوا داده و در 

حد وسی  خاکها توافق از خود نشان داده است.  دراقلیم منااساب و 

حاالت ملتلف خاکها، نارنج به بقای خودی ادامه داده و تنها توجه 

کمتر بذری را ایجاا میکند.  که  ایان یاک تاواناایای غایار عاادی 

 برای بقا بدون توجه  دیگران است. 

نارنج سری  الرود ترین تمام پایه های ریشاه یای ماعاماور اسات.   

ودر ضمن ساده ترین پایه ریشه یای اسات کاه تاکاثایار مایاشاود و 

طوی  ترین فص  تکثیری را دارد.  به اساس عملکرد بسیار عالی 

در قوریه جات، درختان قوریه بااالی ناارناج دارای ضاروریاات 

 بلند مواد غذایی میباوند.

درختان باالی نارنج میوه با کیفیت عالی را تولید میاکاناناد.  پاایاه  

نارنج باعی  پلتگی زودرس تمام پایه هاای ریشاه یای ماعاماولای 

 میگردد.  

مفیدیت آن  نموی سری ، اندازه بزرگ میوه،  کیفیت عالای مایاوه، 

زودرس بودن، مقاوم در مقاب  خشکی، حاص  بلند،  مقاومات در 

مقاب  غدوات، مقاوم در مقابا  فاایاتاوفاتارا، حسااسایات در ماقاابا  

غرقاا. حساسیت در مقابا  تایاریساتایازا و انادازه بسایاار بازرگ 

 درخت از مضار این پایه ریشه یی میباود.

Bitter Orange; 

Sour orange trees volunteer readily from self-sown 

seeds. As generally grown rootstock for all citrus 

varieties in eastern zone of Afghanistan, they are raised 

in nurseries for 1 year and then budded. Sour orange is 

been used as a rootstock since long. It is compatible with 

local and imported varieties. Most of the nursery 

growers used to bud different varieties.  

During the field monitoring by PBTL in 2010, 

symptoms of CTV was seen in Nangrhar. ELISA tests of 

leaves samples of infected trees were performed in 

PBTL, Kabul and Italy. The results were positive for 

both the tests. Sour orange rootstock is susceptible   to 

CTV.As a result nursery growers are advised not to use 

the sour orange rootstocks in their nurseries. Sour orange 

is still under study for CTV sensitivity in Farm-i-jadid, 

Nangarhar. 

The sour orange flourishes in subtropical, near-tropical 

climates, yet it can stand several degrees of frost for 

short periods. Generally it has considerable tolerance of 

adverse conditions.  

The sour orange does well on low, rich soils with a high 

water table and is adapted to a wide range of soil 

conditions. 

In the proper climatic and soil conditions, the sour 

orange is self-maintaining and receives only a modicum 

of cultural attention. It has an extraordinary ability to 

survive with no care at all.  

Sour orange is the quickest growing of all common 

rootstocks. It is also the easiest rootstock to propagate 

and has the longest propagation season. Due to their 

high nursery performance, nursery trees on Sour orange 

have a high nutritional requirement . 

 

Trees on Sour orange produce fruit with good quality. 

Sour orange produces the earliest maturity of all 

common rootstocks.    

 

Advantages are fast growing, large fruit size, good fruit 

quality early maturing, drought tolerant, high yields, 

exocortis tolerant, Phytophthora tolerant, sensitive to 

waterlogging.  

Disadvantages are tristeza sensitive, large tree size. 
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Volkameriana                                                                                                                      ولکمرینا                                                                                                                

Volkameriana Rootstock 

  

Of Italian origin and thought to be a natural hybrid of 

lemon and sour orange. Also known as ‘Volkamer 

Lemon’.  

  

Similar in all respects to Rough Lemon. Highly 

susceptible to Phytophthora with commercial instances 

of high tree losses in young plantings, even on virgin 

soils. Tolerant of citrus tristeza virus, and exocortis and 

xyloporosis viroids. Moderate tolerance to salinity and 

suitable for alkaline soil conditions. Like Rough 

Lemon, it is highly susceptible to blight.  

  

Produces vigorous and large trees capable of carrying 

heavy crop loads. There are some evidence that yields 

are slightly lower than Rough Lemon.  

  

A very vigorous and fast-growing rootstock that is 

easily budded and rapidly available for field planting. 

Sensitivity to Phytophthora requires a high level of 

nursery hygiene.  

  

Fruit quality on this rootstock is poor. With the 

possible exception of lemons, this makes it a poor 

choice for most situations. Trial in the mediterranean 

climate of Harvey W.A. suggest that fruit quality may 

be acceptable for some mandarin varieties, but caution 

is urged in extrapolating these findings beyond such 

climatic conditions. When used for orange and 

mandarin varieties the fruit have thicker coarser rinds, 

lower sugar, acid and juice contents and poor flavour. 

Granulation of Imperial and Nova mandarin on this 

rootstock can be extremely high 

 پایه  ویشه یم وادکمبرینا: 

منشأ این پایه ریشه یی ایتالیا بوده و احتماالً از دورگه کردن طبیعی لیمو و 

 نارنج ترش بمیان آمده باود. که همچنان بنام لیموی والکمیر مسمی است. 

تمام خواب این پایه ریشه یی مشابه به پایه ریشه یی لیموی دروات باوده  

و به اندازه زیاد در مقاب   مرض فایتوفترا حساس است و باعی  ضایعاات  

درختان زیاد در باغات جاوان مایاشاود حاتای در خااکاهاای باکار   دسات 

 نلورده (.  

 xyloporosisو  exocortisو  tristezaدر مقاب  امراض وایروسای  

viroids   مقاوم میباوند.  مقاومت ماتاوساط در ماقاابا  ناماکایاات و بارای

خاکهای الکلی مناسب میباود مانند لیماو دروات، ایان پاایاه ریشاه یای در 

 مقاب   آتشک حساس میباود.  

باعی تولید درختان قوی و بزرگ که توانایای بارداوات حااصا  زیااد را  

دارأ میباود میگردد. بعضی وواهد وجود دارد که  حااصا  آن انادکاتار از 

 لیموی دروت است.

پایه ریشه یی  بسیار قوی و زودرس کاه باه بسایاار آساانای پایاوناد واده و 

سریعاً برای غرس نمودن آماده میگردد. در ماقاابا  فاایاتاوفاتارا حسااس و 

 قوریه باید به اندازه زیاد پاک و عاری از امراض باود. 

کیفیت میوه باالی این پایه ریشه یی ضعیف است به استثنای لیمو، این پایاه 

ریشه یی انتلاا ضعیف  در تمام حاالت میباود. تجربه در اقلیم مادیاتاراناه 

که پیشنهاد وده بود که کیفیت میاوه واایاد قاابا   Harvey W.Aیی توسط 

قبور در بعضی ورایتی های سنتره باود،  لیکن با تاکید احتیاط ناتاایاج ایان 

تحقیق در چنین ورایط آزمایش گردد.   وقتیکه برای  ورایتی های مالته و 

سنتره  استعمار میگردد پوست ضلیایام ودروات، ماواد قانادی، تایازاا و 

محتویات جوس آن کم و کیفیت میوه ان نیز خراا میباود.   قسمت گووتی 

 در سنتره امکریار و نوا باالی این پایه ریشه یی بسیار زیاد میباود. 
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Poncirus Trifoliate Rootstock; 

 

 The trifoliate orange (Poncirus trifoliata) has become 

the preferred rootstock for heavy soils. 

Poncirus trifoliata is most suitable for lime-free soils 

and can withstand cold and wet conditions. However 

impeded drainage can result in ‘Sudden death’ of trees 

on this stock. Trees on P. trifoliata grow well on fertile 

clays to loams but are intolerant of highly acid or 

highly alkaline soils. They also react to saline 

conditions, and trees on P.trifoliata readily take up 

chloride through the leaves, a problem most often 

observed in trees watered by overhead irrigation. It is 

one of the preferred rootstocks for replant sites. 

Poncirus trifoliata does not develop a very deep or wide 

root system, but feeder roots are highly fibrous. It has 

poor drought tolerance. 

 

Poncirus trifoliata is highly resistant to Phytophthora 

root and collar rots caused by the fungus Phytophthora 

citrophthora and to the citrus nematode (Tylenchulus 

semipenetrans). It is immune to citrus tristeza virus.  

Poncirus trifoliata is generally a good rootstock for 

oranges, satisfactory for grapefruit (although small fruit 

size is sometimes reported), most mandarins and 

lemons with the exception of Eureka lemon. A major 

drawback in the use of P. trifoliata is the slow initial 

establishment of new plantings. Cropping efficiency is 

good. Trees propagated on P. trifoliata are suitable for 

planting at high density. Field performance in tropical 

and sub-tropical regions is generally poor. 

 

P. trifoliata is the slowest growing of all commercial 

rootstocks. Nursery trees on P. trifoliata take 6-12 

months longer to grow compared with Troyer and 

Carrizo citranges. It is the most difficult of the 

commonly used rootstocks to propagate. Early spring 

and late autumn propagation of P. trifoliata are difficult 

due to extended winter dormancy. Small flowered 

selections of trifoliate orange are less vigorous than 

large flowered types and are more bushy. 

Fruit quality is excellent, with high total soluble solids 

and acid content and smooth thin peel. Fruit size is 

medium and maturity mid to late. Juice content is high. 

Trees propagated on P. trifoliata produce fruit with 

high early season acidity but show excellent late 

holding characteristics. 

Incompatible with Eureka lemon, a yellow ring 

incompatibility develops at the bud union.  

  ه  ر ه پرنکبروی: ویشه یمپایه 

یاک  باهدر خاکهای سنگین )  Poncirus trifoliata(نارنج سه برگه 

 Poncirus trifoliataپااایااه  تاارجاایااح داده وااده مااباادر وااده اساات. 

درورایط مرطوا و سرد یک پایه  مناسب برای خاکهای عااری از 

چونه است.   بهرحار خاک بدون تهویه  باعی مرگ عانی ناهاار در 

بصورت بهتر در   Poncirus trifoliataقوریه میگردد.  نهار باالی 

لوم ناماو ناماوده اماا در خااکاهاای بسایاار  -خاکهای حاصللیز  کلی 

تیزابی و یا بسیار قلوی مقاوم هستند. در ورایط نمکی عکی الاعاما  

کلورایدهارا ذریعه   Poncirus trifoliataنشان داده و درختان باالی 

برگها اخذ مینماید و مشک  عمده که اکثرا بمشاهده رسیده در ماواقا  

غرقاا بوده است. یکی از ورایتی های پیاشاناهاادواده بارای  ،آبیاری

 Poncirus trifoliateساااحااات دوباااره غاارس ماای وااود  اساات. 

بصورت عمیق انکشاف نمیکند و یا سیستم پهن ریشه را تولید میکناد 

اما ریشه های تغاذیاوی بشاکا  افشاان هساتاناد. در ماقاابا   خشاکای 

 مقاومت ضعیف دارد.

پونکیروس مقاومت بلند در مقاب  فایتو فاتارا  گه پایه ریشه یی سه بر

 Phytophthora citrophthoraو گندیدگی ریشه که عام  آن فارر 

دارد. ایان پاایاه   Tylenchulus semipenetransو نیمتود ستروس 

 همچنانا در مقاب  ترستیزا مقاومت دارد.

 

مشک  عمده این پایه نموی بری درخات در اوایا  احاداا بااغاهاای 

جدید می باود. حاصعت خوا از استفاده این پاایاه بادسات مای آیاد.  

نهالهای که از این پایه به دست آمده اند منااساب اساتاناد بارای ایاجااد 

. در ساحات استوایی و نیمه استوایی بصورت عاماوم کمباغهای مترا

این پایه کارای ضعیف دارد. این پایه رود بری نسبت به دیگار پاایاه 

 های تجارتی دارد.

ماه زیاتر برای رود خود ضرورت دارد، نسبات باه پاایاه  ۱۲الی  ۱

زیاد مشک  تر است که به قسم عاادی ایان  Troyerو  Carrizoهای 

پایه را تکثیار ناماود. اوایا  باهاار ویاا اواخار خازان بارای تاکاثایار 

P.trifoliata   بسیار دووار اسات زیارا کاه مایاعااد دوره اساتاراحات

 توسعه پیدا می کند.

 

گه انتلاا وده با گ  هاای کاوچاک کاماتار ناماو داواتاه نارنج سه بر

 نسبت به نو  با گ  های کعن و زیاتر بته یی می باود.

کیفیت میوه بسیار عالی باا ماقادار زیاادی ماواد قاابا  حا  و دارای 

تیزابیت و پوست نازک دارد. اندازه میوه متوسط بوده و پلته گی آن 

محتویات جوس آن بلند اسات مایاوه ، تقریبآ متوسط تا ناوقت می باود

تکثیر وده میوه های فصلای باا تایازابایات قابالای    P.trifoliataباالی 

گهداری دیرینه را نشان میدهاد. باا تولید نموده اما مشلصات عالی ن

مرابقت نداوته که یک حلقه زرد عادم تارااباقات در  Eurekaلیموی 

  ساحه پیوند انکشاف می کند 
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Rough Lemon Rootstock; 

Fruit oblate, rounded or oval, base flat to distinctly 

naked, apex rounded with a more or less sunken nipple; 

of medium size, averaging 2 3/4 in,(7 cm) wide, 2 1/2 

(6.25 cm) high; peel lemon-yellow to orange-yellow, 

rough and irregular, with large oil glands.  

 

Tree is large, very thorny; new growth slightly tinged 

with red; buds and flowers with red-purple. The scant 

pulp and juice limit the rough lemon to home use. It is 

appreciated as a dooryard fruit tree in Hawaii and in 

other tropical and subtropical areas where better 

lemons are not available.  

Rough lemon is a highly vigorous rootstock and shows 

good yield performance in early years. Rough lemon 

produces large trees with a large well developed root 

system. In wet conditions trees older than fifteen years 

often suffer from alternate bearing and declining yields. 

On sandy soils in drier areas rough lemon has stayed 

healthy and productive over forty years.                                                          

Rough lemon is the quickest growing of all common 

rootstocks. It is also the easiest rootstock to propagate 

and has the longest propagation season. Due to their 

high vigour, nursery trees on Rough lemon have a high 

nutritional requirement. 

Trees on Rough lemon produce fruit with somewhat 

poorer internal quality due to low soluble solids and 

acid content. Rough lemon produces the earliest 

maturity of all common rootstocks due to the low fruit 

acidity. Juice content is also low and fruit from trees on 

Rough lemon often have a thicker, coarser textured 

rind.    

Advantages are  fast growing, large fruit size, early 

maturing, drought tolerant, high yields, exocortis 

tolerant, tristeza tolerant.  

Disadvantages are Phytophthora sensitive, poor fruit 

quality, thick fruit rind, sensitive to waterlogging, large 

tree size. 

 

 پایه ویشه یم دبمری اوشت: 

میوه بیضوی، مادورباوده قسامات قااعاده آن هاماوار و بصاورت 

واضح برهاناه ماعالاوم مایاشاود. ناوک آن گارد باا یاکاتاعاداد زیااد 

 ۱اناچ    ۱/  ۲۳پستانکهای فرورفتگی، انادازه ماتاوساط، اوساط 

سانتی( بالانادی، پاوسات لایاماو  ۲۱.۱(   ۲۱/۲سانتی متر( عرض، 

زرد مای  به نارنجی، دروت و غایار ماناظام باا غاده هاای تایالای  

 بزرگ میباود.

درخت بزرگ، بسیار خاردار و نموی نوده های جوان کمی سارخ 

کم رنگ اند. پندک ها و گلها سرخ مای  به بنفش استناد.  عصااره 

کماتار داواتاه و ماقادارجاوس آن بارای بارای اساتافااده در خااناه 

بصفت مایاوه ماقاابا  دروازه هاا   Hawaiiمحدوداست. در هوایی

بسیار بمشاهده میرسد و در نقاط دگر استاوایای و نایاماه اساتاوایای 

 جاییکه لیموی تلخ مییسر نیست. 

  

یی بسیار قوی بوده و عامالاکارد حااصا   لیموی دروت پایه ریشه

خوا را درسالهای اور نشان مایادهاد.  لایاماوی دروات درخاتاان 

بزرگ را با سیستم انکشافی خوا ریشه تولید میکند.   در ساحات 

مرطوا  درختان باالترا ز پانزده سار معموالً حاص  متنااوا را 

 بار میاورند و حاص  نسبی میدهد.  

در خاکهای ریگی مناطق خشک، لیموی دروت صحتمند باقیمانده 

 و بیشتر از چه  سار حاصلدهی میداوته باود.  

لیموی دروت یکی از پایه های ریشه یی سری  الرود است.  یاک 

پایه ریشه یی است که به آسانی تکثیار واده مایاتاواناد و هاماچاناان 

فص  طوی  تکثیری را دارامیباود. براساس نموی عالی، درختاان 

 قوریه باالی لیموی دروت دارای ضروریات غذایی بلند میباود.

درختان باالی لیموی دروت میوه های ضعیف بی کیفیت راباناابار 

 مواد قاب  ح   کیفیت پایین  و مواد تیرابی تولید میکند

یای را  لیموی دروت تولید پلته ودن زود تاماام پاایاه هاای ریشاه

بنابر داوتن تیزابیت کم میوه باعی میگردد.   محتویات جاوس آن 

نیز کم بوده و میوه باالی درخت  لیموی دروات ماعاماوالً پاوسات 

 ضلیم ودروت داوته میباود.

یکی از برتری های این پایه  نموی سریا ، انادازه بازرگ مایاوه، 

زود رسی، مقاوم در مقاب   خشکی، حاص  بلند، مقاوم در ماقاابا  

exocortis  وtristeza  .است 

نواق  این پایه  عبارت از حساسیت در مقاب  فایتوفترا، کایافایات 

ضعیف میوه، پوست ضلیم میوه،س حساسیت در مقاب  غرقاا و 

 اندازه بزرگ میوه میباود.
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NAVELINA                                                                                                                       ناولینا                                                                                                                       

CLEMENTINE HERNANDINA                                                                                    کلمنتن هیرناندینا                                                                                                            

SANGUINELLO MOSCATO CUSCUNA                                                                                                       سانگینیلوموسکاتوکوسکونا                                                           

MARSH SEEDLEES                                                                                                                   مارش بیدانه                                                                                                     
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Navelina VCR                                                                                                              ناولینا وی سی ار                                                                                                               

 Moro                                                                                                                          مورو                                                                                                                               

AVANA APIRENO                                                                                                                 اوانا اپیرینو                                                                                                        

                 



82 

  

Plum آلـر 

                 

  احات تحت  ذو ودر او اعغانسوان
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Plum ripening time in Kandahar 

  مان پخوه شدن ودر او کندهاو

Variety                                   ووایوم Clone No     کلرن نمبر May -جر ا  June -رطان  

Formosa                                              814 فارموسا         

Formosa Sorkh                             1011 فارموسا سرخ         

Tamsuq                                                   178 تمسق         

Sultanpuri                                      6202 سلران پوری         

Grangej Sia                                    4013 گرینگیچ سیاه         

Fazil Manani                                    6222 فض  منانی         

Irani                                                        253 ایرانی         

Bokhara Zard                                    403 بلارا زرد         

Formosa Zard                                1009 فارموسا زرد         

Grangej Zard Dir Ras        415 گرینگیچ زرد دیر رس         

Black Amber                                      6305 بلک امبر         

Grangej Sorkh                              404 گرینگیچ سرخ         

Formosa                                               255 فارموسا         

Formosa                                               280 فارموسا         

Catalina                                                 270 کا تالینا         

Irani                                                        444 ایرانی         

Alow Bukhara                                       757 آلوبلار         

Grangej Sia                                    4010 گرینگیچ سیاه         

Red Flash                                             6304 رید فلش         

Formosa                                               6307 فارموسا         

Fortune                                                 6311 فارچون         

Alow Bukhara Kandahari        354 آلوبلارا کندهاری         

Grangej Sia                                    4030 گرینگیچ سیاه         

Wickson                                                269 ویکسن         

El Dorado                                           271 الدو رادو         

Beauty                                                    274 بیوتی         

Kunduzi Zard                                  311 کندزی زرد         

Lal Khon                                             6203 لع  خون         

Friar                                                          273 فریر         

Red Beauty                                      6037 بیوتی سرخ         
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EUROPEAN PLUM; 

Adaptable to various soils and climates, two main      cate-

gories of edible plum trees, European (Prunus domestica) 

and Japanese (P. salicina). Fruit ripens sometime between 

May and September, depending on the cultivar and the 

local weather.  Maturity takes approximately 140 to 170 

days for both types of plums. 

Plums of all sorts come in many colors, inside and out. 

The range of skin hues includes yellow, red, purple, green, 

blue and almost black, while the flesh may be red, yellow 

or green. European varieties are the smaller, oval, purple 

or blue fruits. Prunes, a plum variety with sugar content 

high enough to allow sun-drying without causing fermen-

tation, fall under the European category. European plums, 

which have firmer flesh, are often canned or made into 

jams or  jellies. 

 European varieties require cross-pollination. Although 

most European plums are self-fertile, you will produce a 

better crop if you grow two or more varieties together, as 

long as they are in the same color group. No one European 

variety is preferred over another as a   pollinator. 

 ودری اووپایم:

آلوی اروپایی  درخاکهای متنو  و اقلیم های ملتالاف تاوافاق دارد.   

آلوهای خوردنی در دوکتگوری تقسیم وده که باناام آلاوی اروپاایای 

Prunus domestica  و(P. salicina).   میابااواناد. مایاوه آلاو در مااه

های می  و سکتمبر پلته مایاشاود کاه مارباوط باه هاوای ماحایاط و 

روز را  ۱۱۱تاا  ۱۱۱ورایتی میباود.  پلته ودن تلمایانااً مادت  

برای هردو نو  آلو در برمیگیرد. تمام انوا  آلاو دارای رناگاهاای  

زیاد داخلی و خارجی میباواناد تافااوت رناگ پاوسات ماتاشاکا  از 

رنگهای زرد، سرخ، ارغوانی،  سبز، آبی وسیاه باوده درحاالایاکاه 

 قسمت گووتی واید دارای رنگ سرخ، زرد یا سبز میباود.  

ورایتی های آلو اروپایی دارای میوه کوچک، بیضوی، ارغوانی یا 

آبی میباود. آلاوبالاارا، ورایاتای آلاو باوده کاه دارای ماقادار زیااد 

موادقندی است که زمینه خشک کردن آن در آفاتااا بادون ایاناکاه 

سبب تلمر گردد، مساعد است.   این آلو در کتگوری آلو اروپاایای 

قراردارند.  آلو های اروپایی دارای قسمت گووتی سلت و معموالً 

قری یا مربا یا جوس ازآن ساخته میشود.  آلو های اروپاایای گارده 

افشانی دورگه را ضرورت دارد.  اگر چه آلو اروپایی خود باارور 

هستند، درصورت کشت دو ورایتی یا زیاد تر از آن باهمدیگار کاه 

در عین گروپ قرار داوته باوند،  حاص  خوا تاولایاد مایاناماایاناد.  

هیچ یکی از ورایتی های آلو نسبت به دیگر بحیی گرده دهنده بهتر 

 نمیباود.

Red Flash                                                            رید فلشFormosa                                                       فارموسا Fortune                                                        فارچون 

Siah                                                                         سیاه Formosa                                                       فارموسا Fazil Manani                                            فض  منانی 
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Some recommended Japanese plum varieties are as follows 

  فضم انراع  فاوش شده ودری جاپانم قراو ذیل ا ت

Accession Number 

 نمبر وکسبژن 

Accession Name 

 ا م وکسبژن

Species 

 نرع
 Fruit: Color of Flesh 

 مبره ونگ  رشوم
Compatibility 

 مطا قت

178 Tamsuq Japanese Plum Yellow Self fertile 

255 Formosa Japanese Plum Red Selffertile 

273 Friar Japanese Plum Yellow Selffertile 

274 Beauty Japanese Plum Red Selffertile 

404 Grangej Sorkh Japanese Plum Red Selffertile 

757 Alow Bukhara Japanese Plum Yellow Selffertile 

814 Formosa Japanese Plum Yellow Selffertile 

1011 Formosa Sorkh Japanese Plum Red Selffertile 

4010 Grangej Sia Japanese Plum Red Selffertile 

4013 Grangej Sia Japanese Plum Yellow Selffertile 

6203 Lal Khon Japanese Plum Yellow Selffertile 

6307 Formosa Japanese Plum Red Selffertile 

6311 Fortune Japanese Plum Whitish Selffertile 

JAPANESE PLUM; 

In general, the fat, juicy red ones are Japanese,  Japanese 

plums are nearly always eaten fresh. 

Japanese plum trees are more likely than  European vari-

eties to require cross-pollination. You will produce a 

better crop if you grow two or more varieties together, as 

long as they are in the same color group. A self-fruitful 

Japanese cultivar, is reputed to increase the yield of any 

other Japanese variety when the two cross-pollinate.  

Sorkh plum matures second week of July. Its ground & 

flesh colour is yellow.Flesh is soft and yellow in col-

our.The variety is less juicy and acidity is medium. Fruit 

weight is between 13cgram to 23 grams. 

Formosa fruit matures in the first week of July. Its 

ground colour is yellow. Flesh is soft and   medium 

juicy. The fruit weight is between 20 grams and 

50grams.  

 ودری جاپانم:

بصورت ک ، آلوهای گوواتای و جاوسای سارخ آلاوهاای جااپاانای 

هستند.  آلوی جاپانی تقریباً یا همیش تازه بمصرف میارساد. آلاوی 

جاپانی به احتمار زیاد نسبت به آلو اروپایی به گرده افشانای غایار 

خودی نیاز دارد.  درصاورت باذر دو ورایاتای یاا بایاشاتار ازان 

باهمدگر که در عین گروپ رنگ قرارداوته باود، حااصا  خاوا 

تولید مینمایند. ورایتی خود بارور آلوی جاپانی،  واید حاص  هار 

ورایتی دیگر آلوی جاپانی را ازدیاد نمایند،  وقتیکه دو ورایتی باه 

 همدگر گرده افشانی گردد.

آلو سرخ در هفته دوم ماه جوالی پلتاه مایاشاود. رناگ پاوسات و 

قسمت گووتی آن زرد است.  گووت آن نرم و زرد رناگ اسات. 

جوسی بودن آن کم بوده و تیزابیت آن متوسط است.   وزن مایاوه 

 گرام است.   ۲۳الی  ۱۳بین 

میوه فارموسا در هفته اور ماه جوالی به پلتاگای مایارساد. رناگ 

پوست آن زرد است.  قسمت گووتی نارم و نایاماه جاوسای اسات. 

 گرام است. ۱۱الی  ۲۱وزن میوه بین 
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Myrobalan rooted cuttings ready for budding plum Varieties mother trees  

 قلمه های ریشه دار مایروباالن آماده برای پیوند ورایتی های آلو  درخت مادری مایرو باالن برای قلمه

Myrobalan Cuttings Mother threes 

PLUM ROOTSTOCK 

Myrobalan 29C 

Clone selected from a progeny of Prunus cerasifera, re-

leased for the first time in 1980.  

Suitable for calcareous soils, moderately resistant to Ag-

robacterium tumefaciens and leptonecrosis, susceptible 

to pseudomonas syringae and resistant to root knot nem-

atodes. This clone adapt itself well to different soils 

(calcareous and dry ones) and is  moderately resistant to 

waterlogging. It promotes early bearing and suckering 

activity is generally low. Myrobalan 29C is the most 

widely used rootstock for plum. It is appreciated for its 

adaptability as well as for the promotion of good yields 

and fruit quality. Recommended also for apricot. 

 پایه ویشه یم ودر:

  م:   ۲۹مایرو االن 

برای اولایان باار  Prunus cerasiferaاین کلون از نهار های اولی آلو 

پلش وده است.  این پایه  برای خاکهاای آهاکای مانااساب ۱۱۱۱درسار 

 Agrobacteriumبوده وماقااومات آن در ماقاابا  باوغاماه باکاتاریاایای

tumefaciens  وleptonecrosis   متوسط است.  ودر ماقاابا  مارض

pseudomonas syringae   حساس بوده و درمقاب  نیماتود گره ریشاه

 مقاوم میباود.  

این کلون در مقاب  انوا  ملتالاف خااکاهاای  آهاکای و خشاک( تاوافاق  

حاص  میکند و برور متوسط در مقاابا  غارقااا وادن ماقااومات دارد.  

زودترسرحاص  آمدن را رونق داده و تولید بجگی هارا کاهاش مایادهاد.  

سی یکی از پایه های که بصورت وسی  بارای آلاو ماورد  ۲۱مایرباالن 

حاص  زیاد  ،استفاده قرار میگیرد. این پایه  برععوه داوتن توافق خوا

و کیفیت میوه را تشویق مینماید مورد پسند است.  این پایه  برای زردآلو 

 نیز توصیه میگردد.
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Grapes انگرر 

                 

  احات تحت  ذو انگرو او اعغانسوان



88 

  

Grape ripening time in Kandahar 

  مان پخوه شدن انگرو او کندهاو

Variety                            ووایوم Clone No      نمبر کلرن July  ا د-  August September   - نبله    -قری 

Perlette                                            پرلیت AFG0226             

Flame Seedless                      فلیم سیدلیی AFG0221             

Black Emerald                      بلک امیرالد AFG0223             

Fantasy                                         فانتاسی AFG0224             

Hussaini Qalamak               حسینی قلمک AFG0725             

Ayta Qalami                              آیته قلمی AFG0353             

Hussaini                                        حسینی AFG0497             

Keshmeshi Sorkh               کشمشی سرخ AFG0502             

Ayta                                                   آیته AFG0553             

Ayta                                                   آیته AFG0216             

Raucha Safid                        روچه سفید AFG0300             

Exotic                                   ایگزوتیک AFG0230             

Riber                                            رایبر AFG0232             

Redglobe                                رید گلوا AFG0228             

Emperor                                     ایمکیریر AFG0222             

Emperor                                     ایمکیریر AFG0536             

Tashkandi                                                                                                            تاوکندی Emperor                                                                                                    امکریر
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Local Varieties 

Ayta Cultivars Group; 

One of the well-known cultivar grown in Herat and 

Kandahar provinces. The group matures at the end of 

August in Kandahar and Herat. The size of the bunch and 

berry is medium. The color of berry is green-yellow. Seed 

is well-developed. 

The group has good fresh and dry market. 

Hussaini Cultivars Group;  

One of the commonly grown group of cultivars from 

central Afghanistan. The group matures in late August in 

Kandahar. Bunch is medium in size. Berry color is green-

yellow and seed is well developed. 

The group has good fresh market in Kabul and other 

provinces and also exported to Pakistan. 

Miscellaneous Cultivars Group; 

Rouch safid is the earliest local cultivar matures in late 

June. The bunch of the Roucha is small and more compact. 

The size of the berry is also small. 

Keshmeshi sorkh is good for drying. It matures late 

August. Its dry has good local market. 

Lal Katta Dana has medium bunch and berry size. It has 

good fresh market. 

Imported Varieties Group; 

The group consists of varieties imported from USA and the 

mother trees are grown in Laghman province. Some of the 

varieties in the group has impressive local and 

international market (flame seedless, Black emerald, red 

globe and ribier). 

Perlette is the earliest variety matures in mid-July in 

Kandahar while Crimson seedless matures in last week of 

September. 

 The bunch and berry size are small to medium. Berry 

color also varies for each variety. 

 

 

 انراع محلم: 

 ووایوم های ویوه:

یکی از ورایتی های بسیار مشهور که در هارات و کانادهاار مایارویاد. ایان 

گروپ در آخر ماه اگست  در کندهار و هرات به پلاتاگای مایارساد.  انادازه 

خووه و میوه متوسط است.  رنگ میوه سبز مای  باه زرد اسات.  تالام آن 

 بسیار خوا انکشاف یافته است.  .

 این گروپ مارکیت بسیارخوا تازه و خشک دارد.

 

 ووایوم های حسبنم:

یکی از گروپ که برور عادی در افغانستان مرکزی بسیار زیاد نمو ناماوده 

است.  این گروپ در اواخر اگست در کندهار به پالاتاگای مایارساد.  انادازه 

خووه ها متوسط بوده  رنگ دانه ها سبز مایا  باه زردی اسات و تالام آن 

خوا انکشاف یافته است.  گروپ مارکیت خوا تازه  در کاابا   و دیاگار 

 والیات داوته و همچنان به پاکستان نیز صادر میگردد.

 ووایوم های موقرقه: 

روچه سفید یکی از ورایتی محلی پیشینه است که در اواخر جون به پلتاگای 

میرسد.  خووه روچه سفید کوچک و بسیار بهم پیوسته است.   انادازه داناه 

 نیز کوچک  است.  

کشمشی سرخ برای خشک کردن بسیار خوا است.  در آواخر  مااه اگسات 

 پلته میشود.   خشک آن  مارکیت خوا  محلی دارد.

لع  کته دانه خووه  و دانه متوسط دارد.  برای مارکیت تازه بسیار مانااساب 

 است.

 ووایوم های واوااتم:

این گروپ در برگیرنده  انوا  وارداتی  از ایااالت ماتاحاده اماریاکاا باوده و 

درختان مادری در والیت لغمان پرورانیده میشود.  بعضی از ورایتی دریان 

 Flame seedless, Black)گروپ مارکیت ماحالای و بایان الامالالای دارد

emerald, red globe and ribier) 

ورایتی پیشینه است که در اواسط جوالی در کندهار  به  (Perlette)پیرلیت 

پلتگی میرسد زمانیکه کریمسون سیدلیی در هفته اخیر ماه ساکاتامابار پالاتاه 

 میشود. 

مالاتالاف  هرورایتای از دانه هستند. رنگ متوسط تا   خورد ها ودانه  خووه

 است.

خووه و دانه های اندازه کوچک الی متوسط دارد.  رنگ دانه ها هاماچاناان  

 از دگر ورایتی ها متقاوت است.  
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Some of the highly and moderately recommended accessions Grapes 

 دست یک تفداا ووایوم های عادم انگرو که  فاوش شده اند

Perlette لیټ                                                                                                                          پر                     

        

Black_Emerald                                بلک ایمرالډ

                    

                  

Variety Name  ووایوم 
Clone No.  

 کلرن نمبر   

Berry presence of seeds 

 تخم های مرجرا او اانه

Skin colour  

 ونگ پر ت مبراه

Firmness of flesh 

محکم  ران قسمت 

 ااخلم مبره

Brix 

 اندا ه قند

Productivity 

 حاصلخبزی

Lal Katta Dan                         487 لع  کته دانه Well developed پیشرفت خوا کرده باود Green-Yellow زرد   -سبز-  Medium  24-19 متوسط High   بلند 

Fakhrecha                                    716 فلریچه Well developed پیشرفت خوا کرده باود Green-Yellow زرد   -سبز-  Firm    24-19 محکم High   بلند 

Shondakhani                            555 ووندوخانی Rudimentary  Green-Yellow زرد   -سبز-  Medium  23 متوسط Medium  متوسط 

Sahibisra                                   721 صاحبیسرا Well developed پیشرفت خوا کرده باود red-grey خاکی -سرخ  Medium  24-19 متوسط Medium  متوسط 

Abjush                                        797 اا جوش Well developed پیشرفت خوا کرده باود Green-Yellow زرد   -سبز-  Firm    24-19 محکم Medium  متوسط 

Pushangi                                      4073 پوونجی rudimentary Green-Yellow زرد   -سبز-  Medium  17 متوسط Medium  متوسط 

Exotic                                        548 ایکزوتیک Well developed پیشرفت خوا کرده باود darkred-violet بنفش -سیاه سرخ   Medium  16 متوسط High   بلند 

Raucha Sork                          486 روچه سورخ Well developed پیشرفت خوا کرده باود Red   سرخ Medium  20 متوسط Low  کم 

Shondakhanai                          719 ووندوخانی Seedless      بیدانه Green-Yellow زرد   -سبز-  Medium  18 متوسط Medium  متوسط 

Ayta Tor                                      393 ایته تور Well developed پیشرفت خوا کرده باود Green-Yellow زرد   -سبز-  Medium  16 متوسط Medium  متوسط 

Perlette                                          226 پرلیت Rudimentary           پور Green-Yellow زرد   -سبز-  Medium  16 متوسط High   بلند 

Raucha Safid                          707 روچه سفید Well developed پیشرفت خوا کرده باود Green-Yellow زرد   -سبز-  Medium  16 متوسط High   بلند 

Kandahari                                236 کندهاری Well developed پیشرفت خوا کرده باود darkred-violet بنفش -سیاه سرخ   Medium  17 متوسط Low  کم 

Fakhri Qalamak                     720 فلری قلمک Well developed پیشرفت خوا کرده باود Green-Yellow زرد   -سبز-  Firm    محکم  NIL High   بلند 

Lal Maida Dana                    506 لع  میده دانه Well developed پیشرفت خوا کرده باود Green-Yellow زرد   -سبز-  Medium  متوسط  NIL Medium  متوسط 

Aqa Ali                                         734 اقا علی Well developed پیشرفت خوا کرده باود Blue-blak سیاه -ابی  Medium  متوسط  NIL High   بلند 

Ayta Qalami                                353 ایته قلمی Well developed پیشرفت خوا کرده باود Green-Yellow زرد   -سبز-  Firm    محکم  NIL High   بلند 

Turkamani                                    2052 ترکمنی Well developed پیشرفت خوا کرده باود Green-Yellow زرد   -سبز-  Medium  متوسط  NIL Medium  متوسط 

Fakhri Luka                             724 فلری لوکه Well developed پیشرفت خوا کرده باود Green-Yellow زرد   -سبز-  Firm    محکم  NIL High   بلند 

Fakhri Pustigul                  722 فلری پوستی ګ Well developed پیشرفت خوا کرده باود Green-Yellow زرد   -سبز-  Firm    محکم  NIL Medium  متوسط 

Zerjome                                     723 زیرجومی Well developed پیشرفت خوا کرده باود Green-Yellow زرد   -سبز-  Medium  متوسط  NIL Medium  متوسط 

Mir Ahmadi                              492 میراحمدی Well developed پیشرفت خوا کرده باود Green-Yellow زرد   -سبز-  Firm    محکم  NIL High   بلند 

Ayta                                                   503 ایته Well developed پیشرفت خوا کرده باود Green-Yellow زرد   -سبز-  Medium  متوسط  NIL Medium  متوسط 

Maska Sorkh                          737 مسکه سورخ Well developed پیشرفت خوا کرده باود Blue-blak  تور-ابی  Medium  متوسط  NIL Medium  متوسط 

Mahmodi                                     227 محمودی Well developed پیشرفت خوا کرده باود Green-Yellow زرد   -سبز-  Medium  متوسط  NIL Medium  متوسط 
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Peach شفالالر 

  احات تحت  ذو شفوادر او اعغانسوان
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Peach ripening time in Kandahar 

  مان پخوه شدن شفوادراو کندهاو

Variety        ووایوم 
CloneNo 

 نمبر کلرن
May  -جر ا June -رطان  July -ا د 

August -

  نبله
Sep-مبزان  

Plagold 50                    پع گولد IMP7276                     

Viowhite 5                 ویو وایت IMP7277                     

Plawhite 5                   پع وایت IMP7278                     

Zincal 4                         زینگار IMP7279                     

Zud Ras                       زودرس AFG4027                     

Zud Ras                       زودرس AFG4051                      

6A                                    ۱ ای  AFG6217                     

Garma                             گرمه AFG6205                     

Maycrest                   یکرستام  AFG6303                     

Awal Ras                    اور رس AFG0803                     

Flordaking             فلوریدا کینگ AFG6035                     

Early Grand             ایرلی گریند AFG6036                     

Turki Zard                 ترکی زرد AFG0811                     

Jauzay Safid           جوزایی سفید AFG0334                     

Awal Ras Safid            اور رس سفید AFG0805                     

Asadi                               اسدی AFG2000                     

KandahariSorkh          کندهاری سرخ AFG0818                     

Suncrest                   سن کریست AFG0260                     

Kala Gurba                  کله گربه AFG0401                     

Shelil Flavour Top             ولی  فعور تاپ  AFG6219                     

Flavour Crest        فعور کریست AFG6301                     

Miana Ras                  میانه رس  AFG4033                     

Flavour Top              فعور تاپ AFG6302                     

Turki Sorkh             ترکی سرخ AFG0804                     

Almani Dir Ras         المانی دیر رس  AFG0439                     

Shelil Shab Rang               ولی  وب رنگ AFG0810                     

Shelil Shab Rang              ولی  وب رنگ AFG4000                     

Maycrest                   مایکرست AFG0259                     

Naranji                          نارنجی AFG2005                     

Ambara                           امبارا IMP7146                     

Big Top                      بیگ تاپ IMP7147                     

Olivine                        اولی وین IMP7284                     

No 5                             نمبر پنج IMP726                     

No 6                           نمبر وش IMP7287                     

Asadi                               اسدی AFG2013                     

Shelil Sweet Red             ولی  سرخ ویرین IMP7150                     

Summer Lady            سمر لیدی IMP7185                     

Ryan Sun                   رایان سن IMP7186                     

Benedicte                 بینی دیکت IMP7187                     
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PEACH  

Peaches have either white or yellow flesh. White peaches 

are sweeter, but yellow peaches are firmer and better for 

shipping and canning. Peaches with flesh that clings to 

the pit are called clings. Those whose flesh separates 

easily from the pit are called freestones.    Semi-cling 

peaches have attributes of both clings and freestones. 

Peaches and nectarines are best stored at temperatures of 

0°C and high-humidity. They are highly perishable, and 

typically consumed or canned within two weeks of 

harvest. Peaches are climacteric fruits and continue to 

ripen after being picked from the tree. 

Peaches available in the National Collections in 

Kandahar and Herat are either white-fleshed or       

yellow-fleshed. For the ease and more knowledge, we 

can sort the available peaches in MSNs into following 

subgroups. 

White-Flesh peaches; 

White-flesh peaches are very sweet with low acidity. 

They also tend to have a smoother texture than yellow-

fleshed peaches. 

Yellow-Flesh Peaches; 

Most peaches imported from other countries like, Italy, 

France or USA is yellow-fleshed. They tend to have more 

of an acid tang than white-flesh peaches. 

Nectarine 

The variety P. persica var. nucipersica (or var. nectarina), 

commonly called nectarine, has a smooth skin. It is on 

occasion referred to as a "shaved peach" or "fuzzless 

peach", due to its lack of fuzz or short hairs. Though fuzzy 

peaches and nectarines are regarded commercially as 

different fruits, with nectarines often erroneously believed 

to be a crossbreed between peaches and plums, or a "peach 

with a plum skin", nectarines belong to the same species as 

peaches.  

As with peaches, nectarines can be white or yellow, and 

clingstone or freestone. On average, nectarines are slightly 

smaller and sweeter than peaches, but with much 

overlap. The lack of skin fuzz can make nectarine skins 

appear more reddish than those of peaches, contributing to 

the fruit's plum-like appearance. The lack of down on 

nectarines' skin also means their skin is more easily 

bruised than peaches. 

 شفتالو 

قسمت گرشالی شفالالر داراف رنگ سفید یا زرد میباشد. شفالالرهاف سفیتد 

بسیار شیرین، لیکن شفالالر زرد قسمت گرشالی آن سخت ربتراف انتالتقتار 

ر قطی کردن بسیار خرب میباشد. شفالالر که قسمت گرشالی آن بتا التختم 

چسپید  میباشد بنام شفالالر باالخم چسپید  یاد میگردد.  شتفتالتالترهتاف  کته 

قسمت گرشالی آن به آسانی از الخم جدا میگردد بنام شفتالتالتر خستالته آزاد 

یاد میگردد  شفالالرهاف  نیمه چسپید  داراف خ ر تیتات هتردر یتعتنتی  

چسپید  ر خساله آزاد میباشد. شفالالر ر شلیر در  فر درجه سانالی گتراد 

رطربت زیاد دبسیار بخربی لخیر  ر نگهدارف میگردد شفالالر ر شتلتیتر 

بسیار زرد ااسد میگردد ب ررت عمرم بعد از راع حتا تر در ظترف 

در هفاله باید م رف یا قطی گردد.  شفالالر میر  ک یمتالتریتک بترد  کته 

 میر  بعل از جمع آررف از درخت نیز به پخاله شدن ادامه میدهد.  

شفالالر در کلکسیرن ملی کندهار ر هرات مرجرد برد  که داراف گرشتت 

سفید ر زرد متیتبتاشتد.  بتراف آستانتی ر درک بتیتشتالتر، متیتالترانتیتم کته 

شفالالرهاف مرجرد در قرریه هاف مادرف  به گررپهاف لیر طبتقته بتنتدف 

 کنیم:

 شفتالو مغ  سفید:

شفالالر مسز سفید بسیار شیرین ر الیزابیت کم دارد اینها همتچتنتان نستبتت 

 شفالالر قسمت گرشالی زرد جنسیت آن نرم الر میباشد.

 شفتالو مغ   رد:

اکثریت شفالالرهاف رارد شد  ازممالک دیگر مانند ایالالیا،  ارانسته ر یتا 

ایاالت مالحد  امریکا مسز زرد است.  این نرع شفالالر طعم زیتاد التمتایتر 

 زیاد به الیزابی بردن نسبت به شفالالر هاف قسمت گرشالی سفید دارد.  

 شلیل: 

)ریتا ررایتالتی نتکتالتاریتن      nucipersica  ررایتالتی   P. persicaررایالی 

ب ررت عادف شلیر نامید  میشرد.  داراف پرست لشم است .  در یتک 

ار ت ب فت )شفالالرف بدرن پت   ر یا )شفالالرف بی پت  اشتار  شتد 

که علت آن عدم پت ر یا مرهاف کرالا  برد.  بهر حتار شتفتالتالترف بتدرن 

مرف ر شلیر با رعایت ارزش الجارالی ب فت میر  هاف مخاللف عرض 

اندام نمرد  که با شلیر معمرال  یک غلط اهمی رخ داد  که متعتالتقتدنتد کته 

شلیر بین آلر رشفالالر کراس شد  ریتا "شتفتالتالتر بتا پترستت آلتر". شتلتیتر 

 مربرط به عین نرع که شفالالر است میگردد. 

شفالالر ر شلیر سفید ریا زرد شد  میالراند ر یا الخم چسپید  ر التختم آزاد.  

بطرر ارسط؛ شلیر کمی خرردالر ر شیرین الر از شفالالر است امتا کتمتی 

رریهم ااالاد .  عدم مرجردیت مریکهاف پرست؛ که پرست شلیر را زیتاد 

سرخگرنه ر شفاف نظر به شفالالر نشان میدهد رمشابتهتت بته متیتر  آلتر 

مانند را راضح میسازد. عدم مرجردیت پت در پرستت شتلتیتر هتمتچتنتان 

معنی این را میدهد که پرست اینها به آسانی نسبت به شفتالتالتر متالتضترر 

 میشرد.  

                  

http://en.wikipedia.org/wiki/Climacteric_fruits
http://en.wikipedia.org/wiki/Plum
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Maycrest                                                                                                    مایکریست

Plagold 15  ۱۱پعگولد                                                                                          

Zincal 4    ۱زینک                                                                                                 

Plawhite 5  ۱پعوایت                                                                                                   

 ضرورت هوای سرد برای شفتالو:

درخالان شفالالر پندک هارا در الابسالان الشکیر نمرد  ردر زمسالان در حتالتت 

درجته  ۲٫۲اسالراحت میباشد.  این ها ساعات درجه حرارت کاای پایینالر از

درجه اارنهایت  را در زمسالان ضترررت دارد کته بتنتام  ۸۲سانالی گراد )

ضرررت هراف سرد یاد میشرد الا پندکهاف آنها در بهار  بازشرد. این شیر  

از بازشدن بسیاز رقت پندک ها ر از بین بردن گلها درهراف سرد زردگتلر 

محااظت میکند.  ررایتالتی هتاف متعتیتارف شتفتالتالتر ضترررت هتراف سترد 

درجته ستانتالتی  ۲٫۲ساعات پایینالر از  ۱۲۰۰الی  ۸۲۰زمسالانی شان  از 

 گراد بین ما  هاف نرمبر ر اراخر ابرررف میباشد.  

درخالان شفالالر در اقلیم گرم  الشکیر گر ر میر  نخراهد کرد.  خرشتبتختالتانته 

هارالیکلچریست هاچندین ررایالی ها را انکشاف داد  که ضتررریتات هتراف 

ساعت متیتبتاشتد بتدیتن متعتنتی کته الترانتایتی نتمتر در  ۸۲۰سرد آن کمالر از 

ارالفاعات پاین  را دارا هسالند.  ساعات هراف سرد الرسط الرپرگراای ر بتاد 

 مالأثر میگردند. 

راضح شد  است که یک درخت شفالالرمیر  بسیار زردرس را الرلید متیتکتنتد 

که ضرررت هراف سرد کمالر داشاله ر میر  با الخم چسپیتد  الترلتیتد متیتکتنتد.  

ساعت درجه  ۱۲۰الی  ۱۰۰براف شفالالرف ضرررت کمالر به هراف سرد، 

درجه سانالی گرید براف گر کتردن ر الترلتیتد متیتر   ۱۰حرارت پایین الر از 

درجه اارنهایت در جتریتان  ۲۰ضرررت است .  العداد ساعات پاین الر از 

 زمسالان یکجاشد  رمجمرع ساعات هراف سرد را الکمیر میکند.

Chilling Requirement in Peaches; 

Peach trees set buds in summer and go dormant in winter. 

They need enough hours of temperatures below 7.2 degrees 

centigrade (45 degrees Fahrenheit) in the winter, called the 

chill requirement, for their buds to open in the spring. This 

protects them from opening too early and having their 

blossoms destroyed by late frosts. 

Standard peach cultivars have winter chill requirements of 

450 to 1,200 hours below 7.2 °C between November and the 

end of February. Those peach trees will not flower and set 

fruit in warmer climates. Fortunately, horticulturalists have 

developed several cultivars with chill requirements of under 

450 hours, meaning that can be grown in lowers elevations. 

Winter chill hours are affected by topography and wind. 

Described is a peach tree producing very early ripening fruit 

that has a low chilling requirement and bears clingstone fruit. 

For low‐chill peach, 100 – 150 hours of temperatures below 

10°C are required for flowering and fruit production. The 

number of hour’s below 50°F accumulates through the winter 

months and constitutes total hours of chilling. 
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Pomegranate انار 

                 

  احات تحت  ذو اناو او اعغانسوان
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Pomegranate ripening time in Jalalabad  

  مان پخوه شدن اناو او جالل و اا

Variety                           انراع Clone No.کلرن نمبر Sep-نبله  Oct-مبزان 

Girkanets                              گیرکانتی IMP 7177         

Lal Baqli Dana                لع  باقلی دانه AFG 4067         

Purple Heart                       پرپ  هرت IMP 7166         

Sorkhak                                 سرخک AFG 0859         

Mahali                                      محلی AFG 0884         

Kandahari                             کندهاری AFG 0862         

Wonderful                             وندرفور IMP 7163         

Sumbarskii                         سمبارسکی IMP 7178         

Mayatadzhy                          مایاتازی IMP 7179         

Nazek Post                       نازک پوست AFG 0561         

Sorkhak                                سورخک AFG 0878         

Spin Khog                          ږسکین خو  AFG 0563         

Kandahari                                                                               کندهاری Sorkhak                                                                                  سورخک

Ariana                                                                                         اریا نا Ariana                                                                                         اریانا
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POMEGRANATE  

An attractive shrub or small tree, to 6 or 10 m high, the 

pomegranate is much-branched, more or less spiny, and 

extremely long-lived. It has a strong tendency to sucker 

from the base. The leaves are evergreen or deciduous, 

opposite or in whorls of 5 or 6, short-stemmed, oblong-

lanceolate1-10 cm long, leathery. Showy flowers are 

home on the branch tips singly or as many as 5 in a 

cluster.They are 3 cm wide and characterized by the 

thick, tubular, red calyx having 5 to 8 fleshy, pointed 

sepals forming a vase from which emerge the 3 to 7 

crinkled, red, white or variegated petals enclosing the 

numerous stamens. Nearly round, but crowned at the 

base by the prominent calyx, the fruit 6.25-12.5 cm 

wide, has a tough, leathery skin or rind, basically yellow 

more or less overlaid with light or deep pink or rich red. 

The interior is separated by membranous walls and 

white spongy tissue (rag) into compartments packed 

with transparent sacs filled with tart, flavorful, fleshy, 

juicy, red, pink or whitish pulp (technically the aril). In 

each sac, there is one white or red, angular, soft or hard 

seed. The seeds represent about 52% of the weight of 

the whole fruit. In Afghanistan there are several named 

cultivars. Preference is usually given those with fleshy, 

juicy pulp around the seeds. Types with relatively soft 

seeds are often classed as "seedless". Among the best 

are divided into two groups. 

 انار:  

مالر ارالفاع داشتالته،  ۱۰الا  ۲انارباله یا درخت کرچک مرغرب برد  از 

انار داراف شاخهاف زیاد رکمی خاردار برد  ر عتمتر بستیتار طترالنتی 

دارد.  این درخت المایر زیاد به الرلید بجگی ها از قاعد  درخت داشاله.  

بر  بشکتر حتلتقته، ستاقته  ۲الا  ۲برگها همیشه سبز یا برگریز، مالقابر 

ستانتالتی  ۱۰الی   ۱هاف کرالا ، مسالطیر شکر نیز  یی که داراف طرر 

 ۲مالر چرمی مانند میباشد.   گلها بشکر انفرادف درنرک شاخچه ها یتا 

ستانتالتی متالتر عتریتض،  ۳گر بشکر خرشه الرلید میگردد.  گر آنهتا التا 

قستمتت گترشتالتی،  ۴التا  ۲ضخیم، الیرب مانند، کاسبر  سترخ داراف 

آن الشتکتیتر  ۲التا  ۳کاسبرگهاف  نرک الیز شکر گتلتدان از التاب دادن 

میشرد.  سرخ، سفید یا گلبرگهاف رنگارنگ آله اللکیر را احتاطته کترد  

است.  نزدیک به مدرر،  لیکن نرکدار در قاعد  کالیکس برامد ، متیتر  

سانالی مالر عریض، داراف پترستت ستختت، چترمتی،  ۲٫۱۲الا  ۲۲٫۲آن

اساسا  زیاد زرد یا کمی ررشن یا الیر  گ بتی یتا سترخ التیتر  متیتبتاشتد.  

داخر میر  الرسط دیرارهاف غشایی جداشد  ر انساج اسفنجی ستفتیتد در 

داخر خریطه هتاف شتفتاف کته هتمترا  بتا التلتختی استت پترشتد  استت.   

پرلایقه، گرشالی، جرسی، سرخ،  گ بی با ع ار   نسبالا سفید ) بطترر 

الخنیکی بنام دانه یاد میگردد  میباشد.  در هر خریطه، یک پرد  ستفتیتد 

 ٪۲۲یا سرخ، زاریه دار، الخم نرم یا سخت رجرد دارد.  الخم ها القریبا 

رزن المام میر  را الشکیر میدهد.  در ااسانستالتان چتنتدیتن ررایتالتی هتاف 

انار رجرد دارد. معمرال  الرجیح به انار داد  میشترد کته چتهتار اطتراف 

الخم آن گرشالی ر ع ار  جرسی داشاله باشد.  انتراع هتمترا  بتا نستبتالتا  

الخم نرم معمرال به حیث انار بیدانه طبقه بندف میشرد.  خربالرین آنها بته 

 درگررپ لیر القسیم شد  است:

Eve                                                                                                                 یف Cranberry                                                                                               کرانبیری 
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LOCAL VARIETIES GROUP;  

The local varieties include Sor Zod Ras, Spin Khog, 

Nazek Post, Spin Khog, Sorkhak, Tashkurghani, 

Kandahari, May Khosh, Sorkhak, Mahali and Lal Baqli 

Dana. The local varieties are ripening mid to late 

Septemebr in Nangarhar while ripens in mid to late 

October in Kandahar. All of the mentioned accessions are 

hard seeded (hard tegmen). Only accessions Spin khog 

(clone AFG 0563) and Mahali (clone AFG 0884) have 

medium tegmen. Accessions like Nazek Post, Spin Khog, 

Kandahari, May Khosh and Sorkhak are sweet while the 

other members of the group are sub-acidic (sweet- 

sour).Fruit weight or size is medium and skin colour is 

different (dark pink, greenish yellow, light pink or cream 

yellow). The skin thickness is medium to thick. 

All the mentioned accessions have good local and 

international market. India and UAE are the potential 

customers.  

IMPORTED VARIETIES GROUP; 

The varieties are imported from USA in early phase of 

PHDP. The varieties are planted in the PHDCs of  

Nangarhar and Kandahar. 

Most of the varieties have good result in PHDCs national 

collection. The fruit ripens in Mid-September. Fruit weight/ 

size is medium. Skin colour is different (cream yellow, dark 

pink, light pink or medium pink). Fruit juices are medium to 

high. The Variety Andalib is sour in taste. The sweet varieties 

are Mae, Eve, Apseronski Krasny,Nikitski Ranni, Girkanets, 

Sumbarskii and  Mayatadzhy.  The seed is soft of Sumbarskii 

and Mayatadzhy, while the other varieties are medium to hard 

tegmen. 

 گروپ ورایتی های محلی: 

ررایالیهاف محلی شامر سرر زردرس، سپین خرژ، سرخک، 

الاشقرغانی، کندهارف، می خرش، سرخک، محلی  ر لعر باقلی 

دانه.    انراع محلی از ارسط الااراخر سپالمبر در ج ر آباد  پخاله 

میشرد درحالیکه در کندهار در ارسط الا آخر اکالربر به پخالگی 

میرسد.   المام ررایالی هاف لکرشد  الخم سخت دارند.  اقط ررایالی 

 AFG  ر محلی )کلرن نمبرAFG 0563سپین خرژ )کلرن نمبر 

  الخم مالرسط دارند.  ررایالی مانند نازک پرست،  سپین 0884

خرژ، کندهارف،  می خرش ر سرخک شیرین هسالند درحالیکه 

شرر  رزن میر   -اعضاف دیگر این گررپ نیمه الیزابی اند.)شیرین 

یا انداز  میر  مالرسط ر رنگ پرست مالفارت است ) گ بی الیر ، 

زرد مایر به  سبز،  گ بی ررشن،  زرد کریمی .  ضخامت پرست 

 از مالرسط الا ضخیم است.  

المام ررایالی هاف لکرشد  مارکیت خرب محلی ر بین الملتلتی دارنتد.  

 هندرسالان ر ایاالت مالحد  عربی مشالریان  ا لی هسالند.

 گروپ ورایتیهای واردشده: 

این ررایالی ها در مرحله ارر پررژ  انکشاف بتاغتدارف  از ایتاالت 

مالحد  امریکا رارد شد  است.  این ررایالی ها در متراکتز انتکتشتاف 

 باغدارف ننگرهار ر کندهار بلر گردید  است.  

بسیارف از ررایالی هتا در  کتلتکتستیترنتهتاف متلتی متراکتز انتکتشتاف 

باغدارف نالیجه بهالر داد  است.  میر  در نیمه ما  سپالمبر به پخالتگتی 

میرسد.  انداز  ر رزن میر  مالرسط است.  رنتگ پترستت متالتفتارت 

است )زرد کریمی، گ بی الیر ، گ بی ررشن ر یا گ بی متالترستط .  

جرس میر  از مالرسط الا زیاد است، ررایتالتی عتنتدلتیتب لایتقته الترش 

دارد.  انراع شیرین عبارالند از: می؛ ایف، اپستررنستکتی کتراستنتی، 

نیکیسکی رانی، گتیتر کتانتیتالتز، ستمتبتراستکتی ر متایتاالتادیتژف. التختم 

سمبراسکی ر مایاالادیژف نرم است درحالیکه ررایالی هاف دیگر الخم 

 سخت یا مالرسط دارند. 

  

Wonderful                                                    ونډرفور Sumbarskii                                                سمبارسکیEve                                                                  یف
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Girkanets                                                     گیرکنیت Ariana                                                       اریانا Sumbarskii                                        سمبارسکی

Cranberry                                                    کرنبیری Spin Khog                                          سکین خوږ Wonderful                                              وندرفور

Eve                                                                     ایف Crab                                                        کرا

Sorkhak                                                         سرخک Lal Baqoli Dana                         لع  باقولی دانه

                 

Eve                                                              ایف

Tashkurghani                                    تاوقرغانی
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ANHDO PRESENTATION 

The Afghanistan National Horticulture Development 

Organization (ANHDO) is an Afghan non-governmental 

organization registered with the Ministry of Economy. The 

organization was developed with the support of the EU 

funded PHDPII and is now partner of MAIL , several private 

organizations and supported by the EU and other donors.  

 

The mission of the organization is to support and develop the 

Horticulture in Afghanistan, to link the Public sector and the 

private sector, to provide services for post harvest value chain 

and to act as a catalyst among all the other organizations that 

works in horticulture and as a bridge between MAIL1 and the 

private sector in horticulture. 

The development of ANHDO is part of the EU and MAIL 

long-term strategy for the development of horticulture (see 

Agriculture Master Plan (2009) and National Priority 

Program 2 (2012). 

 

ANHDO members are  farmers associations agribusiness 

traders, input suppliers, horticulturists, and development 

practitioners.  AHNDO is partner with MAIL and various 

donors in private sector horticultural projects. The 

organization has already assembled an outstanding roster of 

international and national specialists in the various field of 

horticulture and an effective and efficient administration 

team. 
ANHDO main accomplishments and on going projects 

August 2012. ANHDO obtained a EU Grant for the 

implementation of the project; Support to Afghanistan 

Private Sector Horticultural Development Transition Project. 

Through this project, the organization has played and 

important role in the EU-MAIL transition of public services 

in horticulture.  

November 20012.  ANHDO took over from PHDPII the 

management of the 6 Perennial Horticulture Development 

Centers in the MAIL farms of Kabul, Mazar, Kunduz, Herat, 

Kandarhar.   

March 2013. Successful completion of the Horticultural 

survey  in Kapisa Province and Sorobi District for the Pôle 

de Developpement of the French Embassy. 

March 2013. Signature of a formal MOU has been signed 

between MAIL and ANHDO by which the MAIL endorsed 

ANHDO services as a bridge between public and private 

sector. 

June 2014. ANHDO handed over the 6 PHDCs and the 

National Collection to the MAIL Directorate of Research, 

with financial support by the EU Transition project and 

continuing technical support of PHDPII. 

February 2013. Provided specialist technical assistance on 

quality standards and quality control laboratory tests to the 

EPA Laboratory of the Ministry of Commerce and to two 

private fruit processing companies (see ANHDO report on 

“Post Harvest Value chain Analysis”, February 2013.). 

 

 ارایه مؤسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان:

یک مؤسسه غتیتر  (ANHDO)مؤسسه ملی انکشاف باغدارف ااسانسالان 
درلالی است که با رزارت اقال اد ثبت گردید  است.   مؤسسه متلکترر بتا 
حمایه  پررژ   انکشاف باغدارف المریر شد  االحادیه اررپا انتکتشتاف داد  
شد  ر اع  سهمدار رزارت زراعت، آبیارف ر مالدارف،  چندیتن ادارات 
شخ ی برد  ر الرسط االحادیه اررپا ر دیگر المریر کنندگان حمتایته متالتی  

 گردید  است.  

مامرریت مؤسسه ملکرر حمایت ر انکشاف هارالیکتلتچتر در ااتستانستالتان 
است الا سکالرر خ ر ی ر سکالرر عامه را ر ر نمرد  ر خدمات بتعتد 
از راع حا ر سلسله زنجیرف را اراهم کند ر منحیث کتالتلتستت در بتیتن 
دیگر مؤسساالی که در هار الیکلچر اعالیت دارند ر ب فت یک پتر متیتان 
رزارت زراعت، ابیارف ر مالدارف ر سکالرر خ تر تی هتارالتیتکتلتچتر 

 عمر کند.  

جز سالراالیژف طریر المدت االحادیه اررپا ر رزارت   ANHDOانکشاف
زراعتتت، آبتتیتتارف ر متتالتتدارف جتتهتتت انتتکتتشتتاف بتتاغتتدارف استتت.  )بتته 

  ۲۰۱۲(   ۲ر پتررگترام ارلتریتالتهتاف متلتی  ۲۰۰۹ماسالترپت ن زراعتت 
 مراجعه شرد.

انجمن هاف دهاقین، الاجران الجارت زراعالی، التهتیته  ANHDOاعضاف 
 ANHDOکنندگان مراد، هارالیکلچرست ها ر شرکاف انکشاای هستالتنتد.

سهمدار رزارت زراعت، آبیارف ر مالدارف رالمریر کنندگان مخالتلتف در 
سکالرر خ ر ی پررژ  هاف باغدارف است.  مؤسسه اهرست برجستالته 
مالخ  ین ملی ر بین المللی را در بخشهاف مهتم بتاغتدارف گترد آررف  

 نمرد  است ر یک الیم مرثر ر کار آمد ادارف .

  ANHDOپروژه های تکمیل شده و جاری

یک کمک مالی االحادیه ارریا براف الطبتیتق   ۲۰۱۲ANHDOدر اگست 
پررژ  ها حا ر نمرد:  پررژ  انالقالی حمایه سکالرر خ ر ی انکشاف 
باغدارف ااسانسالان، که لریعه این پررژ ، مؤسسه یک نقش کلیدف ر مهم 
را در پررژ  انالقالی خدمات عامه باغدارف رزارت زراعتت، آبتیتارف ر 

 مالدارف ر االحادیه اررپابازف کرد.  

مؤسسه ملی انتکتشتاف بتاغتدارف مستؤلتیتت  ANHDO ۲۰۱۲در نرمبر 
آبتیتارف  ،مرکز انکشاف باغدارف  در اارم هاف رزارت زراعت ۲دار  

ر مالدارف   کابر، مزار، کنتدز، هترات ، کتنتدهتار ر جت ر آبتاد را از 
 را بعهد  گرات.  PHDPIIپررژ 

مؤسسه متلتی  ANHDOامضاف الفاهم نامه رسمی بین  ۲۰۱۳در مارچ 
انکشاف باغدارف ررزرارت زراعت، آبیارف ر مالدارف به امضأ رستیتد 

 ANHDOکه براساس آن رزارت زراعت، آبیارف ر مالتدارف ختدمتات 
 را به حیث یک پر میان سکالررعامه ر خ ر ی  الائید کردند.

کلکسیرنهاف ملتی ر شتش مترکتز انتکتشتاف  ANHDO ۲۰۱۸در جرن 
باغدارف را به  ریاست الحتقتیتقتات رزارت زراعتت، آبتیتارف رمتالتدارف 
باکمک مالی پررژ  انالقالی  االحادیه اررپا ر ادامه حمایه الخنیکی مؤسسته 

 السلیم داد  است  PHDPIIانکشاف باغدارف 
اراهم نمرد خدمات الخنیکی مالخ ص باالف کیتفتیتت  ۲۰۱۳در ابرررف 

رزارت   EPAمعیارف ر کنالررر کیفیت آزمایش البراالرارف به البراالرار 
اقتتالتت تتاد ر در کتتمتتپتتنتتی هتتاف شتتختت تتی پتتررستتس متتیتتر  جتتات ) راپتترر 

ANHDO  در مررد الحلیر ارزشیابی بعد از راتع حتا تر در اتبترررف
 مراجعه شرد  اراهم نمرد. ۲۰۱۳
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January 2014. Started implementation of the ANHDO/RI - HPS 

[Support to the Development of the perennial horticulture private 

sector- (Europe Aid/133-872/L/AF); 2014-2017.The project 

include: 

Support to ANNGO and the Nursery Industry 

Support to MAIL to continue the National Collection and 

adaptive research 

Pilot value chain activities  

Development of Citrus industry 

November 2014. Started implementation of the ANHDO - HVP 

[Horticulture Value chain Project funded by the Agence Française 

de Développement (AFD Contract n.12/CAF10490]; 2014 – 

2017. 

November 2014. Started implementation  of the ANHDO/MAIL-

DAIL  –  Herat Pistachio project (Italian Cooperation ) 

 

ANHDO network 

ANHDO is building a strong horticulture network  with private, 

public organizations and focus groups.  

The list of organizations with whom ANHDO interacts include: 

MAIL / DAIL, [General Directorate of Research , General 

Directorate of Plant Protection,  

Directorate of Horticulture, Research farms of Kabul , Kunduz, 

Mazar-e-Sharif, Herat, Kandahar, Jalalabad]. 

Directorate of Horticulture Extension 

Nangarhar Valley Development Authority (NVDA) 

Afghanistan National Nursery Growers Organization (ANNGO) 

Aybak Samanagan Almonds Association(ASAA) 

Afghanistan Almond Industry Development Organization 

(AAIDO) 

Various fruit processing factories in Kabul area (through the HPS/

SO3 project) 

Various farmers groups (through the HPS/SO3 project) 

Quality Control Laboratory of Ministry of Commerce (MOC/

ARFVPA) 

Plant Biotechnology Laboratory (PBTL) of BadamBagh 

Citrus Promotion Group 

Pistachio Promotion Group 

Horticultural Projects (such as NHLP, CHAMP, AGRED, AAEP) 

PHDPII, with the Universities of Florence and Bologna (Italy) 

Agricultural Universities of Kabul, Mazar-e-Sharif, Herat and 

Jalalabad. 

  حماایاه اناکاشااف   HPS -ANHDO/RI تربیق پروژه  ۲۱۱۱در جنوری 

L/-Europe Aid/133/872( سکتور خصوصی  بااغاداری چانادیان ساالاه( 

AF); 2014-2017    اداماه خاواهاد داوات وارو    ۲۱۱۱الی  ۲۱۱۱راکه

 کرد.  این پروژه وام :

 حمایه مؤسسه ملی قوریه داران و صنعت قوریه داری

حمایه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جهت تداوم کلکسیون هاای مالای و 

 تحقیقات ترابقی

 فعالیت های امتحانی  ارزش یابی

 انکشاف صنعت ستروس

 پاروژه ارزش   HVP -ANHDO ورو  تربیق پروژه  ۲۱۱۱در نومبر  

نمایندگی انکشافی فرانسه   قارارد اد نامابار   ( تموی  وده ذریعهیابی باغداری

12/CAF10490]; 2014 – 2017) 

وژه پساتاه پر  ANHDO/MAIL-DAILورو  تربیق پروژه  ۲۱۱۱نومبر 

 هرات   تموی  همکاری ایتالیا(

 

 ANHDOشبکه 

مؤسسه ملی انکشاف باغداری یک وبکه  قوی باغداری را با مؤسسات عااماه 

و خصوصی و گروپ های متمرکزایجااد کارده اسات.  لسات ماؤساسااتای کاه 

 مؤسسه ملی انکشاف باغداری متقابعً همکاری داوته:

وزارت زراعات، آبایااری وماالاداری/ ریااسات زراعات، آبایااری وماالاداری 

  ریااسات عاماومای تاحاقایاقاات، ریااسات عاماومای حافااظاه نابااتاات، ریااسات 

باغداری،فارمهای تحقیقاتی  کاب ، کانادز، مازارواریاف، هارات،  کانادهاار و 

 جعر آباد(

 ریاست توسعه باغداری

 (NVDA)اداره انکشافی وادی ننگرهار 

 (ANNGO)مؤسسه ملی قوریه داران افغانستان 

 ASAAاتحادیه بادام ایبک سمنگان  

 (AAIDO)اداره انکشاف صنعت بادام افغانستان 

 HPS/SO3فابریکه های ملتلف پروسی میوه جات در ساحه کابا   ذریاعاه 

 پروژه ( 

 پروژه( HPS/SO3گروپ های ملتلف دهاقین  ذریعه 

 (MOC/ARFVPA)البراتوار کنترور وکیفیت وزارت تجارت 

  (PBTL)البراتوار بیوتکنولوژی نباتات بادام باغ  

 گروپ انکشاف ستروس

 گروپ انکشاف پسته

 (NHLP, CHAMP, AGRED, AAEPپروژه های باغداری    مانند  

PHDPII,  )با پوهنتونهای فلورنی و بلونا   ایتالیا 

 پوهنتون های زراعتی کاب ، مزار وریف، هرات و جعآباد.
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Ornamentals and forestry  trees 

 درختان نباتات  ینتی و جنگلی 

ANNGO provides special services in landscape   designing & layouts 

 مؤ سه ملم قرویه ااوان اعغانسوان )ممقا( خدمات خاص وا  رای ایزاین و نقشه پاوک ها  عراهم مبنماید
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Annuals 

Sowing seeds is a relatively inexpensive way to produce 

garden plants. Nursery growers can sow most annual 

seeds outdoors after the last frost date since the growing 

season is long enough for them to germinate, grow to 

maturity, and blossom before temperatures drop to near-

freezing levels. If you want to have plants that bloom 

earlier, you can also sow seeds indoors in early spring 

and transplant outdoors after the last frost date. 

 

Most annuals grow from seed. Seed companies carefully 

select seed that originates from plants with superior 

traits. 

 

• Standard seed refers to all seed used for sowing in  

annual flower beds and gardens. This seed is carefully 

selected and cleaned to remove any weed seeds or      

debris. 

• Dressed seed is dusted with a fungicide or a combina-

tion of insecticide and fungicide before packaging. 

• Pelleted seed is very small seed that is coated with a 

clay mixture for easier handling. This makes the seeds 

larger and more visible so they can be spaced properly 

with less need for thinning. You can purchase packets of 

seeds from local stores and garden centers, through   

reputable catalogs, or directly from seed companies. If 

seed is left over after sowing, you can save it for the 

following sowing season if you store it in an air-tight 

container and keep it in a cool, dry place. However, 

even if you store them properly, as seeds age they can 

dry out and will be less likely to germinate. When    

sowing saved seed, you may need to double, triple, or 

quadruple the amount used. 

 

You can also collect homegrown seed from your annual 

and biennial plants. Make sure the seeds are ripe (fully 

matured) when you collect them and   allow them to 

thoroughly dry before you store them in a cool, airtight 

container or place. Many new annuals result from    

crosses between two parents with similar characteristics. 

Seeds saved from these plants often do not resemble the 

parents in color, size, or growth habit. The pollen that 

fertilized the flower may have come from inferior plants 

that were not cultivated or not preferred for growing in 

the garden. Sometimes, a plant self seeds by dropping 

seed on the ground as a way of propagation. These 

“volunteer” seedlings may also develop into plants with 

these disadvantages. You may decide to let volunteer 

seedlings grow, thinning them where they germinate and 

transplanting them to another place, or treat them like 

weeds and pull them out. 

 نباتات یکساده:

 

بذر تلم نسبتاً یک روش گرانبها برای تولید نباتات باغی است.  قوریه 

داران تلم بسیاری از نباتات یکساله را در فضای آزاد خارج از خانه  

بعدازینکه آخرین هوای سرد به پایان رسید میتوانند بذر کنند و این 

موقعی است که طور فص  نمویی بقدر کافی طوی   برای سبزودن، 

رود تا پلتگی و وگوفه کردن قب  از رسیدن درجه حرارت به سرح 

یخ زدگی.  اگر وما بلواهید که نباتی داوته باوید که زودتروگوفه کند، 

وما میتوانید در داخ  خانه تلم را در اوای  بهار بذرکنید و بعداز 

 آخرین سردی زودگذر به خارج از خانه  انتقار دهید.

بسیاری نباتات یکساله از تلم میرویند.  کمکنی های تلم، محتاطانه تلم 

 را طی تجارا پیشتاز از نباتات بدست میآورند.  

به تلم تمام نباتات مربوط میشود که برای  بذر گلهای  تخم مفباوی

یکساله در بسترها و باغها استفاده میشود. این تلم محتاطانه انتلاا 

 واز هر تلم گیاه هرزه پاک میگردد.

 

:  با قارچکش ها ویا ترکیب حشره کش ها وقارچکش شده مفاملهتخم 

 ها قب  از بسته بندی معامله میگردد.

 

تلمهای بسیار کوچک که به خاطرسهولت با مللوط تخم پرش شده: 

کلی پوش وده  تا به آسانی لمی گردد.  این ویوه تلم را بزرگتر و 

بیشتر قاب  دید ساخته و بشک  درست جابجاوده  و ضرورت کمی به 

یکه کاری دارد. وما میتوانید پاکتهای تلم را از فرووگاه های محلی 

ویا  باغات، ذریعه کتعگهای معتبر ویا مستقیما از کمکنیهای تلم 

 خریداری نمایید.  

هرگاه تلم پی از بذرباقی ماند، وما میتوانید برای فص  بذری بعدی 

و در یک مح  سرد نگهداری کنید.   بااینهمه،  سربستهآنرا در قری 

حتی اگر وما بشک  درست آنرا ذخیره کنید، براساس عمر تلم، 

آنهاخشک خواهند ود و قوه نامیه آنها کمتر خواهد ود.  زمانیکه تلم 

نگهداری وده بذر میگردد وما ممکن ضرورت به استعمار دوچند، سه 

 چند یا چهار چند اندازه تلم خواهید داوت.

 

وما همچنان میتوانید که تلم را از تولیدخانگی از نباتات یکساله و  

دوساله جم  آوری نمایید.  زمانیکه  آنهارا جم  آوری میکنید اطمینان 

حاص  نمایید که تلم پلته وده   کامع به پلتگی رسیده( و آنهارا 

بگذارید که کامع خشک ووند قب  ازینکه آنهارا در قری سربسته سرد 

و یا مح  دیگر ذخیره مینمایید.   بسیاری از نباتات یکساله نتیجه 

دورگه یا کراس بین  دو والدین با مشلصات مشابه  میباود.   تلم های 

بدست آمده ازین والدین اکثراً از نگاه رنگ، اندازه و عادت نمویی 

وباهت نمیداوته باوند.  گرده که گ  را القاح میکند ممکن از نبات 

فرعی دیگر آمده باود که اصعً کشت نشده ویا برای کشت در باغ 

ترجیح داده نشده باود.  بعضاً، یک نبات بحیی یک ویوه تکثیر تلم 

خودرا در زمین میریزاند. این نهالی رضاکار ممکن مث  یک نبات  

بااین اضرار انکشاف کند. وما واید تصمیم بگیرید که نهالی  

رضاکاررا اجازه نموبدهید آنهارا یکه کاری کنید جاییکه آنها سبز 

میکند ویا آنهارا جایی دیگر انتقار دهید و یا با آنها مث  یک گیاه هرزه 

 عم  کنید و آنهارا از زمین بکشید.
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Vinca-rosea Cockscomb Petunia 

Convolvulus  Torenia 

Daisy Aster 

Chocolate 

Gailardia Marigold Moonstruck 

cosmos Hibiscus 

                  



105 

  

 پبا چه ها،  اقه های پبا مانند و  اقه های  یر مبنم:

 

نباتات پیازی در محیط  تفریحی سالهای تفرج را بابااربایااورد اگار واماا 

 لست وده ذی  را تعقیب کنید: مرحلهچند 

الله یکی از مشهورترین نباتت پیازی است اما  چندین نو  نباتات گلدار  

از پیازها، ساقه های پیازمانند تیوبرها و ساقه هاای زیارزمایانای  تاولایاد 

میشود که در محیط تفریحی رنگهای زیبارا به نمایش مایاگاذارد.  ایاناهاا 

وام  گلهای بهاری وتابستانی   نرگی زرد، سوسن و سنب ( و تیوبارهاا 

 وقایق( ساقه های زیرزمینی   گعدیور، زعفران، گ  پیاز( ریشه هاای 

تیوبری    راناکولوس و داهالایاا( وسااقاه هاای زیارزمایانای   کاانااس و 

کاالس(.  وما میتوانید در جریان فص  نمویی بهار و تابستان توسط ایان 

 وکلهای ملتلف از گلها لذت ببرید.

پیازچه های واقعی یک نبات میناتوروده مکم   با گالاهاای  جاما  واده  

دربین آن دربرگیرنده وسیله ورو  کننده اسات.  پایاازچاه هاا ضارورت 

چندین ماهه برای تشکی  ریشه ها تاقسمت برگی وگلهاا را حاماایاه کاناد.  

بعضی از پیازچه های سلت رود نماوده و بارای چانادیان ساار تاکاثایار 

میگردند زمانیکه وما آنهارا بذرکنید با نباتات یکاساالاه گالادار و نابااتاات 

چندین ساله چوبی ریشه سرحی.   ساحات نزدیک درخاتاان ریشاه هاای 

( بارای پایاازچاه ivyسرحی و زمینه چوبی احاطه میکند   مث  سادر و 

های سلت مساعد نیستند.  زمان خرید پیازچاه هاا، آناهاایایاکاه سالات و   

عاری از کدام نق  است انتلاا نمایید.  بلاطر باید داوت پیازچه هاای 

 کعن، گلهای کعن را تولید میکند.  

 ۱پیازچه های  گ  کننده بهاری را بذر کنید زمانیکه  حرارت خاک بیان 

درجه سانتی گرید میرسد.   نموی ریشه پیازچه هاا دریان  درجاه  ۱الی 

حرارت واق  میشود بدون پیشقدمی و نموی قسمت برگی.  زمان منااساب 

برای بذر پیازچه های گ  کننده بهاری  اوساط فاباروری الای ماارر در 

زون ورقی است.   پیازچه های گ  کاناناده تاابساتاانای را  باعاداز خارار 

 سردی زود گذر بهاری بذر کنید. 

الای  ۲۱اگر تعداد زیاد پیازچه ها را بذرمیکنید، بستر خاک را به عاماق 

سانتی متر آماده کنید.   آماده  ساختن بساتار یاکاساان، زمایاناه عاماق  ۲۱

یکسان بذری را فراهم میسازد که در نتیجه گلهای یکسان تولید میاگاردد.   

در خاکهای تهویه وده بذر نمایید.   پیازچه ها نموی بهتر و گ  بهتار در 

دارد.  فاسفورس برای تشکی  ریشاه باهاتار و  ۱تا  ۱.۱پی ار خاک بین 

انکشاف گ  ها مهم است.   زیرا فاسفورس در خاک متحرک  نیست آنرا 

۱در خاک قب  از بذر ععوه کنید.  بعد ار بذر کودکیمیاوی مکم    مث  

پوند( در اوای  بهار قب  از باازوادن گا   ۳فیت مرب   ۱۱۱در ۱۱-۱۱-

برای پیازچه گ  کننده بهاری.   برای پیازچه گ  کننده تاابساتاانای ماقادار  

فیت مرب  دو پوند را سه مارتاباه در جاریاان فصا   ۱۱۱در  ۱-۱۱-۱۱

 هفته تربیق کنید. ۱نمویی در وقفه 

مقدار کافی فاسفورس را برای انکشاف اجزای ذخایاروی زیار زمایانای  

فراهم نمایید.  آزمایش خاک برای اطمینان  پی ار خاک  حاصا  واده و 

حاصللیزی  مناسب  تهیه گردیده است.  پیازچه های کوچک، تیوبرها و 

 کورم ها رابسیار سرحی و نزدیک به همدیگر بذر نمایید.

Bulbs, Corms and Rhizomes  

Bulbous plants in the landscape can provide years of 

enjoyment if you follow the few steps listed below.     

Tulips are among the most popular of the bulbous 

plants. But several other beautiful flowering plants 

come from true bulbs, corms, tubers, or rhizomes that 

provide color in the landscape. These include spring- 

and summer-flowering bulbs (daffodils, lilies, and 

hyacinths) and tubers (anemones), corms (gladiolus, 

crocus, and freesia), tuberous roots (ranunculus and 

dahlia), and rhizomes (cannas and callas).You can 

enjoy flowers throughout the spring and summer by 

using these 

 different forms. 

A true bulb is a miniaturized plant complete with 

flowers packed in its self contained starter kit. Bulbs 

need several months for root growth to support the 

foliage and flower. Some hardy bulbs grow and multi-

ply for years when you plant them along with flower-

ing annuals and shallow-rooted herbaceous perenni-

als. Areas near shallow-rooted trees and woody 

ground covers (such as ivy and junipers) are not    

favorable for hardy bulbs. When buying bulbs,      

always select ones that are firm and blemish-free. Re-

member, large bulbs produce large flowers. 

Plant spring-flowering bulbs when the soil tempera-

ture is 5 to 9 °C. Bulb root growth occurs within this        

temperature range without the initiation and growth of 

the foliage. The ideal time for planting spring flower-

ing bulbs is mid Fedruary through March in eastern 

zone. Plant summer-flowering bulbs after danger of 

spring frost. 

If you are planting a large number of bulbs, prepare 

the beds 20 to 25 cm deep. Uniform bed preparation 

permits a uniform planting depth that helps ensure 

uniform   flowering. Plant in well-drained soils. 

Bulbs grow and flower well with a soil pH between 

5.5 and 7.0. Phosphorus is important for proper root 

and flower development. Because phosphorus is not 

mobile in the soil, add it to the soil before planting. 

After planting, apply a complete fertilizer (such as     

5-10-10 at 3 pounds per 100 square feet) in early 

spring before bloom for spring-flowering bulbs. For 

summer-flowering bulbs, apply 5-10-10 at 2 pounds 

per 100 square feet three times during the growing 

season at 6-week intervals. 

Provide plenty of phosphorus for the development of 

the underground storage organs. Soil test to insure 

proper soil pH is obtained and adequate fertility pro-

vided. Plant smaller bulbs, tubers, or corms more 

shallowly and closer together. 
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Prepare a bed to plant bulbs in quantity.Plant bulbs two and 

one-half times deeper than their diameters. 

Bulbs may be planted individually by using a bulb planter to 

remove a core of soil and placing the bulb in the hole, or use 

a trowel to open a hole within the soil. Pull the trowel toward 

you to open the hole for placement of the bulb.For bulbs that 

are rootless at planting time, dig a wide-based hole and set 

bulb securely on soil. 

For bulbs with roots, make a ridge of soil and spread roots 

downward. After planting, thoroughly water the soil to estab-

lish good contact between bulb and soil and to provide 

enough moisture to initiate root 

growth.To extend the blooming period, plant bulbs at differ-

ent depths. Location, such as sun versus shade, is an excellent 

way to vary the time of bloom up to 2 weeks. 

 

Spring-Flowering Bulbs 

a. Tulips (Tulipa sp.) 

b. Daffodils (Narcissus sp.) 

c. Hyacinths (Hyacinthus sp.) 

d. Crocuses (Crocus sp.) 

e. Irises (Iris sp.) 

Summer-Flowering Bulbs 

a. Daylilies (Hemerocallis sp.) 

b. Caladium (Caladium sp.) 

c. Cannas (Canna sp.) 

d. Gladioli (Gladiolus sp.) 

e. Dahlias (Dahlia sp.) 

یک بسالر بلرف را آماد  ر پیازچه هارا به مقدار مناستب بتلر کتنتیتد.  پتیتازچته 
هارا در یا یک رنیم مرالبه عمیق الراز انداز  آن بلر کنید.  پیاز چته هتا متمتکتن 
ب ررت جداگانه  بلر گردند لریعه یک بلرکنند  پیازچه که در بین ختاک یتک 
سرراخ ایجاد کرد   ر پیازچه را در بین آن سرراخ جابجا مینماید ریا یک متالته 
را اسالفاد  کنید الا یک سرراخ را دربین خاک ایجاد نماید.  ماله را بطرف خترد 
بکشید الا براف گلاشالن پیازچه ها سرراخ را بازکند.  براف پیتازچته هتاف بتدرن 
ریشه در مرقع بلر، یک سترارخ استاستی  پتهتن را ایتجتاد کترد  رپتیتازچته را 

 محالاطانه دربین خاک جابجا نمایید.
 

براف پیازچه هاف ریشه دار، یک پشتالته ختاک را آمتاد  نتمترد  ر ریشته هتاف 
بطرف پایین همرار کنید.  بعداز بلر، بطرر کامر خاک را آبیارف کنید الا الماس 
خرب بین خاک ر پیازچه ایجاد شردر الا که رطربت کاای را براف نمرف ریشته 
ببار بیاررد.   براف الرسعه درران گر دهی، پیازچه هارا در عمق هاف مخالتلتف 
بلر کنید. مرقعیت، مثر سایه بمقابر آاالاب، یک طریقه خرب براف الفتارت هتاف 

 زمان گلدهی الا در هفاله است.  
 

 پیا چه های گلی بهاری:
 

 )(.Tulipa spالف:  الله  ها 
 (.Narcissus sp)ب:   نرگس زرد 

 (.Hyacinthus sp)ج:  سنبر 
 )(.Crocus spد:  گر زعفران 

 )Iris sp :  زنبق )
 

 پیا چه های گلی تابستانی:
 (.Hemerocallis sp)الف:  سرسن 
 )Caladium spب :  ک دیرم )

 (.Canna sp)ج:  کناس 
 )Gladiolus spد:  گ دیرر )
  :  دهلیا   

Dahlia  

The dahlia is a native of Mexico and Central America where 

it grows wild, even on the mountain slopes. The dahlia, in 

botany is a member of the “Compositae”   family, capable of 

self-pollination. Dahlias grown today are hybrids of several 

other varieties. For that reason, seed from named dahlias will 

not produce the same blooms as the parent, but will be a mix-

ture of the colour characteristics of the parents of that plant. 

Therefore, it is necessary to plant a root or a     cutting of a 

particular variety in order to have flowers of that variety. 

Dahlias are classified according to the shape and        arrange-

ment of theirs petals. Single flowering dahlias have no more 

than a few rows of petals and show a central disc. Double 

flowering dahilas have multiple rows of petals and display no 

central disc. 

Depending on the varieties and types selected, dahlias may be 

planted in borders, along fences or walls, in pots, in beds or in 

rows. Dahlia grows best in full sun but will tolerate some 

shade. Try to select a planting area that gets 6 hours of sun a 

day. Dahlias should be staked and the stake set before the 

tuber is planted.  

 اهلبا

به وک  وحشی ،  حاتای   dahliaبومی مکسیکو و امریکا مرکزی بوده ،  دهلیا 

” در ماایااعن هااای کااوه هااا ماای رویااد.  در بااوتاااناای دهاالاایااا مااربااوط فاااماایاا  

Compositae  “ بوده و گرده افشانی خودی دارد. دهالایاا کاه اماروز کشات مای

گردد ، دورگه چندین ورایتی ها میباود. به خاطر این دلی  ، تلم ورایاتای ماعایان 

دهلیا گ  مشابه باه والادیان را تاولایاد ناه خاواهاد کارد، لایاکان گا  واایاد دارای 

خصوصیات مللوط از نباتات والدین باود. فلهذا ، این ضروری است، که جاهات 

 به دست آوردن گ  ورایتی مشل  باید ریشه یا قلمه ورایتی مذکور کشت گردد.  

دهلیا بر اساس وک  و تنظیم گلبرگ آن ها طبقه بندی میگردد. دهلیا که یاک گا  

را تولید میکنند، زیادتر از چندین قرار گلبرگ و دیسک مرکزی چیزی دیاگاری 

ندارد.  دهلیا که دو گ  را تولید می کنند، دارای چندین قراار گالابارگ و دیساک 

 مرکزی ندارد. 

نظر به خصوصیات ورایتی و نو  که انتلاا وده، دهلیا واید در کنااره هاا، در 

 امتداد کتاره ها یا دیوار، در گلدان، در مزرعه یا به وک  قرار کشت گردد. 

دهلیا در جای که آفتاا مکم  وجود دارد، خوا نمو کرده مای تاواناد، لایاکان تاا 

اندازه در مقاب  سایه مقاومت کرده می توانند. کووش وود دهلیا در جاای کشات 

وود که در روز وش ساعت آفتاا داوته باود. دهلیا به پایه ضرورت دارد وپایه 

 باید قب  از کشت کردن دهلیا باید در زمین وانده وود.   
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Commercial Bulb Varieties                                       پیاز از ورایتی های تجارتی
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Indoor Plants for Gardening 

The trend of indoor plants production and 

uses are limited to a few houses, nursery 

growers, organizations and companies in 

Afghanistan. ANNGO is trying to work 

with NGA members to increase the pro-

duction and uses of indoor plants. 

Below is the list of some common indoor 

plants. The table will help the NGA mem-

bers to identify them. These plants are easy 

to grow and low to maintenance them.    

 نباتات خانگی برای باغچه ها:

ع قمندف الرلید ر  اسالفاد  نباالات خانگی متحتدرد استت 
به چند خانه، قرریه داران، مؤسسات ر  کمپنتی هتا در 
ااسانسالان.  مؤسسه ملی قرریه داران ااستانستالتان الت ش 
دارد الا با اعضتاف انتجتمتن هتا بتراف ازدیتاد الترلتیتد ر 

 اسالفاد  نباالات خانگی کار نماید.  

لست بعضی از نباالات معمرر خانگی  در زیتر ارائتیته  
شد  است.  ایتن جتدرر اعضتاف انتجتمتن هتارا کتمتک 
خراهد کردالا آنهارا شناسایی نماید.  ایتن نتبتاالتات بتراف 

 بلر ساد  برد  ر مراقبت آنها پایین الر است.  

Scientific Name /English  Picture نام  لمی / نام انگلیسی   عکس 

Aglaonema/Chinese evergreen      

 

 اگ رنیما/چاینیز یررگرین 

 

Anthuriu/tailflower Flamingo-flower 

 

 ا رر-انالرریرم/الایلفلرر ا مینگر

Aphelandra/Zebra plant 

 

 اپی ندرا /زیبرا پ نت  

Araucaria/Norfolk island pine  

 

 ارارکاریا/ناراالک اس ند پاین 

Aspidistra/Cast iron plant 

 

 اسپیدیسالرا / کاست ایررن پ نت

http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/aspidistra-cast-iron-plant.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/araucaria-norfolk-island-pine.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/aphelandra-zebra-plant.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/anthurium-flamingo-flower.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/02/chinese-evergreen.jpg
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Scientific Name/Eng Name  Picture نام  لمی / نام انگلیسی   عکس 

Bromeliads 

 

 بررمیلیادس 

Caladium 

 

 کاالدیرم 

Calathea/Peacock plant  

 

 کاالالیا/ پیکرک پ نت

Ceropegia woodii/Rosary vine  

 

 سیررپیگیا رردف/ ررزارف رین

Chlorophytum/Spider plant 

 

 کلرررپیالیرم/ سپیدر پ نت 

Cissus Antarctica/Kangaroo Vine 

 

 سیسرس انالرالیکا/کانگرر  رین

Codiaeum /Croton 

 

 کرډیایرم/ کررالرن

Coleus 

 

 کرلیرز 

Dieffenbachia/Dumb-cane 

 

 کین -دیفیندباچیا/ دمب

Dracaena/Dragon plants 

 

 دراکاینا / دراگرن پ نت 

http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/02/dragon-plant-01.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/02/dumb-cane.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/coleus-01.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/codiaeum-croton.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/cissus-antarctica-kangaroo-vine.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/02/spider-plant.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/ceropegia-woodii-rosary-vine.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/calathea-peacock-plant.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/02/caladiums.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/air-plant-07.jpg
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Scientific Name/eng Name  Picture نام  لمی / نام انگلیسی   عکس 

Fatshedera 

 

 ااالشیدرا

Fatsia japonica/ Japanese aralia 

 

 ااالشیا جاپرنیکا/ جاپانیز ارالیا

Ferns 

 

 ایرنس

Ficus 

 

 ایکس 

Fittonia/Nerve Plant  

 

 ایالرنیا/نیرف پ نت 

Fuchsia 

 

 ارچسیا   

Helxine/Baby’s tears  

 

 هیلکسین/بیبی الیر   

Hoya/Wax plant 

 

 هریا/ ریکس پ نت 

Impatiens  

(Patient Lucy, Busy-Lizzie, touch-

me-not) 

 

-لیزف،الچ-ایمپاالینس/پیشینت لکی،بیزف

 می نات

Maranta/Prayer plant 

 

 مارانالا/پریرپ نت

 

Monstera/Swiss cheese plant 

  
 

 مرنسالیرا /سریس چیز پ نت 

 

http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/fatshedera.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/fatsia-japonica.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/02/ferns.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/ficus.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/fittonia.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/fuchsia.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/helxine-babys-tears.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/hoya-wax-plant.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/impatiens.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/02/prayer-plant.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/monstera-swiss-cheese.jpg
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Scientific Name/Eng name Picture نام  لمی / نام انگلیسی   عکس 

Palms 

 

 پام 

Pelargonium/Geranium  

 

 پی رگرنیم/ جیرانیرم

Peperonia 

 

 پیپررنیا 

Philodendron 

 

 پیلردیندررن 

Saintpaulia/African violet  

 

 ساینالپارلیا / ااریکن رایرلیت

Sansevieria/Snake plant  

 

 سانسیریریا /سنیک پ نت

Schefflera/Umbrella tree  

 

 سچیفلیرا /امبری  الرف 

Scindapus/Devil’s ivy,     Pothos 

 

 

 سینداپرز/دیرر ایرف برالرس 

Setcreasea     purpurea/ 

Purple heart 

 

 سیالکریاسیا / پررپرریا پرپر هیرت 

Nephthytis/Arrowhead vine 

 

 نپاالیالیس / ارر رید رین 

Tradescantia and Zebrina/

Wandering Jew 

 

 الریدیسکانالیا/ایند زیبرینا/راندرینک جیر   

                  

http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/palm.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/pelargonium-geranium.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/02/peperonia.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/01/philodendrons.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/african-violet-01.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/sansevieria-snake-plant.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/schefflera-umbrella-tree.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/02/pothos.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/setcreasea-purpurea-purple-heart.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/02/nephthytis.jpg
http://www.gardeningoncloud9.com/wp-content/uploads/2009/03/tradescantia-zebrina-wandering-jew.jpg
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Rose Species 

Roses are one of the oldest ornamental flowers in cultivation and still 

considered one of the most popular garden flowers today. 

Roses grow best in full sun but will grow satisfactorily if they have 6 

hours of sun daily. Early morning sun is preferred since it gives the 

foliage a chance to dry early in the day. Damp conditions favor the de-

velopment of diseases. 

Roses should not be planted too close to trees or shrubs where they will 

compete for light, nutrients, water and air. Plant at least 40 centimeters 

to 60 centimeters away from buildings or solid barriers (except for 

climbers). Walls can be used to    advantage if roses are located so the 

barrier provides protection from north winter winds.  

Following classes of roses are found with NGA in  Afghanistan. 

1. Bush Roses 

2. Climbing Roses 

3. Shrub Roses 

 انواع گالب

از نگا  کشت کردن گ ب یکی از گر هاف زینالی قدیمی برد  ر الا هتنترز هتم بته 

حیث یکی از گر هاف مشهرر باغ هاف امررزف می باشد.  گ ب در ستاحته کته 

آاالاب مکمر داشاله باشد، بهالرین نمر میکنند ، لتیتکتن در ستاحتات کته اگتر شتش 

ساعت آاالاب داشاله باشد ، بطرر قناعت بخش نمر کرد  می الرانتد. آاتالتاب  تبتح 

رقت الرجیح داد  میشرد ، بخاطر که به نترد  هتا چتانتس زرد خشتک کتردن در 

ررز داد  می شرد. شرایط مرطرب جهت انکشاف امراض بستیتار متطتلترب متی 

باشد. گر ها نه باید بسیارنزدیک به درخالان یا بالته هتا غترس گتردد، زیترا آنتهتا 

همرا  گ ب به ررشنایی ، مراد غلایی ، آب ر هرا رقابت می کنند.  نتبتات بتایتد 

سانالی مالر از العمیر یا مترانتع ) بتا استالتثتنتاف گتر هتاف بتاال  ۲۰الی  ۸۰حد اقر 

ررند   درر کشت گردد.  اگتر گتر هتا در نتزدیتک دیترار رجترد داشتالته بتاشتد،   

دیرار ها می الرانند به حیث  مرانع محااظت از باد زمسالانی که از ستمتت شتمتار 

 می رزد ، اسالفاد  شرد.   

 در انجمن هاف قرریه داران ااسانسالان ،  نف هاف لیر گ ب رجرد دارد:  

 گل های بته ای .    ۰

 گل های باال رونده .    ۴

 گل های بته ای .    ۹

Rose 
 گ ب
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Jasmine 

Jasmine is one of the important flower which is liked 

by most of the people. Due to the fragrance only the 

demand is more. Concrete (essence) is also extracted 

from the flower. So, the demand in the market is both 

for the fresh flower and concrete. 

Jasmines are usually propagated by cutting and layer-

ing. Seed propagation, though uncommon, is necessary 

for crop improvement through planned hybridization. 

Multiplication through sucker,     grafting, budding and 

tissue culture has also been found successful. The dif-

ferent methods used for propagation is described here. 

Pelargonium 

Pelargonium is a genus of flowering plants which in-

cludes about 200 species of perennials, succulents, and 

shrubs, commonly known as geraniums. . They are 

extremely popular garden plants, grown as annuals in 

temperate climates. 

Pelargonium leaves are usually alternate, and palmately 

lobed or pinnate, often on long stalks, and sometimes 

with light or dark patterns. The erect stems bear five-

petaled flowers in umbel-like clusters called pseu-

doumbels. The shapes of the flowers have been bred to 

a variety ranging star-shaped to funnel-shaped, and 

colors include white, pink, red, orange-red, fuchsia to 

deep purple. The Pelargonium flower has a single sym-

metry plane (zygomorphic), which distinguishes it from 

the Geranium flower which has radial symmetry 

(actinomorphic). 

 

 یا من

یاسمن یکی از گ  های مهمی که توسط اکثریت مردم خوش می گردد. گ  یاسمن تنها 

نسبت داوتن بوی خوش تقاضا برای وان زیاد است. همچنان عرر از گ  یاسمن 

فلهذا تقاضا در مارکیت برای هر دو،  گ  تازه و عررآن وجود ، استلراج می گردد

دارد. گ  یاسمن معموالً توسط قلمه و لیرنگ تکثیر می گردد. تکثیر توسط تلم معمور 

نیست، تکثیر توسط تلم برای اصعح نبات ذریعه دورگه ساختن پعن وده ضروری 

می باود. همچنان تکثیر گ  یاسمن ذریعه بجگی، واخچه پیوند، پندک پیوند و زر  

انساج موفقانه می باود. روش های ملتلف که برای تکثیر استفاده می وود، در این 

 جای تشریح گردیده است.

 پبلر  رنبم

انوا  نباتات چندین ساله، آا دار و  ۲۱۱پیلرگونیم جینی نباتات گ  دار است که وام  

( یاد می گردد. این ها به اندازه geraniumدرختچه ها می باود و معموآل بنام جریبن  

بسیار زیاد به حیی گ  های باغ مشهور است،  در مناطق معتدله به حیی نباتات یک 

ساله کشت می گردد. برگ های پیلرگونیم متناوا و دارای وک  مانند پنجه دست و لب 

دار یا پر مانند، اکثراً باالی ساقه دراز و بعضی اوقات دارای رنگ روون یا تاریک 

می باود. ساقه مستقیم، پنج دانه گلبرگ به قسم چتری یا خووه تولید می نماید و بنام  

pseudoumbel   یاد می وود. اوکار گ  ها در اثر نسلگیری ورایتی که وک  ستاره

 -مانند و قیف مانند داوته بوجود آمده و رنگ آن ها سفید، گعبی، سرخ، نارنجی 

سرخ، بنفش و ارغوانی تیره می باود. گ  های پیلرگونیم دارای یک سرح  متناسب   

zygomorphicکه از گ  جریبن که دارای سرح منشعب متناسب ) 

)actinomorphic .می باود، تفکیک می گردد ) 

Jasmine Pelargonium یاسمن پیعر گونیم 
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Cupressus سرر Eucalyptus   ارکالیپالرس  

Cupressus 

The genus Cupressus is one of several genera within the family 

cupressaceae that have common name cypress. With other coni-

fers extensive cultivation has led a wide variety of forms, sizes 

and colours that grown in parks and gardens throughout the 

world. A few species are grown for their timber, which can be 

very durable and light. Cypress trees are also valued for their 

firewood and oil. The wood is easily to split, dries quickly and 

burns clean. In addition oil from the tree is used for shampoo 

and other beauty products. They are evergreen trees or shrubs, 

growering 5-40meters tall. 

 

Eucalyptus 

Eucalyptus is a fast growing tree and has about 625 species and 

sub-species with several varieties and hybrids. It can be planted 

on agricultural lands both as monoculture and as a component 

of agro-forestry programmes. One of the principal factors for its 

widespread introduction is the ease of cultivation. Besides this, 

easily obtainable seed supplies, good germination and its adapt-

ability to varying soil and climatic conditions are the other im-

portant characteristics of Eucalyptus. 

Due to its ability to resist water logging and tolerance to salini-

ty, this tree is largely used in water logged areas and as “wind 

breaker”.  

  رو

 ( یکی از چندین جنرا ها فامیلی سرو  Cupressusجینی سرو  

 )cupressaceae   بوده و دارای نام معمولی سرو می باود. سرو با داواتان  )

ورایتی های زیاد از نگاه وک ، اندازه و رنگ همراه با کاج ها به وک  وسیا  

در پارک ها و باغ ها در تمام جهان به اندازه غارس مای گاردد.  یاک تاعاداد 

کمی از انوا  سرو برای تولید چار تراش که بسیار با دوام و روون می باود، 

غرس می گردد.درخت سرو هماچاناان بارای چاوا ساوخات و روغان آن باا 

ارزش می باود.  چوا آن به آسانی جادا، زود خشاک و صااف مای ساوزد. 

برععوه روغن، درخت سرو برای وامکو و دیگر محصوالت زیبایی اساتافااده 

متر بلاناد ناماو  ۱۱الی  ۱می وود. سرو یک درخت یا درختچه  همیشه سبز و 

 میکند.  

 اوکادبپوری

اناوا  و اناوا   ۱۲۱درخت است که نمو سری  داوته و تاقاریاباآ اوکالیکتوس   

ایان درخات در زمایان  فرعی همراه با چندین ورایتی ها  و دورگه هاا دارد. 

و  ) monocultureهای زراعتی به هر دو وک  مانند به تنهایی اوکالیکتوس   

یا به حیی جز از پروگرام های جنگعت زراعتی بشک  یاکاجاایای کشات واده 

 اوکاالایاکاتاوسمی تواند.  یکی از فکتور های اساسی برای معرفی پلش وسیا  

باه آساانای اوکالیکاتاوس غرس کردن آسان آن می باود.  برععوه از این ، تلم 

بدست می آید ، خوا جوانه می زنند و توافق آن به انوا  ملتلاف خااک هاا و 

اوکاالایاکاتاوس مای بااواد.  ورایط اقلیمی یکی از دیاگار خصاوصایاات ماهامای 

در مقاب  غرق آا ودن و نمکی باودن، ایان  مقاومتاوکالیکتوس نسبت داوتن 

درخت به اندازه زیاد در ساحات که آا استاده یا جم  می گردد، اساتافااده مای 

 (  نیز کشت میگردد.Wind breakerوود و همچنان به حیی باد وکن  
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Afghan or Afghanistan pine 

(Pinus eldarica) 

The common name is Afghan or Afghanistan pine, Desert 

pine, Elder pine, Mondale pine and the latin name is Pinus 

eldarica 

If planted, the dense habit can create a forest effect or barrier 

such as an attractive privacy screen, a western sun block, or 

tall a windbreak. A single tree in an open lawn provides area 

a large-scale specimen on spacious grounds. The variety is 

grown in most parts of Afghanistan along the sides of the 

roads, parks, streets and hills 

This symmetrical cone-shaped evergreen has a dense growth 

habit with short branches on the lower trunk that widen at the 

middle and narrow again towards the top. 

Depending on water availability, a healthy tree will maintain 

a rapid growth rate of 1m to 1.5m per year, maturing at 10 to 

15 m tall and 5m to 7m wide. The 10 to 15cm long, shiny 

green needles emit a crisp pine fragrance. 

Seeds develop in classic reddish-brown pine cones, 10 to 15 

cm long. 

Provided it is situated with good drainage, this durable ever-

green is tolerant of wide range of challenging terrains includ-

ing rocky, un-amended alkaline soils of loam, clay or sand. 

It requires weekly watering the first year and becomes     

extremely drought tolerant when established. 

A full sun exposure is required. It is tolerant of desert tem-

peratures and is cold hardy. 

If the lower branches are removed for pedestrian passage or 

under plantings, they will not regenerate. Matured trees    

require needle and cone cleanup. What may be considered 

yard litter to some is a windfall for nature enthusiasts; the 

dense branches provide valuable cover, nesting and breeding 

areas for songbirds and other wildlife; its fallen needles make 

excellent garden mulch. 

This fast growing pine tree is well suited to semi-arid      

conditions but will also prosper in well-drained irrigated 

areas. It is an outstanding tree for alkaline soils. Indigenous 

to limestone alkaline lands of Russia, Afghanistan and     

Pakistan. 

 

 ناجر اعغان یا اعغانسوان 

یا افغانستانی، ناجو صحرا، ناجو ایلدر، نااجاو ماونادیالای و ناام  نینام معمولی آن ناجو افغا

است. اگر این ناجو غرس وود، نسبت داوتن خاصیت نمویای   Pinus eldaricaالتینی آن 

غلو آن تاثیرات جنگ  را بوجود آورده یا موان  مانند پرده جذاا پوویده، ماانا  در قسامات 

غرا آفتاا، یا باد وکن مرتف  را به وجود می آورد . یک درخت جداگااناه در چامان ازاد 

ساحه به اندازه زیاد نمونه ای وسی  را در سرح زمین بوجود می آورد . ایان ورایاتای در 

اکثریت قسمت های افغانستان در امتداد دو طرف سرک ها، پارک ها، جاده ها و تکه کشات 

 می گردد. 

وک  ملروطی موازی همیشه سبز، خاصیت نمویی غلو همراه  با واخاچاه هاای کاوتااه و 

 ساقه پا ین، در قسمت وسری عریض و دوباره به طرف باال باریک می باود . 

ماتار  ۱.۱الای  ۱نمو ناجو منوط به موجودیت آا، درخت سالم سبب نمو سری  وده و از  

متر عریاض ناماو  ۱تا  ۱متر و  ۱۱تا  ۱۱در سار نمو می کند، در زمانیکه ارتفا  درخت 

سااناتای ماتار طاور  ۱۱تا  ۱۱نمایند، درخت پلته می گرد. برگ های سوزنی سبز جعدار 

 داوته، وکننده و بوی خوش می دهد.  

سااناتای ماتار طاور  ۱۱تا  ۱۱تلم ها در غوزه سرخ رنگ نصواری انکشاف می کند واز 

دارد. مشروط بر انکه حالت خوبی زهکشی وجود داوته باود، این ناجو همیشه با دوام در 

مقاب  چالش های متعدد زمین بشمور سلره ها، خاک های الکلی غیر اصعح لوم، کالای یاا 

 ریگ مقاومت کرده می توانند. 

این ناجو در سار اور هفته وار به آبیاری ضرورت داواتاه و باعاداز احایاای آن بصاورت 

بسیار زیاد در مقاب  خشکی مقاومت دارد. قرار دادن این ناجو در ماعارض ماکاما  آفاتااا 

 ضروری می باود. این ناجو در مقاب  درجه حرارت صحرا و سردی مقاومت دارد. 

اگر واخچه های پا ین از پیاده رو ها یا در ساحه تحت کشت دور گردد، آنها دوبااره ساباز  

برگ های سوزنی  و غوزه پاک ضرورت دارند. چیزی که بایاد  رسیدهنمی گردد. درختان 

در نظر گرفته وود، برگ های سوزنی توسط باد بررف زمین بشک  طابایاعای مای ریازد، 

واخچه های غلو پووش با ارزش را تهیه می نماید، آویانه ها، ساحه نسلگیری برای پرناده 

های آواز خوان  و دیگر حیوانات وحشی، برگ های سوزنی که باالی زمین ریالاتاه مالاچ    

)Mulch . بسیار خوا برای باغ می سازد ) 

درختان زود نمو کننده این ناجو در ورایط نیمه خشک خوا مناسب بوده، لیکن، هاماچاناان 

در ورایط ساحات خوا زهکشی وده نیز موفق وده می توانند. ایان نااجاو در خااک هاای 

الکلی نتیجه بسیار خوا می دهد. بومی زمین هاای الاکالای آهاکای روسایاه، افاغاانساتاان و 

 پاکستان می باود .    

One of the Afghan Pine nursery in Herat Province 

 قوریه ناجو افغان در والیت هرات 
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Pistachio 

The origin of pistachio is not known but most of the experts 

agree that it probably originated in Central Asia. Most of the 

pistachio production occurs in countries with arid climate. 

Pistachio trees thrive on heat; better nut filling and less 

blanks are produced in hot-weather climates. However, win-

ters need to be cold enough to complete their dormancy (a 

rest period during winter.) About 1,000 accumulated hours 

of temperature at 7 degrees Centigrade or below are required 

for pistachio trees to break dormancy and start normal 

growth in spring. Pollination is carried only by wind. There-

fore, mild winds during pollen shed would help fruit set. 

Strong desiccating winds in spring may interfere with polli-

nation and reduce crop set. Pistachio trees grow in virtually 

all soils. However they grow better in deep, sandy loam 

soils. Trees density should be decreased in poorer soils. 

 پسوه

منشأ پسته تا هنوز معلوم نیست، لیکن اکثریت کار وناسان موافق اسات کاه 

واید پسته از آسیا مرکزی منشأ گر فته باود. اکثریت تولید پسته در مماالاک 

که دارای اقلیم خشک است، موقعیت دارد. پسته در منااطاق کاه اقالایام گارم 

دارد، موفقانه رود می نماید، در ورایط اقلیمی گرم مغز پسته خوا تشکیا  

می گردد واحتمار  پسته های بدون مغز کم می باود. به هر حا ر، پستاه باه 

هوا سرد کافی زمستان جهت تکمی  ودن دوره استراحت   دوره استاراحات 

ساعت مجموعی هاوا سارد باه  ۱۱۱۱در  زمستان( ضرورت دارد. تقریبآ 

درجه حرارت سانتی گرید یا پا یناتار از آن جاهات از بایان باردن  ۱اندازه 

دوره استراحت و آغاز نمو عادی درخاتاان پساتاه در باهاار ضارورت مای 

باود. گرده افشانی پسته تنها توسط باد صورت میگیرد.  فلهاذا، بااد خافایاف 

 در زمان که گرده می ریزد در تشکی  میوه کمک خواهد کرد.

باد های قوی خشک کننده در زمان بهار گرده افشاانای را مالاتا  ناماوده و 

گرفتن میوه را کم می سازد. درختان پسته تقریبآ در تمام خاک ها نمو کارده 

می توانند، ولی پسته در خاک های عمیق، ریگی لوم خوا ناماو کارده مای 

 توانند. فاصله بین درختان پسته در خاک های ضعیف باید کمتر گردد.
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Ash Tree 

Ash trees are highly visible in major metropolitan areas of Afghanistan. 

They are used to beautify city sidewalks and streets, but are just as 

prized by homeowners and landscapers to embellish yards and parks. 

With more than 60 varieties of Ash trees to choose from, it's important 

to research the characteristics of each before selecting the type that best 

suits your needs. 

Size is an important factor when identifying an Ash tree. The tree's size 

varies dramatically between species. For example, while the Velvet Ash 

tops out at 9 m, the White Ash can tower up to 36m. 

Other notable traits of the Ash tree include: 

Branches: One of the most unique characteristics of the Ash tree is its 

branches which grow opposite each other on the limbs. This trait   oc-

curs very rarely in nature and is shared exclusively among Ash trees, 

Maples, Dogwoods and Horsechestnuts. 

Leaves: The leaves of the Ash tree are compound, which means they 

grow on a long stem that is attached to a twig. Each stem contains sev-

eral small oval leaflets that make up the compound leaf. The size and 

number of the leaflets vary among Ash trees, though most feature five 

to 13 leaflets which measure between three to five inches long. 

Fruit: The fruit of the Ash tree is known as samaras. Similar in shape to 

an insect wing, samaras contain the tree's seeds and are covered with a 

thin, protective membrane. The elongated Samaras, which measure 

about one to two inches long, hang off the Ash tree until they fall to the 

ground in late summer and early autumn. 

Light brown samaras are only found on female Ash trees. Meanwhile, 

the male tree forms flowers, but the blossoms are so tiny and inconspic-

uous, they are barely recognizable. 

The Ash tree, from the genus Fraxinus, has more than five-dozen differ-

ent types of Ash trees growing around the world. However, not all of 

types of the deciduous tree are suitable for landscaping purposes. 

Among the most popular types of Ash trees are: 

 درخت شنگ:

درخت شنگ برضاحت در بسیار ساحات عمد  پتایتالتختت ااتستانستالتان بتمتشتاهتد  

میرسد.   اینها جهت زیبایی شهر؛ پیاد  ررها ر سرکها اسالفاد  میگردد اما اتقتط 

منحیث انعام لریعه ساکنین خانه ها ر ساحات الفریحی الا محرطه ها رپتارکتهتارا 

ررایالی انالخاب شد  درخت شنگ؛ این بستیتار بتا  ۲۰زینت ببخشد.   بابیشالر از 

ارزش است الا در مررد شاخص هاف هریکی قبر از انتالتختاب التحتقتیتق شترد التا 

 راضح شرد کدام نرع  مطابق به ضررریات شما است.   

انداز  یک اکالرر مهم است زمانیکه یک درخت شنگ را شناستایتی متیتنتمتایتیتد.  

انداز  درخت بطررنمایشی بین انراع مالمایز است.   بتگترنته متثتار:  زمتانتیتکته 

 مالر باشد.   ۳۲مالرف داشاله باشد؛ شنگ سفید نمیالراند  ۹شنگ ریلریت بلندف 

 ریژگی هاف قابر م حظه  دیگر  درخالان شنگ شامر:

یکی از شاخص هاف راحد درخت شنگ شاخهاف آن است که بشتکتر  شاخها:  

مالقابر به یکدگر درباالف النه درخت قرار دارد.  ایتن ریتژگتی ب تررت بستیتار 

کمیاب در طبیعت راقع میشرد ر ب ررت انحت تارف دربتیتن درختالتان شتنتگ؛ 

 بلرط مشالرک است. شا  ر آر بلرط؛  سیا 

برگهاف درخالان شنگ مرکب است بدین معنی که آنتهتا در بتیتن ستاقته برگها:  

هاف دراز نمر نمرد  که به هر گرشه ضمیمه است.   هریک ساقه در برگیرنتد  

چندین برگچه بیضرف کرچک برد  که بر  مرکب را الشکیر میدهد.  انتداز  ر 

العداد برگچه ها دربین درخالان شنگ مالفارت است.  با رجترد ایتنتهتمته زیتاد التر 

 انچ طرر انداز  شد  است. ۲الا   ۳برگچه ها که بین  ۱۳الا  ۲پرها 

میر  درخت شنگ بنام سمارا مشهرراست.   مشابه به شکر یتک بتار میوه :  

حشر ، سمارا در برگیرند  الخم درخت برد  ر  الرستط یتک غشتاف متحتااتظترف 

نازک احاطه شد  است.  سماراف امالداد یاااله که انداز  گیرف شد  بتیتن یتک التا 

در انچ طرر؛ در درخت شنگ آریزان میباشد الا زمانیکه در اراخر الابسالان ر یا 

 ارایر خزان بزمین بیااالد.  
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White Ash: The White Ash tree is the largest of all the 

species. It can reach heights exceeding 30m and sprout 

a leaf canopy that stretches up to 21 m  wide. The pop-

ular shade tree features some of the earliest changing 

fall foliage in a variety of colors, including red, purple, 

yellow and orange. 

 

European Ash: This type of rounded Ash tree is rela-

tively easy to care for. It grows to about 23 m  with a 

canopy that is equal to or greater than its mature 

height. The European Ash sports very dark green 

leaves in the summer and has little or no fall color. 

 

Green Ash: This deciduous broadleaf Ash tops out at 

about 18 m. It is prized by landscapers for its glossy, 

green leaves in the summer and its stunning yellow 

leaves in the fall. The Green Ash is prized for its shad-

ing ability and is often seen on city streets. 

شنگ سفید بزرگالرین درخالان در بین المام انراع است.   کته شنگ سفید:   

 ۲۱مالر میرسد.  الاج بر  درخت ب ررت کشید  الا  ۳۰بلندف آن باال الر از 

مالر عرض است.  درخت عام سایه کنند  الترکتیتب کتنتنتد  بتعتضتی از التستیتر 

خزانی بر  درخت در ررایالی رنگ، بشمرر سرخ، بنفش، زرد ر نتارنتجتی 

 میباشد.

 

 شنگ اروپایی:

مالر نمر میکتنتد   ۲۳این نرع شنگ مدرر بطررعمرم مراقبت آسانی دارد.  الا 

ر داراف یک الاج معادر  ریا بزرگالر نظر بته بتلتنتدف پتختالتگتی آن متیتبتاشتد.   

شنگ اررپایی بر  سبز الاریک را در الابسالان ر داراف یک کمی ر یا هتیتچ 

 رنگی در خزان ندارد.  

 شنگ سب :

مالر بلندف میباشد.  ارزش این شنگ  ۱۴این شنگ برگریز پهن بر  داراف 

از طرف مالخ  ین  طرح ر دیزاین پارکها بخاطر برگهاف جت دار، ستبتز 

در الابسالان ر برگهاف زرد  مالحیر کنند  در خزان است.   شنگ سبز بخاطر 

قابلیت سایه کردن ارزش خاص خردرا داشاله ر اغلبا  در سرک هاف شهترهتا 

 بمشاهد  رسید  است.  
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GLOSSARY 

Accession - a collection of plant material from a particular location. 

An accession is assigned an identification number, which usually is 

preceded by the abbreviation PI (plant identification).  

ANNGO - Afghanistan National Nursery Growers’ Organization. 

Brix - A scale used to indicate soluble solids content: ºBrix = grams 

of sucrose per 100 grams of liquid at 68ºF (20º C). 

ANHDO- Afghanistan national horticulture Development Organization  

Bud - a structure of compact embryonic tissues, frequently enclosed 

in scales and becoming obvious in winter during plant dormancy. 

Bud union - the junction between a scion or bud and its supporting 

rootstock. 

Budding - a type of grafting that consists of inserting a single bud 

into a stock. It is generally done in late July and August, the latter 

part of the growing season. 

Budstick – a shoot of the current season's growth used for budding. 

Leaves are removed, leaving ½ inch of leaf stem for a handle. 

Cane-  a green summer shoot matures (hardens off) into a woody, 

brown one-year-old cane after leaf fall. 

Clone - a group of plants derived vegetatively from one parent plant, 

identical to each other and to the parent. 

Compatible - plant parts (scion and rootstock) that are capable of 

forming a permanent union when grafted together. 

Cordon - A permanent extension of the grapevineʼs trunk that is 

horizontally positioned along the trellis (arbor) wire. 

Cross-pollination - the process in which pollen is transferred from 

an anther (the upper part of the stamen in which pollen is produced) 

of one flower to the stigma (the pollen-receiving site of the pistil) of a 

second flower of a different cultivar. 

Cuttings - detached vegetative plant parts which when placed under 

conditions favourable for regeneration will develop into a complete 

plant with characteristics identical to the parent plant.  

Drupe - a stone fruit (cherry, plum, peach). Many berry-like fruits 

are technically small drupes, like huckleberry. 

Fleshy fruits - classification of fruits that includes the berry and 

pome. Examples, apple, pears, grape, etc. They have a fruit wall that 

is soft and fleshy at maturity.  

Flower - a shoot of determinate (limited in number) growth with 

modified leaves that is supported by a short stem; the structure in-

volved in the reproductive processes of plants that bear enclosed 

seeds in their fruits. 

Globose - shaped like a globe; spherical. 

Graft - to unite a stem or bud of one plant to stem or root of another 

plant. 

Graft union - the region where rootstock and scion come together; 

there can be slightly deformed growth at the union that is noticeable, 

but does not affect the function of the tree. 

Grafting - describes any of a number of techniques in which a sec-

tion of a stem with leaf buds is inserted into the stock of a tree. 

Grape Pruning - The systematic removal of wood in a manner that 

will result in a strong vine of convenient shape and good crops of 

large clusters. No operation influences grape production more than 

pruning. 

Horticulture - The science or art of cultivating fruits, vegeta-

bles, flowers, or ornamental plants.  

 واژه نامه 
:Accession   جمع آررف مراد نباالی از یک منطقته مشتختص متیتبتاشتد.  اکستیتژن یتک

 شمار  شناسایی برد  که اغلب قبر از آن یک مخفف )شمار  شنایایی نبات  لکر می گردد.

 :ANNGOمؤسسه ملی قرریه داران ااسانسالان 

 :Brix درجه که  براف شناسایی محالراف  مراد قندف جامد متررد استالتفتاد  قترار متیتگتیترد
درجته   ۲۴گرام مایع در  ۱۰۰مسارف به یک  گرام سکررز در     Brixیعنی یک درجه 

 درجه سانالی گراد . 41اارنهایت)

Bud   :ساخالار بهم اشرد  انساج جنینی  برد  که ب ررت معمرر چتنتد متراالتبته در پندک
 پرست احاطه شد  ر در زمسالان در مرقع اسالراحت نبات نمایان می گردد. 

Bud Union   : نقطه اال ار میان پندک، محل اتصال پندکscion   که پایه متادرف  را
 کمک میکند. 

Budding   :یک نرعی از پیرند نبات برد  که  دربرگیرند  دخرر یک پتنتدک پندک پیوند
راحد دربین پایه مادرف.  که این کار اکثرا در آخر ما  جترالف ر آگستت، یتعتنتی در آختر 

 ا ر  نمریی انجام می یابد. 

Budstick   :فتاد  نوده پیوند نرد  ا ر نمریی جارف برد  که براف اخل پندک ازآن استالت
انچ دنباله برگها جهت انالقار پندک  ۲٫۰میکردد. بر  ها از پندک درر میگردد ر به انداز  

 نگهدارف می شرد.

 Cane  :)نرد  سبز الابسالانی پخاله رچربتی ) ستختت   ر بتعتد از ااتالتادن بترگتهتا  )نوده
 درخزان، این نرد  یکساله ن رارف رنگ میباشد.

Clone    :) یک گررپی از نباالات که ب تررت غتیترزرجتی از یتک نتبتات متادرف )کلون
 بدست آمد  است هردر خ ر یت مشابه به رالدین را دارا باشند.

Compatible  : قسمت هاف نباالات ) ساین ر پایه مادرف  رقالی کته بتایتکتدگتر مطابقت
 پیرند شد  ر قابلیت اال ار دایمی را برجرد آررد.

 Cross-pollination  :عملیه انالقار گرد  از  انتالتر )قستمتت گرده افشانی غیر خودی
باالیی آله اللکیر که دران گرد  رجرد دارد  هر گر به سالگما ) بخش آلته التانتیتث کته گترد  

 دراآن جاف میگیرد  گر  درم ررایالی مخاللف میباشد. 

Cordon    :) یک ساخالمان دایمی النه الاک که بشکر ااقتی بتاالف امتالتداد ستیتم )کوردان
 چایله مرقعیت دارد. 

Cuttings    :بخش هاف نبات که از النه آن جدا شد  ر در  ررت  کته در شترایتط قلمه
مناسب براف الرلیدات دربار  قرار بگیرند، به یک نبات کامر ر داراف ریژگی هتاف مشتابته 

 نبات رالدین، البدیر خراهد شد.

Drupe   : )میر  جاالی که داراف خساله سنگی باشند مانند گی س، آلر، )خسته سنگی ها
شفالالر، زردالر ر آلربالر.  العتداد زیتادالترف از متیتر  هتاف ختررد متثتر متیتر  جتات دیتگتر  

Huckleberry  .خساله سنگی میباشند 

Fleshy fruits   :دساله بندف میر  ها که شامر میر  جات خررد متی میوه جات گوشتی
شرد. رمیر  جات سیبی شامر است.   مثار آن در برگیرند  سیب، ناک، انگرر ر غیر  متی 

 شرد. این میر  ها داراف یک دیرار برد  که در ایام پخالگی نرم ر گرشالی می باشد.

Flower   :نرد  که نمرف معین ) العداد محدرد  یکجا با برگهاف الستیتیتر یتااتالته کته بتا گل
ساقه هاف کرالا  ر ساخالمان آن در بر گیرند  عملیه الکثر نباالات که الخم در میر  هتا احتاطته 

 برد  الرلید نماید.

Globosely   :داراف شکر کر  زمین، کررف یا الرپ مانندگلوبوسلی 

Graft     :)اال ار ساقه یا پندک یک نبات بته ستاقته یتا ریشته نتبتات دیتگتر )پیوند کردن
 میباشد.

 Graft Union  :در بخشی پایه مادرف ر ساین باهم یکجا گتردیتد  در محل اتصال پیوند
آنجا شاید نمر به انداز   بسیار کم در ساحه اال ار السیر کنند ر قابر دید میباشد رلی رظایف 

 نبات را مالاثر نمیسازد. 

Grafting    شاخچه پیرند : العداد ررش ها/ الخنیک هاف که از طریق آن یتک بتختشتی از(
 شاخچه که داراف پند  هاف بر  برد   در پایه مادرف یک درخت قرار داد  می شرد.

Grape Pruning   :)ستالتمتاالتیتک درر نتمتردن )شاخبری انگور شاخبرف یک عمر ستیت
نرد  ها برد  که باالخر  الاک ها قرف؛ مناسب ر حا ر بهالر با خرشه هاف ک نالر را باعث 
شد  که هیچ عمر دیگرف بیشالر از کار  شاخبرف بر الرلیدات الاک انگرر الاثتیتر گتلار نتمتی 

 باشد.

Horticulture   :)علم ر یا هنر الربیه ر پرررش میر  جات، سبزیجات، ) هارتیکلچر
 گر ها ر یا نباالات الزئینی.

                 



120 

   oblique - lop-sided, as one side of a leaf base being larger, wider 

or more rounded than the other. 

Oblong - longer than broad, with the margins parallel except at the 

extreme basal and apical ends. 

Obovate - inversely ovate, broadest above the middle. 

Oval - Twice as long as broad, widest at the middle, both ends 

rounded. 

Ovate - Egg shaped, broadest below the middle. 

Perennial plant - A plant that lives for more than 2 years, often 

living for many years. Almost all woody plants and many herba-

ceous plants are perennials. 

Perfect flower - A flower having both functional stamens and pis-

tils; a plant with both functioning male and female parts. 

Pollinator - an agent (bees, insects, wind, people) of pollen trans-

fer. 

Pollinizer - the plant species or variety that produces the pollen. 

Pruning - removal of plant parts such as buds, developed shoots, 

and roots to maintain a desirable form by controlling the direction 

and amount of growth. 

Renewal Spur- A cane pruned to one node with the primary pur-

pose of producing a vegetative shoot (cane) for next year’s fruiting 

wood. 

Rootstock - the portion of a grafted plant that provides the root; 

grafted plants typically consist of a scion, which develops into the 

shoot or crown and a rootstock that provides the root system; root-

stocks may include a signicant length of stem, called standards, 

commonly used for weeping trees or shrubs. 

Scion - a short length of stem, taken from one plant which is then 

grafted onto the rootstock of another plant. The portion above a 

graft that becomes the trunk, branch, and tree top; the cultivar or 

variety. 

Seedling - refers to a plant grown from a seed. 

Self-pollination - the process by which pollen is transferred from 

the pollen producing section of the plant to the pollen receiving part 

of the plant of the same flower or another flower of the same culti-

var.  

Tissue culture - the growing of masses of unorganized cells on 

agar or in liquid suspension. Useful for the rapid asexual multiplica-

tion of plants.  

of Plants. 

True-to-type -  Saplings of known name and origin. 

Variety - subdivision of a species having a distinct difference, and 

breeding true to that difference. More general, also refers to clones. 

  

PHDP II supports ANNGO, and is implemented by  مؤسسه ملی قرریه داران ااسانسالان را حمایت میکند  ۲پررژ  انکشاف باغدارف ،

Oblique      :)چنانچه یک طرف بر  بزر  الر، پهتن التر ر یتا متدرر التر از )منحرف یا کج

 طرف دگر آن است.

 ( Oblong   :)طریر الر نسبت به عرض، ر حاشیه  آن مرازف به اسالثناف آخرین بخش طویل

 هاف آغاز ر خالم بر  ها.

 :Obovate  .ب ررت معکرس بیضرف، از رسط بطرف باال پهن  میباشد 

 Oval  درازف آن در برابر عرض آن است، پهن الرین قسمت آنرا بخش میانی اش الشکیر می

 دهد، هر در انالها گرد است.

Ovate -    بیضرف شکر، پهن الرین قسمت آنرا بخش پائین الر از ح ه متیتانتی آن الشتکتیتر متی

 دهد.

Prennial plant     :)شتالترازدرستار زنتدگتی کتنتنتد کته )نباتات چندین سعالعه نتبتاالتاالتی کته بتیت

بیشالربراف چندین سار زندگی میکنند.  القریبا  المام نباالات چربی رزیادالر نباالات خشبی چندین ساله 

 بشمار میررند.

 Perfect flower   :آله اللکیر ر آلته التانتیتث  را  یک گلی که هردر قسمت رظیفرف )گل مکمل

 دارا باشد ریا یک نبات با هردرعضر رظیفرف ملکر ر مرنث.

 Pollinator    :)قتار )گرده انتقال دهنده یک نمایند ) زنبرر ها، حشرات، باد رانسان هتا  انتالت

 گرد .

Pollinizer    : )جنس ر یا نرع نبات که گرد  الرلید می کند.)گرده تولید کننده 

 ( Pruning   :)دررکردن قسمت هاف نبات مانند پندک؛ شاخچه هاف انکشاف یتااتالته شاخبری

رریشه ها جهت حفظ کردن شکر مررد پسند رمطلرب لریعه کنالتررر استالتقتامتت ر انتداز  نتمترف 

 بدنی مییباشد  .

Renewal Spur   :)شاخبرف نرد  به یک بند ریا پندک جهت هدف اساسی )تا ه سا ی سپر

 نرد  براف نرد  الرلید کنند  میر  سار آیند  میباشد.

 ( Rootstock   :) قسمت پیرندشد  نبات که ریشه را الهیه میکند.  ب ررت عتمترم یتک پایه

نبات پیرندف مالشکر از ساین که به شاخچه ها رالاج انکشاف مییابد؛ پایه  سیسالم ریشه را  بترجترد 

میاررد.  پایه  که باالف طرر ساقه الاثیر قابر م حظه دارد کته بتنتام پتایته متعتیتارف یتاد متیتشترد؛  

 ب ررت معمرر براف درخالان که نمرف آریزان ر باله یی دارد اسالفاد  میگردد.

( Scion :)یک قسمت کرالا  از ساقه که از یک نبات گرااله شد  ر بعدا باالف  پتایته نتبتات ساین

دیگر پیرند میشرد.  از قسمت باالیی پیرند ساقه؛ شاخچه ر قسمت باالیی نبات؛  کلالیرار یا ررایالتی 

 مینامند

 ( Seedling  :)به نبات اط ق می گردد که از الخم ررئید  باشد. نهالی 

 ( Self- Pollination   :)ررندف که الرستط آن گترد  از قستمتت  گترد  گرده افشانی خودی

 الرلید کنند   یک نبات به قسمت گرد  گیرند  انالقار داد  می شرد. 

( Tissue Culture  :)قند  در   کشت کالله  حجرات غیر منظم  باالف اگار ) الرکیببذر انساج

 میباشد. براف الکثیر سریع غیر زرجی مفید است. محلرر معلق

 ( True – to – type :)نهار هاییکه  نام ر مبدا آنها مشخص هسالند. نوع مطابق به اصل 

 (Variety  :)القسیمات ارعی یک نرع که الفارت مشخص داشاله ربرستیتلته نستلتگتیترف  ورایتی

 بسیار عمرمیات، همچنان به کلرن مراجعه شرد. ،مالفارت

CATALOGUE CONTENTS DISCLAIMER 

User of this catalog can gather information of ANNGO Species,    

varieties, and above all clones/accessions, characteristics and   

availability. ANNGO underlines that this catalogue contains prelimi-

nary results, and some plant or fruit characteristics or behaviors 

may vary for different developers, growing environments and/or 

techniques. Every year ANNGO will publish a new edition of the   

catalogue with refined data accuracy, and includes new releases 

from the national  collection.  

 محتویات کتالگ 

اسالفاد  کنند  این کال    معلر مات در مررد انراع ، ررایالی ها ،  المام کلرن ها یتا اکستیتژن 

سسه ملی قرریه داران ااسانسالان ، خ ر یات ر مرجردیت آن ها  جمع آررف کرد  ؤهاف م

می الرانند. مؤسسه ملی قرریه داران ااسانسالان اللکر می دهد که محالریات این کالت   نتالتایتج 

ارلی برد  ر بعضی نباالات یا خ ر یات میر  جات شاید براف الترستعته دهتنتد  هتا، متحتیتط 

نمریی  ر یا ررش ها  مالفارت باشد، هر سار مؤسسه ملی قرریه داران ااتستانستالتان  کتالت   

جدید با درست بردن ارقام ر به شمرر معر ای ررایالی هاف جدید  از کلکسیرن متلتی  چتاپ 

 می کند . 

 الطبیق کنند  شرکت مشرر  دهی زراعالی میباشد
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ANNGO Members after General Assembly  

 اشتراک کننده های ا ضای ممقا در مجمع  مومی 

 مؤ سه ملم قرویه ااوان اعغانسوان 

 واوی: و اوت  واعت، ا باوی و مادداوی

 اعغانسوان -تفمبر کرپراتبف ها  اااا  اغ، کا ل  

 

+                                         ۹۳)۷)  ۷۵۲۱۲۷۶۵۷تبلفرن:   

anngo@afghanistanhorticulture.org : ایمبل                     

www.anngo.org.af : ویی  ایت 

ANNGO : عبسبرک  


