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Message from the Deputy Minister of MAIL,  

Mir Amanuldin Haidari 

I am very pleased to introduce the third edition of the ANNGO 

catalogue for the planting season 2014. The publication of this 

catalogue is a milestone in the development of horticulture in Af-

ghanistan and upholds the overall vision of the Islamic Republic of 

Afghanistan’s Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock 

(MAIL). 

During the spring on 2013, for the Second time, almost around 

900000 ANNGO-certified trees have been successfully 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 mod-

ern fruit culture in Afghanistan. 

This initiative is part of the ongoing larger effort to revive the horti-

culture industry in Afghanistan as laid out in the National Agricul-

ture Development Framework (NADF).  

The 35 % of Afghanistan’s total exports is constituted by fruit & 

nuts. This sector has a great potential for growth and income for 

rural households. Moreover the valuable germplasm collection of 

Afghan fruit varieties has been reconstituted and is being enriched 

with the EU support and the establishment of an extensive exten-

sion and farmers support network is in progress with the help of 

the WB2. 

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 associates. 

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 to-

gether and make this partnership stronger and stronger. 

I congratulate ANNGO and the PHDPII friends for their achieve-

ments, and their significant contribution for the Afghanistan Horti-

culture. 

H.E. Mir Amanuldin Haidari 

Deputy Minister, Technical Agricultural Affairs, MAIL, Kabul 

———————————————— 

1 Perennial Horticulture Development Project Phase I and II, 2006-2015 

2 Horticulture & Livestock Project, Phase I and II, 2007-2017  
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د کرنی ، اوبو لګولو او مالدارۍ  

تخنیکې چارو معین   دوزارت 

 حیدریامان الدین میر جاللتماب 

 پیغام

زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د 

نیالګیو روزونکو ملي موسسي دریم 

کتتاد د (  ۰۱۳۱)   ۴۱۰۲کتتتتد  د 

د دي کتد  چتا  پته افتغتانستتتان . نیالګیو د کښېنولو موسم لپاره معرفي کوم

کښې د بڼوالۍ د انکشاف  بنسټ او د افغانستان د اسدمی جمهوریت د کرنې، 

( ۰۱۳۴)کاد  ۴۱۰۱د . دی بیانونکیاوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د موخو 

تصدیق شوي پیونتدي  ۳۱۱۱۱۱د پسرلی په موسم کې د دوهم ځد لپاره نږدي

ډود  بتریتالتینیالګي د افغانستان د نیالګیو روزونکو ملي موسسي له ختوا پته 

په دي کاد کښې د تصدیق شوو پیوندي نیالګیو شمیر .  بازار ته وړاندي شود 

 .د تیر کاد په پرتله ډیر اټکد شوي دي 

د افغانستان د نیالګیو روزونکو ملي مؤسسه بڼواالنو ته د تصدیق شوو ، دخپد   

اصد اونسد سره سم او هغه نیالګی چی میوه یی ښه بازار لتری پته وړانتدی 

 .  کولو سره په افغانستان کې د بڼوالۍ اساسی بنسټ جوړوي

دا نوښت د افغانستان د بڼوالۍ د صنعت ، انکشاف او بیا رغونی د کوښښتونتو 

یوه غټه برخه  ده چې د افغانستان د کرنې د ملي انکشاف پته چتوکتات کښتې 

 . ځای پرځای شوي ده

د بتڼتوالتۍ .  ستلتنته ټتود صتادرات جتوړوي ۱۳میوي او مغزباب د افغانستان 

. لري( ظرفیت)سکتور د کلیوالي خلکو لپاره د پرمختیا او عاید ښه پوتانسیاد 

برسیره پردي  د اروپایې ټولنې په مرسته د افغانستان د میوو د ورایټي  ګانتو 

د پتراخته تترویتجتی .  ړ، بیا ورغود او غنی شو  با ارزښته ملي کلکسیون جو

سیستم جوړود او د بڼواالنو سره مرسته د نړیواد بانک لخوا د انتکتشتاف پته 

د افغانستان د نیالګیو روزونکو ملي مؤسسه اوس یو واقتعتیتت .حاد کښې دي 

د بڼوالۍ د د وهمی پروژی د مرستي . دی او یو تجارتي نوم یې خپد کړی دی

د  دوام سره  د انګو مؤسسه غښتلي او ډیر ښه خدمتونه یې بڼواالنو ته وړاندي 

د بڼوالۍ څوکلنی پرمختیایی دوهمی پروژی مرستو د دوام ستره د .  کړي دي

انګو موسسی نه یوازې دا چې تصدیق شوي پیوندي نیالګي تولید او بازار تته 

وړاندي کړي دي  مګر د پلټني طرزالعمد، لیبد کود او داسی نوری طرحتې 

دا تجربه د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لتپتاره .  یې ترتیب کړي دي

ډیره زیاته مهمه ده تر څو  د تصدیق شوو تخمونو او کرونکو موادودتصدیتق 

 .  کولوسیستم د تخمونو په  قانون کی معرفی کړی

د کترنتې، اوبتو لتګتولتو او متالتدارۍ ددی موخو د السته راوړولو لپاره بایتد 

وزارت او د افغانستان د نیالګیو روزونکو ملي مؤسسه  په دوامدار ډود سره 

 .  یوځای کار وکړي او دا همکاري نوره هم غښتلي او غښتلي کړي

او د بتڼتوالتۍ (  ANNGO) زه د افغانستان د نیالګیو روزونکو ملي موسسی 

دوستانو ته د هغه السته راوړونو او (  PHDP2)څوکلنی پرمختیایی پروژی 

د پام وړ مرستو چې د افغانستان د بڼوالۍ سکتور سره یې کړي دي متبتارکتی 

 . وایم

  جدلتماب میر امان الدین حیدری

 د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ  وزارت  

 کابد  — تخنیکې چارو معین  

———————————————— 

 کال ۴۱۰۳ - ۴۱۱۲پړاو   IIاو  Iد بڼوالۍ څوکلنی  پرمختیایی پروژی  ۱

  
 کال    ۴۱۰۲ - ۴۱۱۲پړاو   IIاو  Iد بڼوالۍ او مالدارۍ پروژی  ۴

 محمد مظفر اطهر شرف الدین شرف او : هیت   ئیسهخپرونکې ر

محمدکریم کشمیری، محمد یعقوب روفی ، احمد شاه زرغون ، نورا جان سادات او نظیف هللا : خپرونکې کمیته 
 “حسینی”

 محمد طالب سلطانی : طرح او ترتیب

 ، د کابل پوهنتون ُ د کرنی پوهنځی ُ د هارتیکلچر د څانګی استاد  پوهاند غالم رسول صمدی: ژباړونکې 
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INTRODUCTION 

This is the third 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 de-

velop their orchards. This catalogue includes only the    saplings multi-

plied (in 2011-12) from Mother Stock Nurseries, MSNs, who were in-

spected and approved based on the ANNGO regulatory system. 

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

NGO-certified), multiplied in 2012-13 from Mother Stock Nursery, MSN, 

who were inspected and approved based on the ANNGO regulatory 

system.    

For each species, variety and accessions we have reported the following  

characteristics:  

 Species name 

 Variety name 

 Clone/accession number; 

 This is an unique number of identification referred to the Afghan Na-

tional Collection. Each clone has different characteristics and peculiarities. 

 Flowering and ripening time; 

 These data were taken from two different locations in order to provide 

representative  information. By choosing clones according to the 

maturity time, growers have the opportunity to extend the production sea-

son. 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 maxi-

mize the production.  

 Overall Judgment and Recommendations; 

 This is our assessment concerning the best aptitude of the accession 

in terms of market utilization, fresh consumption, processing,  export etc.  

 This third edition of the Catalogue contains also, in Part II, the CATE-

GORY 2 fruit saplings (uncertified), produced in the ANNGO register nurs-

eries and in Part III ornamentals and forestry trees. 

  سریزه

  دي چې د دي سند دریم چاد افغانستان د نیالګیو روزونکو ملي موسسی د کتد  دا 

اساسی موخه بڼواالنو ته د داسي یوي وسیلي پته الس ورکتود دي چتې د بتاغتونتو د 

 .    جوړولو په هکله یو غوڅ تصمیم ونیسی

کلونوپه ترڅ کتې   ۴۱۰۴او  ۴۱۰۰په دي کتد  کې یوازې هغه پیوندي نیالګي چې د 

د مورنیو قوریو څخه تکثیر شوي او د انګو موسسی د تصدیقي سیستم پر اساس پتلتټتد 

 .  شوي او منظور شوي وي ، شامد دي

د انګو تصتدیتق شتوي ) کتګورۍ کې  ، پیوندي نیالګي   ۴برخه ،   ۰د دی کتد  په 

کلونو په ترڅ کې د مورنیو قوریو څخه تکثیر شوي  ۴۱۰۱او  ۴۱۰۴، چې د ( نیالګي 

 .  د انګو موسسی د تصدیقي سیستم پر اساس پلټد شوي او منظور شوي دی شامد دياو 

 : د هر نوع ، ورایټي  او کلون په هکله الندني خصوصیات وړاندی کېږي

 نوم ید نوع 

 د ورایټي  نوم 

  د کلون شمیره/ کلون 

 

دا یوه ځانګړي د پیژندګلوي شمیره ده ، چې د افغانستان ملي کلکسیون تته یتی نستبتت 

 . هر کلون بیدبید خصوصیات او  ځانګړی صفتونه لري. ورکود کېږي 

  د ګل کولو او پخیدلو وخت! 

د دقیقو او کره معلوماتو د الس ته راوړلو په خاطر ، دا معلومتات د دو ستاحتو 

د کلونونو انتخاب د پخوالي پتر استاس، بتڼتواالنتو تته دا .  څخه اخیستد شوي دي

همدارنګه دا معلتومتات د ورایتټتي  .  موقع برابروي چې تولیدی موسم اوږد کړي

 . ګانو د جدولونو د تشریح مخکي په مقایسوي چارتونو کې ښودد شوي دي

 ! خصوصیاتد میوي  

د نوو نباتی ورایټي ګانو د )   UPOVد میوي رنګ ، پیړوالی او شکد د 

 . د شاخصونو پر اساس تشریح  او ترتیب شوي دي( ساتنی بین المللي ټولنه 

  معلوماتد گرده افشانی! 

د ګرده افشانۍ د معلوماتو پر اساس دا معلومیږي کچېری یو کلون په خپله یتا د 

بد کلون په ګرده سره ګرده افشانۍ ته اړتیا لري او کوم یو یې تر ټولو متنتاستب 

په پای کې بڼواالن کوالی شي  په خپلو بتاغتونتو کتې د .  ګرده تولید کوونکې دی

  .  ګرده افشانی تناسب داسي طرح کړي چې لوړ حاصد الس ته راوړی

  عمومي قضاوت او سپارښتنی ! 

زموږ دا ارزیابي د کلونونو د ډیرو ښو خصوصیاتو پر اساس چې عبارت له د مارکېت 

همدارنتګته .   د استعماد ، تازه مصرف ، پروسس ، صادرات او داسی نورو  شوي ده

غیرتصدیق ) کتګورۍ کي پیوند شوي نیالګي   IIبرخه ،    IIددی کتد  په دریم چا  

بررخره کرې  IIIد انګو موسسی په ثبت شوو قوریو کې تولید شتوي دی او پته (   شوي

  . زینتي بوټي او ځنګلي وني وجود لري

   

A registered stone fruit mother stock nursery for certified budwood   A Certified citrus saplings ready for sale 

د ستروسو تصدیق شوي پیوندي نیالګي چې د خرڅدو لپاره چمتو دي   ړو میوو تصدیق شوي مورنۍ قوریه  اخیستلو لپاره د کلک ز( زخو)د پندک    
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PRESENTATION OF ANNGO 

The Afghanistan National Nursery Growers Organization is a non-profit 

organization whose  purpose is the development of the nursery indus-

try in Afghanistan, represents 26 Nursery Growers Association (NGAs) in 

22 provinces. The total number of nursery members of NGAs is presently 

more than one thousand. 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 organiza-

tion. 

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 

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 Pro-

 د افغانستان نیالګیو روزونکو ملي مؤسسی پیژندنه 

مؤسسه ده چې (ګته نه کونکی)غیرانتفاعی ( انګو)د افغانستان د نیالګیو روزونکو ملي مؤسسه 

والیتتتونتو کتې د نتیتالتګتیتو  ۴۴موخه یی په افغانستان کی د نیالګیو د صنعت پرمختیا ده، پته 

 .    ټولنې لری چی د غړو مجموعي شمیریی د زرو څخه زیات دي۴۲روزونکو

د افغانستان د نیالګیو روزونکو ملي مؤسسه د هغه نیالګتیتو روزونتکتو لتپتاره چتې غتواړی د  

نوموړی مؤسسی نوي غړیتوب تر الس کړي او د تصدیقي سیستم تود متقتررات قتبتود کتړی 

روزونکي چې تصدیقي سیستم تطبتیتق نته کتړي د دی   هغه نیالګي.  پرمخ دروازه پرانستی ده

 . موسسي غړیتوب نشی ترالسه کوالی

لګیو روزونکو ټولنو لپاره د پریکړو او تصمیم نیولو اساسی ستټتی عتمتومتی د افغانستان د نیا 

غړو څخه ترکیر  شروی او نرومروړی غرړی د  ۲غونډه او مدیره هیت دی چی مدیره هیت د 

د افغانستان د نیالګیو روزونکو ملي مؤسسه د اساسنامی پر .  ټولنو له خوا انتخاب شوی دی۴۲

 :روزونکو ټولنو ته باید وړاندی کړي چې په الندې ډود دي نیالګیواساس یو لړ خدمتونه د 

  د صنعت ښه والي او د بازار موندني خدمتونه نیالګیود 

 د البراتواری خدمتونو پواسطه د حفظ الصحي کنترود 

 د کرونکو موادو د کېفیت کنترود 

 د غیر زوجی مورنیو نیله بوټو تکثیر او تولید 

 د تصدیق او پلټنی خدمتونه د پیوندي نیالګیو لیبد کولو په ګډون 

 د مسلکې کورسونو او د تازه معلوماتو ترویجود 

روزونکو ټولنې د بڼوالۍ څوکلنی   نیالګیوروزونکو ملي مؤسسه او د  نیالګیود افغانستان د  

 Agro-consulting) پرمختیایی دوهمی پروژی چې د اروپایې ټولنې لخوا تموید کېږي 

SPA   او د دوو غیر حکومتی موسسو لخواMADERA      ا وMercy Corps    لخوا

 . مرسته کوي( تطبیق کېږي 

د افغانستان د نیالګیو روزونکو ملي مؤسسه او د نیاګیو روزونکو ټولني د اروپایې اتحادی او د 

م کاد  په جون میاشتی  ۴۱۰۴پروژی لخوا  تمویلیږی د د بڼوالۍ څوکلنی  پرمختیایی دوهمی 

ملیون یورو د ۱.۲کی اروپایی اتحادی د افغانستان  د نیالګیو روزونکو ملی مؤسسی ته 

بدعوضه مرستی په توګه د قوریه دارۍ صنعت د انکشاف او د پروژی د تطبیق په خاطر 

ورکړی چی د دی مرستی سره به نوموړی مؤسسه او د قوریه داری صنعت نور هم قوی او 

 . غښتلی شی

د نومبر په میاشت کې د افغانستان د نیالګیو روزونکو ملي مؤسسی او د کرنی ،  کاد  ۴۱۰۴

اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ترمنځ د انګو د روان تصدیقی سیستم په باره کی یوه تفاهمنامه 

 .امضاْ شوه

 

 

A certified Peach sapling in local market  

PHDP, ANNGO & partner NGO group photo  

 په محلی مارکېت کی د شفتالو  تصدیق شوي نیالګي 

 د بڼوالۍ پرمختیایی پروژی ، انګو او همکارو مؤسسوو کارکونکی 
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 ( تصد یق کول ) د کرونکو موادو لپاره تصدیقي سیستم  

ټولی قوریی د افغانستان د نیالګیو روزونکو ټولنی سره ثبت دی کوم چی په داوطلبانته 

دغته یتو .  توګه یی د نباتی توکو د تولید په خاطر د انګو تصدیقی پتروګترام متنتلتی دی

لړکړنی د دی تضمین کوی چی نوموړی نیالګی د خپتد اصتد متطتابتق او د متورنتیتو 

قوریو څخه یی سرچینه اخستی، هغه مورنۍ قوریی چی د ملتی کتلتکتستیتون څتخته یتی 

 . سرچینه اخستی

مورنۍ قوریی تنهتا د تصتدیتق شتوو .  مورنۍ قوریی د دی سیستم یو مهمترین جز دی

د .   موادو څخه چې د ملي کلکسیون څخه یې سرچینه اخیستی وي تاسیس کېدالی شتي

بتایتد تتنتهتا د متورنتۍ قتوریتو څتخته (  زخی ، ساین او قلمتی )  ونو د تکثیر لپاره مواد 

 .  واخیستد شي

مورنۍ قوریی یوازی د تصدیق شوو موادو څخه چی د ملی کلکسیون څخه یې سرچینه 

باید یوازی ( زخی او قلمی)د بوټو د تکثیرله پاره مواد . اخیستی وي تاسیس کېدالی شي

 .  د مورنیو قوریو څخه واخستد شی

په پای کې ښایې دا سیستم  د کرنی ، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د تخمونتو د 

د دی . قانون د یوی برخی په توګه منظور او وروسته به یو قانونی تصدیقي سیستم شي

سیستم د ښه تطبیق لپاره د کرنی ، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د تصدیتقتي ستیتستتتم 

 .  یوي اداری ته اړتیا لري

د تصدیقي سیستم تطبیق د افغانستان نیالګیو رورزونکو ملي مؤسسی اساسی وظیفه ده 

پتدی .   او جدی پلټني او په دوامداره توګته  پته فتزیتکتې ډود نتظتارت تته اړتتیتا لتري

د بڼتوالتۍ څتوکتلتنته ستونزمن کار کې د  افغانستان نیالګیو روزونکو ملي مؤسسی سره 

پروژه  تخنیکې مرسته کوي ، دوه غیر دولتی مؤسسی هر یوه مدیرا  پرمختیایی دوهمه 

(MADERA ) او مرسی کور(Mercy Corps )۱۰  د  ۲ساحوي کارکتوونتکتې او

  .   نیالګیو روزونکو ټولنو لپاره استخدام کړي دي ۱۰ساحی اسانکونکې د 

THE REGULATORY SYSTEM FOR PLANTING MATERIAL 

(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 sys-

tem. 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, who provides 

technical assistance, and by the two NGO Consortia led by MADERA 

and Mercy Corps, who provide 31 Field Officers and 8 Area Facilitators, 

for support and to the 31 NGAs.  

The biotechnology laboratory is another fundamental service to the 

horticulture industry. It is located in the MAIL- Badam bagh farm, Kabul 

and started its operations in 2009. The Laboratory can identify virus 

diseases in fruit plants (ELISA tests) and is systematically monitoring 

the National Collection in order to keep it virus free. 

The laboratory is monitoring systematically all the MSNs in coordina-

tion with ANNGO and PHDP II. The laboratory, funded by the EU, is 

implemented by the Agha Khan Foundation and supported by the 

PHDP II. 

This year the laboratory has further increased its capacity by establish-

ing a tissue culture facility for multiplication of selected rootstocks, 

thermotherapy for treatment of viruses, molecular tests for more accu-

rate identification of virus strains. 

BIOTECNOLOGY LABORATORY OF BADAM BAGH (PBTL) 

د بڼوالۍ په صنعت کښې د بیو تکنالوژی البراتوار یو بد د مهمو بنسټیزو خدمتونو د ډلي څخه 

دا البرا توار په کابد کی د کرنی ، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مربوط دبادام باغ فارم  . دی

پدی البرا توار کښې د . میددی کاد کې یې په فعالیت شروع کړي ده ۴۱۱۳کې واقع دي او په 

تشتختیتې کتېتږي ، پته (  ازمایښت پرواطر ره ELISAد ) مېوه لرونکو ونو ویروسی ناروغۍ 

سیستماتیک ډود د ملي کلکسیون پلټنه کوي ،  تر څو د ویروسی ناروغیو څخه خوندی وساتد 

 .شي

د بڼوالۍ څتوکتلتنتی  د افغانستان نیالګیو روزونکو ملي مؤسسی او د دی البراتوار کار کوونکې 

 سیستماتیک ډود د ټتولتو متورنتیتو قتوریتو  پروژی سره په هم اهنګۍ کې په پرمختیایی دوهمی

د دا البراتوار د اروپایې ټولنی لخوا تموید،  د آغاخان بنیاد یې  پتر متخ وړی او .  پلټنه کوي

 . پروژی د مدټړ څخه برخمن دیبڼوالۍ څوکلنی  پرمختیایی دوهمی 

سږ کاد د بیو تکنالوژی البراتوار خپله کاری وړتیا د نباتاتو د نسجونو د کردڅانګی په پرانستد 

د نباتاتو د نسجونو د کر په څانګه کې  د انتخاب شوو نیله  بوټو د تکثیر .  کېدو سره زیاته کړه

، د تودوخی پواسطه د ویروسونو تداوي ، په موثره توګه د ویروسونودنژادتشخیې د مالیکولی 

 . ازمایښتونو پواسطه کیږی

 البرا توار   یژد بادام باغ د بیو تکنالو

Biotechnology Lab conducts ELISA tests for MSNs  Biotechnology Lab facility for rootstock multiplication  
 نیله بوټو لپاره د بیو تکنالوژی  البراتوار امکانات    ازمایښتونه اجرا کوي ELISAد بیو تکنالوژی البراتوار د مورنۍ قوریو لپاره د 
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THE NATIONAL COLLECTION  

The National Collection of Fruit and Nuts of Afghanistan in-

clude over 911 accessions of 14 main species and is main-

tained in 6 Perennial Horticulture Research Centers (PHDCs) 

in MAIL farms in Kabul, Mazar, Kunduz, Herat, Kandahar and 

Jalalabad. It was completed in four years through the EU 

funded MAIL-PHDP (2006-2010) and is being maintained and 

updated by the MAIL- PHDP II (2010-2015). 

A transition plan  (2013-2015) has been agreed between the 

EU and MAIL for gradually hand over the National Collection 

to MAIL management. In order to do so MAIL must set up the 

provincial structure of horticulture based on the existing 6 

Perennial Horticulture Development Centers implemented by 

PHDPII. As of November 2012, ANHDO (Afghanistan Horticul-

ture Development Organization) took over the NC and will 

hand it over to MAIL when MAIL will be ready. 

The management of the National Collection is a fundamental 

public service to the horticulture industry. It includes the de-

scription of the varieties as per international standards, polli-

nation trials to identify pollinators and inter-fertile combinations 

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 Moth-

ers Stock Nurseries. This is done following the procedures set 

by the ANNGO regulatory system.  

Six Perennial Horticulture Development Centers (PHDCs) 
 

 د بڼوالۍ پراختیا  شپږ مرکزونه 

 ملي کلکسیون 

عتمتده انتواعتو         ۰۲څخه ډیر کلونونه د  ۳۰۰د میوو او مغزبابو ملي کلکسیون چې د 

(Species  ) و شتپتږڅخه لري ، د کرنی ،  اوبتو لتګتولتو او متالتدارۍ وزارت پته

څیړنیزو فارمونو لکه کابد ، مزار شریف ، کنُدز ، هرات ، قندهار او جدد آباد کې 

 . ساتد کېږي

پتروژی او د د بڼوالۍ څوکلنی  پرمتختتتیتایتی دا ملي کلکسیون په څلورو کلونو کښې 

کرنی، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت پواسطه چې د اروپایې ټولنی په مالی مرسته د 

د بڼوالۍ څوکلنی  پرمختیایی کلونو په ترڅ کې بشپړ شوی او  ۴۱۰۱څخه تر  ۴۱۱۲

لخوا (  ۴۱۰۳ - ۴۱۰۱)د کرنی ،  اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت  -پروژی دوهمی 

 -۴۱۰۱)د ملي کلکسیون د لیږدونی پدن . ساتد کېږي او د وخت سره سم سمبالیږی

چې د اروپایې ټولنې او د کرنی ،  اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لختوا ور (  ۴۱۰۳

باندی موافقه شوي ده تر څو په تدریجې توګه د ملي کلکسیون د تتنتظتیتم مستولتیتت د 

 .کرنی ،  اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ته و سپارد شي

د کرنی ، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ فعالیتونو د اجرا کولو لپاره باید د 

بڼوالۍ داسي والیتي  تشکېدتی جوړښت چې د بڼوالۍ پرمختیا په شپږو مرکزونو کې 

 . پروژی لخوا تطبیق کېږي جوړ کړيد بڼوالۍ څوکلنی  پرمختیایی دوهمی 

کاد د نومبر میاشت کې د ملي کلکسیون د تنظیم چاری د افغانستان د بڼوالۍ  ۴۱۰۴د 

په غاړه واخیستي او هغه وخت به د متلتي کتلتکتستیتون د ( ANHDO)ملي مؤسسی 

تنظیم چاری د کرنی ، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ته وسپارد شي  چې د کرنی ، 

 . اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ورته چمتو وي

د بڼوالۍ په صنعت کې د ملي کلکسیون تنظیم د بنسټیزو عامه خدمتونتو  څتخته ګتڼتد 

چې دا خدمتونه عبارت د ورایټي  ګانو تفصیدت د بین المللي متعتیتارونتو پتر .  کېږي

اساس د ګرده افشانۍ څیړنې  تر څو د دی څیړونو د پتایتلتو پتر استاس ګترده تتولتیتد 

کوونکې تشخیې او د حاصلخیزی ګډ ترکېب د زردالو ، آلو  او بادام ورایټتی ګتانتو 

ترمنځ مراعات ،د ورایټي  ګانو د بازار موندني او د ساتلو د کېفیت ارزیابی تر سره 

هغه ورایټي  ګانی یا کلونونه چې د بازارموندنی ښته وړتتیتا وښتیتی د متورنتۍ .  شي

دا کار د هتغته .  قوریو له الری  د نیالګیو روزونکو صنعت کارانو ته ور کود کېږي

طرزالعمد له الری چې د افغانستان د نیالګیو روزونکو متلتي متوستستی د تصتدیتقتي 

 .  سیستم لخوا ټاکد شوي دی پر مخ بیود کېږي
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ANNGO Executive Board Members, From left sitting Abdul Nasir, Shah Mohammad Muhaqiq, Sattar Mubariz, Haji Shafe & Esa 

ANNGO Executive Board Members and technical staff   بورد غړي او مسلکې کارکونکی  اجرائیويد افغانستان د نیالګیو روزونکو ملي موسسی د

 د ممقا  اجرائیوي بورد غړي، د کیڼی خوا څخه ښی خوا ته عبدالناصر، شاه محمد محقق ، عبدالستار مبارز، حاجی شفیع او عیسی جان
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North-eastern zone NGAs 

The north-eastern zone consists of following associations; 

1.Badakhshan Nursery Growers Association (20 members). 

2.Takhar Nursery Growers Association (22 members). 

3.Kunduz Nursery Growers Association (45  members). 

4.Imam Qutiba Nursery Growers Association (18 members). 

5.Chunghar Nursery Growers Association( 21 members) and 

6.Andarab Ha Nursery Growers Association( 36 members). 

Introduction; 

The NGAs in the north-east are well organized & active. NGAs are pro-
ducing quality and true to type certified saplings to orchard growers. The 
NGA members are producing certified saplings based on the market de-
mand and have close relations with orchard growers, DAIL and NGOs 
working in the region.  

Available MSNs: the above NGAs have following mother stock nurseries 
(MSNs); 

1.Apple clonal rootstocks, Stone fruit and pome fruit MSNs in Badakh-
shan (746 MTs*) 

2.MSNs in 3 NGAs (2393 MTs) 

3.Stonefruit 3 MSNs  (3874 MTs) 

4.Pomegranate 1 MSN (122MTs) 

5.Apple 2 MSN (1279 MTs) 

6.Apple clonal rootstocks (1 stoolbed) 

Main Productions; 

Main production of certified the north eastern zone NGAs are almonds, 
apples, pears, apricots, Cherries 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  

 نیالګیو روزونکو ټولنې ختیځ زون شمال  

 :ختیځ زون د الندنې ټولنو څخه جوړ شوي دی  -د شماد 

 (غړي لري ۴۱)  بدخشان د نیالګیو روزونکو ټولنه    .1

 (غړي لري ۴۴)  تخار د نیالګیو روزونکو ټولنه    .2

 (غړي لري  ۲۳)  کندز د نیالګیو روزونکو ټولنه     .3

 (غړي لري  ۰۲)  امام قطیبه د نیالګیو روزونکو ټولنه    .4

 (غړي لري  ۴۰)  چونغرد نیالګیو روزونکو ټولنه     .5

 (غړي لري ۱۲)  اندراب ها د نیالګیو روزونکو ټولنه    .6

 :پیژندنه

د نیالګیو . شماد  ختیځ زون د نیالګیو روزونکو ټولنې ښی تنظیم شوي او فعالی دي 

روزونکو ټولنې با کېفیته پیوندي تصدیق شوي او د خپد اصد مطابق نیالګي بڼوالنو ته 

د نیالګیو روزونکو ټولنو غړي د بازار د غوښتني  پر اساس تصدیق شوی . تولید وي

ونو کې د کرنی ، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست او تنیالګی تولیدوی او د بڼواالنو، په والی

 . هغه انجو ګانی چې په ساحه کښې کار کوي  نږدی اړیکی لری

 :موجودی مورنۍ قوریی  

 :هغه د نیالګیو روزونکو ټولنې چې پورته ذکر شوي الندنې مورنۍ قوریی لري 

په بدخشان کې د مڼو نیله بوټو، کلک زړو او مڼه ایزو میوو مورنۍ قوریی وجود  .1

 (مورنۍ ونی لري  ۲۲۲) لري 

 ۴۱۳۱) دری مورنۍ قوریی په دری د نیالګیو روزونکو ټولنو کې موجود دی  .2

 (مورنۍ ونی لري 

 (مورنۍ ونی لري  ۱۲۲۲) کلک زړو  میوو دری مورنۍ قوریی   .3

 (مورنۍ ونی لري  ۰۴۴)  مورنۍ قوریه  یوهد انار   .4

 (مورنۍ ونی لري  ۰۴۲۳) مڼو دوه مورنۍ قوریی    .5

 (مورنۍ ونی لري  ۰۴۲۳)  مڼو دوه مورنۍ قوریی   .6

 ( ګونډه کولو د تکثیر په  سیستم ) مڼو  نیله بوټي   .7

 :عمده تولیدات  

شماد  ختیځ زون د نیالګیو روزونکو  ټولنو عمده تولید عبارت له  بادام ، مڼه ،  

ناک ، زردالو ، گیدس او آلوبالو پیوندي تصدیق شوي نیالګي او د مڼو کلوند نیله 

 .  بوټي چې تصدیق شوي دی

 : خدمتونه 

 خرڅود( زخو)د تصدیق شوو او با کېفیته پندکونو. 

 د تصدیق شوو پیوندي نیالګیو خرڅود. 

 د زینتي او ځنګلي نیالګیو خرڅود. 

  انجو ګانو، بڼواالنو، خصوصی کمپنیو ته د موادو برابرود او د بڼوالۍ په

 . سکتور کې نور ممکنه خدمتونه

 NORTH-EASTERN ZONE LIST OF NURSERY GROWERS ASSOCIATIONS  

A stone fruit motherstock nursery Certified nurseries 

 د کلک زړو  میوو مورنۍ قوریه تصدیق شوي پیوندي نیالګی با کېفیته مېوه تولید وي تصدیق شوي قوریه

 شمال ختیځ زون د نیالګیو روزونکو د ټولنو لیست 

Certified Saplings results in quality fruits 



11 

  

Addresses of the 6 NGAs; ټولنو پته        ۶د

1- Badakhshan NGA بدخشان ټولنه                                      د -۱

 Add: Baharak Bazar,Badakhshan د بهارک بازار بدخشان     : پته

 Cell:+ 93(0) 775386708      ۳۱( ۱)۲۲۳۱۲۲۲۱۲:شمیرهمباید د   +

   Email: badakhshan.ngas@gmail.com 

3- Kunduz NGA د کندز ټولنه                                                        -۴

Add: Beside Agriculture dept.(DAIL),Kunduz کندز د زراعت ریاست      : پته 

Cell: + 93(0) 786166625 ۳۱( ۱)۲۲۲۰۲۲۲۴۳:شمیره مباید د            +

    Email: kunduz.nga@gmail.com  

5- Chunghar NGA  -                                                د چونغر ټولنه

Add: Black ha e Cement puli khumri  پلخمری د سمنت بدکونه     : پته

Cell: +93(0) 777551909 ۳۱( ۱)۲۲۲۳۳۰۳۱۳: مباید شمیره  د                 +

  Email: chonghar.nga@gmail.com 

2- Takhar NGA  -                                                    د تخار ټولنه

 Add: Agriculture dept. (DAIL),Taloqan      ریاستتالقان د زراعت : پته    

Cell: +93(0) 700700380 ۳۱( ۱)۲۱۱۲۱۱۱۲۱: شمیره مبایدد         +

   Email: takhar.nga@gmail.com         

6- Imam Qutiba NGA ۶-                                      د امام قطیبه ټولنه

Add: Shar e Jadid Ariana market  شهری جدید د آریانا مارکیت      : پته

Cell: + 93(0) 778812435 ۳۱( ۱)۲۲۲۲۰۴۲۱۳: مباید شمیره  د               +

   Email: imam.qutaiba.nga@gmail.com 

4- Andarab Ha NGA د اندراب ټولنه                                                       -۳ 

Add: Anarab  Bazar e deh salah,Baghlan اندراب بازار ده صده بغدن    : پته

Cell: +93(0) 707923932 ۳۱( ۱)۲۱۲۳۴۱۳۱۴: مباید شمیره  د                       +

Email: andarab.nga@gmail.com 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
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Eastern zone NGAs; 

The eastern zone consists of the following Associations; 

1.Laghman Nursery Growers Association 

2.Nangarhar Nursery Growers Association 

3.Kunar Ha Nursery Growers Association  

4.Paktia Nursery Growers Association 

Introduction; 

The NGAs are established during the early phase of PHDP 1.The 
members are actively exporting saplings to Pakistan. 

Available MSNs; 

 Citrus MSNs in 3 NGAs (600 MTs*) 

 Citrus Seed mother trees in 3 NGAs (105 MTs) 

 Stone fruit 3MSNs  (1000 MTs) 

 Pomegranate 1 MSN (150 MTs) 

 Apple 2 MSN (2063MTs) 

 Apple clonal   rootstocks (1 stool bed) 

Main Productions; 

Main production of the eastern zone NGAs are citrus, almonds, 
apples, pears, apricots, plums Persimmons, Citrus and seed of 
citrus 

Services; 

Sale of certified and quality bud woods 

Sale of certified saplings 

Sale of ornamental and forest saplings 

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

 :ختیځ زون د نیالګیو رزوزنکو ټولنې  

 : ختیځ زون د دی نیالګیو روزنکو ټولنو څخه جوړ شوی دي  

 لغما ن د نیالګیو روزونکو ټولنه  .1

 ننگرها ر  د نیالګیو روزونکو ټولنه  .2

 کنړونو  د نیالګیو روزونکو ټولنه .3

 پکتیا  د نیالګیو روزونکو ټولنه .4

 :پیژندنه 

. د نیالګیو روزونکو ټولنې د بڼوالۍ څوکلنی پرمختیایی پروژی په اود پړاو کې تاسیس شوي دی

 . د نیالګیو روزونکو ټولنو غړي په ډیر فعاد ډود سره پیوندي نیالګي پاکستان ته صادروي

 :موجودی مورنۍ قوریی  

  (مورنۍ ونی ۲۱۱) په دریو  نیالګیو روزونکو ټولنو کې د ستروسو مورنۍ قوریی 

  (مورنۍ ونی  ۰۱۳) په دریو نیالګیو روزونکو ټولنو کې د ستروسو دتخم مورنۍ ونی 

  (مورنۍ ونی  ۰۱۱۱) دری د کلک زړو  میوو مورنۍ قوریی 

  (مورنۍ ونی  ۰۳۱) یوه د انارو مورنۍ قوریه 

  (مورنۍ ونی  ۴۱۲۱) دوه د مڼو مورنۍ قوریی 

  (غیر زوجی ) د مڼو نیله بوټي 

  :عمده تولیدات  

ختیځ زون د نیالګیو روزونکو ټولنو عمده تولید ستروس ، بادام ، مڼه ، ناک ، زردالو ، آلو او د 

 . ستروسو تخم دي

 : خدمتونه  

 د تصدیق شوو او با کېفیته زخو خرڅود. 

 د تصدیق شوو پیوندي نیالګیو خرڅود. 

 د زینتي او ځنګلي نیالګیو خرڅود. 

 انجو ګانو، بڼواالنو، خصوصی کمپنیو ته د موادو برابرود او داسی نور. 

 EASTERN-ZONE LIST OF NURSERY GROWERS ASSOCIATIONS  

Laghman Stone fruit MSN A certified nursery of a NGA in Gardez Citrus saplings available in all EASTERN NGAs 

 د گردیزد نیالګیو روزونکو تصدیق شوي قوریه
ستروسو   پیوندي نیالګي د شرقی زون د نیالګیو روزونکو په ټولو ټولنو کې موجود دی  

 د لغمان د کلک زړو  میوو مورنۍ قوریه 

 د ختیځ زون د نیالګیو د روزونکو د ټولنو لیست  
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Addresses of the 4 NGAs; 

2- Laghman NGA  -                                                                            د لغمان ټولنه

Add: Chardhe, Mehtarlam,Laghman Province  چهاردهی، مهترالم لغمان       : پته

   Cell:+ 93(0)799 670 660  ۳۱( ۱) ۲۳۳۲۲۱۲۲۱: شمیرهمباید د                                +

   Email:inga.laghman@yahoo.com  

3- Kunar and Nuristan NGA ۴-                                              د کنړ و نورستان ټولنه

Add: Agriculture department Asad abad Kunar  کنړ اسد آباد د زراعت ریاست          : پته

Cell: :+ 93(0)700 994 374  ۳۱( ۱) ۲۱۱۳۳۲۱۲۲: مباید شمیره د                                 +

Email: info.knnga@gmail.com    

1- Nangarhar NGA د ننررهار ټولنه                                                                                            -۱

Add: Agriculture department Jalalabad ,Nangarhar ریاست            زراعت د د جدد آباد: پته 

Cell: :+ 93(0)77 545 0552  ۳۱( ۱) ۲۲۳۲۳۱۳۳۴:  شمیرهمباید د                                                    +

Email: nasih_nnga@yahoo.com 

4- Paktia NGA ۳-                                                                                   د پکتیا ټولنه

Add: Agriculture department ,Gardiz,Paktia پکتیا گردیز د زراعت ریاست       :پته 

Cell: :+ 93(0)799 053 446  ۳۱( ۱) ۲۳۳۳۱۲۲۲: مباید شمیره د                                   +

Email: paktya.nga@gmail.com 

1 

2 

3 

4 

Citrus saplings available in all 3 Eastern Zone NGAs 

 دستروسو پیوندی نیالګی د ختیځ زون په ټولو ټولنو کی موجود دی  
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Northern zone NGAs 

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) 

Introduction; 

The above NGAs are established and supported by EU funded project 

“Perennial Horticulture Development       Project” during early phase 

(2006-2010). The NGAs are actively involved in the production of 

certified saplings. Each    NGA has MSNs and certified nurseries 

producing true to type and healthy saplings to orchard growers.  

Available MSNs: 

the above NGAs having following mother stock nurseries (MSNs); 

1.Stonefruit MSN Aybak (197 MTs) 

2.Stonefruit MSN Khulm NGAs (49 MTs) 

3.Pomegranate MSNs Khulm  (122 MTs) 

4.Stonefruit 2 MSN  Dehdadi district (534 MTs) 

5.Apple clonal rootstocks  Dehdadi district  (2 stoolbed) 

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 

 شمال زون د نیالګیو روزونکو ټولنې  

 :د شماد  زون د الندني ټولنو څخه جوړ شوی دي 

 (غړي لري ۴۲)ایبک د نیالګیو روزونکو ټولنه  .1

 (غړي لري ۰۲)خلم د نیالګیو روزونکو ټولنه  .2

 (غړي لري  ۰۲)  ام البدد د نیالګیو روزونکو ټولنه  .3

 :پیژندنه 

پورته ذکر شوي د نیالګیو روزونکو ټولنې د بڼوالۍ څوکلنی پرمختیایی پروژی په واسطه په 

چې د اروپایې ټولنې لخوا تموید کېدی تاسیس او حمایه  ( ۴۱۰۱ - ۴۱۱۲) لومړنۍ مرحله 

د نیالګیو روزونکو ټولنې په فعاد ډود د تصدیق شوي  پیوندي نیالګیو په تولید کښې . شوي دی

هره د نیالګیو روزونکو ټولنه مورنۍ قوریی او تصدیق شوي قوریی لري چې د . برخه لري

 .  خپد اصد مطابق او صحتمند پیوندي نیالګی بڼواالنو ته وړاندی کوي

 :موجودی مورنۍ قوریی   

 .پورتنی د نیالګیو روزونکو ټولنې الندني مورنۍ قوریی لري

 (مورنۍ ونی ۰۳۲)ایبک د کلک زړو  مېوو مورنۍ قوریه  .1

 (مورنۍ ونی ۲۳)خلم د کلک زړو  مېوو مورنۍ قوریه .2

 (مورنۍ ونی ۰۴۴)خلم د انارو مورنۍ قوریه .3

 (مورنۍ ونی ۳۱۲)دهدادی ولسوالي د کلک زړو مېوو مورنۍ قوریه .4

 (دوه ستود بیډه)دهدادی ولسوالي د مڼو نیله بوټو  .5

 :عمده تولیدات  

شماد زون د نیالګیو روزونکو ټولنو د تصدیق شوو پیوندي نیالګیو عمده تولید عبارت له بادام 

 . ، زردالو ، شفتالو ، مڼه ، گیدس ، الو بالو ، انار ا و مڼو کلوند نیله بوټي دی

 : خدمتونه 

 د تصدیق شوو او با کېفیته زخو خرڅود. 

 د تصدیق شوو پیوندي نیالګیو خرڅود. 

 د زینتي او ځنګلي نیالګیو خرڅود. 

 انجو ګانو، بڼواالنو، خصوصی کمپنیو ته د موادو برابرود او داسی نور. 

NORTHERN ZONE NURSERY GROWERS ASSOCIATIONS  

Newly established nursery Produce certified quality saplings Umulbilad NGA stonefruit MSN 

شمال زون د نیالګیو  روزونکو ټولنو لیست   

 نوي تاسیس شوي قوریه
 تصدیق شوي با کېفیته پیوندي نیالګي

 ام البدد د نیالګیو روزونکو ټولنې د کلک زړو میوو مورنۍ قوریه   
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Addresses of the 3 NGAs; 

1- Umulbelad Ha NGA ۱-                                                                       د ام لبالد ټولنه

Add: Mazar  Mohammad Ibrahim market    مزاری شریف د محمد ابراهیم مارکیت :  پته

Cell: +93(0)700049952                                          ( ۱) ۲۱۱۱۲۳۳۳۴: شمیره: د مباید

۳۱+  Email: ummul.belad.nga@gmail.com   

2- Khulm NGA                                         -                                             د خلم  ټولنه

Add: Balkh   Khulm بلخ خلم                                                                           : پته  

Cell: + 93(0)799485749  ۳۱( ۱) ۲۳۳۲۲۳۲۲۳: مباید شمیره د                                          +    

Email: Khulm.nga@gmail.com  

3- Aybak NGA ۴-                                                                                        د ایبک ټولنه   

Add: Aybak  Sarak e Godam ایبک د گــدام سرک                                             : پته 

Cell:+ 93(0) 799102397                                          ۳۱( ۱) ۲۳۳۰۱۴۱۳۲:  شمیرهمباید +

Email: aybak.nga@gmail.com  

1 

2 

3 

Stonefruit saplings available in all 3 Norther Zone NGAs 

د کلک زړو میوو تصدیق شوی نیالګی د شماد زون په ټولو ټولنو کی موجود 

mailto:Ummul.belad.nga@gmail.com
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Central Aghanistan NGAs; 

This zone consists of following associations; 

1.Sayedkhail Nursery Growers Association (28members) 

2.Bagrame Nursery Growers Association (35 members) 

3.Shakardara Nursery Growers Association (45 members) 

4.Paghman Nursery Growers Association (76 members) 

5.Logar Nursery Growers Association (22members) 

6.Sayedabad Nursery Growers Association (23 members) 

7.Dr.Wakil Nursery Growers Association (43 members) 

8.Maidan Nursery Growers Association (60 members) 

9.Kahmard Nursery Growers Association ( 39 members) 

10.Hakim Saniee Nursery Growers Association (16 members) 

Introduction; 

All the above NGAs are legal bodies registered with the Ministry of 

Justice and provide all possible supports to its members. The NGAs 

help members improve the quality of their production & sell the certi-

fied saplings with higher price. 

Available MSNs: the above NGAs have following mother stock nurs-

eries (MSNs); 

1.Stonefruit MSNs in Bagram,Kapisa Sayedkhail 

2.Grapes MSN Bagram 

3.Apple MSNs Shakardara and Guldara 

4.Cherry and stonefruit MSNs Paghman 

5.Stonefruit and grapes MSNs in Logar 

6.Stoolbed, stonefruit , Pomefruit MSNs in Maidan province ( 3 

NGAs) 

7.Stonefruit,apple MSNs in Kahmard  

8.Stonefruit and stoolbed in Hakim Sanaiee NGA in Gazni province.  

Main Productions; 

Main production of certified the central zone NGAs are apples, pears, 

apricots, Cherries, almonds, peaches, grape 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 companies, etc. 

Technical staff for orchards layout, budding, pruning, spray, etc. 

CENTRAL ZONE  NURSERY GROWERS ASSOCIATIONS  

Certified fruit trees available Certified nurseries Certified Plums 

تصدیق شوي الو  تصدیق شوي قوریه موجود تصدیق شوي مېوه لرونکې ونی  

 مرکزی زون د نیالګیو روزونکو ټولنې  

 !مرکزی زون د نیالګیو روزونکو ټولنې  

 :دی  زون د نیالګیو روزونکو ټولنې عبارت دی لهد 

 (غړي لري ۴۲)سید خید د نیالګیو روزونکو ټولنه  .1

 (غړي لري ۱۳)بگرام د نیالګیو روزونکو ټولنه  .2

 (غړي لري 4۲۳)شکردری د نیالګیو روزونکو ټولنه  .3

 (غړي لري  ۲۲)پغمان د نیالګیو روزونکو ټولنه  .4

 (غړي لري  ۴۴)لوگر د نیالګیو روزونکو ټولنه  .5

 (غړي لري ۴۱)سید اباد د نیالګیو روزونکو ټولنه  .6

 (غړي لري ۲۱)داکتر وکېد د نیالګیو روزونکو ټولنه  .7

 (غړي لري ۲۱)میدان د نیالګیو روزونکو ټولنه  .8

 (غړي لري ۱۳)کهمرد د نیالګیو روزونکو ټولنه  .9

 (غړي لري ۰۲)حکېم سنایې د نیالګیو روزونکو ټولنه  .10

 : پیژندنه

ټولی د نیالګیو روزونکو ټولنې چې پورته ذکر شوي دي قانونی اعتبار لري او د 

افغانستان اسدمی جمهوریت په عدلیه وزارت کې ثبت او د نیالګیو د روزونکو ټولنې 

د نیالګیو روزونکو ټولنې د خپلو غړو .  ټولی ممکنه مرستی د خپلو غړو سره کوي

 . سره د ښه او با کیفیته تولید او د تولید په لوړه بیه خرڅدوکی مرسته کوی

پورتنی د نیالګیو روزونکو ټولنې دا الندې مورنۍ قوریی : موجودی مورنۍ قوریی  
 .لري

 .بگرام ، کاپیسا او سید خیلو د کلک زړو مېوو مورنۍ قوریی   .1

 .بگرام د انګورو مورنۍ قوریه  .2

 .شکردری او گلدری د مڼو مورنۍ قوریی   .3

 .پغمان د ګیدسو او کلک زړو  مېوو مورنۍ قوریی   .4

 .لوگر د انګورو مورنۍ قوریه   .5

میدان والیت سټود بیډ ، د کلک زړو  مېوو او مڼه یزو مېوو مورنۍ قوریی  .6
 (دری د نیالګیو د روزونکو ټولنې)

 .کهمرد د کلک زړو مېوو او مڼو مورنۍ قوریی   .7

غزنی په والیت کې د حکېم سنایې د کلک زړو  مېوو مورنۍ قوریه او د مڼو    .8
 . سټود بیډ

 :عمده تولیدات  

د مرکزی زون د نیالګیو روزونکو ټولنو عمده تصدیق شوي پیوندي نیالګي چې تولید وي   

 . عبارت له مڼو ، ناک ، زردالو ، گیدس ، آلو بالو ، بادام ، انګور او مڼو نیله بوټي دی

 : خدمتونه 

 د تصدیق شوو او با کېفیته زخو خرڅود. 

 د تصدیق شوو پیوندي نیالګیو خرڅود. 

 د زینتي او ځنګلي نیالګیو خرڅود. 

 انجو ګانو، بڼواالنو، خصوصی کمپنیو ته د موادو برابرود او داسی نور. 
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Addresses of the 9 NGAs;    ټولنو پته  د  

1-Sayed Khail NGA: ۱-                                        د سید خیل ټولنه

Add: Said Khil,Parwan  سیدخید پروان                               :پته

Cell:+ :+ 93(0)799752889  ۳۱( ۱) ۲۳۳۲۳۴۲۲۳: مباید شمیرهد      +

Email: Sayedkhil_nga@yahoo.com  

2-Bagram NGA: بررام ټولنه                                                   د  - 

Add: Bagram   Robat village,Parwan رباط بگرام پروان     : پته 

Cell: :+ 93(0) 700029628 +        ۳۱( ۱) ۲۱۱۱۴۳۲۴۲: مباید شمیرهد 

Email: bagram_nga@gmail.com  

3-Logar NGA:                                                              ټولنهد لوگر  -۴

Add: Logar beekeeping building ,Puli Alam لوگرپد علم د زنبور داری  تعمیر : پته

Cell: :+ 93(0) 772350853          ۳۱( ۱) ۲۲۴۱۳۱۲۳۱: مباید شمیره د+  

Email: logar.nga@gmail.com  

7-Dr.Wakil NGA: د داکتر وکیل ټولنه                                             -۷

 Add: Sang  e Siah, Maidan سنگی سیاه میدان                   : پته

Cell: :+ 93(0) 799193259 +       ۳۱( ۱)۲۳۳۰۳۱۴۳۳:  مباید شمیره د 

 Email: dr.wakil_nga@yahoo.com  

9-Kahmard NGA:  -                                                  د کهمرد ټولنه

Add: Kahmard,Bamyan کهمرد بامیان                               : پته

Cell: :+ 93(0) 775851690 +              ۳۱( ۱)۲۲۳۲۳۰۲۳۱:  مباید نمبر

Email: Kahmard_nga@yahoo.com  

4-Shakardara NGA: ۳-                                         د شکردره ټولنه

Add: Shakar dara,Kabul شکردره کابد                              : پته

Cell: :+ 93(0) 798718114 +       ۳۱( ۱) ۲۳۲۲۰۲۰۰۲: مباید شمیره د 

Email: Shakardara.nga@gmail.com 

5-Paghman NGA: د پغمان ټولنه                                                 - 

Add: Dou deh mast village,Paghman,Kabul قریه ډوډه مست پغمان کابد      : پته

Cell: :+ 93(0) 700280657  ۳۱( ۱)۲۱۱۴۲۱۲۳۲:  مباید شمیره د      +

Email: paghman.nga@gmail.com 

6-Maidan NGA: ۶-                                                    د میدان ټولنه

Add: Gulzar Market,Maidan گلزار مارکیت میدان               :  پته

Cell: :+ 93(0) 775181237 +        ۳۱( ۱) ۲۲۰۲۰۴۱۲: مباید شمیره د 

Email: maidan_nga@yahoo.com  

8-Hakim Saniee NGA: د حکیم سنایی ټولنه                                     -۸

Add: Urgon previous bus station Ghazni   غزنی د ارګون والیت د موټرو تمځای : پته

Cell: :+ 93(0) 799 471946+           ۳۱( ۱)۲۳۳۲۲۰۳۲۲:  مباید شمیره د   

Email: ghazni.nga@gmail.com   

1 

2 

3 

4 
5 

7 
6 

8 

9 

Apple saplings available in all NGAs 

 د مڼو پیوندی نیالګی په ټولو ټولنو کی موجود دی
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Southern Zone NGAs; 

The southern zone consists of following associations; 

1.Dand Nursery Growers Association (23 members) 

2.Helmand Nursery Growers Association (14 members) 

3.Zabul Nursery Growers Association (21 members) 

Introduction; 

These NGAs were supported by ADA with project from EU. The 

NGAs are actively involved in the production of certified saplings. 

Each    NGA has MSNs and certified nurseries producing true to 

type and healthy saplings to orchard growers. 

Available MSNs: The above NGAs having following mother stock 
nurseries (MSNs); 

1.Stonefruit MSN Dand district (361 MTs) 

2.Pomegranate MSN Dand district (167 MTs) 

3.Pomegranate & Stonefruit MSNs Helmand Province  (280 MTs) 

4.Stonefruit  MSN  Zabul Province (256 MTs) 

5.Grapes  MSN Zabul Province (106 MTs)  

Main Productions; 

Main production of certified the southern zone NGAs are Pome-

granate, 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 

 !جنوب زون د نیالګیو روزونکو ټولنې   

 :جنوب  زون د الندی ټولنو څخه جوړ شوي دي  

 (غړي لري ۴۱)کندهار والیت د نیالګیو روزونکو ټولنه   .1

 (غړي لري ۰۲)هلمند والیت د نیالګیو روزونکو ټولنه   .2

 (غړي لري ۴۰)زابد والیت شهرصفا د نیالګیو روزونکو ټولنه   .3

 : پیژندنه

دا د نیالګیو روزونکو ټولنې د افغان پرمختیایې مؤسسی لخوا د اروپایې ټولنې د پروژی 

دا د نیالګیو روزونکو ټولنې په فعاد ډود  د تصدیق شوو . په مرسته جوړي شوي دی

هره د نیالګیو روزونکو ټولنه مورنۍ او تصدیق . پیوندي نیالګیو په تولید  کې برخه لري

شوي قوریی لري چې د خپد اصد مطابق  پیوندي او صحتمند نیالګیی بڼواالنو ته تولید 

 . وي

 :موجودی مورنۍ قوریی 

 :پورتنی د نیالګیو روزونکو ټولنې الندی مورنۍ قوریی لري

 (مورنۍ ونی ۱۲۰)ډنډ ولسوالي د کلک زړو  مېوو مورنۍ قوریه  .1

 (مورنۍ ونی۰۲۲)ډنډ ولسوالي د انارو مورنۍ قوریه  .2

 (مورنۍ ونی ۴۲۱)هلمند والیت د کلک زړو مېوو او انارو مورنۍ قوریی  .3

 (مورنۍ ونی۴۳۲)زابد والیت د کلک زړو مېوو مورنۍ قوریه  .4

 (مورنۍ ونی ۰۱۲)زابد والیت د انګورو مورنۍ قوریه  .5

 :عمده تولیدات 

جنوبی زون د نیالګیو روزونکو ټولنو تصدیق شوي پیوندي نیالګي چې په عمده ډود یې 

 . تولید وي عبارت له انار، انګور ، بادام ، زردالو ، شفتالو او آلو څخه دی

 : خدمتونه 

 د تصدیق شوو او با کېفیته زخو خرڅود. 

 د تصدیق شوو پیوندي نیالګیو خرڅود. 

 د زینتي او ځنګلي نیالګیو خرڅود. 

 انجو ګانو، بڼوالنو، خصوصی کمپنیو ته د موادو برابرود او داسی نور. 

SOUTHERN ZONE NURSERY GROWERS ASSOCIATIONS 

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

 جنوب زون د نیالګیو  روزونکو ټولنې    

 په کندهار کې د مورنۍ قوریی څخه با کېفیته مېوه  د نیالګیو روزونکو ټولنې تصدیق شوي قوریه      

A certified nurseries of a NGA 

 د کلک زړو  میوو راجستر شوي مورنۍ قوریه
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Addresses of the 3 NGAs; 

1– Kandahar  NGA ۱-   کندهار  ټولنه                                                     د

Add: Gadiano Sarak Shop 2 Kandahar د گاډیانوسرک دوهم دوکان کندهار    :  پته

    Cell:+ 93(0)700305406  ۳۱( ۱) ۲۱۱۱۱۳۲۱۲: د مباید شمیره             +

    Email:knd-nga@yahoo.com 

2- Helmand NGA د هلمند ټولنه                                                              - 

Add:Agriculture department,Lashkargah لشکر ګاه د زراعت ریاست      :پته 

   Cell: + 93(0)706906810  ۳۱( ۱)۲۱۲۳۱۲۲۰۱: مباید شمیره د                   +

  Email:helmend.nga@gmail.com 

3- Zabul NGA د زابل ټولنه                                                                      -۴

Add:   Jalal Khan village, Qalat د جدد خان کلی قدت                   : پته 

    Cell:+ 93(0) 700382737  ۳۱( ۱)۲۱۱۱۲۴۲۱۲: مباید شمیره د                  +

  Email: zabul.nga@gmail.com   

1 
2 

3 

Pomegranate saplings available in all South NGAs 

 د جنوب زون په ټولو ټولنو کی د انارو نیالګی  موجود دی
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Western Zone NGA;  

The western zone consists of following association; 

Herat Nursery Growers Association (70 members) 

Introduction; 

The only largest association with more production of certified 

saplings is Herat Nursery Growers Association (NGA). The total 

area of Herat province is 54,778 sqkm. Herat is one of the thirty-

four provinces of Afghanistan. The NGA is also active in Badghis, 

Farah, and Ghor province. The NGA has good relations with nurs-

ery growers in Iran and Turkmenistan and have been exporting 

saplings to these countries. 

Available MSNs: The above NGAs having following mother stock 

nurseries (3 MSNs); 

Stonefruit MSNs in Enjil and Guzara districts (1,131 MTs*) 

Apple  MSN in Karukh district (44 MTs) 

Cherry & Apple clonal rootstocks  Guzara district  (1 stoolbed) 
(369 MTs) 

Main Productions; 

Main production of certified the western zone NGAs are peach, 

Plums cherries, apricots almonds, apples and apple clonal root-

stocks. 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 

 غربی زون د نیالګیو روزونکو ټولنه   

 :غربی  زون د الندې ټولنو څخه جوړ شوي دی    

 (غړي لري ۲۱)هرات د نیالګیو روزونکو ټولنه  

  : پیژندنه 

هرات د نیالګیو روزونکو ټولنه یوازینی غټه ټولنه ده چی په ډیره اندازه تصدیق 

والیتونو څخه دی چی عمومی  ۱۲هرات د افغانستان یو د . شوی نیاګی تولیدوی

همدارنګه نوموړی ټولنه په بادغیس او . کیلو متره مربع دی ۳۲۲۲۲مساحت یی 

او هم د ایران او ترکمنستان هیوادونو د . فراه والیتونو کښې هم فعالیت لری

نیالګیو روزونکو ټولنو سره ښی اړیکی لري اوهر کاد نوموړهیوادونوته تصدیق 

 .  شوی نیالګی صادروي

مورنۍ قوریی  ۱پورتنی د نیالګیو روزونکو ټولنه  :  موجودی مورنۍ قوریی  

 : لري چې په الندې ډود سره دي 

  ۰۰۱۰) د  انجید او گذری ولسوالیو د کلک زړو  مېوو مورنۍ قوریی 

 (مورنۍ ونی 

  (مورنۍ ونی ۲۲)  د کرخ ولسوالي د مڼو مورنۍ قوریی 

   د لیرنګ  ۰) د گذری ولسوالي د ګیدسو او مڼو کلوند نیله بوټو قوریی

 مورنۍ ونی ۱۲۳(  تکثیری ساحه

 :عمده تولیدات 

غربی زون د نیالګیو روزونکو ټولنو تصدیق شوي پیوندي نیالګیو عمده  تولیدات  

عبارت له شفتالو ، آلو، ګیدس ، زردالو ، بادام ، مڼه او د مڼو کلوند نیله بوټو څخه 

همدارنګه د نیالګیو روزونکو ټولنې په ډیر شمیر  ځنګلی  او زینتي بوټي تولید . دي

 .  وي

 : خدمتونه 

 د تصدیق شوو او با کېفیت زخو خرڅود 

 د تصدیق شوو پیوندي نیالګیو خرڅود 

 د زینتي او ځنګلي نیالګیو خرڅود 

 انجو ګانو، بڼواالنو، خصوصی کمپنیو ته د موادو برابرود او داسی نور 

 

 

 

 WESTERN ZONE NURSERY GROWERS ASSOCIATION   

Herat NGA sale point   Certified cherries tree’s fruit  Certified almond  tree’s fruit 

 میوه ونیبادامو د تصدیق شوی پیوندي  هرات دټولنی نیالګیو د خرڅدو ځای    میوه ونید ګیدسو د تصدیق شوی پیوندي 

 غرب زون د نیالګیو روزونکو ټولنه 
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1 

1- Herat:   NGA د هرات ټولنه                                                           -۱

Add:     Directorate of Agriculture,Herat Province د زراعت ریاست          :  پته

Cell:+    93(0)708462422 +                ۳۱( ۱)۲۱۲۲۲۴۲۴۴:  د مباید شمیره 

Email:   nga_herat@yahoo.com  

Address of the NGA; 

Grape saplings available in all West NGAs 

 د غرب زون په ټولنه کی د انګورو نیالګی موجود دی
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Name:                                             Abdul Sattar “Mubariz” 

Sapling production Experience:    15 years 

Position in ANNGO:                        ANNGO Board Chairman 

Province :                                 Kabul  

 “مبارز”عبداد ستار :                  نوم 

 کاله  ۰۳: د قوریه دارۍ تجربه

 د ممقا د بورد ریس :     په ممقاکی دنده 

 کابد:              والیت 

Name:                                       Aisa Jan ”Atteq Ubdiani” 

Sapling production Experience: 15 years 

Position in ANNGO:                 Asst.ANNGO Board Chairman 

Province :                           Nangarhar 

 

 “عتیق عبدیانی”عیسی جان  :            نوم 

 کاله  ۰۳: د قوریه دارۍ تجربه 

 په ممقا کی د بورد معاون :   په ممقاکی دنده 

 رننگرها:             والیت 

Name:                                       Shah Mohammad  ”Muhaqiq” 

Sapling production Experience: 18 years 

Position in ANNGO:                Board finance 

Province :                           Baghlan 

 

 “محقق”شاه محمد :            نوم

 کاله  ۰۲: د قوریه دارۍ تجربه

 د بورد مالی:    په ممقاکی دنده 

 بغدن:             والیت 

Name:                                 Haji Mohammad  Shafi ”Faizi” 

Sapling production Experience: 16 years 

Position in ANNGO:                Encourage fundraising 

Province :                           Kandahar 

 

 “فیصی”حاجی محمد شفیع  :           نوم 

 کاله  ۰۲: د قوریه دارۍ تجربه

 د مالی منابعو د جلبولو مسود:    په ممقاکی دنده 

 قندهار:             والیت 

Name:              Haji Mohammad  Akram ”Hashimi ”Sapling production 

Experience: 40 years 

Position in ANNGO:                   Foreign relationship 

Province :                                   Balkh 

 

 “هاشمی”حاجی محمداکرم :           نوم 

 کاله  ۴۱: د قوریه دارۍ تجربه

 د بهرنیو ارتباطاتو مسود:      په ممقاکی دنده 

 بلخ:               والیت 

Name:              Abdul Nasir Khan “Haidari” 

 production Experience: 22 years 

Position in ANNGO:        Board Marketing 

Province :                                   Herat 

 

 “حیدری”عبدالناصر:           نوم 

 کاله  ۴۴: د قوریه دارۍ تجربه

 د بازار مندنی مسود:      په ممقاکی دنده 

 هرات:               والیت 
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Sheen Ban Agricultural Services Company is a community based agricultural services, inputs 

and capacity building company with years of experience in Afghanistan, Supply following agri-

cultural inputs and services. 

Inputs: 

 True- to- type fruit tree and nuts saplings with ANNGO Certificate. 

 Ornamental plants, flowers and roses. 

 Agricultural tool kits and fertilizers. 

Services: 

 Provide upgraded knowledge and skills   

 for farmers. 
 Design and establishment of fruits tree 

 orchards.  

 Design and establishment of green

 houses.  

 Landscaping.  

Quality Agricultural Services and Inputs  
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Almond بادام 
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Almond Flowering time in Kunduz 

د ګد کولو وخت وپه کنُدز کې د بادام  

Flowering Time 

 د ګل کولو وخت

Variety 

 کب-March سلواغه-Feb ورایتی

Early Flowering Acces-
sions 

 هغه کلونونه چې وختي ګد کوي

Sattarbai  Sais 
Kunduz   ستار بایې سایز کنُدز        

Shakh-i-Buz 
Safid شاخ بز سفید        

Qaharbai قهار بایې        

SattarbaiI Cho-
bak ستار بایې چوبک        

Kaghazi Chahar 
Dara کاغذی چهار دره        

Kaghazi  Sia 
Dana کاغذی سیاه دانه        

Khairodini خیرالدینی        

Sattarbai Doum 
        ستار بایې دوم

Qambari Kun-
duz قمبری کنُدز        

Qambari قمبری        

Sattarbai N° 4 ستار بایې نمبر چهارم        

KAF کف        

Kafmal   کف ماد        

Medium Flowering Accessions 

هغه کلونونه چې نه ډیر وختي او 

نه نا وخته ګد کوي یعنی د ګد 

 کولو وخت یې منځنی وي

Sattarbai Guldar ستار بایې گد دار        

Sattarbai Mumtaz ستار بایې ممتاز        

Nonpareil نن پیرید        

Sattarbai 
Bakhmali ستار بایې بخملي        

Kheraji خراجی        

Sattarbai Lash-
mak ستار بایې لشمک        

Carmel کارمید        

Qaharbai Ayk-
hanum قهار بایې ای خانم        

Late Flowering Accessions 

هغه کلونونه چې نا وخته ګد 

 کوي

Du Maghza Spin دو مغزیې سپین    

    

Shir Bai شیر بایې    

    

Tuonu تونو    

    

Genco جین کو    

    

Supernova سوپر نوا    
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 بادام

زیات شمیر محلی ورایټي  ګانی په څخه دی او په بادام د افغانستان د عمده مېوو 

.  د افغانستان نازک پوست بادام په ټوله نړۍ که مشهور دی. هیواد کې شتون لري

په افغانستان کې د بادامو د کرسیمی عبارت له تخار ، کنُدز ، بغدن ، غزنی ، 

سمنگان ، بلخ ، سرپد ، کابد ، پروان ، لوگر ، زابد ، ارزگان ، هرات او هلمند 

د بادامو هغه . دا ټود والیتونه د بادامو د تولید لپاره مناسب اقلیمی شرایط لري. دي

 Gencoورایټي  ګانی چې په خپله ګرده القاح کېږي او نا وخته ګد کوي عبارت له 

،Tuono,        ا وSupernova بادام د چنګاښ او زمری میاشتو په دوران کې . څخه دي

په ځمکه رالویدلی بادام په عنعنوي . راتولیږی البته په ورایټي پوری هم اړه لري

جی  ۲۲۲ په افغانستان کې د بادامو لپاره د تریخ بادام ، شفتالواو. ډود را ټولیږی

تریخ بادام په هغه ځمکو کې چې اوبه . څخه د نیله بوټو په توګه استفاده کېږي اف

تریخ بادام په کمزورو، وچو او همدارنګه په هغه . پکی  ډنډ کېږي ، مناسب نه دی

د . ٪ څخه زیاته وي ښه نتیجه ورکوي ۰۴خاورو کښې چې د اهکو اندازه یې د 

څخه زیات د بادامو کلونونه د مزارشریف او کندز د بڼوالۍ پرمختیایی  ۰۱۱

 . مرکزونو د بادامو په ملي کلکسیونونو کې  وجود لري 

 افغانی ورایټي  ګانی 

 ستار بایې گروپ 

څخه  ۲۳۱د . ټولی ورایټي  ګانی د هیواد د بادامو د کر په سیمو کې کرد کېږي

ډیری د بادامو مورنی ونی د نیالګیو روزونکو ټولنو په مورنی قوریو کې وجود 

 . لري

د . د بادامو هغه ورایټي  ګانی چې وختي ګد کوي ، د بادامو پوست یې نازک وي

بادامو د مغز شکد یې د سپوږی په ډود بیضوي، نرۍ، منځنۍ اندازه روښانه یا 

 . د دی بادامو څخه په مستقیم ډود استفاده کېږي. سور نصواري رنګ لري

. دا ګرو  د افغانستان د صادراتی بادامو څخه چې عالي کېفیت لري جوړ شوي دی

دا ګرو  بادام د بین المللي مارکېت لپاره په زړه پوری او با کېفیته صادراتی بادام 

 .   دی  چې هندوستان ، عربی متحده اماراتو او مرکزی آسیا ته صادریږی

 قمبری گروپ 

د دی ګرو  مورنی قوریی . د دی ورایټي  سرچینه بلخ والیت د  خلم ولسوالي ده

وختی ویشد شوي او تصدیق شوي پیوندي نیالګي یې د هیواد د بادامو په ټولو د کر 

د دی ګرو  د بادامو پوست نرم ، اندازه یې منځنۍ ، . سیمو کې موجود دی

دا ګرو  د ممتازو . بیضوي شکد او د مغزو رنګ یې سور نصواري دي

دا ګرو  بادام مخصوې خوند لري چې په محلی او . صادراتی کلونونو څخه دي

بین المللي مارکېټونو کې  یې د سوداګرو او مستهلکېنو پاملرنه ځانته ته را اړولی 

 . ده

 عبدالواحدی گروپ 

دا ګرو  یو د مشهورو با کېفیته صادراتی بادامو څخه دی ، چې په ډیره اندازه په 

دا ګرو  وختی ګد کوي ، پوست . کنُدز ، بلخ او سمنگان والیتونو کې تولید ېږي

د دی ګرو  بادام . یې کلک ، مغز یې بیضوي او نصواري روښانه رنګ لري

 . مستهلکېن د مستقیم مصرف له پاره خوښوي

ALMOND  

Almond is one of the major crops of Afghanistan and large number 
of local varieties available in the country. The soft shelled almonds 
of Afghanistan are famous through out 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. Self-fertilizing late
-flowering varieties are Genco, Tuono, Supernova. The harvest 
takes place between July and August, depending on the cultivar. 

Traditionally fallen fruits are picked up from the ground. 

The rootstocks used in Afghanistan bitter almond, peach and GF 
677.Bitter almonds is not suitable for land subject to waterlogging; 
performs well in poor soils and drought also active lime content 
exceeding 12%.Over 100 accessions are available in the national 

collections in Mazar and Kunduz PHDCs.  

AFGHAN VARIETIES 

SATTARBAI GROUP 

The cultivatars are grown in all almond growing areas of 
Afghanistan. .Over 650 mother trees are present in the MSNs of 
NGAs. The cultivars are early flowering, soft shelled. Kernel is 
Crescent Shape or Narrow Elliptic, medium sized, Kernel colour is 
light or red brown. 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. 

QAMBARI GROUP 

The origin of the cultivar is Khulm district of Balkh province. The 
MSNs of the group are distributed and certified saplings are 

available in all almond growing areas of Afghanistan. 

The group is soft shelled. Kernel is soft shelled, medium size, 

elliptic shaped and red brown in color. 

The group is one of the leading exporting accessions. The group 
has a special taste which has attracted traders and consumers in 

the local and international markets. 

ABDUL WAHIDI GROUP 

The group is one of the well-known exporting qualities, widely 
grown in Kunduz, Balk and Samangan provinces. The group is 

early flowering, hard shelled; kernel is Elliptic and light brown. 

The accessions in the group are liked by consumers for direct 

consumption. 

Sattarbai Mumtaz (AFG771) Sattarbai Mumtaz (AFG0168) 
Qambari Kunduz Abdul Wahedi 

 عبدالواحدی  قمبری کنُدز ستار بایې ممتاز ستار بایې ممتاز
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Khairodini                         خیرالدینی Qaharbai                     قهار بایی Nonpareil                       ننپیرید 

 خیرالدینی گروپ 

اوس همدا کلون د نیالګیو روزونکو ټولنو . د دی کلون سرچینه د سمنګان والیت مرکز دی

 ۱۰۲۴د ای اف جی اکثره د نیالګیو روزونکو ټولنې . په ټولو مورنیو قوریو کښې پیدا کېږي

د دی . کلون څخه د هغه کلون په توګه چې ورڅخه زخی اخیطتل کېږي اطتفاده کوي  

د دی ګرو  د بادامو د مغز . ګرو  بادام وختي ګد کوي او د بادامو پوست یې کلک وي

د دی بادامو د مغز لپاره . رنګ روښانه نصواري، غټ او شکد یې د سپوږمی په شان وي

 .  دا  ګرو  بادام هندوستان او مرکزی اسیا ته صادر ېږي. بین المللي مارکېت وجود لري

 کاغذی گروپ 

دا ګرو  د هغه ورایټي  ګانو څخه جوړ شوي دی چې د بادامو پوست یې نازک ، وختي ګد 

شیر بایې بادام چې یو . کوي ، اندازه یې منځنۍ او د مغزو رنګ یې نصواري تور بخن وي

نوي کلون د کندز والیت  د امام صاحب  ولسوالي څخه دی  د بادامو پوست یې نازک ، مغز 

د دی ګرو  باداموته  په محلی او بین . یې نری ، ښه محلی او بین المللي مارکېت لري

 . المللي مارکېټونو کښې د مستهلکېنو لخوا په مستقیم ډود مصرف لپاره ترجیح ورکود کېږي

 قهار بایې گروپ  

د دی ګرو  د بادامو . د دی ګرو  سرچینه د افغانستان د بادامو د کر د سیمو څخه ده

دا ګرو  د افغانستان د بادامو په ټولو . مورنی ونی په ټولو مورنیو قوریو کې وجود لري

 . ګروپونو کښې وختي ګد کوي

د مغز شکد یې د سپوږمی په ډود ، اندازه یې منځنۍ او . د دی بادامو پوست نیمه کلک دی

 . د مغزو رنګ یې روښانه نصواري دی

محلی او بین المللي مارکېتونه نوموړی بادام  د پوست سره یو ځای د مستقیم مصرف لپاره 

 . دا ګرو  بادام هندوستان ، پاکستان او مرکزی آسیا ته صادریږی.    غواړی

 وارد شوي یا بهرنۍ ورایټي ګانی 

 د ننپیریل او کارمیل گروپ 

د ګد کولو وخت یې منځنۍ ) دا د بادامو هغه ګرو  دی چې نه ډیر وختي او نه ډیر نا وخته 

د دی بادامو وده او تولید په اکثرو هغه سیمو . ګد کوي او حاصد یې ډیر زیات دی( دی 

د ننپیرید او کارمید بادامو . کښې چې بادام نه کرد کېږي موثر او ډیره ښه نتیجه ورکوي

د ښه حاصد د الس ته راوړلو په . دی( هموار) مغز یې منځنۍ اوار . پوست نیمه نازک دی

د دی ګرو  ټود . خاطر ننپیرید باید د کارمید بادامو سره یو ځای په باغ کښې وکرد شي

 . بادام د شیرینی جوړولو لپاره استعمالیږي او په محلی توګه په مستقیم ډود مصرف کېږي

د افغانسان په شمالی سیمو کې ننپیرید بادام د ارزښت د زیاتوالي په خاطر د مالګی سره   

 . کوي( سره)معامله او پر اور باندی ننی 

 د جینکو ، سوپر نوا او تو نو گروپ 

د دی بادامو . دا د بادامو هغه ګرو  دی چې نا وخته ګد کوي او ډیر زیات حاصد تولید وي

وده او تولید په اکثرو هغه سیمو کښې چې بادام نه کرد کېږي موثر او  ډیره ښه نتیجه 

 . د دی بادامو د مغز اندازه منځنۍ او اواره ده. ورکوي

د دی ګرو  ټود بادام . د جینکو ، سوپر نوا او تونو بادامو پوست کلک او مغز یې اوار دی

 . د شیرینی جوړولو لپاره استعمالېږي اوپه محلی توګه په مستقیم ډود مصرفېږي

KHAIRODINI GROUP 

The origin of the accessions is center of Samangan province. Currently 
found in all MSNs of NGAs. Clone AFG0172 is mostly used accession 

for budwood in most of the NGAs. 

The group is early flowering and hard shelled. The kernel is light brown 

in colour, large and crescent shaped. 

The group has international market for its nut. The group is exported to 

India and central Asia. 

KAGHAZI GROUP 

The group consists of soft shelled cultivars which are early flowering, 
medium sized and dark chest nut brown kernel. Shir bai soft shelled 
narrow kernel almond is a new accession from Imam Sahib District of 

Kunduz province which has good local and international market. 

The group is preferred for direct consumption by local and international 

consumers. 

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 wants the whole nut for direct 

consumption. The group is exported to India, Pakistan and central Asia. 

 

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 members 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.  

Supernova                         سوپر نوا 
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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. 

Almond Rootstocks 

GF677 

Natural hybrid of “P. persica x P. amygdalus” selected by INRA 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 
propagated mostly by micro propagation (in vitro), and it’s one of 
the most popular rootstock on the market. It represent the standard 
for 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.  

 متفرقه گروپ 

. دا د محلی ګرو  کلونونه په کنُدز ، بلخ ، بغدن او سمنگان والیتونو کې کرد کېږي

مغز یې بیضوي یا د سپوږمۍ په شکد ، اندازه . پوستکی یی نرم او په آسانی سره ماتیږی

دا ګرو  بادام په مستقیمه توګه .  یې منځنۍ او د مغزرنګ یې سور نصواري تور بخن دی

په  مصرف رسیږی او یو ښه محلی او بین المللي مارکېت لري او په ګاونډیو هیوادونو کې 

 . پلورد کېږي

 د  بادامو نیله بوټي

   ۶۷۷جی اف 

 P. persica x P. amygdalus)دا دوه رګه نیله بوټي په طبعی ډود د شفتالو او بادامو ترمنځ 

دا نیله بوټي شنی نودې ، . کاد کې معرفی شو ۰۳۲۱پواسطه انتخاب او په   INRAد ( 

 . مستقیمه وده او عمده ښاخونه تولید وي

دا . دا نیله بوټي ډیر غښتلي ، د پیوند ښه مطابقت او د حاصلخیزئ سطح یې ډیره زیاته ده

دا . نیله بوټي په وچو او اهکې خاورو کې چې د اهکو اندازه یې ډیره زیاته وي مناسب دی

 Phytopthoraنیله بوټي د ډنډ اوبو په مقابد کی د شفتالو په پرتله لږ حساس دی، د 

 Agrobateriumناروغۍ په مقابد  څه نا څه  یې مقاومت ښه دی ، خو د 

tumefaciens  ،Armillaria او د ریښی د غوټی د نیماتود په مقابد کې ډیرحساس دی .

که چېری دا نیله بوټي په غښتلو . په ټولو خاورو کښې با کېفیته ښه بادام الس ته راغلي دی

خاورو کې د ګنو ونو لرونکو باغونو په ډود چې  قوي او وختي پخیدونکې ورایټي  ګانو 

 .باندی پیوند شوي وي د حاصدتو اندازه به یې لږ څه کمه وي

پواسطه ډیریږی او په ( په  البراتوار کې )نیله بوټي د کوچنۍ تکثیر  ۲۲۲د جی اف 

 . مارکېت کې د ډیرو مشهورو نیله بوټو څخه دی

برسیره پردی . دا نیله بوټي د وچو کمزورو او اهکې خاورو لپاره یو معیاری نیله بوټي دی 

په قوي او حاصلخیزو خاورو کې ډیره زیاته وده کوي ، پدی  ۲۲۲خصوصیاتو جی اف 

 . خاطر د ونی د موازنی د ساتلو لپاره  د ونی د دوبی ښاخبرۍ ته اړتیا شته دی

 

GF 677 mother trees  in Badam bagh 
Micro propagation of  GF677 

Qambari (AFG0143)  قمبری(AF۳۱۱۰)        ( ۴۱۱۳)قمبری Qambari (AFG2009)  
Qaharbai                    قهاربایی 

په بادام باغ کې مورنی ونی  ۲۲۲د جی اف   
کوچنۍ تکثیر ۲۲۲د جی اف   
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Shirbai 

Sattarbai Sais Kunduz 

Shakhi-i-Buz Safid Qaharbai Aykhanum 

Khairodini 

Sattarbai Doum ستار بایی سایز کنُدز ستار بایی دوم 

 شاخ بز سفید  قهار بایی ای خانم 

 شیر بایی خیر الدینی



32 

  

Sattarbai Bakhmali Sattarbai Guldar 

Kaf Sattarbai Guldar 

Kafmal Sattarbai Sais Zuhrabi 

 ستار بایی گلدار ستار بایی بخملی

 کف ستار بایی گلدار

 ستار بایی سایز زهرابی  کف مال
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Apple مڼه 
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Apple ripening time in Kabul  

 په کابل کې د مڼو د پخیدلو وخت

Variety 

 ورایټي 

Clone Num-

ber- د کلون

 غبرګولی-July شمیره

August-

 زمری

September-

 تله-October وږی

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  میتچېگد موندیېاد

                 IMP7209 گاال

Mutsu سو        وت م  AFG0111 
                

Royal Gala        راید گاال AFG0110                 

Piros-       فایروس 
IMP7211                 

Galaxy            گد کسی IMP7240                 

Rakhsh              رخش AFG0127                 

Double Red Delicious            دبد رید

                 AFG0109 دیلیشیز 

Lebnani Sorkh    - لبنانی سرخ AFG0108                 

Lebnani Zard- لبنانی زرد AFG0107                 

Fuji            -فوجی IMP7237                 

Heise-Fuji Benishogun هسی فوجی بینی شو

                 IMP7210 گن

Red Chief              رید چېف AFG0101                 

Cripps Pink-     کرسب پینگ AFG5036                 

Blushing Golden -گولدن دیلیشیز AFG0102                 

Golden Delicious Starkspur  گولدن دیلیشیر

                 IMP7207 ستارک سپر
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APPLE 

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 for each member of the group is given below; 

FUJI GROUP; 

 The 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 are used for 

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

The variety Heise-Fuji Benishogun is newly introduced in a few 
MSNs. Many fruit lovers love the crisp juicy and very sweet taste of 
the Japanese apple Fuji. However Fuji has too long of a ripening 
season. It has a beautiful red color and outstanding flavor and 

ripens almost a month before Fuji. It blooms mid-season. 

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 

Red Chief GROUP; 

Red Chief is a variety of intense red colour, 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, stewed, cooked and roasted. It is available in the 
markets in September and it is sold, keeping all its quality, until 

June. 

 مڼه

 وارد شوي یا بهرنی ورایټي  ګانی 

دا ګرو  د فوجی ، هسی، فوجی بینی شوگن، انا، ډبد ریډ ډیلیشیز، ریډ چېف ، سټرن 

، تریکو گاال ، میتچېگد موندیاد گاال، موتسو ، رویاد گاال ، فایروس، گدکسی ، 

د . کرسب پینک ، بلوشینگ گولډن او گولډن ډیلیشیز ستارک سپر څخه جوړ شوي دي

دی ګرو  ټولی ورایټي  ګانی د امریکا د متحده ایاالتو یا اروپا څخه راوړد شوي 

 . د دی ګرو  د هر غړی لپاره لڼد تفصید الندې ورکود کېږي. دي

 فوجی گروپ 

فوجی ورایټي  د دو امریکایې کدسیکو مڼو د دوه رګه کېدو هر یو ریډ ډیلیشیز او 

څخه ۰۳د فوجی ورایټي  په سلو کې د .  ویرجینا رالس جینت څخه منځ ته راغلي ده

برخو پورې قندی مواد لري او دا د دی سبب شوي دی چې فوجی مڼه د  ۰۲تر 

 . موجودو مڼو په منځ کې د ډیرو خوږو مڼو څخه ده

فوجی .  فوجی مڼی مېوه غټه او د زیات وخت لپاره نسبت نورو نوعوته  ساتد کږید 

 . میاشتو پورې ساتد کېدلی شي ۲څخه تر  ۳مڼه د سړی خونی تر شرایطو الندی د 

د فوجی میوي دی .  د میوي ظاهري بڼه یی سره روښانه لیکه دار او مخ یی ژیړ دی

د فوجی مڼی .  تکیب له نظره لګ څه کلکه شربت لرونکی او تخم یې کوچنۍ دی

داخلي  برخه سپینه کریمی، کرپنده او خوند یې خوږ لکه تازه شربت چې د میوي 

 .  څخه ایستد شوي وي

فوجی مڼه په عمومي ډود ګرده، اندازه یې د منځنۍ څخه تر غټه پورې وي د تازه 

 . مصرف او همدارنګه د سدد ، کلچو او آیسکریم لپاره مناسبه ده

اکثره  مېوه . د هسی فوجی بینی شوگن ورایټي  نوي مورنیو قوریو ته معرفی شوي ده

. خوښوونکی جاپانی فوجی مڼی د ډیر خوږ خوند او د شربت لرو له کبله خوښوي

دا . حاد داچې  فوجی مڼه د میوې د پخیدو لپاره ډیر اوږده وده ایزه موسم ته اړتیا لري

ورایټي  ډیر ښکلي سور رنګ او خوند یې ډیر ښه دی ، تقریبآ یوه میاشت مخکې له 

د ګد کولو وخت یې نه ډیر وختی  نه ډیر نا وخته دی د ګد . فوجی مڼی څخه پخیږي

 . کولو وخت یې منځنی دی

 سترن گروپ 

د دی ورایټي  .  ده(  scab)مقاوم سکېب  xسترن مڼه دوه رګه د گولدن دیلیشیز 
کاد کې د داکتر فرانګ  ۰۳۲۱سرچینه د انګستان متحده سلطنت څخه ده چې په 

دا ورایټي  یا د .  دا ورایټي  ډیره جذابه مېوه لري.  الستون پواسطه منځ ته راغلي ده
دا ورایټي  په خپله ګرده القاح کېږي او .  تازه مصرف یا جوس لپاره ډیره مناسبه ده

دا ورایټي  ګرده ورکونکې په توګه د نورو ورایټي  ګانو . ډیر زیاد حاصد تولید وي
دا ورایټي  په عمومي ډود د ناروغۍ په مقابد کې مقاومت . سره یو ځای کرد کېږي

 . لري

 رید چېف گروپ 

رید چېف یوه داسی ورایټي  ده چې مېوه یې سور تیاره رنګ لري که څه هم  رنګ 

مېوې یې اوږده ، د مېوې په . یې یو ډود نه دی او د مېوې پوست یې روښانه دی

د دی . الندنی برخې کې ځینی قوي نښانی د غوږ نرمی پیڅکې په ډود وجود لري

دا . ورایټي  مېوه ښه بوی لري، مېوه یې خوږه، نازکه او غوښنه برخه یې کلکه ده

 . مېوه په تازه ډود ، پاخه او په اور سره کولو ډود مصرفېږي

د دی ورایټي  مېوه د ټولو . دا مېوه د لړم په میاشت کې په مارکېت کې موجوده وي

 . سره د غبرګولی تر میاشتی پورې ساتد کېدای شي( خوند، رنګ او بوی) خواصو

Saturn Fuji سترن  فوجی 
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RED & GOLDEN 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 color is red while flesh is white. 
Consumers in Afghanistan like it for fresh consumptions. It is 

resistant to cedar apple rust, mildew, fire blight while susceptible to  

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. 

 

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. 

 د رید او گولدن دیلیشیز گروپ 

یو د ډیرو . د رید دیلیشیز مڼه په محلی توګه هم د سری لیبنانې مڼی په نامه یادیږي

مشهورو ، مزه داره او  روښانه سور رنګ لرونکي د امریکایې مڼو د ورایټي  ګانو 

حاصد یې ډیر ، د ګد کولو وخت یې منځنۍ ، په خپله ګرده باندی القاح . څخه ده

د میوي رنګ یې سور ، حاد داچې د . کېدونکې او د ونی بدني وده یې منځنۍ ده

په افغانستان کې یې مستهلکېن د تازه خوړلو لپاره . میوي غوښینه برخه یې سپینه ده

 . خوښوي

ناروغیو په ( آتشک  ) د مڼو دا ورایټي  د مڼو د سرخی ، سپیرغوږی ، سوځیدنی 

د گولدن دیلیشز مڼه چې د ژیړی لیبانې مڼی په نامه یادیږي  . مقابد کې مقاومت لري 

د شلم قرن یو د ډیرو مهمو ورایټي  ګانو د ډلی څخه ده، هم تجارتی مڼه چې خپد 

 . ځانګړی امتیاز لري او د نسلګیری مواد د نورو ورایټي  ګانو لپاره کېدالی شي

دا ورایټي  د ویر جینا د . دا ورایټي  کله چې په کور کې کرد شوي وي ښه خوند لري

د میوي رنګ یې . غرب قسمت د امریکا متحده ایاالتو څخه یې سرچینه اخیسته ده

 . د مېوې د غوښینی برخې رنګ یې سپین تر شنه روښانه، ژیړ یا کریمی دی. ژیړ دی

د غوښینی برخې داخلی اجزا یې . وي( معموآل منځنۍ) د مېوې اندازه یې بدلیدونکې

د مېوې غوښینه برخه شربت لرونکي او دتازه خوړلو . کرپندوکی او ماتیدونکې دی

حاصد یې ډیر نسبتآ په خپله ګرده القاح . دا ورایټي  ډیر نا وخته پخیږي. لپاره ښه وي

 . کېږي او د نورو ورایټي  ګانو لپاره ښه ګرده ورکونکې ده

 .د منو هغه ګروپ چی د سړی هوا اړتیایی لږه ده 

وختي پخیدونکې ورایټي لکه . انا د مڼو هغه ورایټي ده چې د سړی هوا اړتیا یې لږ ده

ساعتونو څخه لږ  ۱۱۱د سړی هوا اړتیا یې د . د گولدن دیلیشیز ورایټي  په ډود ده

د افغانستان په شرقی والیتونوکې د دی ورایټي  وده او تولید ښه نتیجه ور کړي ده . ده

او هغه وخت بازار ته راوځي چې نوری محلی ورایټي  ګانی په بازار کې وجود 

 . دا ورایټي  ډیر حاصد ورکوي او په خپله ګرده القاح کېږي. نلري

       

ANNA Lebnani Zard   انا  لبنانی زرد 
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GALA GROUP; 

This group consist of 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. 

Mitchgla Mondial Gala vigour 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 : Idared, Cox’s Orange Pippin, Golden Delicious, 

Granny Smith, Elstar, Gloster, Red Delicious, Fuji, Braeburn, 

Florina, Akane 

Chilling requirements: same as Gala standard Shape : the fruit is 

truncated conic, half elevated, very regular and ribbed like the 

original variety. 

Colour : MONDIAL GALA Mitchgla 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. 

 د گاال گروپ 

ګاال د مڼو یو د هتغته .  دی یدا ګرو  د وختي پخیدونکو ورایټي  ګانو څخه جوړ شو

ورایټي  ګانو څخه ده چې په پراخه پیمانه کرد کېږي ، ګاال خوږه خوندور او مېوه یې 

 . د اوږدی مودی لپاره چې کېفیت یې  هم ښه وی ساتد کیدالی شي

ګاال د لتومتړۍ .  ترمنځ دوه رګه ده   Kidd’s Orange Redګاال مڼه د ژیړ بیروتی او 

 . کاد کې معرفی شوه ۰۳۲۳ځد لپاره د نوی زیدند څخه په 

د تازه خوړلو . د دی ورایټي  مېوه خوږه ، غوښنه برخې یې کریمی او ژیړ رنګ لري

 . لپاره فوق العاده ښه ده او د پخولو د زیاتو موخو لپاره استعماد کېدالی شي

د گدکسی گاال مڼی اندازه منځنۍ ، جوسی او غوښنه برخې یې په منځنۍ ډود کتلتک 

دا ورایټي  ډیر حاصد او د پخیدو وخت یې د وده ایزه موسم د منځنۍ څخه تر د . وي

 . موسم تر پایه پورې وي

د گدکسی ورایتټتي  .  د گدکسی مڼو د میوی مخ ژیړ ، سور تیاره لیکه دار رنګ لری

کتاد  ۰۳۲۳د رویاد گاال د طبعی ارثي تغیراتو په نتیجه کې منځ ته راغلي ده او پته 

 . کې وپیژندد شوه

 ۳۱وده ایزه خاصیت یې په سلو کې تر .  د میتچگاال موندید گاال بدني وده قوي ده

دا ورایټي  لکه . او د عمده ښاخونو زاویه ګانی یې غټي دی( خپور شوي)پورې تیت 

دا ورایټي  .  کلنو نودو باندي میوه کوي ۱څخه تر  ۰د ژیړی بیروتۍ مڼی په ډود د 

 ,Orange Pippin, Golden Deliciousډیر ښه ګرده ورکونکې د 

 Granny Smith, Elstar, Gloster, Red Delicious, Fuji, Braeburn, Florina, 

Akane  ورایټي  ګانو لپاره ده. 

د مېوې شکد . د سړی هوا اړتیا یې د گاال د ورایټي  په ډود ده: د سړی هوا اړتیاوي

یې لنډ مخروطی، څه نا څه غټ، ډیر منظم او داخلی برخه یې زیږه، لکه د لومړنی 

 . ورایټي  په ډود دی

د  موندید گاال میتچگد میوه لیکه دار، ډیر ښکلي روښانه سورتیزرنګ چې :    رنګ

د لومړۍ یا اصلی .  د مېوې مخ یی ژیړ نارنجی رنګ پوښلي دی ۲/۲څخه تر  ۱/۲

 . ورایټۍ په پرتله یی رنګ  ډیر ژور او روښانه دی

Royal Gala روید گاال 
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Flesh : 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. 

Harvest  is 10 to 15 days before Golden Delicious 

Storage : excellent storage until March at 2°C and until May in CA. 

Mondial Gala Mitchgla is usually consumed from September to 

March 

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

blight, oïdium and apple scab. The variety is early bearing with a 

precocious bud brake. 

A great variety, MONDIAL GALA Mitchgla is much more coloured 

than the standard Gala. Easy to handle, a controlled thinning is 

necessary in order to get a good fruit size. 

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 variety 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 subacid 
flavor and a fermented aftertaste. Shape is conic and fruits weigh 

0.35 to 0.4 pounds. 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.   

د دی مېوې غوښنه برخه کلکه ، شربت لرونکي، ژیړه، دخوړلو کېفیت : غوښنه برخه

د مېوې اندازه یې د لومړنۍ ورایټتي  پته .  یې کټ مټ د لومړنۍ ورایټي  په ډود دی

د متېتوې د .  ډود ده ، د مېوې اندازه یې منځنۍ تر غټه پورې او ډیر بدلیدونتکتې وي

 . ورځی مخکې د ژیړو بیروتی مڼوڅخه وي ۰۳څخه تر   ۰۱راټولو وخت یې د

درجو تودوخی کې د مارچ تر میاشتی او کتنتتترود  ۴دا مڼی د سانتی ګراد په : زیرمه

د موندید . اتموسفیر زیرمې کې تر می میاشتی پورې په ډیر ښه ډود ساتد کېدلی شي

 . گاال میتچېگد مڼه همیشه د سپتمبر څخه تر مارچ میاشتو په موده کې مصرف کېږي

ناروغۍ ( آتشک)د دی ورایټي  ونه منځنۍ ، د سوزیدو. حاصد یې ډیر او با ثباته دی

  ،oidium  دا ورایټي  وختي ګد کوي او . ، او د مڼو د جرب په مقابد کې حساسه ده

موندید گاال میتچگد  ورایټي  د معیتاری  گتاال .   ډیره ښه ورایټي  ده. وختي پخیږی

دا مېوه په اسانی سره تنظیم کېدلی شي ،  منزم . ورایټي  په پرتله ډیر زیات رنګ لري

 .ړنګی کولو ته اړتیا لری تر څو میوه یی ښه او مناسب سایز غوره کړی

مڼو ترمنتځ دوه رګته ده او پته   Kidd's Orangeمڼه د ګولډن ډلشیز او رویاد گاال د 

دا مڼه پته وده ایتزه متوستم کتې .  کاد کې په نوی زیدند کې منځ ته راغلي ده ۰۳۲۱

 . پید یې د زمری د میاشتی په منځنۍ وخت کې دي مېوې پخیدووختی پخیږی او د 

دا ورایټي  د شربت لرونکو مڼو څخه ده چې په تازه ډود مصرف کېږي ، په کلچو ، 

د .  پای او نورو مساله جاتو کې استعماد ېږي او هم په سدد کې تری استفتاده کتېتږي

رویاد گاال مڼه تر منځنۍ اندازه پورې وده کوي ، شکد یې ګردی ، سری لیکتې  او 

 .  الندنې برخې یې ژیړ رنګ لري

د مېوې رنګ د میوي د عمر څخه نماینده ګی کوي د هغه ځتایته چتې ستور روښتانته 

رنګ د هغه نماینده ګی کوي چې مېوه وختی راټوله شوي او سور تتیتز رنتګ د دی 

لپاره پر ونی بتانتدی پتاتته شتوي او پته (  موده) نماینده ګی کوي چې مېوه د ډیر وخت

 . بشپړه توګه پخه شوي وی

 پینگ لیدی گروپ 

د پینگ لیدی مڼه د کریسب پینگ په نوم هم یادیږي یوه ډیر با ارزښته او ښګلی متڼته 

دا د مڼو ورایټي  د استرا لیا په غربی برخې کې منځ تته راغتلتي  او د بتیتروتتی .  ده

 .ژیړی مڼی او ویلیم لیدی ترمنځ دوه رګه ده

د دی مڼو د غوښینی برخې رنګ سپین او ډیر ښه خوند یې د قندی او تیزابو موادو د 

دا به ډیر عالي وي چې دا مڼه په تازه ډود وخوړد شي او دا مڼه . موازنی له امله دی 

 . ډیره خوږه ده اود ډوډوي وروسته د خوږو موادو په څیر خوړد کېږي

 د بلوشینگ گولدن او گولدن دیلیشیر ستارک سپر گروپ 

مېوه یې ژیړ .  په افغانستان کې د بلوشینگ گولدن ورایټي  ډیر حاصلخیزه ورایټي  ده

د مېوې سطحه د نارنجی ګدبي رنګ پواسطه پوښد شوي  ۳۱رنګ او په سلو کې تر 

زیږ موم لرونکي پوست لري ، د سولیدلو په مقابد کې مقاومت لري او د زیرمې .  ده

غوښنه برخه یې روښانه ژیړ سپین رنتګ او ختونتد . په شرایطو کې نه ګونجی کېږي

یې څه نا څه تیزابی او وروسته د خوړلو د مېوې خوند تر یو مودې پتورې پته ختولته 

پونډ  ۱۱.۲۱څخه تر  ۱.۱۳د مېوې شکد یې مخروطی او وزن یې د . کې پاته کېږي

 . د مېوې بشپړ خوند په زیرمتون کې الس ته راځي . پورې وي

د گولدن دیلیشیز ستارک سپر ورایټي  د گولدن دیلیشیز مڼو څخه د ناګهانی تغیراتو په 

د گولدن دیلیشیز مڼه د گولدن گریمس مڼو د تخم څتخته د . نتیجه کې منځ ته راغلي ده

دا ورایټي  پته .  امریکا متحده ایاالتو د ویرجینا په غربی برخې کې منځ ته راغلي ده

د دی مڼی د مېتوې غتوښتنته بترخته کترپتنتده او شتربتت .  کاد کې معرفی شوه ۰۳۱۱

 . مېوه یې خوږه او مخصوې خوند لري. لرونکي ده

Pink Lady                            پینگ لیدی Blushing Golden         بلوشینگ گولدنMONDIAL GALA                        موندید گاال

http://www.ehow.com/list_7577140_gala-apple-varieties.html
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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. 

Piros is a high-quality top grade among the summer varieties with 
ripeness for consumption of minimum 3 weeks. It is characterised 
by a very low pre-harvest fruit fall, uniform ripeness and regular 

yield.  

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 

Medium early, like James Grieve, long-lasting, very high regular 
blossom beset, somewhat frost-sensitive, diploid, good pollinators 

are Golden Delicious, Pinova, Retina. 

fruit ripe for picking: end of July/early August; ripe for consumption: 

minimum three weeks from harvest 

fruit medium-sized, high-built, somewhat ribbed, slightly 
asymmetric, fruit skin greenish-yellow with sunny-sided bright red, 

flamed cheek, heavy pruinose 

soft up to medium firm (to the bite), bright yellow fruit pulp, 

somewhat sensitive to pressure due to fine cellularity 

fine fruity aroma, crisp, balanced sweet and sourish 

slightly slow onset, but later high, regular yield 

 

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  

Color: Nazak Badan has a very beautiful deep red striped blush 

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

Flesh: loose and soft, less juicy, white, good for fresh consumption. 

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

medium, very homogenous. 

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

Mutsu                               موتسو Nazak Badan                         نازک بدن
Mutsu                                                      موتسو

 د موتسو گروپ 

د موتسو مڼه د گولدن دیلیشیز او ایندو مڼو ترمنځ د دوه رګه کېدو څخه الس ته راغلي 

 . کاد کې منځ ته راغلي ده ۰۳۱۱سرچینه یې جاپان او په . ده

ځینی وختونه دا مڼه د کرسپین مڼی په نامه هم یادیږی ، ولی ډیره زیاته اندازه د 

د موتسو مڼه په ډیره زیاته اندازه د سیدار شربتو او . موتسو مڼو په نامه مشهوره ده

او کرپنده دی او د ( تروش) د دی مڼو خوند تریو . مساله جاتو لپاره سپارښت کېږي

فایروس د دوبی د ورایټي  ګانو په مڼو کې ډیر ښه مڼه . تازه خوړلو لپاره ډیره ښه ده

 . اونیو څخه په لږ وخت کې پخیږی ۱ده او د 

د دی ورایټي  خصوصیات دا دی چې مېوه یې د راټولولو مخکې نه لویږی ، مېوه یې 

ونی یې په تدریجی شکد ورو ورو قوي . په یو شان پخیږي او حاصد یې منظم دي

وده کوي ، د ونی سر یې حرمی ډوله چې د څوکې غلبه نلري ، ډیره ایله یا سوسسته، 

کښته ښاخونه ، ډیر کوچنۍ ښاخونه، د میوي منځنۍ قوي نودې چې د پاڼو پواسطه 

د ګد کولو وخت . احاطه شوي دي ، د دی ورایټي  د ډیرو عمده خصوصیاتو څخه دي

یې منځنۍ ، لږ څه وختی لکه د جمیز گیراوي مڼه ، دا مڼه اوږد عمر لري، ډیر ګلونه 

تولید وي او منظم حاصد ورکوي، کله نا کله د پسرلی د یخني په مقابد کې حساسه ، 

 . لپاره ښه ګرده تولیدونکې ده  Pinova, Retinaدیپدید ، د گولدن دیلیشیز ،  

د میوي د راټولولو وخت یې د چنګاښ د میاشتی په پای یا د تلی د میاشتی په لومړنیو 

اندازه یې . کښې دی، لږ تر لږ دری اونۍ د راټولولو څخه وروسته د خوړلو وړ وي

منځنۍ ، عالي شکد ، ځینی وختونه موازی ، تر یوه اندازې پورې مناسبه ، د مېوه 

ژیړ او هغه برخې چې لمر سره مخامخ وي  روښانه  سور  -پوست یې روښانه شین 

 . رنګ او ښکلي چهره لري

، د مېوي ( د خوړلو په وخت کې ) څه نا څه کلکه  -د مېوې غوښنه برخه نازکه 

شیره یا عصاره روښانه ژیړ رنګ درلودونکې، مېوه کله نا کله لږ څه فشار چې د 

مېوه ښه خوند او خوشبو وي، کرپنده، د . مېوې پر حجراتو باندی راشي حساسه وي

ورو ورو پر حاصد .  قندی موادو او تیزابی موادو ترمنځ ښه موازنه وجود لري

 . راځي ، مګر حاصد یې په پای کې زیاد او منظم وي

 محلی ورایټي  ګانی 

  د نازک بدن گروپ 

د نازک بدن ورایټي  چې وختي پخیدونکې ورایټي  ده او په افغانستان کې ډیر وختي  

وده ایزه خصوصیات یې څه نا څه ایله یا تیت او د ښاخونو زاویه ګانی یې . پخیږی

د . د مڼو دا ورایټي  په خپله ګرده القاح کېږي او زیات حاصد تولید وي. غټي دی

 . سړی هوا اړتیایی لکه د گاال د مڼی په شان ده

نازک بدن مڼه ډیر ښګلي سور تیز لیکه دار رنګ چې د مېوې د سطحی د :  رنګ

د مېوې غوښینه برخه یې نازکه . برخه یې پوښلي ده ۴/۲نارنجی رنګ د  -پوست ژیړ

 . او سوسسته، لږ څه شربت لرونکي، سپینه، د تازه خوړلو لپاره ښه ده

د مېوې اندازه یې د لومړنی یا اصلی ورایټي  په شان ده ، دمېوې اندازه یې : اندازه

 . منځنۍ ، ډیره یو بد ته ورته وي -کوچنۍ 

. د راټولولو وخت یې د جوالی د میاشتی د پید څخه  تر نیمایی پوری دی: راټولونه

 .ښه بازار او په لوړه بیه خرڅیږی
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RAKHSH GROUP; 

Rakhsh is one of the famous cultivar grown in Badakhshan 
province of Afghanistan. Its vigorous and strong. Its growth habit is 
spread with opened angles within branches. The tree produces 

pleasant smell during fruiting. The trees are high yielding.  

Colour : 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 : soft flesh, less juicy, white, the eating quality are the same 

than the original variety with a  taste 

Size : The fruit size is medium to big. 

Harvest : Mid-august in Badkhshan province 

Storage: fruit matures mid-August and can only be stored for 2 to 3 

weeks under special conditions.  

The variety widely grown in Afghanistan is Double Red Delicious. 
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 America. 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, and is often used for decoration. The bloom time is mid-April 

while fruit ripening time is mid-September. 

 

  

Rakhsh   رخش مڼه  

 د  رخش گروپ

رخش مڼه یو د مشهورو ورایټي  ګانو څخه ده چې د بدخشان په والیت کې کرد 

د ونی وده یې ایله یا تیته او د . د دی ورایټي  بدني وده ډیره زیاته او قوي ده. کېږي

ونه د مېوې د تولید په جریان کې ښه د خوښی وړ . ښاخونو زاویه ګانی یې زیاتی دي

 .  د ددی ورایټي  ونی په ډیره زیاته اندازه حاصد تولید وي. بوي تولید وي

 -رخش مڼه ډیر ښګلي سور تیز لیکه دار رنګ لري چې د مېوې  مخ یی ژیړ:  رنګ

( اصلی)د لومړني . برخی پورې پوښلي دی  ۲/۲څخه تر  ۱/۲نارنجی رنګ د 

 . ورایټي  په پرتله ډیر تیز او روښانه رنګ لري

غوښینه برخه یې نازکه ، لږ څه شربت لرونکي ، سپینه ، د خوړلو : غوښینه برخه 
 . کېفیت یې لکه د لومړنۍ یااصلی ورایټي  په شان دی

 .د مېوې اندازه یې د منځنۍ څخه تر غټی پورې وي: اندازه 

 .د دی ورایټي  د راټولولو وخت په بدخشان کې د زمری میاشتی نیمایی دی: راټولول 

دا مېوه د زمری په منځنۍ وختونو کې پخیږي او تر خاصو شرایطو الندې د : زیرمه  
 . میاشتو پورې زیرمه کېدالی شي ۱څخه تر  ۴

د مڼو هغه ورایټي  چې په ډیر زیاته اندازه په افغانستان کې کرد کېږي عبارت له دبد 

د ډبد رید دیلیشیز مڼه د ریډ ډیلیشیز د ناګهانی تغیر څخه منځ ته . رید دیلیشیز څخه ده

د ډبد ریډ ډیلیشیز مڼی خوند او داخلی . راغلي ده چې رنګ یې ډیر تیز سور دی

 .   برخه یی مورنی مڼی ته ورته دی

د ریډ ډیلیشیز مڼه یو د مشهورو خوړنکو مڼو څخه ده چې په ډیره زیاته اندازه د 

د ریډ ډیلیشیز مڼه لکه د مڼو د نورو ورایټي  . امریکا متحده ایاالتو کې کرد کېږي

مېوه یې کلکه ، د مېوی . ګانو په شان په تصادفی ډود د تخم څخه منځ ته راغلي ده

په ( لبه)د غوږ نرمی پیڅکې په شان ۳پوست یې سور ، سری تیزی  لیکې لري او 

د ډبد ریډ ډیلیشیز مڼی غوښنه برخه سپینه، ښه . الندني برخه کې د مېوې وجود لري

دا ورایټي  ډیر ښه ساتد کېدلی شي او اکثره د ښګد . بوي او خوږه ده او کرپنده ده

د دی ورایټي  د ګد کولو وخت د اپرید د میاشتی منځنۍ . لپاره ورڅخه استفاده کېږي

وختونه دی ، پداسی حاد کې چې د مېوې د پخیدو وخت یې د وږی د میاشتی منځنۍ 

 .  وختونه دی
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Apple Rootstocks 

 
M9 
 
Originated from seedling of the French cultivar “Paradis Jaune de 
Metz” released in the market in 1930. 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. 

 د مڼو نیله بوټي

 نیله بوټي  د ام 

نامه    ”Paradis Jaune de Metz“دا د مڼو نیله بوټي د فرانسوي ورایټي  چې د 

. کاد کې مارکېت ته وړاندی شو ۰۳۱۱تخم څخه منځ ته راغلي دي او په یادیږی د 

 . بدني قدرت یې کمزوری او وده ایزه خاصیت یې منځنی دي

د ریښو سیستم یې ډیر تیت یا خپور ندی، سطحی ، ابتدایې نازکو او د ویښتانو په ډود  

دا نیله بوټي د سطحی ریښو د لرلو په خاطر په خاورو .  ریښو څخه جوړ شوي دی

دا نیله بوټي په اسانی .  کښې ټینګ کېدالی نشي او د ټینکېدو لپاره پایه ته اړتیا لري

 . سره تکثیر کېدالی شي( ګونډه کولو ) سره ریښي تولید وي او د معمولی لیرنګ 

دا نیله بوټي په حاصلخیزو ، د .  دا نیله بوټي د کلکو قلمو پواسطه تکثیر کېدالی نشي

په وچو ، وزمینو او یا .  نفوذ وړ خاورو او منظم ډود اوبو لګولو ته اړتیا لري

هغه ونی چې پر دی نیله بوټي باندي .  مرطوبو خاورو کښې ښه فعالیت کوالی نشي

پیوند شوي وي وختي ګد کوي او ونه یې د ژمی د سړی هوا په مقابد کې حساسه 

، د مڼو د پنبی د سپږۍ په مقابد کې  Crown gallدا نیله بوټي د سوزیدو، .  وي

 Collarپه منځنۍ اندازه د مڼو د جرب ناروغۍ په مقابد کې حساس او د . حساسه ده

rot د پیوند مطابقت یې د مڼو د عمده ورایټي  ګانو سره .  په مقابد کې مقاومت لري

ډیر وختي پر حاصد راځي ، تولید او د تولید موثریت یې خورا ډیر .  ډیر ښه دي

هغه مېوې چې پر دی نیله بوټي باندی پیوندي شوي وي هڅه کوي چې .  زیات دی

په هغه ګنو ونولرونکو باغونو کې چې خاوره یې .  مېوه یې وختي یا ژر پخه شي

حاصلخیزه او خړوبیږی، که چېری د مڼو داسی ورایټي  ګانی چې منځنۍ یا قوي وده 

د هغو ورایټي  ګانو سره چې .  ولري پر نوموړی نیله بوټي پیوند شي مناسب دی

 . کمزوری وده لري حتی په حاصلخیزو او هموارو خاورو کښې مناسب ندی

 نیله بوټي   د ب 

ترمنځ دوه “  M8 x Red Standardاو معیاری سری مڼی یا  ۲دا نیله بوټي د ام 

د ژمی د یخني په مقابد کې مقاومت لري او سرچینه . رګه کېدوڅخه منځ ته راغلي ده

نیله بوټي په پرتله ټیټ او  ۳نیله بوټي قد د ام  ۳په عمومي ډود ، د ب . یې روسیه ده

 . حاصد یې څه نا څه ډیر دی

د ټیټ قد نیله بوټي چې د یخني په مقابد کې مقاومت لري انتخاب شوي دی  ۳د ب 

د ناروغۍ په مقابد (  آتشک)نیله بوټي د سوزیدو ۳لومړني نتیجې داسی ښیی چې ب 

 . په شان حساس دی ۳کې لکه د ام 

باندی پیوند شوي دي د  ۳په هر حاد تجربو داسی ښودلي ده هغه ونی چې پر ب 

ناروغۍ په مقابد د بد هر ټیټ قدی نیله بوټي په پرتله ډیر ژوندی (  آتشک)سوزیدو

 .  پاته شوي دي

ناروغۍ په (  آتشک)نیله بوټي د انساجو دعمر د اوږدوالي   له کبله د سوزیدو ۳د ب 

نیله بوټي د ټینکېدو او تکیه کولو لپاره پایی ته  ۳د ب .  مقابد کې ډیر مقاومت لري

( Collar rot)نیله بوټي د ژمی د سړی هوا او کالر رات  ۳د ب .   اړتیا شته دی

په لږ اندازه د سپیر غوږی . ناروغۍ یا د ساقی خوساکېدنی په مقابد کې مقاومت لري

دا نیله بوټي د .  او د مڼو د جرب په مقابد کې مقاومت لري  Powdery mildewیا

 . ناروغۍ په مقابد کې حساس دی( آتشک)ټولو خاورو لپاره مناسب دی ولی د سوزیدو

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

ټیټ قدی نیله بوټی ۳د ام    نیله بوټی ۳د ام  نیله بوټی  ۳د ب  
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M26 

Hybrid of the rootstocks “M16 x M9”, commercially introduced in 1959. 

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 ). M26 

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 MM106 and is therefore suitable for 

medium-low density orchards. Due to its low sensibility to collar rot could 

be used as alternative to MM106. However it is too vigorous for high 

density orchards. 

 

 

 

M 7                                         ۲ام  M 26                                                ۴۲ام  M 7                                                    ۲ام  

  نیله بوټي ۶ ام  د 

ترمنځ د دوه رګه کېدوڅخه  ” M 16 x M 9“یا  ۳م ۰او  ۰۲دا نیله بوټي د ام  
د دی نیله .  کاد کې معرفی شوي ده ۰۲۳۳منځ ته راغلي او په تجارتی شکد په 

د نیله بوټي په پرتله قوي او وده ایزه خاصیت یې منځنۍ  ۳بوټي ونی لږ څه د ام 
 . دي

د .  ښاخونه یې مستقیمه وده لري ، سور نصواري او په منځنۍ اندازه ویښتان لري

نیله بوټی په پرتله ښه انکشاف   ۳ریښو سیستم یې قوي او په عمودې شکد یې د ام 

 . کړي دي

دا نیله بوټي په دوامداره توګه په خاورو کښې نه ټینګېږي ، د خاورو د شرایطو 

د دی نیله بوټي ونه څه نا څه سکرونه .  سره مطابق ښایې پایه ته اړتیا ولري

د دی نیله بوټي د ریښو د تولید اندازه ډیره زیاته ده او په ډیر .  تولید وي(  بچکی)

د کلکو قلمو .  په  سیستم  سره تکثیر کېږي(  ګونډه کود)اسانی سره د لیرنګ 

پواسطه د ریښو تولید یې مناسب دی پداسی حاد که چې د کوچنۍ تکثیر پواسطه 

 . یې ډیرونه په منځنۍ اندازه ده

 Grannyد مطابقت د نشتوالی ستونزی ښایې وجود ولري د مثاد په توګه 

Smith   اوImperatore  دا نیله بوټي قوي  او . ښایې د مطابقت نشتوالی وښیی

 . خاورو کې ښه وده کوالی نشي  asphicticد نفوذ وړ خاورې خوښوي او په 

د ونی وده . دا نیله بوټي تر یوي اندازې پورې د وچکالي په مقابد کې مقاومت لري

غوټه تولید شي ، د تنی او ښاخونو وده غیر منظمه   burrپه هغه حالت کې چې د 

 . دا نیله بوټي د منځنی ګنوونولرونکو باغونو لپاره مناسب دی. کېږي

 نیله بوټي  ۷د ام 

د دی نیله بوټي جینوتای  معلوم ندی او سرچینه یې انګلستان دی چې د جګړو څخه 
د دی نیله بوټي ونی په منځنۍ اندازه قوي ، ښاخونه یې .  مخکې منځ ته راغلي ده

مستقیمه وده کوي او د دو بندونو ترمنځ فاصله یی زیاته ده او سور نصواري رنګ 
ریښي یې قوي او ونه په خاورو کښې ښه ټینګه . د پاڼو زخی یې کوچنۍ دی. لري

 . ساتدی شي

ونی د خاورو په ټولو .  تولید معمود دی(  بچکیو)په دی نیله بوټي کې د سکرونو 

او مرطوبو خاورو  asphicticانواعو کې توافق حاصلوالی شی خو په وزمینو 

 ۳نیله بوټي د ژمی د سړی هوا په مقابد کې د ام  ۲د ام .  کې توافق کوالی نشي

ناروغۍ او د  Crown gallدا نیله بوټي د .   نیله بوټي په پرتله ډیر مقاومت لري

 Collar rotدا نیله بوټي د کالررات . سپږۍ په مقابد کې حساس دی ایزه مڼی پنبه

 .   ناروغۍ په مقابد کې مقاومت لري( آتشک)او سوزیدو

نیله  ۲د ام .  دا نیله بوټي د مڼو عمده ورایټي  ګانو سره د پیوند ښه مطابقت لري

بوټي حاصد زیات، وختي پر حاصد راځي او یو دهغه نیله بوټو څخه دی چې په 

 .  د میوي اندازه او کېفیت یې ښه دی. منځنۍ اندازه قوي وده لري

نیله بوټي په اندازه قوي ونی تولید وي ځکه نو د  ۰۱۲نیله بوټي د ام ام  ۲د ام 

څرنګه چې دا نیله بوټي . متوسطو ګڼو ونولرونکو باغونو جوړولو لپاره مناسب دی

ناروغۍ په مقابد کې لږ څه حساس دی کېدالی شي د ام  Collar rotد کالر رات 

مګرد دی نیله بوټي بدني وده د .  نیله بوټي پر ځای تر استفاده تری وشي ۰۱۲ام 

 . ډیرو ګنو ونولرونکو باغونو لپاره قوي دی
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MM106   

Hybrid of “Northern Spy x M1”, commercially introduced in 1952. 

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. MM106 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. MM106 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. MM106 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 Merton793”, commercially introduced in 

1953. 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. MM111 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 MM111 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. 

 نیله بوټي ۱۱۶د ام ام 

ترمنځ د دوه رګه کېدوڅخه منځ ته   ,”Northern Spy x M1“دا نیله بوټي د  

د دی نیله بوټي بدني وده . کاد کې معرفی شوي دی ۰۳۳۴راغلي او په تجارتی شکد په 

ریښی یې په افقی . منځنۍ لوړه د ودې خاصیت یې مستقیم او د چوکات ښاخونه تولید وي

او عمودې ډود سره ښه وده کوي ، دا نیله بوټي په خاورې کښې ښه ټینګېږي او پایه ته 

 . اړتیا نلری

غوټی تولیدیی ډیر  burrتولید لږ او په بیخ کې د (  بچکیو)د دی نیله بوټي د سکرونو

او د رومی بادنجانو د ( collar rot)نیله بوټي د کالر رات  ۰۱۲د ام ام . خطرناکه وي

نیله بوټي د  ۰۱۲ام ام .  نقط لرونکو ویروسی ناروغۍ په مقابد کی ډیر حساس دی

دا نیله بوټي د مڼی د پنبه . او د مڼی د جرب په مقابد کې لږ حساس دی( آتشک)سوزیدو

دا نیله بوټي د خاورو په ټولو ډولونو کې توافق .  ایزه سپږۍ په مقابد کې مقاومت لري

اومرطوبو خاورو په مقابد کې څه نا څه مقاومت  asphicticکوالی شي، مګر ، د 

نیله بوټي په پرتله په ریګی خاورو کې یې بدني وده   ۲نیله بوټي د ام  ۰۱۲د ام ام . لري

د دی نیله . د دی نیله بوټي د پیوند مطابقت د ټولو عمده ورایټي  ګانو سره ښه دی. لږ ده

 . بوټي د ونی بدني ودی موده اوږده وي او پاڼی یې نا وخته توئیږی

ناروغۍ په (  آتشک)د پانو وروسته توئیدد ښایې ونه د ژمی د سړی هوا او د سوزیدو

د میوي . ونه یی منځنۍ بدني وده لري او وختي پر حاصد راځي. مقابد کې حساسه کړي

 . اندازه او کېفیت یې د نورو قد ټیټو نیله بوټو په پرتله لږ دی

دا نیله بوټي د منځنی ګنو ونولرونکو باغونو، د هغه ورایټي  ګانو سره چې ټیټه وده لري 

نیله بوټي د رید  ۰۱۲د ام ام . یا په عمومي ډود بدني وده یې قوي نه وي سپارښت کېږي

څرنګه چې دا نیله .  ډود مڼو لپاره مناسب دی(  red delicious type)دیلیشیز 

بوټي د کالر رات ناروغۍ په مقابد کې حساس دی، دا د ډاډ وړ نده چې پر دی نیله بوټي 

 . باندی پیوند شو ونو باغونه په درو یا مرطوبو خاورو کې جوړ شي

 نیله بوټي 111د ام ام 

ترمنځ د دوه    ,” Northern Spy x Merton793“نیله بوټي د  ۰۰۰د ام ام 

د .  کاد کې معرفی شوي دی ۰۳۳۱رګه کېدوڅخه منځ ته راغلي او په تجارتی شکد په 

ښاخونه یې .  دی نیله بوټي د ونی بدني وده ډیره قوي او مستقیم نمویی خاصیت لري

 . مستقیمه وده لري او د ښاخونو رنګ یې روښانه نصواري او ویښتان لري

د ریښو سیستم یې ښه انکشاف کړي د ونی د ټینګیدو ښه سیستم منځ ته راځي او پایه ته 

دا نیله بوټي د ریښو د تولید ډیر ښه ظرفیت لري او په ډیر اسانی سره د . اړتیا نشته ده

ډوله لیرنګ او نیمه کلکو (mound and trench layering)تپه ای او لښتی 

نیله بوټي د خاورو په بیدبیلو ډولونو  ۰۰۰د ام ام . قلمو پواسطه سره تکثیر کېدالی شي

دا نیله بوټي د اوبو د .  په تیره بیا په وچو او اهکې خاورو کې په ښه ډود مقاومت لري

ډنډ کېدو په مقابد کې په منځنۍ اندازه حساس  دی مګر د ژمی د سړی هوا په مقابد کې 

 . مقاومت یې ډیر دي

(        آتشک)او سوزیدو(  Phytophtora cactprum)دا نیله بوټي د کالر رات 

(Erwinia amylovora  )دا نیله بوټي د .  ناروغۍ په مقابد کې لږ حساسیت ښی

دا نیله بوټي د هغو ورایټي  ګانو لپاره . مڼو د پنبه ایزه سپږۍ په مقابد کې مقاومت لري

( بدني وده یې لږ وي )  چې په مشخې ډود سره بدني وده یې لږ وي یا د سپر د نوع 

دا نیله بوټي د منځنۍ ګنو ونولرونکو باغونو جوړولو لپاره په .څخه وي سپارښت کېږي

للمی یا لږ حاصلخیزو خاورو ، غوڼدیو او غرنیزو سیمو کې چې خاورې یې کمزوری 

نیله بوټي په حاصلخیزو خاورو کې د معیاری ورایټي   ۰۰۰د ام ام . وي کرد کېدلی شي

 . ګانو لپاره چې باید کوچنۍ مېوې تولید کړي ډیر قوي دی او د باغ تنظیم ستونزمن کوي

MM 106                         ۰۱۲ام ام  MM 111                         ۰۰۰ام ام  MM 111                         ۰۰۰ام ام  
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Mitchgla Gala 

Anna 

Double Red Delicious 

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

Red Delicious 

Galaxy 

 رید دیلیشیز  میتچرال گاال

 گالکسی  دبل رید دیلیشز

د بادام باغ په څیړنیز فارم کې د ګاال یوه ورایټي  د راټولولو وروسته     
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Fuji Benishogun Red Chief 

Anna Mitchgla  Gala 

Pink Lady 

Blushing Golden 

Pink Leady 

Nazak Badan 

 فوجی بینی شو گن ریډ چیف

 میتچیرال گاال انا

 بلوشینگ گولدن نازک بدن

 پینگ لیډی پینگ لیدی 
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  کارکوونکې 

Organization Brief 

Afghanistan Almond Industry Development Organization (AAIDO) established on 1st 
December 2007, as a nongovernment national organization registered with the Min-
istry of Economy (Registration # 1366). AAIDO is formed by national experts, almond 
nursery producers, almond farmers, processors, and exporters to promote the al-
mond industry in Afghanistan.  

Mission Statement 

The mission of the Afghanistan Almond Industry Development Or-
ganization (AAIDO) is to link producers, traders, support businesses, 
NGOs and government into a collaborative effort to build the Afghan 
almond industry. 

Our Objectives:  

To increase the value/volume of Afghan almond sales by assist-
ing the Afghan industry to increase its productivity and deliv-
ery of quality products and services to its domestic and in-
ternational buyers. 

To promote the development of a support industry providing 
agricultural inputs, banking, insurance, marketing infrastructure and services focused on the almond indus-
try. 

To bring collaboration and coordination among the public and 
private sectors to remove barriers towards industry develop-
ment and create a supportive regulatory environment that 
encourages the growth of the industry. 

Our Target Local Markets:  

Balkh, Kunduz, Kabul, Ghazni, and Kandahar 

Our Target International Markets: 

India, Pakistan, Central Asia, China, Europe 

Our Target Production Area: 

Balkh, Samangaan, Kunduz, Sar e Pul, Ghorband, Kabul, Logar, 
Laghman, Ghazni, Zabul, Oruzgan & Helmand 

AAIDO Services to Almond Producers:  

Trainings on GAP & BNP 

Provides Certified Ag input & supplies on Credit  

Links to National & International Buyers 

Coordinate with MAIL, programs and NGOs on almond produc-
tion  

Services to Exporters:  

International Market Match Making  

Provides Export Loan to Exporters  

Links to Certified/Quality Sources of Supplies 

Lobby with Gov. & International Community to Solve Issues  

Our Contact Information: 

Javid Hamidzada, Chief Executive Officer 

Tel: 0799-758977 

Email: j.hamidzada@aaido.af, &  info@aaido.af  

mailto:j.hamidzada@aaido.af
mailto:info@aaido.af
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Apricot زردالو 
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Apricot  ripening time in Kabul  

Variety- ورایټي 

Clone Number- د کلون

 زمری-August چنګاښ-July غبرګولی-June نمبر

Pir Naqshi- پیر نقشي AFG0292  

 

           

Gold Kist-گولد کېست AFG0267             

Qaisi- قیسی AFG4041             

Tom Cot-تام کات AFG0212             

Turki-ترکې AFG6313             

Charkhi-چرخی AFG0330             

Gold Rich-گولد ریچ IMP7136 
            

Shakarpara - شکرپاره AFG0828             

Shakarpara -شکر 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 کدن AFG0365             

Charmaghzi-چارمغزی AFG0823             

Shakarpara -شکر پاره AFG0830             

Qaisi-قیسی AFG0244             

Qaisi-قیسی AFG0824             

Nooraghai-نور اغایې AFG0462             

Charmaghzi-چارمغزی AFG6310             

Amiri-امیری AFG0278             

Shakarpara Safid-شکر پاره سفید 
AFG0331             

Shakarpara -شکر پاره AFG0464             

Shakarpara -شکر پاره AFG0478             

Shakarpara -شکر پاره AFG0529             

Shakarpara -شکر پاره AFG0826             

Amiri-امیری AFG0820             

Badami-بادامی AFG6212             

Charmaghzi-چارمغزی AFG6215             

Amiri-امیری AFG0821             

Amiri-امیری AFG0822             

Shakarpara Sorkh-شکر پاره سرخ AFG0250             

Shakarpara Safid- شکر پاره سفید AFG0275             

Shakarpara Sorkh-شکر پاره سرخ AFG0372             

Shakarpara Safid-شکر پاره سفید AFG0373             

Charkhi-چرخی AFG0831             

Charkhi-چرخی AFG0245             

Amiri-امیری AFG0276             

Goldcot-گولد کات AFG0265             

Pinkcot- ینکوتپ  IMP7137             

Shakarpara - شکر پاره AFG0744             

Haidary-حیدری AFG2045             

Sheikhmiri-شیخ میری AFG2046             
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APRICOT; 

LOCAL VARIETIES 

AMIRI GROUP; 

One of the medium late varieties of Afghanistan. The variety is 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 kernel of the seed is sweet. The group is 

cross pollinated. 

The group has good fresh market and also suitable for drying. 

BADAMI & CHARMAGHZI 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 compatible. 

The group has good market for fresh consumption. 

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. 

QAISI GROUP; 

One of the famous local group of cultivars of Afghanistan. The group 
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 compatible. 

The group has good fresh market. 

  زردآلو

 محلی ورایټي  ګانی 

 امیری گروپ  

. یو د هیواد دهغه نوعو څخه ده چی نه ډیرناوخته او نه ډیر وختی  پخیږیزردآلو امیری 

د دی ګرو  زردآلو د . چی اکثره په میدان ورد ، لوگر او کابد والیتونو کې کرد کېږي

 . سړی هوا اړتیا ډیره زیاته ده او مېوه یې د چنګاښ میاشتی په پای کې پخیږي

د مېوي اندازه یې غټه ، بیضوي شکد او د مېوې رنګ یې روښانه نارنجی ژیړچکی شین 

د دی ګرو  زردآلو ګرده افشانی خپله صورت نه نیسی . یې خوږ وی( زړی) مغز .  وی

نموړی زردآلو د تازه خوړلو له پاره ښه مارکېت لری او . یعنی پخپله ګرده نه القاح کیږی

 . همدارنګه د وچولو لپاره هم مناسب دی

 بادامی او چارمغزی گروپ 

د دی ګرو  . دا ګرو  دهغه زردآلو څخه جوړ شوي دي چې د سړی هوا اړتیا یې لږ ده 

زردآلو د کب میاشتی د پای په اونۍ کې ګد کوي او د بادام باغ په څیړنیز فارم کې د 

 . چنګاښ د میاشتی په پای کې پخیږي

. د مېوې اندازه یې منځنۍ ، د میوي رنګ یې ژیړ یا روښانه نارنجی او شکد یې هموار دی

   AFG6212کلون په خپله ګرده القاح کېږي ،    AFG6215د . خوږ دی( زړی)مغز یې 

بادامی کلون څه نا څه په خپله ګرده القاح کېږي ، حاد داچې د دی ګرو  نور غړي د بد  

د نموړی ګرو  زردآلو د تازه خوړلو . سره د ګرده افشانۍ مطابقت لري( کراس)په ګرده 

  . لپاره ښه مارکېت لري

 چرخی گروپ

دا ګرو  . د دی ګرو  زردآلو د لوګر والیت د چرخ ولسوالي څخه معرفی شوي دی

زردآلو د کب د میاشتی د پای په اونۍ کی ګد کوي او د بادام باغ په څیړنیز فارم کې د 

د مېوې اندازه یې غټه ، د مېوې رنګ یې .  اګست د میاشتی په لومړۍ اونۍ کې پخیږي

د دی ګرو  . خوږ دی( زړی)مغز یې . ژیړچکی شین او مېوه یې ډود ډود شکلونه لري

دا زردآلو عمدتآ د وچولو او پروسس لپاره . ګرده افشانی کیږی( کراس)زردآلو د بد په ګرده

 .  مناسب دي

 قیسی گروپ

دا ګرو  د مارچ د میاشتی . په افغانستان کې یو د ډیر مشهورومحلی ورایټي  ګانو څخه دی

د دی . د پای په اونۍ کې ګد کوي او مېوه یې  چنګاښ د میاشتی په دریمه اونۍ کې پخیږي

کلون د چنګاښ د میاشتی د پای په اونۍ کې   AFG4041ګرو  دغړو د منځ څخه یوازې 

مغز یې . د مېوې رنګ یې روښانه نارنجی، شکد یې بیضوي او اندازه یې منځنۍ ده.پخیږي

د دی ګرو  . مطابقت لريګرده افشانی ( کراس)د بد په ګردهدا ګرو  . خوږ دی( زړی)

 .  زردآلو د تازه خوړلو لپاره ښه مارکېت لري

Amiri 

Qaisi Charmaghzi 

Charkhi چرخی زردالو  امیری زردالو  

 قیسی چارمغزی
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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). 

 

IMPORTED VARIETIES GROUP  

The group consists of imported varieties from Europe and America. 

Based on production, the performance of the group is impressive. 

The varieties flowers in the last week of March in Badam bagh, Kabul. 
Tom cot, Gold kist & pink cot are the earliest varieties 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. 

The group has good fresh market. 

 

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. 

  زردآلو

 محلی ورایټي  ګانی 

 امیری گروپ  

. یو د هیواد دهغه نوعو څخه ده چی نه ډیرناوخته او نه ډیر وختی ته پخیږیزردآلو امیری 

د دی ګرو  زردآلو د . چی اکثره په میدان ورد ، لوگر او کابد والیتونو کې کرد کېږي

 . سړی هوا اړتیا ډیره زیاته ده او مېوه یې د چنګاښ میاشتی په پای کې پخیږي

د مېوي اندازه یې غټه ، بیضوي شکد او د مېوې رنګ یې روښانه نارنجی 

د دی ګرو  زردآلو ګرده افشانی . یې خوږ وی( زړی) مغز .  ژیړچکی شین وی

نوموړی زردآلو د تازه . خپله صورت نه نیسی یعنی پخپله ګرده نه القاح کیږی

 . خوړلو له پاره ښه مارکېت لری او همدارنګه د وچولو لپاره هم مناسب دی

 بادامی او چارمغزی گروپ 

د دی ګرو  . دا ګرو  دهغه زردآلو څخه جوړ شوي دي چې د سړی هوا اړتیا یې لږ ده 

زردآلو د کب میاشتی د پای په اونۍ کې ګد کوي او د بادام باغ په څیړنیز فارم کې د 

 . چنګاښ د میاشتی په پای کې پخیږي

. د مېوې اندازه یې منځنۍ ، د میوي رنګ یې ژیړ یا روښانه نارنجی او شکد یې هموار دی

   AFG6212کلون په خپله ګرده القاح کېږي ،    AFG6215د . خوږ دی( زړی)مغز یې 

بادامی کلون څه نا څه په خپله ګرده القاح کېږي ، حاد داچې د دی ګرو  نور غړي د بد  

د نموړی ګرو  زردآلو د تازه خوړلو . سره د ګرده افشانۍ مطابقت لري( کراس)په ګرده 

  . لپاره ښه مارکېت لري

 چرخی گروپ

دا ګرو  . د دی ګرو  زردآلو د لوګر والیت د چرخ ولسوالي څخه معرفی شوي دی

زردآلو د کب د میاشتی د پای په اونۍ کی ګد کوي او د بادام باغ په څیړنیز فارم کې د 

د مېوې اندازه یې غټه ، د مېوې رنګ یې .  اګست د میاشتی په لومړۍ اونۍ کې پخیږي

د دی ګرو  . خوږ دی( زړی)مغز یې . ژیړچکی شین او مېوه یې ډود ډود شکلونه لري

دا زردآلو عمدتآ د وچولو او . کیږیسره د ګرده افشانۍ  ( کراس)د بد  په ګرده زردآلو 

 .  پروسس لپاره مناسب دي

 قیسی گروپ

دا ګرو  د مارچ د میاشتی د . په افغانستان کې یو د ډیر مشهورومحلی ورایټي  ګانو څخه ده

د دی . پای په اونۍ کې ګد کوي او مېوه یې  چنګاښ د میاشتی په دریمه اونۍ کې پخیږي

کلون د چنګاښ د میاشتی د پای په اونۍ کې   AFG4041ګرو  دغړو د منځ څخه یوازې 

مغز یې . د مېوې رنګ یې روښانه نارنجی، شکد یې بیضوي او اندازه یې منځنۍ ده.پخیږي

د دی ګرو  . سره د ګرده افشانۍ مطابقت لري( کراس)د بد  په ګرده .  خوږ دی( زړی)

 . زردآلو د تازه خوړلو لپاره ښه مارکېت لري

Saqi                               ساقی Shakarpara Sorkh                   شکر پاره سرخ Pinkcot ینک کات                          پ  
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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 Pri Naqshi and Nooraghai. Maidani and Pir 
Naqshi are self-fruitful while the other cultivars are cross 

compatible. 

All the cultivars are good for fresh and processing. 

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 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. 

 متفرقه گروپ 

دا ګرو  د هغه ورایټي  ګانو څخه جوړ شوي دي چې د افغانستان د مختلفو والیتونو 

د دی ګرو  ورایټي  ګانی د کب میاشتی په ورستۍ اونۍ .  څخه یې سرچینه اخیستی ده

پیر . کی ګد کوی او د چنګاښ میاشتی په منځ کی د بادام باغ په څیړنیز فارم کې پخیږي

( د غبرګولی د میاشتی په منځ) نقشي او شیخ میری د دی ګرو  وختي پخیدونکې 

.  د مېوې اندازه یې منځنۍ ، رنګ یې ژیړ، ژیړچکی شین دي. ورایټي  ګانی دي  

میدانی .  د دی ګرو  مغز پرته له پیر نقشي او نور اغایې ورایټي  ګانو څخه خوږ دی

او پیر نقشي ورایټي  ګانی په خپله ګرده القاح کېږي ، پداسی حاد کې چې د دی ګرو  

ټولی ورایټي  ګانی د تازه خوړلو او . نور ورایټي  ګانی د بد په ګرده القاح کیږی

.    پروسس لپاره مناسبی دي  

 د زردآلو نیله بوټي

 نیله بوټي   MYROBALAN 29C))سی    د ما یروباالن 

څخه انتخاب شوي دی او په ( Prunus cerasifera)دا کلون د آلو د لومړنیو نیالګیو 

دا نیله بوټي د اهکې خاورو لپاره مناسب . کاد کې د لومړۍ ځد لپاره معرفی شو ۰۳۲۱

(   (Agrobacterium tumefaciensدی په منځنۍ اندازه د بکتریا یې غوټی

 pseudomonasپه مقابد کې مقاومت لري او د   leptonecrosisناروغۍ او  د  

syringae   ناروغۍ په مقابد کې حساس او د د ریښي د غوټی د نیماتود په مقابد کې

 . مقاومت لري

کې توافق حاصلولی شي او په منځنۍ اندازه (اهکې او وچو) دا کلون په بیدبیلو خاورو 

 . د اوبو د ډنډ ېدو په مقابد کې مقاومت لري

د . تولید وی(  بچکی)دا نیله بوټي ونه وختي حاصد راوړلو ته تشویقوي او لږ سکرونه

Myrobalan 29C  نیله بوټي یو د هغه نیله بوټو څخه دی چې په زیاته اندازه د آلو د

 . نیله بوټي په توګه استعمالیږي

دا نیله بوټي برسیره پردی چې ښه توافق لري زیات حاصد او د مېوې کېفیت تشویقوي 

نو لدی کبله با ارزښته او د خوښی وړ نیله بوټي دی همدارنګه دا نیله بوټي د زردآلو 

 .  لپاره هم سپارښت کېږي

 

Myrobalan 29C cuttings Mother tree Myrobalan cuttings  

سی د قلمو لپاره مورنی ونه ۴۳د مایروباالن   د مایروباالن  قلمی  
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SELF-POLLINATION TRIAL RESULTS 2010-2012 AFGHANISTAN 
PHDP  
The Perennial Horticulture Development Project (PHDP) began 
making a National Collection of Varieties of Apricot in Afghanistan in 
2006 and 2007. It was known from the literature that Central Asian 
apricots were generally self sterile, compared to the European and 
American varieties, which are generally regarded as self pollinating, 
even though there quite a few exceptions among important varieties. 
It was therefore considered early on that the project would test the 
pollination characteristics of the apricot national variety collection. In 
fact, some 100 accessions out of the 135 planted at Badam Bagh 
were seen to have good fruit bud formation in the nursery prior to 
planting out, and it was thought that an early opportunity was 
available to test self pollination in a number of the accessions. 
However, the weather at flowering time was cool and wet, and the 
cotton muslin material used to protect the flowers from cross 
pollination absorbed the moisture and flapped around in the wind to 
damage any flowers, mostly preventing any results being obtained. 
Only two results were recorded out of a large number of self 
pollination trials carried out. 

، د بڼوالۍ ۱۱۱ - ۱۱ څیړنی نتیجې ( خودې ګرده افشانی )پخپله ګرده افشانی 

 څوکلنه پرمختیایی پروژه ، افغانستان

کلونو په موده کې د  ۴۱۱۲څخه تر  ۴۱۱۲د بڼوالۍ څوکلنی پرمختیا پروژی په 

د اثارو او منابعو . افغانستان د زردآلو د ورایټي  ګانو ملي کلکسیون جوړود شروع کړد

څخه داسی معلومیږی چې اسیایې زردآلو په عمومي ډود د اروپایې او امریکایې زردآلو 

دي پداسی حاد کې چې  اروپایې او امریکایې زردآلو په عمومي ( عقیم) په پرتله شنډ 

ډود په خپله ګرده القاح کېږي ولي یو لړ استثناعات د مهمو ورایټیو  په منځ کې وجود 

 . لري

ځکه نو د بڼوالۍ څوکلنی پرمختیایی پروژی په لومړنیو وختونوکې  په نظر کې وه چې د 

په . زردآلو د ملي کلکسیون د ورایټي  ګانو د ګرده افشانی خصوصیات امتحان کړي

کلونونه د بادام باغ په څیړنیز فارم کښې وکرد شود مخکې تردی چې ۰۱۳واقعیت کې  

کلونونو د ډلی څخه  ۰۱۳پیوندي نیالګي د قوریو څخه د  باغ جوړولو لپاره وایستد شي د 

کلونونو یې د مېوې ښه ګلونه یا د ګد زخی تولید کړي وی چې یو شمیر د ګرده  ۰۱۱

 .  افشانۍ د امتحان امکانات یې موجود وه

بد  سړه او مرطوبه وه د ( آب او هوا)که څه هم د ګد کولو په وخت کې اقلیمی شرایط 

. د ساتلو په خاطر  نخی کڅوړی  استعماد شويسره د ګرده افشانۍ نه ( کراس)په ګرده 

رطوبت او د باد په وخت کې د کڅوړو کښته او پورته کېدد  هر ګد ته د زیان سبب 

یوازې . شوي هغه نتیجې چې باید الس ته راغلي وایی په عمومي ډود حاصلي نه شوي

دوي نتیجې د څو ګرده افشانی ازمایښتونو څخه حاصلی شوي چې په الندي جدود کې 

 .    ښودد شوي دي
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SELF INCOMPATIBLE VARIETIES THAT MUST BE PLANTED WITH 
A POLLINATOR 
 
The following varieties consistently produced very little or no fruit when 
self pollinated. They must be planted with other varieties to produce 
crops of fruit.  

هغه ورایټي  ګانی چې په خپله ګرده نه القاح کېږي باید د ګرده تولیدونکې سره یوځای  

 .وکرل شي

الندې ورایټي  ګانی یا ډیره لږه مېوه یا هیڅ مېوه نه تولید وي که چیری په خپله ګرده القاح  

 . دا ورایټي  ګانی باید د مېوې د تولید لپاره د نورو ورایټي  ګانو سره یوځای وکرد شي. شي

Self incompatible varieties that must be planted with a pollinator 

  

هغه ورایټي  ګانی چې په خپله ګرده نه القاح کېږي باید د ګرده تولیدونکې سره یوځای 

 .وکرد شي
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ANNGO SERVICES; 

 

 PROVIDE TECHNCIAL ASSISTANCE TO ALL NURSERY GROW-
ERS IN AFGHANISTAN. 

 REGISTER, INSPECT AND CERTIFY ALL ELEGIBLE FRUIT 
TREES NURSERIES AND ISSUE LABEL FOR THE CERTIFIED 
NURSERIES. 

 RELEASE TRUE- TO TYPE AND FREE OF VIRUS MOTHER 
TREES TO MSN OWNERS OF NURSERY GROWER ASSOCA-
TIONS. 

 PROVIDE VIRUS FREE CLONAL ROOTSTOCKS  FOR ALL SPE-
CIES TO NURSERY GROWERS. 

 PROVIDE ALL TYPE OF TECHNICAL TRAININGS TO FIELD OF-
FICERS/AREA COORDINATORS AND EXTENSION OFFICERS 
OF NGOs AND EXTERNAL PARTIES WORKING IN THE FIELD 
OF NURSERY DEVELOPMENT IN AFGHANISTAN. 

 PROVIDE VIRUS INDEXING, FUNGAL AND BACTERIAL TEST-
ING SERVICES TO ORCHARD GROWERS AND NGA MEMBERS. 

 ANNGO PROVIDES CERTIFIED AND TRUE-TO-TYPE BUDWOOD 
OF ALL FRUIT SPECIES AVAILABLE IN AFGHANISTAN TO 
NURSERY GROWERS. 

 FACILITATE MOVEMENT OF CERTIFIED SAPLINGS OF NGA 
MEMBERS TO ALL PROVINCES OF AFGHANISTAN & EXPORT 
TO OTHER COUNTRIES. 

 PROVIDE CITRUS SEED MOHTER TREES AND CERTIFIED SAP-
LINGS OF ALL SPECIES OF CITRUS TO ORCHARD GROWERS.  
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 :ؤسسی خدمتونهمد افغانستان د نیالګیو روزونکو ملي  

 . د افغانستان د ټولو نیالګیو روزونکو لپاره د تخنیکي مرستو برابرول

د افغانستان د نیلګیو روزونکو ملی مؤسسی د معیارونو مطابق د 

ټولوقوریو ثبت، پلټنه او تصدیق کول  او په نوموړو تصدیق شوو 

 .قوریو کی نیالګیوته د لیبل چاپول

د نیالګیو د روزونکو ټولنو، د مورنیو قوریو خاوندانو ته د اصل او نسل 

 .مطابق او د ویروسي ناروغیو څخه پاک د مورنیو بوټو توزیع کول

قوریو لرونکو ته د څینو مېوه لرونکو ونو د نیله بوټو چې د ویروسي 

 . ناروغیو څخه پاک وي برابرول

ساحوي آسانتیا برابروونکو، د انجو ګانو د / د ساحوي مامورینو 

ترویجی کارمندانو او بین المللي موسسو لپاره چي په افغانستان کي 

د بڼوالۍ په سکتور کي کار کوي د ډول ډول تخنیکې کورسونو 

 .  دایرول

بڼواالنو او د نیالګیو روزونکو ټولنو ته د ویروسونو د شاخص 

او د قارچي او بکتریایی ناروغیو د تشخیص ( ویرو  معلومول)

 . خدمتونو اجراکول 

د افغانستان د نیالګیو روزونکو ملي موسسي له خوا نیالګیو روزونکو 

ته په افغانستان کي د ټولو موجودو مېوو تصدیق شوي او د خپل 

 .اصل او نسل مطابق د زخو برابرول

د افغانستان ټولو والیتونو ته د نیالګیو روزونکو ټولنو د غړو د تصدیق 

شوو پیوندي نیالګیو د انتقال د امکاناتو برابرول او نورو هیوادنو 

 . ته د هغوی صادرول

 . بڼواالنو ته د ستروسو د ټولو انواعو پیوندي نیالګیو برابرول
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ANNGO & ANHDO Technical Staff Group Photo  

 

Working team biotechnology lab 

Working team biotechnology lab   د بیو تکنآلوژی البراتوار کاري ټیم  

 

 د افغانستان د نیالګیو روزونکو ملي موسسی او د افغانستان د بڼوالۍ پراختیا ملي موسسی تخنیکې کارکونکی  
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Cherry یدسگ  
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Cherry  ripening time in Kabul  

 په کابل کې د ګیالسو د پخید لو وخت

Variety- ورایټي Clone Number- کلون نمبرد   May-غویی June-غبرګولی July-چنګاښ 

Moreau-7266 موریوو             

Tashqand-i-Sawri-323 تاشکندی ساوری             

SAWRI-324 ساوری             

Santina-7216 سنتینا             

Grace Star-7247 گرسی ستار             

Blaze Star-7248 بلیزستار             

Skeena-7222 سکېنا             

Compact Stella-7225 کومپکت ستید             

Stella-7250 ستید             

Sunburst-7220 سن برست             

Lapins- پینسال  7224             

BING-279 بینگ             

Black-7217 سیاه             

IRANI-425 ایرانی             

Kelleris-7229 کېلریس             

Sweetheart Sumtare-سویت 

هیرت سومتاری    7246             

MAHALI-325 محلی             

MAHALI-476 محلی             

Balaton-7218 بدتون             

MAHALI-351 محلی             

MAHALI-424 محلی             

ALU BALOW SORKH-175 آلو بآلو سرخ             

Black Star-7249 بلک ستار             

MAHALI-469 محلی             

Sour Cherry-7223 آلو بآلو             
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  آلو بآلو

آلوبآلو کوچنۍ مېوه تولید وي، د پروسس لپاره کرد کېږي او مېوه یې په الس را 

آلوبآلو د سړی هوا په مقابد کې مقاومت لري ، مګر بیا هم د دوبی د . ټولیږي

آلوبآلو وروسته ګد کوي اوپه عمومي ډود آلوبآلو د . تودې هوا څخه زیان وینی

ګیدس په پرتله د بکتریایې کنکر ، د مېوي د چاودېدو او نصواري خوساکېدنه 

فوټه  ۴۱آلوبآلو ټیټه ونه لري ، د ونی قد یې . څخه په ډیره لږ اندازه زیان وینی

کاله  د کښېنولو  ۲څخه تر  ۱او وختي یا ژر پر حاصد راځي ، اکثره د 

حاصد پر سپر  ۲۳څخه تر  ۳۳آلوبآلو په سلو کې د  .وروسته پر حاصد راځي

کلنو پورې حاصد تولید  ۳څخه تر  ۱چې عمر یې لنډ دی تولید وي ، سپر د 

نور پاته حاصد لکه د شفتآلو په شان د څنګ پندکونو څخه چې پر یو کلنو . وي

ګیدس او آلوبآلو هر دواړه د میوي یا د ګد . نودو باندی وجود لري تولید وي

پورې ګلونه لري تولید وي ، مګر  ۳څخه تر  ۴چې د ( غنچو)پندکونو ګلستر

باندی د ګیدس په پرتله منځ ته ( غنچه)عمومآ لږ مېوې د آلوبآلو پر ګلستر

 . راځي

د آلوبآلو ټولی ورایټي  ګانی په خپله ګرده القاح کېږي او اکثره یو ورایټي  په 

د آلوبآلو د ټولو ورایټي  ګانو د مېوې د پوست رنګ یې . باغ کې کرد کېږي

سور روښانه څخه تر سور تیز دی او د مېوې د غوښنی او د شربتو د رنګ پر 

 . اساس په دو صنفونو باندي ویشد شوي دی

د آلوبآلو ځینی ورایټي  ګانی د سړی هوا په مقابد کې مقاومت لري ، وروسته 

. ګد کوي ، د ونی اندازه یې لنډه ، وختي پر حاصد راځي او مېوه یې خوږه وي

په افغانستان کې د آلوبآلو دوي ورایټي  ګانی وجود لري یو یې د تازه خوړلو او 

آلوبآلو په خپله ګرده افشانی کېږي او اکثره بڼواالن . بله یې د وچ کولو لپاره ده

 . یوازې یوه ورایټي  کری

په هغه ځای که چې یوه ورایټي  عمده حاصد ورکونکې وي ګرده ورکونکې ته 

په لږ اندازه اړتیا وي په هر دریم قطار کې ګرده ورکونکې کوالی شي چې 

برخې د حاصد تولید وي یا په هر قطار کې د  ۱۱وکرد شي او په سلو کې 

. برخې د حاصد تولید وي وکرد شي ۰۰آلوبآلو دریمه ونه چې په سلو کې 

ټود محلی آلوبآلو تریو. آلوبآلو مېوه په نادره توګه د چاودېدنی څخه زیان وینی

 .  آلوبآلو دي( ترش)

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, Tart cherries 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 20 feet 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 

cultivars are 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, sweet fruit. 

 In Afghanistan, two local cultivars are available, one for fresh and 

another for drying 

Tart cherries are self-pollinating and many growers produce only one 

cultivar 

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 crop, or as every third tree in every third 

row to produce 11% of the crop. 

 Tart cherries rarely suffer from cracking. All the Mahali cherries are 

sour cherries.  

MAHALI (AFG 0351) 

MAHALI (AFG 0424) MAHALI (AFG 0469) 

MAHALI (AFG 0325) 

 محلی محلی

 محلی محلی
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SWEET CHERRY 

 Sweet cherries produces 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-fruitful, but growers 
must choose several different cross-compatible cultivars to provide 

cross pollination for most sweet cherries 

Sweet cherry cultivars: Sweet cherries grown for fresh market are 

usually dark red, large firm-flashed cultivars with high flavor 

 Many of these cultivars are very susceptible to fruit cracking, doubling, 

brown rot, bacterial canker and cold damage 

Bing has long been the predominant fresh sweet cherry cultivar due to 

its high fruit quantity 

But some new cultivars offer better resistance to cold, fruit cracking, 

fruit doubling 

Sweet cherries grown for processing most often have clear yellow skin 

or yellow with a red blush 

Sweet cherries that coming into bearing later, such as Bing or Lapins 
do best on rootstocks such as Gisela 5 that induce greater spur 

formation 

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 crop, or as every third tree in every third 

row to produce 11% of the crop. 

Reducing fruit cracking: 

 گیال 

هغه ګیدس چې د شیرینی او تازه مارکېت . ګیدس غټه، غوښنه او خوږه مېوه تولید وي

د ګیدس ونه د دواړو ژمی د ستړی . لپاره کرد کېږي باید مېوه یې په الس راټوله شي

 . هوا اود دوبی د تودې هوا په مقابد کې حساسه ده

پورې ګلونه تولید وي  ۳څخه تر  ۴چې د ( غنچه)د ګیدس د مېوې یا د ګد زخو کلستر

. باندي منځ ته راځي( غنچه)مګر عمومآ ډیری مېوې د آلوبآلو په پرتله د ګیدس پر کلستر

د ګیدس اکثره نوي ورایټي  ګانی په خپله ګرده القاح کېږي مګر بڼواالن باید څو مختلفی 

ګرده افشانی مطابقت ولري او د اکثره ګیدسو لپاره (کراس)ورایټي  ګانی چې د دوه رګه 

 . افشانی برابرکړي انتخاب شي( کراس)دوه رګه ګرده

د ګیدسو هغه ورایټي  ګانی چې د تازه مارکېت لپاره کرد کېږي : ګیالسو ورایټي  ګانی 

ډیر . ، عمومآ د مېوې رنګ یې  تیزسور ، غټ ، کلک ، غوښین او خوند یې ډیر ښه وي

زیات د دی ورایټي  ګانو د مېوې د چاودېدو ، د دوه ګونو مېوو تولید ، نصواري 

 . خوساکېدنه ، بکتریایې خوساکېدنه او د سړی هوا د زیان په مقابد کې ډیر حساس دي

د ګیدسو د بینګ ورایټي  د ډیر زیات وخت را پدیخوا د مېوې د عالي کېفیت له کتبتلته 

مګر ځینی نوي ورایټي  ګانی د سړی هوا، د مېوې د چاودېدنی او . ډیره ښه ورایټي  ده

هغه ګیدس چې د پروستس لتپتاره کترد .  دوه ګونو مېوو په مقابد کې ښه مقاومت لري

کېږي باید د مېوې پوست یې په ډیر زیاته اندازه روښانه ژیړ یا ژیتړ د روښتانته ستور  

د ګیدسو هغه ورایټي  ګانی لکه بینگ یا لیپنزچې وروسته پر . رنګ سره یوځای ولري

پر نیله بوټي باندي د ډیرو سپرونو د تشویق ستبتب کتېتږي او  ۳حاصد راځي د ګزید 

 . وختي پر حاصد راځي

د ګیدسو هغه ورایټي  ګانی چې په طبیعی ډود د ځوانۍ په مرحله کې ډیر حاصد تولید 

نیله بوټي باندي په ډیره زیاته انتدازه متېتوه   ۳وي لکه شیدن یا سویت هیرت د ګزید 

هغه ورایټي  ګانی چې ډیری تیتت او پتراخته ونتی تتولتیتد وي، لتږ .   تولید کوالی شي

 . تربیوي او اصدحی ښاخه بری ته اړتیا لري

اکثره بڼواالن د ګیدسو څو ورایټي  ګانی کری چې ځینی یې په ختپتلته ګترده نته التقتاح 

کېږي، د دوي په منځ کې باید په خپله ګرده القاح کونکتې یتا ګترده ورکتونتکتې چتې د 

ګرده افشانی مطابقت ولري د ښی مېوه نیولو په ( کراس)اصلی ورایټي  سره د دوه رګه

 . خاطر وکرد شي

معموالً د کرلو نقشه داسی ده چې د هری ورایټي  څخه یو قطار په خپتلته ګترده التقتاح 

کونکې یا د ګرده ورکونکې ورایټي  قطارونو د هغه ورایټي  ګانو د قطتارونتو تترمتنتځ 

ګرده افشانۍ ته اړتیا لري او دا کار په ټود باغ ( کراس)ځای پر ځای شي چې دوه رګه

 .  کښې تکرار شي

په هغه ځای که چې یو ورایټي  عمده حاصد ورکونکې وي او ګرده ورکونکې ته په لږ 

اندازه اړتیا وي په هر دریم قطار کې ګرده ورکونکې کوالی شي چې وکرد شي او په 

برخې د حاصد تولید وي یا په هر دریم قطار د آلوبآلو دریمه ونه چې په  ۱۱سلو کې 

 . د  مېوې چاودېدنه باید لږه شي. برخې د حاصد تولید وي وکرد شي ۰۰سلو کې 

Burlat Santina Kelleris کیلیرس سینتینا برلیت 
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 د گیال  نیله بوټي

 کلت 

ترمنځ د دوه رګه کېدوڅخه منځ تته  ”P. avium  x P.pseudoceratus“دا نیله بوټي د 

کاد کې په تجارتی شکد معرفی شوي دی  د ګیدس او آلوبآلو لپاره د نیله  ۰۳۲۲راغلي او په 

دا نیله بوټي د خاورو د ډیرو انواعو سره د وزمینو او مترطتوبتو .  بوټي په توګه استفاده کېږي

دا نیله بوټي د هغه خاورو په مقابد کې چې د کلسیتم انتدازه یتې .  خاورو په ګډون مناسب دی

زیاته وي او د اوبو د ډنډ کېدو په مقابد کې حساس مګر په هغه ځای کې چې بیا باغ جوړیږی 

 crown gallدا نیله بوټي په ډیره زیاته اندازه د ژمی د ټیټي تودوخی او  . مقاومت لري

 . ناروغۍ په مقابد کې حساس دی

پته متقتابتد کتې (   bacterial canker) دا نیله بوټي په منځنۍ اندازه د بکتریایې کنکر 

ناروغیو په مقابد کې لږ ( collar rot)مقاومت لري او د ریښو د خوساکېدنی او کالر رات 

 . څه حساسیت لري

د ونتی وده .  د دی نیله بوټي د پیوند مطابقت د ګیدس د عمده ورایټي  ګانو سره ډیر ښه دی

څخه  ۴۱په شان یا ښایې په سلو کې د (  P. avium)ایزه قدرت د ګیدس د تخمی نیالګیو 

 .   زیات وي

دا .  دا نیله بوټي ښایې تر یوي اندازې پورې د ګد کولو او د مېوې د پخیدو وختونه وځتنتډوي

نیله بوټي په ځانګړی توګه په هغه خاورو کښې چې متختکتې بتاغ پتکتی جتوړ شتوي وی او 

 . وزمینو خاورو کښې سپارښت کېږي

 ۱۱۱) دا نیله بوټي د ګیدسو د مخصوصو باغونو او هغه ګیدس چې خړوبتیتږی لتږتترلتږه  

مناسب (  ونی په یوه هکتار کې ۳۱۱)یا منځنۍ اندازه ( ونی په یوه هکتار کې  ۲۱۱څخه تر 

 . دی

 ۶۳محالب ا  ال   

د دی نیله بوټي وده قوی او د ونی . د مرکزی جنوبی اروپا اصلی بوټي دی ۲۲محالب اس اد 

د ریښو سیستم یې ډیر ژوردی کتوي او عتمتده ریښته ډیتر لتږ څتانتګتی .  قد یی نیمه ټیټ دی

( بچکتیتو)دا نیله بوټي په ځمکه کې ډیر ښه ټینګېدالی شي او دسکرونو. لري( دوهمی ریښی)

دا نیله بوټي د لمر وړانګو او ښه زهکښې شتوي ختاورو تته اړتتیتا لتري .   فعالیت یې لږ دی

همدارنګه دا نیله بوټي په ډبریزو او کمزورو خاورو کې ښه په موفقانه ډود سره وده کتوالی 

 . شي

د دی نیله بوټي ونی د هغه خاورو په مقابد کې چې د اهکو اندازه یې ډیره زیاته ده ډیر زیات 

مقاومت لري همدارنګه دا نیله بوټي په للمی شرایطو کې ښه نتیجه ورکوي، د اوبو د ډنډ کېدو 

 . او بیا ځلی کرلوڅخه پیداکیدونکو ناروغیو په مقابد کې حساس دی

دا نیله بوټي . نیله بوټي د ژمی د ټیټي تودوخی په مقابد کې مقاومت لري ۲۲د محالب اس اد 

 . کالر رات او د سپینی خوساکېدنی په مقابد کې حساس دی،   crown gallد 

د ونی . د ګیدس د عمده ورایټي  ګانو سره یې د پیوند د ښه مطابقت راپور ورکړد شوي دی

د . پورې توپیرلري  ۳۱څخه تر  ۲۱بدني وده د ګیدس د تخمی نیالګی په پرتله په سلو کې د 

یو ساده نیله بوټي دی چې د للمی منځنۍ ګنو ونولرونکو باغونو د جوړولو  ۲۲محالب اس اد 

 .  مناسب دی( ونی په یو هکتار کې ۲۱۱څخه تر  ۲۱۱د )لپاره 

   مازارد .۴ 

او کلي لوم ( مټ)پر حاصد نه راځي په لوم ( ژر)دا نیله بوټي غټه او قوي ونه لري او وختي 

په هغه خاورو کې چې زهکښې شوي نه وي تر متنتځتنتۍ .  خاورو کې توافق لري ( نیمه مټ)

په شکتد ستره تتکتثتیتر (   غونډۍ ګونډه کود)اندازې پورې مقاومت لري او د غونډۍ لیرنګ 

 . کېږي

د ګیدسو لپاره دا یو معیاری نیله بوټي دی او د معیاری ورایټي ونه که چېری ښاخه بری نشي 

فوټه پورې رسیږي او د دوبی د ښاخه بری پواسطه تر هری اندازې د ونی  ۲۱څخه تر  ۱۱د 

دا نیله بوټي ډیره قوي او په ډیره زیاته اندازه د مرطوبتو ختاورو پته .  قد کنترود کېدالی شي

 . مقابد کې د محالب په پرتله مقاومت لري، مګر بیا هم ښه زهکښې ته اړتیا شته دی

دا . دا نیله بوټي د ریښي د غوټی د نیمتود او د بلوط د ریښي د قارچ په مقابد کې مقاومت لري

دا نیله بوټي څه نا څه د د سړی هوا په مقابد کې مقاومت . نیله بوټي په ځمکه کې ښه ټینګېږي

 . لري

CHERRY ROOTSTOCK 

COLT  

 

Hybrid between “P. avium  x P.pseudoceratus”, commercially 
introduced in 1977, could be used for sweet and sour cherries. This 
rootstocks is suitable for most type of soils included heavy and wet 
ones. It is sensitive to high lime contents and to water shortage, 
tolerates replanting. It is quite sensitive to low winter temperatures, 
and crown gall. It is medium tolerant to bacterial canker and has a low 
susceptibility to root and collar rot. Grafting compatibility is very high 
to the main sweet cherry cultivars. Tree vigor is similar as on sweet 
cherry seedlings (P. avium), or might be increased by 20%. Could 
cause a slight delay in flowering and ripening time. This rootstock is 
particularly recommended on tired and/or heavy soils. It is also 
suitable for specialized and irrigated cherry orchards of medium-low 

(300/400 trees/ha) or medium  (500 trees/ha) 

MAHALEB SL64 
 

P. Mahaleb is autochthonous of central-south Europe. Tree are very 
vigorous and have an intermediate habit. The root system is 
composed of very deep growing and poorly ramified tap roots. Trees 
are firmly anchored to the ground and suckering activity is very low. 
The rootstock needs light and well drained grounds and thrives also in 
stony and marginal soils. Trees are very tolerant to high lime contents 
and perform well also in dry rain fed conditions; very sensitive to water 
logging and replant disease, but resistant to low winter temperatures. 
It is little sensitive to crown gall and collar and white rot. Good grafting 
compatibility has been reported with the main cultivars of sweet 
cherry. Tree vigor may vary by 80/90% more than P. avium seedlings. 
Mahaleb is considered a very rustic rootstock suitable for rain fed 

orchards of medium density (400/700 t/ha).  

MAZZARD 
 
Large, vigorous tree, not precocious, Adapted to loam to clay-loam 
soils, Moderately tolerant of poorly-drained soils, Can be produced in 
stool beds. Standard rootstock for sweet cherries; unpruned tree 
height of standard varieties is 30-40 ft.; trees may be held to any 
height with summer pruning. Vigorous, more tolerant of wet soils than 
Mahaleb, but good drainage still required. Resistant to root knot 
nematodes and oak-root fungus. Well anchored. Relatively cold hardy. 

Mahaleb SL64 Mother tree  مورنی ونه ۲۲د محالب اس اد  
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GISELA 5 

 
Dwarfing hybrid between “P.cerasus  x P.canescens” 
introduced commercially in 1990. The root system is well 
developed with roots growing mainly horizontally. Suckering 
tendency is very low, anchorage is very low, trees therefore 
needs a support . Gisela 5 thrives well on different kind of soil, 
provided they are fertile and well supplied of water. Could 
endure short periods of water logging, but fears loamy soils. It 
is moderately tolerant to chlorotic conditions but do not adapt 
itself to poor and dry soils. The rootstock is sensitive to root 
and collar rot and very sensitive to bacterial cancer especially 
under wet conditions. It has an high rooting potential and it can 
be easily micro propagated. Good grafting results are obtained 
with summer budding of dormant buds (T or chip budding). 
Also winter grafting leads to good taking rates both in the field 
or by bench grafting. Gisela 5 has good compatibility with the 
main cherry varieties . Trees are 60/80% weaker than on 
seedlings depending on environmental conditions. 
This dwarfing rootstock is suitable for high density orchards 
(800/1500 t/ha) on fertile and well irrigated soils, requires 

heavy and regular pruning in order to avoid overload. 

   گزیال 

ترمنځ د دوه رګه کتېتدوڅتخته    ”P.cerasus  x P.canescens“دا ټیټ قد نیله بوټي د 

د ریښي سیستتم یتې .  کاد کې په تجارتی شکد معرفی شوي دی ۰۳۳۱منځ ته راغلي او په 

د تولید لتپتاره یتی (  بچکیو)د سکرونو. ښه انکشاف او ریښه یی په افقی شکد سره وده کوي

تماید ډیر لږ دي ونه یی خپد  ځان په ځمکه کې ښه ټینګوالی نشي پدی خاطر ونی پایی ته 

د خاورو په بیدبیلو ډولونو کې چې حاصلخیزی او په کافی اندازه اوبته  ۳ګزید .  اړتیا لري

دا نیله بوټي د لنډی مودې لتپتاره د ډنتډ .  ورته ورکود شي، په ډیر ښه ډود وده کوالی شي

. خاورې د دی نیله بوټي لپاره ښی ندی( مټ)اوبو په مقابد کې مقاومت کوالی شي مګر لوم 

دا نیله بوټي په منځنۍ ډود د هغه خاورو په مقابد کې چې کلورین لري مقاومت لري متګتر 

 . دا نیله بوټي د کمزورو او وچو خاورو سره توافق نشي کوالی

د ناروغیو په مقتابتد کتې (  (  collar rotدا نیله بوټي د ریښي د خوساکېدنی او کالر رات 

دا نیله بوټي . حساس او د بکتریایې سرطان په تیره بیا په مرطوبوشرایطو کې ډیرحساس دی

 Microد ریښو د تولید ډیر زیات طرفیت لري او په ډیره اسانی ستره د کتوچتنتۍ تتکتثتیتر

propagation  )پواسطه ډیریدالی شي . 

د پیوند ښه ( ټی یا د ژبی پیوند )د دوبی د پیوند څخه چې زخی د استراحت په حالت کې وي 

همدارنګه په ژمی کې ښاخ پیوند په فارم او ګلخانه کې ښه نتیجه . نتیجې الس ته راتدی شي

 .  ورکوي

د دی نتیتلته بتوټتي د .  د ګیدس د عمده ورایټي  ګانو سره د پیوند ښه مطابقت لري ۳ګزید 

چې په اقلیمی شرایطو  پورې هتم اړه  ۲۱څخه تر  ۲۱تخمی نیالګیو په پرتله په سلو کې د 

دا ټیټ قد نیله بوټي هغو باغونو لپاره مناسب دی .  لري کمزوری او ټیټ قد  ونی  تولید وي

چی ونی یی ډیری نږدی یا ګنی کرد کیږی په حاصلخیزو او ښته ختړوبتونتکتو ختاوروکتی 

پوری نیالګی په یوه  هکتار کې کرد کیږی درنی او منظمی ښاخبری  ۰۳۱۱څخه تر  ۲۱۱د

 .ته  ضرورت لری ترڅو دی زیات بار مخه ونیود شی

ANNGO BOARD MEETING WITH MAIL  DIRECTOR OF HORTICULTURE of MAIL 

دانګومدیرهیت غړی دکرنی ،اوبولګولواومالدارۍ وزارت دباغدارۍ ریاست دمسولی سره 

 دمجلس په حاد کی 
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ANNGO’s Mother Stock Nursery (MSN) inspection & registartion 

Label printing process for certified sapling  

 د انګو د مورنیو قوریو پلټنه او ثبت

 د تصد یق شوو پیوندي نیالګیو له پاره د لیبل  چاپولو پروسه
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Citrus ستروس 
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Citrus ripening time in Nangarhar 

و وختلپه ننګرهار کې ستروسو د پخید  

Variety-ورایتی 

Clone Number-

 لړم-October کلون 

November-

 لیندۍ

December-

 سلواغه

FEMMINELLO SIRACUSANO 7010             

CLEMENTINE DI NULES 7015             

NEWHALL 7004             

NAVELINA 7002             

Navelina VCR 7106             

AVANA APIRENO 7013             

CLEMENTINE OROVAL 7019             

AVANA APIRENO 7013             

CLEMENTINE HERNANDINA 7020             

TANGELO NOVA 7028             

CLEMENTINE SPINOSO 7018             

CLEMENTINE MONREAL APIRENO 7016             

ADAMO 7011             

FORTUNE 7029             

WASHINGTON NAVEL 7005             

SANGUINELLO MOSCATO CUS-

CUNA 7007             

TANGELO MINNEOLA 7026              

MORO 7009             

Lane Late 7107             

TARDIVO DI CIACULLI 7014             

CLEMENTINE HERNANDINA 7020             

MARSH SEEDLEES 7012             
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CITRUS SPP.,  

Citrus are subtropical, evergreen plants originating in Southeast Asia, 
but the precise origins are obscure. There are about 1600 species in 
the subfamily Aurantioideae. The tribe Citreae has 13 genera, most of 
which are graft and cross compatible 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. 

Citrus classification based on morphology of mature fruit (e.g. juice 

sacs and vesicles) and is considered confused at present. 

The citrus species originated from species with compound leaves, 

and although leaves are simple, all contain wings as appendages. 

Leaves of pomelo, grapefruit, oranges, kumquats can develop consid-
erable resistance to cold. Many hybrids exist among the species 

which complicates the horticultural classification. 

 

Cultivated Familiar Citrus Species 

Include: 

1. C. aurantifolia (lime, sour or-

ange. 

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 30–40° latitude on either side of the 
equator. It is a true subtropical crop. Good growing temperatures are 
75–80°F, but 40°F 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. 

These are juvenile characteristics and is the reason why all citrus 
produced commercially is propagated by grafting (usually budding) 
despite the fact that many citrus comes up true-to-seed due to nucel-

lar embryony. 

Flower bloom is profuse; about 40,000 flowers are produced on a 10-

year-old tree but only 1–5% of the flowers set fruit. 

Flower parts are in sets of five (5 petals, 20 stamens, 5 sepals, 10 

sections in a fruit, usually). 

Most citrus species are self-fertile and have perfect flowers but usu-

ally produce fruit from cross pollination. 

The species present in the national collection of citrus in Farm-i-jadid 

are generally described as follows; 

 ستروسو انواعي د

ستروس نیمه استوایې  تد شنه پاڼی مېوه ده او د ختیځی جنوبی اسیا څخه یې سرچینه 

انواعي یی په  ۰۲۱۱تقریبآ . اخیستی مګر دقیقه سرچینه یې معلومه نده

Aurantioideae  د. کې وجود لري ۍفرعی کورنCitreae   جنرا لري  او  ۰۱قبیله

د لته د ستروسو .لریاوالقاح قابلیت سره د  پیوند (نوعو)اکثره یې د ستروس د جینس 

ټود ستروس په مجموعی ډود د انګورو . وجود لري( ترنج ) ځینی استوایې انواعی 

لیمو ، الیم او نارنج ښایې د سترون د ناڅاپی تغیراتو په . څخه وروسته مهمه مېوه ده

 يد ستروسو طبقه بندې د میوي د ظاهري شکد او  پخوال. نتیجه کې منځ ته راغلي وي

پر اساس کېږي او په اوسنی حالت کې ( د مثاد په توګه د شربتو کڅوړی او خا لیګاو) 

 . تر شک الندی دی

د ستروسو انواعو د هغه نوعی څخه یې سرچینه اخیستی ده چې پاڼي یې مرکبی که څه 

د ترنج ،  . هم پاڼي یې ساده او په څنګونو کی دوه نوری وړی پاڼی لکه وزرونه لري

. چکوتری، مالټي او کمکوات پاڼي د سړی هوا په مقابد کې د پام وړ مقاومت کوالی شي

په ډیره زیاته اندازه د ستروسو دوه رګه انواعی د ستروسو په انواعو کې وجود لري چې 

 . د ستروسوهارتیکلچری طبقه بندې یې مغلقه کړي ده

 : د ستروسو د کر وړ پیژندد شوی انواعی عبارت له

1. C. aurantifolia ( تریو نارنج ) 

2. C. grandis ( ترنج ) 

3. C. limon (لیمو) 

4. C. medica (سترون) 

5. C. paradisi ( چکوتره   ) 

6. C. reticulata (سنتره) 

7. C. sinensis (ما لټه)  

درجو عرض البلد په شا  ۲۱څخه تر  ۱۱ستروس د استوا خط  په دواړو خواو کی د 

د ستروسو د ونو د . ستروس واقعی نیمه استوایې نبات دی.  اوخوا کې ښه وده کوی

درجی سانتی ګرید د  ۲درجی سانتی ګرید ښه دي ، مګر  ۴۲څخه تر  ۴۲ودې لپاره د 

د مېوې کېفیت په . ونی د استراحت ، د مېوې د تیزابو د انکشاف او رنګ لپاره ښه ده

د . هغه ځای کښې ښه دی چې د تودوخی درجه یې تر ټاکلي  اندازې پورې  ټیټه وي

د تودوخی ټیټه درجه د ستروسو د . پوست مخصوې رنګ په  تودوخی پورې اړه لري

سره لدی چی د ستروسو نیالګی د خپد اصد او نسد مطابق دی . ښه رنګ سبب کېږي

څخه زرغونیږی او د ستروسو خصوصیات دا  Mucellar Embryonyځکه چی د  

دی چی خپله د ځوانۍ مرحله تیروی او بیا په میوه راځی نو له همدی امله په تجارتی 

 . ډود د پیوندولو په واسطه تکثیریږی

څخه  ۰ګلونه  تولید وي مګر په سلو کې د  ۲۱۱۱۱کاله وي ۰۱هغه ونه چې عمر یې  

ګلپاڼی ،  ۳همیشه ) سیت په شکد سره  ۳د ګد برخې یې د . ګلونه په مېوه بدلیږي ۳تر 

 .منځ ته راځي ( ښځینه الی  ۰۱ګلمد پاڼی او  ۳نارینه الی ،  ۴۱

د ستروسو اکثره انواعی په خپله ګرده القاح کېږي او ګلونه یې مکمد دی  مګر معموالً 

د ستروسو اوسنی انواعی . ږیپه واسطه تولیدید بد په ګرده القاح کیدو (کراس)مېوه د 

چې د  جدد آباد فارم جدید په ملي کلکسیون کې وجود لري په الندي ډود سره تشریح 

 . کېږي
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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. 

Some of the varieties of Citrus reticulate characterized below 
are "tightskin" mandarins. Although peelable, their rinds are 
much more tightly adherent than the loose skin mandarins and 

puff very little, if at all. 

Millions of dollars are being spent each year by traders to 

import kinnow mandarin from other countries to Afghanistan. 

 سنتره

د سنتری ښکاره سرچینی، توزیع او خصوصیاتو له کبله چې د نورو 

انواعو څخه یې لکه دیلیسیوسا ، نیو بیلیس او انشیو سره توپیر لري 

لکه څنګه چي . او مخکې د مستقد انواعو په ډود تشریح شوي ده

توقع کېږي دا ګرو  په ډیره زیاته اندازه متغیر او د ونی او مېوې 

د دی انواعو خاصیت دا دی چې . ډیر زیات خصوصیات ښیي

کوچنۍ ګلونه ، کوچنۍ پاڼي او کوچنۍ او منځنۍ غټي مېوې تولید 

د کلیمینتین ، سات سوما او ځینی معمولی سنتری د ژر پوست . وي

 . د دوي پوست نرم او سست دي. کېدونکو سنترو په نامه یادیږي

پداسی حاد کې چې . د سنتری د ځینو انواعو پوست ټینګ نښتی دي

د پوست کولو وړتیا لري د دی انواعو پوست د سنتری په پرتله چې 

دا . پوست یې سست او لږ څه پړسیدلي،  پوست یې ټینګ نښتی دي

 . حالت په ټولو کې وجود لري

هر کاد میلیونونه ډالره د تجارانو لخوا د بهرنیوهیوادونو څخه 

 . افغانستان ته د کېنو په واردلو باندي مصرفیږی

AVANA APIRENO 

CLEMENTINE DI NULES 

CLEMENTINE DI NULES 

SANGUINELLO MOSCATO CUSCUNA 

 کلیمینتین دی نولیس اوانا اپرینو

 کلیمینتین دی نولیس

 سنگیو نیلو موسکاتو کسکیونا
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LEMON (CITRUS LIMON) 

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 

and Baghlan provinces.  

The sour lime is better adapted to both heat and humidity and is 

generally preferred.  

In addition, lemon size is undesirably large in relation to market 
demand, rind diseases are prevalent, and storage is difficult and 

expensive.  

The fact that the lemon is grown primarily for the acid it contains, a 
constituent which is at its maximum prior to the attainment of 
horticultural maturity, affords possibilities in fruit-handling which have 

found numerous and important applications in practice.  

The lemons are then "cured" by storing them in a controlled temperature 

and humidity environment to mature them until the rind color is yellow.  

Degreasing is often needed.  

Although a large number of lemon varieties is presented below lemons 
do not show the same degree of varietal diversity that can be found for 
example in oranges or mandarins. The characteristics of a variety do 
not differ from other lemon types in the same degree that is common in 
other citrus fruit. It is often very hard even for a seasoned citrus expert 

to be able to recognize a specific lemon variety.  

A number of lemon varieties are present in the national collection of 
citrus in 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.  

  لیمو

د لیمو اصلی . د لیمو ونه قوي ، مستقیمه تیته پراګنده وده ایزه او مرکز خالي خاصیت لری

که چېری د ښاخه بری پواسطه د لیمو ونه . مترو پورې لوړوالي لري ۲څخه تر  ۱ونه د 

 .کنترود نشي  د لیمو ونه د خوښی وړ شرایطو الندې په زیاته اندازه غټیږي

نیالګي او اکثره ورایټي  ګانی په مقایسوي ډود سره اغزی لرونکي، څه نا څه لڼد او نرۍ 

ګلونه د غونچې په ډود سره منځ ته راځي او د ټود کاد په جریان . اغزیو سره یوځای وي

کې تولید یږي، غټ او روښانه ارغوانی رنګ د پندک او ګلمد پاڼی پر الندني برخې باندی 

 . وجود لري

که څه هم لیمو د سترون او الیم په پرتله د سړی هوا . د نوو نودو وده روښانه ارغوانی وي

او تودوخی په مقابد کې مقاومت لري  لیمو د نورو مهمو ستروسو په پرتله د سړی هوا په 

د لیمو تولید په تجارتی ډود په نیمه استوایې سیمو کې چې مدیم ژمی . مقابد کې حساس دی

 .  ولري محدود دی

د وده ایزه موسم څه نا څه معتدله تودوخه د دوامداره ګد کولو او میوو نیولو لپاره ګټوره 

په افغانستان کې د لیمو د کرلو عمده سیمي د ختیځ او شماد ختیځ والیتونه هر یو لغمان . وي

د افغانستان د نیالګیو روزونکو ملي مؤسسه زیار باسی تر . ، کنړ ، ننگر ها ر او کنُدز دي

 .څو د لیمو د کرلو ساحه د هلمند، کندهار او بغدن والیتونو ته وغځوي

همدا رنګه د نوموړی لیمود . تریو لیمو دواړو حرارت او رطوبت سره  توافق لری

نامطلوبی غټی میوی اوناروغه  پوست له کبله  په مارکیت کی تقاضا کمه وی او همدارنګه 

په حقیقت کی لیمو د تیزابی موادو د . ذخیره اوساتد یی ستونزمن او لګښت پری ډیر راځی

لرلو له امله کرد کېږي دا تیزابی مواد په هارتیکلچری مرحله کې خپد اعظمي پخوالي ته 

. د مېوې د تنظیم ښه امکانات وجود لري او د استعماد ډیر ښه عملي جنبه لري. رسیږي

لیمو د ټولولو څخه ورسته په کنترود شوي تودوخی او  مرطوب محیط کی ذخیره یا ساتد 

 . کیږی تر هغی چی پاخه او پوست یې ژیړشی

بعضی وخت دلیمو پر مخ یوقسم غوړ موجود وی چی د هغی پاکود ضرور دی ترڅو لیمو 

 . یو ښه او روښانه رنګ ولری

که څه هم د لیمو زیاتی انواعی وجود لري ولي د لیمو تر یوي کتګورۍ الندې دي  لکه د 

د لیمو د ورایتي  ګانو . مالټی او سنتری په شان د ورایټي  ګانو تنوع وجود نلري

خصوصیات د لیمو د نورو ورایټي  ګانو د خصوصیاتو سره توپیر نلري لکه چې په 

 .  ستروسو کې معمود دي

حتی  د ستروسو یو ورزیده او با تجربه متخصیې  لپاره ډیره ستونزمنه ده  چې د لیمو یوه 

 .خاصه نوعه وپیژنی

د لیمویو شمیر  ورایټي د جدد آباد فارم جدید د ستروسو په ملی کلکسیون کی موجود دی  

ښایی یو . او دا کلکسیون به په راتلونکی کی  د لیمو د زیاتو انواعو   سره نور هم غنی شي

زیات شیمر د لیمو د اصدح شوو ورایټي  ګانو مورنۍ ونی د ختیځ زون د نیالګیو روزونکو 

 . ټولنو ته توزیع شي

ADAMO (IMP 7011) ADAMO (IMP 7011) ADAMO (IMP 7011) 

 (IMP 7011)ادمو  (IMP 7011)ادمو  (IMP 7011)ادمو 



70 

  

ORANGE 

Sweet orange is a medium-sized tree with a rounded top and 
regular branches; twigs are angled when young, usually with 
slender, somewhat flexible, rather blunt spines in the axils of the 
leaves; leaves medium-sized, pointed at the apex, rounded at the 
base; petioles narrowly winged, articulated both with the twig at 
the base and with the leaf blade at the tip; flowers in small 
racemes or singly in the axils of the leaves, medium-sized with 5 
petals and 20-25 stamens. Fruits are subglobose, oval or 
flattened globose; peel thin, tight, not bitter, central axis solid. 
 
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.   

  ما لټه

د مالټي ونه منځنۍ اندازه لوړوالي ، د څوکې برخه یې ګرده او منظم 

هغه .ځوان ښاخونه یی زاویه دار، باریکه او هموار پراته دی. ښاخونه لری

 .  اغزی چې د پاڼو په شا اوخوا کې موقعیت لري تیره دی

د پاڼو اندازه یې منځنۍ، څوکه یې تره، په قاعده کې مدوره، د پاڼی  ساقه یې 

نرۍ بالداره ، تر یوي اندازې دواړه نودې په قاعده او د پاڼی په تیغه  کې 

ګلونه یی په کوچنی وږی یا په ځانګړی توګه د پاڼو په شا . یوځای کېږي

ګلمد پاڼی او د  ۳اوخوا کې موقعیت لري ، ګد یې منځنۍ اندازه لري چې  

 . ښځینه الی ورسره یوځای وی ۴۳څخه تر  ۴۱

د مېوې شکد یې کروي ډوله بیضوي یا هموار، پوست یې نری یا نازک 

 . نښتی او تریخ ندی او د منځ برخه یی کک مواد لري

مالټه د هغه مېوو د ډلی څخه ده چې په پراخه پیمانه په نړی کې کرد   

که څه هم مالټي څو .  کېږي او دوهمه ډیره معمو لی مېوه ده چې کرد کېږي

د تازه . پیړی وخت ونیو تر څو د نړۍ یو دعمومی  مېوو مقام یې خپد کړه

د وختي او وروسته پخیدونکو . مالټو شربتو غوښتنې ډیری زیاتی دي 

ورایټي  ګانو انکشاف د مالټي اوسنی شهرت زیات کړد او د کاد په هر 

 .  موسم کې مالټي موجود وی

NEWHALL NEWHALL 

Moro Moro 

 نیو هاد   نیو هاد

 مورو مورو
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 GRAPEFRUIT (CITRUS PARADISI) 

 

Probably arose as a hybrid between sweet orange and pomelo. 
The grapefruit tree reaches 4.5-6 m, has a rounded top of 

spreading branches. 

There are four horticultural types, all due to mutations from a 

single clone: 

white flesh and seeded, the original grapefruit (‘Duncan’) 

white flesh and seedless (‘Marsh’) 

pink and seedless (‘Thompson’) 

pink-red and seedless (‘Redblush’) 

The trunk may exceed 15 cm in diameter. The twigs normally 

bear short, supple thorns. 

The evergreen leaves are ovate 7.5-15 cm long, and 4.5-7.5 cm 
wide, dark-green above, lighter beneath, with minute, rounded 

teeth on the margins, and dotted with tiny oil glands. 

The petiole has broad, oblanceolate or obovate wings.   
 
The fruit is nearly round or oblate to slightly pear-shaped 10-15 
cm wide with smooth, finely dotted peel, up to 1 cm thick, pale-

lemon, sometimes blushed with pink.  

The pale-yellow, nearly whitish, or pink, or even deep-red pulp is 
in 11 to 14 segments with thin, membranous, somewhat bitter 
walls. The fruit is very juicy, acid to sweet-acid in flavour when 
fully ripe. While some fruits are seedless or nearly so, there may 
be up to 90 white, elliptical, pointed seeds about 1.25 cm in 
length. Unlike those of the pummelo, grapefruit seeds are usually 
polyembryonic. The number of fruits in a cluster varies greatly; a 

dozen is unusual but there have been as many as 20.   

 (CITRUS PARADISI)چکوتره  

. چکوتره ښایې د مالټي او ترنج ترمنځ د دوه رګه کېدو څخه منڅته راغلي وي 

مترو پورې  لوړوالي ته رستیتږی، پتورتتنتی  ۲څخه تر  ۲.۳د  چکوتری ونه د 

څلور هارتیکلچری نوعی یتې .  دی( پراګنده)برخه یې ګرده او ښاخونه یې تیت 

 . وجود لري  چې ټولي یې د یو کلون د ناڅاپی تغیراتو څخه منځ ته راغلي دي

   داصلی چکوتریDuncan))غوښنه برخه سپینه او تخم لري. 

  د مارش((Marsh    غوښنه برخه یې سپینه او تخم نلريچکوتری. 

    د تامپسن(Thompson )چکوتری غوښنه برخه یې ګدبي او تخم نلري. 

  د رید بلوش(Redblush) چکوتری غوښنه برخه یې سره ګدبي اوتخم نلري  . 

نودې یی په . سانتی مترو پورې ورسیږی ۰۳ښایی د چکوتری د ساقی قطر تر 

څخه تر  ۲.۳پاڼی یی تد شنی بیضوي د .  عمومي ډود لنډ او نازک اغزی لري

سانتی متتترو پتورې پتلتنتی،  ۲.۳څخه تر  ۲.۳سانتی مترو پورې اوږدی د  ۰۳

پورتنی برخې یې تیاره شنه ، الندني برخې یې روښانه پته لتنتډ وختت کتې یتی 

د پاڼو څنډیی  یې مدوری د غاښو په څیر او کوچنی نتازکته د .  رنګ تغیر کوي

 .  غوړو ټکې لري

مېوه یې تقریبآ . ، د نیزی په ډود یا  بیضوي وي( باد)د پاڼی ساقه پلن وزرونه 

سانتی مترو پورې سور لري  ۰۳څخه تر  ۰۱پلنه څه نا څه ناک ته ورته چې د 

سانتتتی  ۰، کوچنۍ خآلونه پر مېوې باندی وجود لري ، د پوست پیړوالي یې تر 

مترو پورې رسیږي ، روښانه لیمویی رنګ او ځینی وختونه سور ګدبي رنتګ 

روښانه ژیړ رنګ ، سپین ته نږدی یا ګدبي یا حتی سور تیز مغز چتې د .  لري

 .برخې او نرۍ ټوټی او ځینی وختونه د یوآلونه یې تترخته وی ۰۲څخه تر  ۰۰

هغه وخت چې مېوه په مکمد ډود پخه شي ډیره شتربتت لترونتکتي، ختونتد یتې 

ځینی مېوې بی تخمه یا هم ډیر لږ تخم لري، ښتایتې پته .  تیزابی تر میخوش وي

پورې سپین ، بیضوي شکد، د تتختمتونتو څتوکتی یتې تتیتری او  ۳۱سلو کې تر 

 .    سانتی متر اوږدوالي لري ۰.۴۳

( Polyembryonic)د چکوتری تخمونه  معموالً د ترنج برعکس څو جنینه 

کې ډیرتوپیر کتوي ، یتو درجتن یتې  (  غنچو)د مېوو شمیر یې په کلسترونو. دی

 .  دانو څخه هم زیات کیدای شی ۴۱معمود لیکن د 

ROJO BRILLANTE MARSH SEEDLESS  راجو بریلنتی مارش بیدانه 
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PONCIRUS TRIFOLIATE ROOTSTOCK 
 

The trifoliate orange (Poncirus trifoliata) has grown in China for 
thousands of years Trifoliate orange became 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. Cincturing at the bud-union is often a problem with 
Imperial mandarin, which can be overcome by use of a sweet orange 
interstock. 

 دری پاڼیزه نارنج نیله بوټي

د زرګونو کلونو را پدی خوا په چېن کې کرد ( Poncirus trifoliata)دری پاڼیزه نارنج 

 . کېږي او د درندو خاورو لپاره یو د خوښی وړ نیله بوټي دی

دری پاڼیزه نارنج اکثره دهغه خاورو لپاره چې اهک ونلري  مناسب دی ، د سړی هوا او 

په هر حاد د زهکښې ځنډیدد د هغه ونو د . مرطوبو شرایطو په مقابد کې مقاومت لري

هغه . سمدستی مړینی سبب کېدالی شي چې پر دری پاڼیزه نارنج باندي پیوند شوي وي

ونی چې پر دری پاڼیزه نارنج باندي پیوند شوي وي په حاصلخیزه کلی یا لوم خاورو 

کښې ښه وده کوالی شي  مګر په ډیرو تیزابی یا ډیرو الکلي خاورو کښې مقاومت کوالی 

همدارنګه دری پاڼیزه نارنج په مالګینو شرایطو کې عکس العمد ښیی او د دری . نشي

پاڼیزه نارنج ونی په ډیره اسانی سره کلورین د ځمکې څخه اخلي او پاڼو ته یې انتقآلوي  

سیستم پواسطه اوبه ( پاشکي )ستونزی اکثره په هغه حاالتو کې چې ونی د شیندونکې 

دری پاڼیزه نارنج په هغه ساحو کې چې بیا باغ جوړیږي یو د ښه نیله . شي  لیدد کېږي

دری پاڼیزه نارنج ریښي ډیری ژوری یا د ریښو پراخ سیستم نه جوړوي ، .بوټو څخه دی

دری پاڼیزه نارنج  د وچوکالي په مقابد کې . مګر فرعی ریښي یې ډیری زیاتی دی

 . مقاومت لري

او د کالر رات د خوطاکېدنی    Phytophthoraدری پاڼیزه نارنج د ریښو د ناروغۍ 

قارچ پواط ه منځ ته راځي او د طتروطو   Phytophthora citrophthoraچې د 

دری پاڼیزه . په مقابد کې مقاومت لري  Tylenchulus semipenetransنیماتود 

 . ویروطی ناروغۍ څخه خوندی دي  Tristezaنارنج د 

که )دری پاڼیزه نارنج په عمومي توګه ښه نیله بوټي د مالټي او د قناعت وړ د  چکوتری  

، اکثره سنتره او لیمو (څه هم ځینی وختونه کوچنۍ مېوې راپورونه  ور کړد شوي دی 

 .  لیمولپاره دی( Eureka)پرته د یوروکا 

د دی نیله بوټي د استعماد عمده نیمګړتیاوي په لومړنی مرحله کې په اهسته توګه د نوو 

هغه ونی چې پر دری پاڼیزه . د حاصد ورکولو موثریت یې ښه دی. باغونو جوړود دی

 . لپاره مناسب دی( د ډیرو ګڼو ونو)نارنج باندی پیوند شوي دی د ډیرو تشدیدونکو 

په عمومي توګه د دی نیله بوتی نمو په استوایې او نیمه استوایې سیمو کې کمزوری او 

او  Troyerد بوزغلي هغه ونی چې پر دری پاڼیزه نارنج پیوند شوي دی د . ورو ده

Carrizo citrange   میاشتو پورې زیات یا اوږده وده کوي ۰۴څخه تر  ۲په پرتله د .

د دری پاڼیزه . یو د هغه معمولی نیله بوټو څخه دی چې په ډیر مشکد سره تکثیر کېږي

نارنج تکثیر وختی په پسرلی او وروسته په منی کې د ژمی د استراحت د دوری د 

د کوچنۍ ګدنو دری پاڼیزه نارنج انتخاب د غټو ګدنو په . اوږدوالي په خاطر مشکد دی

د مېوې کېفیت یې ډیر ښه دی ، د قندی او تیزابی . پرتله بدني وده یې لږ او بوټه ایزه وي

 .  موادو اندازه یې زیاته وي ، پوست یې ښوي ، نرۍ او پوست کېږي

د . د مېوې اندازه یې منځنۍ او د پخیدو وخت یې منځنۍ څخه تر وروسته پورې وي

هغه ونی چې پر دری پاڼیزه نارنج باندی تکثیر شوي وي . شربتو محتویات یې زیات وي

د وده ایزه موسم په لومړیو کې یې میوه تیزابی  مګر د وده ایزه موسم په پای کې ښه 

 .خصوصیات الس ته راوړی

دا نیله بوټي د یوروکا د لیمو سره د پیوند مطابقت نلري او په نتیجه کې د پیوند د یوځای 

اکثره د پیوند په ځای کې د ژیړی حلقی . کیدو په ځای کې یوه ژیړه حلقه منځته راځي

منځته  راتګ په سنتری کې ډیره غټه ستونزه ده  نوموړی ستونزه د امپلایر مالټي د 

 . وسطی پیوند پواسطه حد کېدای شي

Poncirus Trifoliate  
Poncirus Trifoliate   دری پاڼیزه نارنج 

 دری پاڼیزه نارنج
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TROYER  & 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 in Australia with the 

exception of Eureka lemon. 

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. 

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. 

 نیله بوټي   CARRIZO CITRANGEاو    TROYER د 

د واشنګتن ناود مالټي او دری  Carrizo citrangeاو Troyerد 

م کلونو په لومړیو  ۰۳۱۱دا دوه رګه د . پاڼیزه نارنج ترمنځ دوه رګه دی

کې د امریکا د متحده ایاالتو د کرنی اداری لخوا د سړی هوا په مقابد د 

دا نیله بوټي د عمومي هدف لپاره . مقاومي ورایټي  په موخه تولید شوه

دی او په پراخه پیمانه د تجارتی ورایټي  ګانو لپاره په استرالیا کې په 

دا نیله بوټي په هغه خاورو کښې چې . استثنا د یوروکا لیمو استفاده کېږي

همدارنګه د . پی اچ یې لوړ او کلسیم یې زیات وي مقاومت نشي کوالی

هغه ونی چې پر .مالګینو خاورو د شرایطو الندې مقاومت نشي کوالی 

دی نیله بوټي باندي پیوند شوي وي په دوامداره ډود د لږ مصرف 

په تیره بیا د پسرلي په ( جست ، اوسپنه ، منګنیز )عناصرو لږوالي  

باغونو د جوړولو لپاره (تکراری )دا نیله بوټي د بیا ځلي . موسم کې ښی

 . مناسب دی

دا . دا نیله بوټي په منځنۍ توګه د سړی هوا په مقابد کې مقاومت لري

دواړه نیله . نیله بوټي په زهکښې شوو خاورو کښې ښه نتیجه ورکوي

د Tristezaدا نیله بوټي د . بوټي په وزمینو خاورو کښې مناسبی ندی

د خوساکېدنی په مقابد   Phytopthoraویروسی ناروغۍ او د ریښو 

 . کې مقاومت لري، مګر مقاومت یې د دری پاڼیزه نارنج په پرتله لږ دی

د . عمده او فرعی ریښی ښایې په ځوانو ونو کې کمزوری وده وکړي 

ځوانی ونی چې پردی نیله . پخو ونو اندازه د منځنۍ څخه تر غټه وي

بوټو باندی پیوند شوي وي قوي وده او په لومړیو کلونو کې ښه او با 

د سنتری ورایټي  ګانی چې پردی نیله بوټو . کېفیت حاصد تولید وي

د موری     . باندی پیوند شوي وي زیات تنظیم او پاملرنی ته اړتیا لری

(Murray ) کآلو څخه زیات  ۴۱په وادی کې هغه ونی چې عمر یې د

دا نیله بوټي په ډیره . وو، اکثرو یې د کوچنیو مېوو تولید ته تماید درلود

زیاته اندازه د نیوسلر نسجونه لري او په یو ډود، قوي ، مستقیم نیالګی 

اکثره ورایټي  . تولید وي او په قوریی کې په اسانۍ سره تنظیم کېدالی شي

ګانی پر دواړو نیله بوټو باندې په ډیره اسانی سره تکثیر کېدالی شي ، 

. مګر په استثنا د امپلایر سنتری چې ځینی وختونه د پیوند نه مطابقت ښی

په بوزغلي کې ونی د دری پاڼیزه نارنج په پرتله وختي وده کوي ، مګر 

د مېوې کېفیت یې عالي دی  . د   زیږ لیمو په پرتله ورو ورو وده کوي

د . مګر په زړو ونو کې د البدو د خراب کېدو تماید ډیر وجود لري

د شربتو او قندی . مېوې اندازه یې منځنۍ ، پوست یې نرۍ او ښوي دي

موادو اندازه یې ډیره او د تیزابی موادو اندازه یې د منځنۍ حد څخه تر 

 . زیاتی اندازې پورې وي

په مکمد ډود د . د مېوې پخیدد د دری پاڼیزه نارنج په پرتله وختي وي

دا نیله بوټي د . ناود او والنیشیا ورایټي  ګانو سره د پیوند مطابقت لري

یوروکا لیمو سره مطابقت نلري او ژیړه حلقه د پیوند د پیوستون په ځای 

 . کې منځ ته راځي

Troyer Citrange Carrizo Citrange  د ترویر سترنج  د کاریزو سترنج 



74 

  

 ROUGH LEMON ROOTSOCK 

Rough lemon.  A recent study using molecular markers has shown 
Rough lemon to be a cross of mandarin and citron. It is believed to 
have originated in northern India, where it grows wild; carried in 
1498 or later by Portuguese explorers to southeastern Africa where 
it became naturalized; soon taken to Europe, and brought by 
Spaniards to the New World. It is naturalized in the West Indies and 
Florida.  
 
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.  
 
Use as rootstock: 
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: fast growing, large fruit size, early maturing, drought 
tolerant, high yields, exocortis tolerant, tristeza tolerant. 
Disadvantages: Phytophthora sensitive, poor fruit quality, thick fruit 

rind, sensitive to waterlogging, large tree size. 

 د زیږ لیمو نیله بوټي

مطالعاتو ښودلي چې زیږ لیمو د سنتری او  ورستیود مالیکولی تجزیې : زیږ لیمو  

عقیده پردی ده چې   زیږ لیمو د .سترون د دوه رګه کېدو څخه منځ ته راغلي دي

هند په شمالی برخو په هغه ځای کې چې په وحشي ډود وجود لري سرچینه 

یا د دی کاد په پای کې د پرتګاد تحقیق کونکو ختیځی  ۰۲۳۲په . اخیستی ده 

جنوبی افریقا ته یووړد چېرته چې د طبیعی بوټي بڼه یې ځانته ونیوله ، ډیر ژر 

.   اروپا ته انتقاد شوو او د هسپانویانو پواسطه د باغدارۍ نوي نړی ته راوړد شو

مېوه یې پلنه، . او فلوریدا کې اهلي شوي دی( ویست انډیز)زیږ لیمو په غرب الهند

مدور یا بیضوي ، قاعده یې همواره او مشخصه غاړه، څوکه یې لږ څه مدور یا د 

سانتی متره سور او  ۲سر په ډود ، اندازه یې منځنۍ، په منځنۍ ډود  ( پستان) تي 

سانتی متر لوړوالي، د لیمو پوست یې ژیړ تر ژیړ نارنجی وي، زیږ، غیر  ۲.۴۳

ونی یې غټه، ډیره اغزی لرونکي، نوي . منظم او غټي غوړی لرونکي دانی لري

وده یی روښانه سور رنګ ، پندکونه یا زخی او ګلونه یی سور ارغوانی رنګ 

د . او شربتو اندازه یې د کور د استفادی لپاره لږ ده( عصاره)د شیری . لري

امریکا متحده ایاالتو په هاوایې ایالت او په استوایې او نیمه استوایې سیمو کې په 

هغه ځای کې چې ښه لیمو ګان وجود ونلري د کورنی مېوه لرونکو ونو په ډود د 

 . قدر وړ دی

 :د نیله بوټي په توګه استعمال 

.   زیږ لیمو ډیر قوي نیله بوټي دی او لومړنیو کلنو کې ډیر ښه حاصد ورکوي

په مرطوبو . زیږ لیمو غټي ونی تولید وي او د ریښو غټ او ښه سیستم جوړوي

کلنو څخه زیات وي  اکثرآ د سالبری او  ۰۳شرایطو کې زړی ونی چې عمر یې د 

په ریګی وچو سیمو کې   زیږ لیمو سالم . کاد په کاد لږ حاصد څخه زیان وینی

زیږ لیمو د ټولو نیله . کلنو څخه زیات حاصد تولید وي ۲۱پاته کېدالی شي  او د 

همدارنګه دا نیله بوټي په ډیر اسانۍ سره تکثیر . بوټو په منځ کې چټکه وده کوي

هغه ونی چې پر زیږ لیمو باندی . کېږي او د پیوند کولو موسم یې ډیر اوږد دی

هغه ونی چې پر زیږ لیمو باندی .پیوند شوي وي ډیرو غذایې موادو ته اړتیا لري

کېفیت یې د لږو قندی او د تیزابی ( داخلی)داسی مېوې چې دننه . پیوند شوي 

د شربتو اندازه یې هم لږه وي او مېوه د . موادو له امله کمزوری وي  تولید وي

هغه ونو څخه چې پر   زیږ لیمو باندی پیوند شوي وي پنډ، د پوست ساختمان یې 

 . زیږ وي الس ته راځي

وختي وده کوي ، د مېوې اندازه یې غټه ، وختي پخیږي ، د وچکالی په :  ګټی

ویروسی   Tristezaمقابد کې مقاومت لري ، ډیر حاصد ، د اګزوکورتسز او د

 . ناروغۍ په مقابد کې مقاومت لري

ناروغۍ په مقابد کې حساس ، د مېوې کېفیت یې  Phytopthoraد :  نیمګړتیاوي

د اوبو د ډنډ یدو په مقابد کې حساس (  ضخیم ) کمزوری ، د مېوې پوست یې پیړ 

 . او د ونی اندازه یې غټه ده

 

   

Rough Lemon 

Clone AFG 6026 

 د   زیږ لیمو کلون

 ۲۱۲۴ AFG 

http://plantbiology.ucr.edu/people/?Roose#CitrusDiversity
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  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.  
 
NURSERY PERFORMANCE  
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 

 د ولکمریانا نیله بوټي

د دی نیله بوټي سرچینه ایتالیا او داسی فکر کېږي چې د لیمو او تریو نارنج  د 

همدارنګه دا نیله بوټي د والکمر په .  طبعی دوه رګه کېدو څخه منځ ته راغلي وي

دا . د دی نیله بوټي خصوصیات د زیږ لیمو نیله بوټي ته ورته دي. نامه مشهور دی

ناروغۍ په مقابد کې حساس دی   hytopthoraنیله بوټي په ډیره زیاته اندازه د 

او د غټو ځوانو ونو  د وچیدو او ضایع کېدو سبب کېږي چی دا د تجارتی باغونو  

لپاره یو خنډ بلد کیږی حتی په هغه خاورو کښې هم چی هیڅ کښت پکی نه وی 

 . شوی د ضایعاتو سبب ګرځي

ناروغیو په مقابد کې   viroids xyloporsisاو  Tristeza  ،exocortisد 

د مالګې په مقابد کې په منځنۍ اندازه مقاومت لري او د الکلي . مقاومت لري

ناروغۍ په مقابد ( آتشک)د زیږ لیمو په څیر د سوزیدو. خاورو لپاره مناسب دی

 . کې حساس دی

په . دا نیله بوټي قوي او غښتلي ونی چې د ډیر حاصد د ساتلو توان لري تولید وي

 . ځینو حاالتو کښې حاصد یې د زیږ لیمو په پرتله څه نا څه لږ وي

 په قوریه کی یی وضیعت او کارکردګی 

ډیره قوي او وختي وده کونکې نیله بوټي دی چې په ډیر اسانۍ سره پیوند کېږي او 

ناروغۍ په مقابد کې   Phytopthoraد . په چټکۍ سره د کرلو لپاره چمتو کېږي

 .حساس او قوریه یی باید په ډیره زیاته اندازه پاکه او ناروغی ونلري

د زیږ لیمو پرته د . پر دی نیله بوټي باندی د مېوې کېفیت  کمزوری یا خراب وی 

هغه تجربه چې د . دی نیله بوټي انتخاب په ټولو حاالتو کښې کمزوری دی

Harvey W.A   په مدیترانی اقلیم درلودونکې ساحی کې ترسره شوي داسی

وړاندیز کوي چې د مېوې کېفیت د ځینو سنترو د ورایټي  ګانو لپاره د منلو وړ دي 

مګر په ډیر احتیاط سره د دی څیړنی نتیجې په مشابه شرایطو کې باید ازمایښت 

هغه وخت چې دا نیله بوټي د مالټي او سنتری لپاره استعماد شي د مېوې .  شي

پوست یې پیړ، زیږ، د قندی موادو، تیزابی موادو او شربتو اندازه یې لږه او د 

امپلایر او نوا سنتری چې پر دی نیله بوټي باندی . مېوې کېفیت یې هم خراب وي

 . پیوند شوي غوښنه برخه یې زیاته وي

 

 

ROP South Africa (Volkamer) ROP South Africa (Volkamer) 
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 Mobile: (0093) 0793506656, 0793506595, 0793506644 

 E-Mail: hnaeemi@af.mercycorps.org 

Web: www.mercycorps.org  

Mercy Corps is a non-profit international relief and development organiza-

tion that exists to alleviate suffering, poverty and oppression by helping 

people build secure, productive and just communities.  Mercy Corps oper-

ates in more than 40 countries through out the world reaching more than 

13.5 million people. 

 

Mercy Corps has been working in Afghanistan since 1986 implementing a 

range of relief recovery and development programs related to improving 

agriculture and natural resources- based livelihoods, livestock and animal 

health, infrastructure rehabilitation and access to credit. 

 

With funding from the European Commission (EC) Mercy Corps is imple-

menting Nursery Industry Support Project for Afghanistan (NISPA) in the 

central and northern region, the project is in line with the objectives of the 

Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock to contribute to poverty 

alleviation for the rural population. The proposed program is planned in 

recognition of the need to provide support to the horticulture industry, so 

as to facilitate rural development and economic recovery in Afghanistan.  

mailto:hnaeemi@af.mercycorps.org
http://www.mercycorps.org/
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Plum آلو 
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Plum ripening time in Kandahar 

و وختلپه کندهار کې د آلو د پخید  

Variety- ورایټي 

Clone Number

 چنګاښ- July غبرګولی- June  غویی- May د کلون نمبر-

Formosa-814 فارموسا             

Formosa Sorkh-1011 فارموسا سرخ             

Tamsuq-178 تمسق             

Sultanpuri-6202 سلطانپورې             

Grangej Sia-4013 گرینگیج سیاه             

Fazil Manani-6222 فضد منانی             

Irani-253 ایرانی             

Bokhara Zard-403 بخارا زرد             

Formosa Zard-1009 فارموسا زردیررس             

Grangej Zard Dir Ras- گرینگیج زرد دیر

             415 رس

Black Amber-6305 بلک امبر             

Grangej Sorkh-404 گرینگیج سرخ             

Formosa-255 فارموسا             

Formosa-280 فارموسا             

Catalina-270 کا تالینا             

Irani-444 ایرانی             

Alow Bukhara-757 آلوبخارا             

Grangej Sia-4010 گرینگیج سیاه             

Red Flash-6304 رید فلش             

Formosa-6307 فارموسا             

Fortune-6311 فرچون             

Alow Bukhara Kandahari-354 آلوبخارا کندهاری             

Grangej Sia-4030 گرینگیج سیاه             

Wickson-269 ویکسن             

El Dorado-271 الدو رادو             

Beauty-274 بیوتی             

Kunduzi Zard-311 کنُدزی زرد             

Lal Khon-6203 لعد خون             

Friar-273 فریر             

Red Beauty-6037 ریډ بیوټی             
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EUROPEAN PLUM; 

Adaptable to various soils and climates, two main categories of 
edible plum trees, European (Prunus domestica) and Japanese 
(P. salicina). Fruit ripens sometime between May and Septem-
ber, 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. Euro-
pean varieties are the smaller, oval, purple or blue fruits. 
Prunes, a plum variety with sugar content high enough to allow 
sun-drying without causing fermentation, fall under the Euro-
pean 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. 

 

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 varieties 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.  

 

 اروپایې آلو 

د خوړلو . اروپایې آلو په ډود ډود خاورو او بیدبیلو اقلیمی شرایطو کښې توافق لري  

او دوهم یې (  Prunus domestica)آلو دوي کتګورۍ لري چې یو یې د اروپایې آلو

د آلو مېوه د می او سپتمبر میاشتو ترمنځ . په نامه یادیږي( P. salicina)د جاپانی آلو 

د هرو دواړو نوعو . پخیږي چې د ورایټي  او د سیمی په اقلیمی شرایطو پورې اړه لري

ورځو په موده کې سرته  ۰۲۱څخه تر  ۰۲۱آلو د مېوې پخوالي په تخمینی توګه د 

د آلو دی . د دی آلو  ټولی انواعی داخلی او بهرنی برخۍ زیاد رنګونه لری. رسیږي

میوی پوستکی له ډود ډود رنګونو څخه جوږشوی چی عبارت له  ژیړ، سور ، 

ارغوانی ، شین ، ابی او تور ، پداسی حاد کې چې غوښنه برخه یې د سور ، ژیړ یا 

 . شین رنګونو څخه جوړ شوي ده

آلوبخارا د آلو . د اروپایې آلو ورایټي  ګانی کوچنۍ ، بیضوي ، ارغوانی مېوې تولیدوی

یوه ورایټي  ده چې د قندی موادو اندازه یې ډیره ،  په لمر کې یې د وچولو قابلیت پرته 

دا آلو د اروپایې آلو تر کتګورۍ الندې . لدی څخه چې مېوه یې خرابه شي وچیږي

د اروپایې آلو غوښنه برخه کلکه او معموآل د قطی کولو یا مربا یا شربتو لپاره . راځي

 .  ورڅخه استفاده کېږي

که څه هم اکثره اروپایې آلو په خپله . ګرده افشانی لري( کراس)اروپایې آلو دوه رګه

ګرده القاح کېدونکې دی  د دو یا زیاتو ورایټي  ګانو یو د بله سره چې په عینی ګرو  د 

د اروپایې آلو یوه . رنګ کې وجود ولري و کرد شي  ښه حاصد الس ته راتدی شي

 .  ورایټی  د بلی ورایټی  په پرتله  د ګرده ورکونکې په توګه ترجیح نه ورکود کېږي

 جاپانی آلو 

د خوړلو آلو . جاپانی آلو په ډود ډود خاورو او بیدبیلو اقلیمی شرایطو کښې توافق لري 

او دوهم یې د (  Prunus domestica)دوي کتګورۍ لري چې یو یې د اروپایې آلو

د آلو مېوه د غویی او وږی میاشتو ترمنځ . په نامه یادیږي( P. salicina)جاپانی آلو 

په استثنا د جاپانی . پخیږي چې د ورایټي  او د سیمی په اقلیمی شرایطو پورې اړه لري

 . آلو چې وختي ګد کوي او وختي پخیږي

ورځو په  ۰۲۱څخه تر  ۰۲۱د هر دواړو انواعو آلو د مېوې پخوالي په تخمینی توګه د 

د دی آلو د ټولی انواعی داخلی او بهرنی برخۍ زیاد رنګونه . موده کې سرته رسیږي

د آلو دی میوی پوستکی له ډود ډود رنګونو څخه جوږشوی چی عبارت له  ژیړ، . لری

سور ، ارغوانی ، شین ، ابی او تور ، پداسی حاد کې چې غوښنه برخه یې  سور ، ژیړ 

په عمومي ډود سور آلو چې غوښن او شربت . یا شین رنګونو څخه جوړ شوي ده

 . همیشه جاپانی آلو په تازه ډود مصرف کېږي. لرونکي دی ، جاپانی آلو دی

د دو . ګرده افشانی ته اړتیا لري( کراس)جاپانی آلو د اروپایې آلو په پرتله ډیر دوه رګه

یا زیاتو ورایټي  ګانو چې یو د بله سره په عینی ګرو  د رنګ کې وجود ولري و کرد 

د جاپانی آلو په خپله ګرده القاح کونکې ورایټي   . شي، ښه حاصد الس ته راتدی شي

ښایې د جاپانی آلو د هر بد ورایټي  حاصد زیات کړي ، په هغه حالت کې چې دوه رګه

 .   ګرده افشانی سرته ورسیږي( کراس)

Red Flash                                  رید فلش Formosa                       فارموسا Fortune                                   فرچون 
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PLUM 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 adapt itself well to different soils (calcareous and dry ones) 
and is moderately resistant to waterlogging. It promotes early bear-
ing and suckering activity is generally low. Myrobalan 29C is the 
most widely used rootstock for plum. It is appreciated for its adapta-
bility as well as for the promotion of good yields and fruit quality. 

Recommended also for apricot. 

Marianna G.F. 8/1 
Hybrid of “P. cerasifera x P. munsoniana” selected by INRA and 
released in 1970. Suitable for most of the soils and tolerant to water-
logging, Resistant to calcareous, basic and salty soils. Marianna is 
well anchored into the ground and encourages and intermediate tree 
vigor between Myrobalan B and 29C, it promotes high an regular 
productivity, good yield and crop quality. Usually resistant to low 
winter temperatures. Easily multiplied by hardwood cuttings and  
mound layering. The rootstock is moderately tolerant to Agrobacte-
rium tumefaciens and Armillaria. Very invigorating rootstocks particu-
larly suitable for the plum. The use in almonds is limited due to the 
lack of compatibility with some varieties. 

 د آلو نیله بوټي

 نیله بوټي   Myrobalan 29C))سی    د ما یروباالن 

د لومړنیو نیالګیو څخه انتخاب شوي او (  Prunus cerasifera)دا کلون د آلو

کاد کې د لومړۍ ځد لپاره معرفی شو دا نیله بوټي د اهکې خاورو لپاره  ۰۳۲۱په 

 Agrobacteriumمناسب دی په منځنۍ اندازه د بکتریایې غوټی

tumefaciens  )  ) اوleptonecrosis   په مقابد کې مقاومت لري او

pseudomonas syringae    ناروغۍ په مقابد کې حساس او د ریښی د ِغوټی

 . نیماتود په مقابد کې مقاومت لري

په مقابد کې توافق ( اهکې او وچو خاورو ) دا نیله بوټي د خاورو د مختلفو انواعو 

. حاصد کوالی شي او په منځنۍ اندازه د اوبو د ډنډ کېدو په مقابد کې مقاومت لري

 . فعالیت یې لږ دي( بچکیو)وختي یا ژر پر حاصد راتلد تشویق کوي او د سکرونو

سی یو د هغه نیله بوټو څخه دی چې په پراخه اندازه د آلو د نیله  ۴۳ما یروباالن 

دا نیله بوټي برسیره پردی چې ښه توافق لري ، ډیر . بوټي په توګه استعماد کېږي

دا نیله . حاصد او د مېوې کېفیت زیاته وي ، نوځکه دا نیله بوټي د خوښی وړ دی

 . بوټي د زردآلو لپاره هم سپارښت کېږي

 نیله بوټي( Marianna G.F. 8/1)۸/۱د مارینا جی اف 

ترمنځ دوه رګه دی د    ”P. cerasifera x P. munsoniana“دا نیله بوټي د 

INRA  دا نیله بوټي د . کاد کې معرفی شو ۰۳۲۱پواسطه انتخاب شوي دی او په

اکثرو خاورو لپاره مناسب دی د اوبو د ډنډ کېدو، د اهکې او مالګینو خاورو په مقابد 

 . کې مقاومت لري

 Myrobalanنیله بوټي په خاورو کې ښه ټینګیږي ، د ۲/۰د مارینا جی اف 

B    اوMyrobalan 29C    دا . په پرتله د ونی منځنۍ وده تولید او تشویق کوي

 . نیله بوټي په منظم ډود حاصلخیزه ، ښه حاصد او د مېوې کېفیت یې عالي دی

دا نیله بوټي . معموآل دا نیله بوټي د ژمی د ټیټی تودوخی په مقابد کې مقاومت لري

سره ( ګونډه کود)په ډیر اسانی سره د کلکو قلمو او د غونډۍ په شکد لیرنګ

 Agrobacterium)دا نیله بوټي په منځنۍ ډود د بکتریا د غوټی . تکثیرېږي

tumefaciens  ) او  دArmillaria ناروغۍ په مقابل کی مقاوم دی  . 

د دی نیله بوټي . دا ډیر قوي نیله بوټي دی او په مشخې ډود د آلو لپاره مناسب دی

استعماد د بادام لپاره لږ دی ځکه چې د بادام د ځینو ورایټي  ګانو سره د پیوند 

 . مطابقت نلري

Myrobalan 29C  cuttings  mother trees  

Myrobalan rooted cuttings ready for budding plum Varie-

ties mother trees  

 د مایروباالن  ریښه لرونکي قلمی چې د آلو د ورایټي  ګانو د پیوند لپاره آماده  دی مورنی ونی  ۴۳د قلمو لپاره د مایرو باالن سی 
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Introduction: ANHDO is an Afghan NGO composed by skilled and ex-
perienced professionals, who wants to develop a modern and sustainable horti-

culture in Afghanistan in partnership with  MAIL  and the private sector.  

ANHDO Services: 

ANHDO can provide horticulture technical services for: 

F  Studies and surveys  

F  Training and capacity building  

F  Germplasm conservation 

F  Adaptive research 

F  Value chain studies 

F  Post harvest technology     

F  Marketing 

History: 

Perennial Horticulture Development Project (PHDP), from 2006 to October 
2010, made national collection of fruits and nuts varieties in the country at the 
MAIL research farms on behalf of MAIL and collected the in-situ from all around 

the country.  

Second phase of the project, PHDP II,  started in November 2010 and will con-
tinue until February 2015. This second phase of the project is designed to follow 
on the activities of PHDP in Afghanistan. Like its first phase, the project oper-
ates in 6 Perennial Horticulture Development Centers (PHDCs), and it have its 

headquarter in Badam Bagh farm, Kabul. 

PHDP II main tasks are to ensure continuity of the National Collection and en-

hance support to the nursery industry. 

In addition, the project is committed to foster positive changes in MAIL policy and structure, and to support the 

development of the Afghanistan National Horticulture Development Organization (ANHDO). 

From 1st November 2012 ANHDO took over the management of 6 PHDCs from PHDP II. The six field horti-

culturists of the 6 PHDCs were shifted to ANHDO and continued their work under ANHDO administration.  

Afghanistan National Horticulture Development Organization 
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 د افغانستان د بڼوالۍ د پراختیا ملي مؤسسه

(ANHDO) 

 پیژندنه

د افغانستان د بڼوالۍ د پراختیا ملي مؤسسه  یوه افغاني مؤسسه ده چې د ماهرو او تجربه لرونکو  
کسانو څخه جوړه شوي او په افغانستان کي د کرنی مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت او خصوصی 

 .سکتور سره یو ځای د یو عصری او دوامداره  بنوالی سیستم د رامنځته کولو غوښتونکی ده

 : د افغانستان د بڼوالۍ د پراختیا ملي مؤسسی دندی

 :د افغانطتان د بڼوالۍ د پراختیا ملي مؤططه دا الندي تخنیکی دندی طرته رطوي  

F   مطالعي او سروي ګاني 

F  کورسونه او د ظرفیتونو لوړتیاوی. 

F  د جرم پدزم مرا قبت او ساتنه 

F  د سمون وړ یا توافقي څیړنې 

F  د ځنځیری ارزښت مطالعي 

F  د محصوالتو  د راټولولو  څخه وروسته تکنالوژی 

F  بازارموندنه 

 : تاریخچه 

 ۴۱۱۲د بڼوالۍ څوکلنی پراختیایی پروژي د کرنې ، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په استازیتوب د 
کلنو په موده کي د افغانطتان د مېوو او مغزبابو ملي کلکطیون د کرنې ، اوبو لګولو او  ۴۱۰۱څخه تر 

مالدارۍ وزارت په څیړنیزو فارمونو کي جوړ او د ټود هیواد مېوی او مغزباب یي د اصلي یا طبعی 
کاد د نومبر په  ۴۱۰۱دوهمه پروژه د  څوکلنی پراختیایید بڼوالی  . ځای څخه را ټود کړد( سرچنی)

 .  کاد د فبروری تر میاشتی پوری دوام کوي ۴۱۰۳میاشت کې شروع او 

پروژي فعالیتونه لکه د څوکلنی پراختیایی د پروژی دوهمه مرحله داسي طرح شوې ده چي د بڼوالی 
دا پروژه په شپږو د بڼوالۍ د پراختیا مرکزونو . لومړی مرحلي په ډود په افغانستان کښي تعقیب کړي

 . کي فعالیت کوي او مرکزی دفتر یې په کابد بادام باغ فارم کي دي

د بڼوالۍ د دوهمي پروژي عمده وظیفي د ملي کلکسیون د دوام څخه اطمینان او د نیالګیو روزونکو د . 
 . صنعت څخه ښه حمایه کود دي

چی د کرنې ، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په پالیسی او جوړښت کي مثبت بدلونونه منځته راوړي او د افغانستان د بڼوالۍ د سکتور په  ژمنه کویدا پروژه  یبرسیره پرد 

 . پرمختیا او انکشاف کي مرسته کوي

کاد د نومبر میاشتي په لومړۍ نیټه د هیواد دبڼوالی د پرمختیا د شپږو مرکزونو اداره او تنظیم د بڼوالۍ د څوکلنی پرمختیا  ۴۱۰۴د افغانستان د بڼوالۍ د پراختیا ملي موسسي د 

 . او نوموړو شپږو مرکزنو ته یی  شپږ هارتیکلچرستان ولیږد او خپلو کارونو ته یی  د دی مؤسسی تر اداری الندی دوام ورکړ. دوهمی پروژی څخه په غاړه واخیست
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National collections 

Objectives: 

To gather, maintain, describe and evaluate the best fruit va-

rieties originated in or adapted to Afghanistan, in order to en-

able the private nursery industry to produce true to type and 

Structure and locations 

The “protection” of the NC attains to the prevention of destruction by natural 

(drought, flood, pests, adverse climate, etc.) or human causes (tree removal, 

fire, negligence, etc.), but also concerns propriety rights and prevention of 

thefts of genetic resources. 

In 2006 MAIL, on behalf of Afghanistan, signed the International Treaty on 

The NC is constituted of living trees. Each entry (accession) originates from a 

single individual tree (in situ) that is replicated by vegetative propagation 

(generally 4 to 10 genetically identical trees), depending on the species); 

these identical trees form one plot. 

The number of plots and accessions of a species constitutes the National Col-

lection of that species. 

National Horticulture Development Organization 

(ANHDO) 
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 ملي کلکسیون 

 :موخی 

د ډیرو ښو مېوو د ورایټی ګانو راټولونه ، ساتنه ، پیژندنه او ارزیابی چې د  
افغانستان څخه یی سرچینه اخیستي وي او یا یی توافق حاصد کړې وي ، د 
خصوصی سکتور د نیالګیو روزونکو د صنعت د پیاوړتیا لپاره چی داسی 
پیوندي نیالګي د خپد اصد او نسد سره سم سالم او د بازار وړ ورایټی ګاني 

 .  تولید کړي

 

 جوړښت او ځای

د تخریب د مخنیوي (  د ونو لیری کود ، اور ، نه پاملرنه او داسي نور)او د انساني عواملو ( وچکالي ، سیدب ، افتونه ، ناوړه اقلیم اوداسی نور )د  بعي عواملو   

 . څخه د ملی کلکسیون ساتنه او همدارنګه د ملکیت د ساتلو حق او د ارثي منابعو د غد څخه مخنیوي دي

للي تړون السلیک لمکاد کي د کرنې ، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د افغانستان د حکومت په نمایندګي د خوراک او کرنې لپاره نباتاتو د ارثي منابعو بین ا ۴۱۱۲په 

د ملي جرم پدزم  ارتڅرنګه چې د افغانستان د مېوه جاتو جرم پدزم د بین المللي معیارو پر اساس پیژندد شوی دی ځکه نو، د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وز. کړ

د خصوصي سکتور، ملي او بین المللي ادارو سره مباحثی کوالی ( تکثیر، تولید، څیړنې او داسی نور)د ملکیت ادعا کوالی شي او دهغه څخه د ګټي اخیستلو په خاطر 

 . شي

 ۲په عمومی ډود د )څخه سرچینه اخیستي او د غیر زوجی تکثیر (In-situ) هر کلون د یوې ځانګړي وني . ملي کلکسیون د ژوندیو او فعالو ونو څخه جوړ شوی دی

د اړونده نوعی د پټیو . کي کرد شوي دي( پدټ)مشابه وني په یوه پټي . پواسطه ډیر شوي چې په نوع پورې اړه لري( وني چي مشابه ارثي خواې لري ۰۱څخه تر 

د خوندیتوب او همدارنګه د تکثیر او څیړنو موخو لپاره د ملي کلکسیون هر نوع او کلونونه د بڼوالۍ د پراختیا . او کلونونو شمیر د هغه نوع ملي کلکسیون جوړوي

د بیلګي په توګه د بادامو ملي کلکسیون د مزار شریف او کندز بڼوالۍ پرمختیا مرکزونو کي، د انارو ملي کلکسیون د )مرکز په دوو مرکزونو کيٍ تکرار شوي دي 

د ستروسو د ملي کلکسیون په هکله استثنآ وجود لري چي یوازې د جدد اباد د بڼوالۍ په (. جدد آباد او کندهار د بڼوالۍ د پراختیا مرکزونو کي تکرار شوي دي

 .  پرمختیا مرکز کي موجود دي ځکه چي بد مناسب ځای وجود نلري

 د افغانستان د بڼوالۍ د پراختیا ملي مؤسسه
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PHDC Mazar 

Available National Collections (NCs) and Accessions in PHDC Mazar; 

NCs:   Almond Apricot   

Accessions:  100 127    

 

PHDC Kunduz 

Available National Collections (NCs) and Accessions in PHDC Kunduz; 

NCs:   Apple  Almond Pear   

PHDC Kunduz: Field Map 

2013 

National Horticulture Development Organization 

(ANHDO) 
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سی د قلمو لپاره مورنی ونه ۴۳د مایروباالن   

 د مزار شریف بڼوالۍ پرمختیا مرکز ملي کلکسیون او موجود کلونونه

 زردالو     بادام   :ملي کلکسیون 

   ۷۱            ۱۱۱            :کلونونه

د مزار شریف بڼوالۍ پرمختیا  

۱۱۴ مرکز د انګورو نندارتون   

 کندز د بڼوالۍ پراختیا مرکز

 

۱۱۴ د ساحی نقشه : کندز د بڼوالۍ پراختیا مرکز    

 مزار شریف د بڼوالۍ پراختیا مرکز 

 د افغانستان د بڼوالۍ د پراختیا ملي مؤسسه

 د کندز بڼوالۍ پرمختیا مرکز ملي کلکسیون او موجود کلونونه 

 ناک     بادام  مڼه   :ملي کلکسیون  

  ۸               ۴                 ۸۱                            :کلونونه
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PHDC Kabul 

Available National Collections (NCs) and Accessions in PHDC Kabul; 

NCs:   Apple  Apricot  Cherry  Pear 

PHDC Kabul: 

Field Map 

2013 

PHDC Herat:      

Map 

2013 

Available National Col-

lections (NCs) and Ac-

cessions in PHDC Herat; 

NCs:       Accessions 

Cherry    28 

Grape     139  

Peach      108  

Plum       28 

National Horticulture Development Organization 

(ANHDO) 
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 کابل د بڼوالۍ پراختیا مرکز 

 د کابل بڼوالۍ پرمختیا مرکز ملي کلکسیون او موجود کلونونه 

 ناک        گیال                     زردالو  مڼه   :ملي کلکسیون  

  ۴          ۸   ۷ ۱  ۸۱                  :کلونونه        

د کابل بڼوالۍ پرمختیا  

:مرکز  د  فارم د ساحی  

2013نقشه   

د  :د هرات بڼوالۍ پرمختیا مرکز 

 ۱۱۴ فارم د ساحی نقشه 

د هرات بڼوالۍ پرمختیا مرکز ملي  

: کلکسیون او موجود کلونونه   

    کلونونه  :ملي کلکسیون

  ۸            گیال    

           ۱۴         انرور

             ۱۱۸           شفتالو

 ۸            الو      

 

 د افغانستان د بڼوالۍ د پراختیا ملي مؤسسه
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PHDC Kandahar 

Available National 

Collections (NCs) 

and Accessions 

 NCsAccessions:  

 Fig  16 

 Grape  139 

 Loquat  12 

 Peach  108

 Plum  77

PHDC Kandahar:            

Map                       

PHDC Jalalabad 

PHDC Jala-

labad: Build-

Available National Collections (NCs) and Accessions 

National Horticulture Development Or-
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 کندهار د بڼوالۍ پراختیا مرکز 

 

 : ملي کلکسیون او موجود کلونونه 

 کلونونه  :ملي کلکسیون  

 

    ۱۶                       انځر  

           

  ۱۴  انرور 

  ۱  لوکات 

 ۱۱۸  شفتالو 

 ۷۷الو                               

: د  کند هار د بڼوالۍ د پراختیا مرکز  

  د ساحی نقشه

 جالل اباد د بڼوالۍ د پراختیا مرکز 

 د جالل اباد د بڼوالۍ د پراختیا مرکز ملي کلکسیون او موجوده کلونونه 

 انار                         لوکات  انځر                           خرما          سترو    :ملي کلکسیون   

   ۳                            ۷      ۱۶                          ۶           ۶۱                         :کلونونه 

 د افغانستان د بڼوالۍ د پراختیا ملي مؤسسه
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 متفرقه گروپ 

د دی ګرو  ورایټي  ګانی د کب میاشتی په ورستۍ اونۍ او د چنګاښ میاشتی په منځ کی .  دا ګرو  د هغه ورایټي  ګانو څخه جوړ شوي دي چې د افغانستان د مختلفو والیتونو څخه یې سرچینه اخیستی ده

د مېوې اندازه یې منځنۍ ، رنګ یې ژیړ، ژیړچکی شین . ورایټي  ګانی دي( د غبرګولی د میاشتی په منځ) پیر نقشي او شیخ میری د دی ګرو  وختي پخیدونکې . د بادام باغ په څیړنیز فارم کې پخیږي

 

 

 

 

 

 

MADERA is a French non –governmental nonprofit organization which 

operates only in Afghanistan MADERA supports communities to imple-

ment integrated diversified programmes in the following  fields :   

Perennial  Horticultural development 

Agriculture 

Arboriculture 

Forest protection and management 

Animal health and animal husbandry 

Rural infrastructure 

Handicrafts and livelihoods 

National solidarity program NSP 

Mission d Aide au Developpement Des Economices Rurales –Afghanistan 

(MADERA) was founded in 1988, with the purpose  of assisting to improve the 

quality of life of the people of Afghanistan and fostering the condition neces-

sary   for peace ,its actions are oriented towards empowering rural communi-

ties by building their capacities and supporting their own development . 

MADERA promotes collaboration with other partners and with the target 

populations, a participative and integrated approach to development, respect-

ing the diversity of the needs of the population . 

MADERA ‘s programmes  are currently supported by: the European commis-

sion (Europe Aid ) Misereor , the  Agence Francaise de development ,the 

Word Food programme (WFP) the French Embassy in Kabul ( Fonds Social de 

development –FSD) the Afghanistan Ministry of Rural Rehabilitation and de-

velopment ,(MMRD) the  Swiss  development agency (SDC) Food  and Agri-

culture organization ( FAO) and world Bank , 
MADERA has its 

main bases in 

Kabul and Jala-

labad and imple-

ment activities in 

rural areas in six  

provinces   

 Kunar  

 Laghman 

 Nuristan  

 Nangrahar 

 Ghor  

 Wardak   
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.  دي  

میدانی او پیر نقشي ورایټي  ګانی په خپله ګرده القاح کېږي ، پداسی حاد کې چې د دی ګرو  نور ورایټي  ګانی یودی بد په .  د دی ګرو  مغز پرته له پیر نقشي او نور اغایې ورایټي  ګانو څخه خوږ دی

.    ټولی ورایټي  ګانی د تازه خوړلو او پروسس لپاره مناسبی دي. ګرده القاح کیګی  

Grapes انگور 
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Grape ripening time in Kandahar 

 په کندهار کې د انګورو د پخیدلو وخت

Variety- ورایټي 

Clone Number 

 د  کلون نمبر

July 

 چنګاښ

August 

 زمری

September 

 وږی

Perlette-پرلیت AFG0226             

Flame Seedless-فلیم سیدلیس AFG0221             

Black Emerald-بلک امیرالد AFG0223             

Fantasy-فانتاسی AFG0224             

Hussaini Qalamak-حسینی قلمک AFG0725             

Ayta Qalami-آیته قلمی AFG0353             

Hussaini -حسینی AFG0497             

Keshmeshi Sorkh-کشمشي سرخ AFG0502             

Ayta-آیته AFG0553             

Ayta-آیته AFG0216             

Raucha Safid-روچه سفید AFG0300             

Exotic  - ایگزوتیک AFG0230             

Ribier-رابیر AFG0232             

Redglobe- رید گلوب AFG0228             

Emperor-ایمپیریر AFG0222             

Emperor-ایمپیریر AFG0536             
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GRAPES GROUP 

This group consists of following – subgroups; 

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. 

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. 

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; 

The group is miscellaneous cultivars.  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. 

Red Globe Hussaini Exotic ریډ گلوب حسینی اگزوتیک 

 انرورو گروپ

 :انګورو دا ګرو  د دی فرعی ګروپونو څخه جوړ شوي دی 

 آیته ورایټي  ګانو گروپ  

دا ورایټي  د هرات او کندهار په والیتونو کې د ډیرو مشهورو کرد شوو ورایټي  

د وږی او مېوې اندازه . دا ګرو  د زمری د میاشتی په پای کې پخیږي. ګانو څخه ده

د دی ګرو  انګور د تازه خوولو او . د مېوې رنګ یې شین ژیړ دی. یې منځنۍ ده

 . ممیزو لپاره ښه مارکېت لري

 د وارد شوو یا بهرنی ورایټي  ګانو ګروپ 

دا ګرو  د هغه ورایټي  ګانو څخه جوړ شوي دي چې د امریکا د متحده ایاالتو څخه 

ځینی د دی . راوړد شوي دي او مورنی وني یې د لغمان په والیت کې کرد شوي دي

ډیر ښه ( فلیم سیدلیس ، بلک امیرالد ، رید گلوب  او رابیر )ګرو  ورایټي  ګانی 

 . محلی او بین المللي مارکېت لري

د انګورو د پرلیت ورایټي  ډیر وختي پخید ونکې ورایټي  ده چې په کندهار کې د 

چنګاښ د میاشتی په منځنۍ وختونو کې پداسی حاد کې چې د کریمسن سیدلیس 

د وږی او مېوې اندازه یې د کوچنۍ . ورایټي  د زمری د میاشتی په پای کې پخیږي

 . د مېوې رنګ د هر ورایټي  لپاره توپیر کوي. څخه تر منځنۍ وي

 د حسینی ورایټي  ګانو گروپ   

دا د افغانستان په مرکزی زون کی یو د ډیرو معمود  کرد کیدونکو ورایټي ګانو  ده  

د دی ګرو   انګور په کندهار کی د زمری میاشتی په پای کې . جملی څخه ده

ژیړ او تخم یې ښه  -د مېوې رنګ یې شین . د وږی اندازه یې منځنۍ ده.  پخیږي

دا . دا ګرو  د کابد او د افغانستان نورو والیتونو کې ښه مارکېت لري. انکشاف کوي

 . ګرو  د پاکستان هېواد ته هم صادر ېږي

 ورایټي  ګانو ګروپ( ډول ډول)متفرقه 

سپینه روچه د  . ورایټي  ګانو څخه جوړ شوي دي( ډود ډود )دا ګرو  د متفرقه 

وختي پخیدونکو ورایټي  ګانو د ډلی څخه ده چې د زمری د میاشتي په پای کې 

د مېوې اندازه یې هم . وي( متراکم) د وږی اندازې یې کوچنۍ او ډیر تخته . پخیږي

 . کوچنۍ وي

د زمری د میاشتی په پای کې . سره کشمش د سورو ممیزو جوړولو لپاره ډیر ښه دی

 .  ممیز یې ښه محلی مارکېت لري. پخیږی

دا انګور د تازه خوړلو لپاره ښه . د لعد کته دانه د وږی او مېوې اندازه  منځنۍ ده

 . مارکېت لري
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Peach شفتالو 
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Peach ripening time in Kandahar 

 په کندهار کې د شفتآلو دپخیدلو وخت 

Variety- ورایټي 
Clone Number- د

 کلون نمبر
May  -غویی 

June -

 غبرګولی

July -

 چنګاښ
August -زمری Sep-وږی  

Plagold 50-فد گولد IMP7276                     

Viowhite 5-ویو وایت IMP7277                     

Plawhite 5-فد وایت IMP7278                     

Zincal 4-زینکد IMP7279                     

Zud Ras-زودرس AFG4027                     

Zud Ras-زودرس AFG4051                      

6A-شش ای AFG6217                     

Garma-گرمه AFG6205                     

Maycrest-مایکریست AFG6303                     

Awal Ras-اود رس AFG0803                     

Flordaking-فلوریدا کېنگ AFG6035                     

Early Grand-ایرلی گریند AFG6036                     

Turki Zard-ترکې زرد AFG0811                     

Jauzay Safid-جوزایې سفید AFG0334                     

Awal Ras Safid- اود رس

 سفید
AFG0805                     

Asadi-اسدی AFG2000                     

Kandahari Sorkh- کندهاری

 سرخ
AFG0818                     

Suncrest-سن کریست AFG0260                     

Kala Gurba-کله گربه AFG0401                     

Shelil Flavour Top- شلید

  فدور تا 
AFG6219                     

Flavour Crest-فدور کریست AFG6301                     

Miana Ras -میانه رس  AFG4033                     

Flavour Top- فدور تا AFG6302                     

Turki Sorkh-ترکې سرخ AFG0804                     

Almani Dir Ras - المانی دیر

  رس
AFG0439                     

Shelil Shab Rang- شلید

 شب رنگ
AFG0810                     

Shelil Shab Rang- شلید

 شب رنگ
AFG4000                     

Maycrest-مایکریست AFG0259                     

Naranji-نارنجی AFG2005                     

Ambara-امبارا IMP7146                     

Big Top- بیگ تا IMP7147                     

Olivine-اولی وین IMP7284                     

No 5-نمبر پنج IMP726                     

No 6-نمبر شش IMP7287                     

Asadi-اسدی AFG2013                     

Shelil Sweet Red- شلید

 سرخ شیرین
IMP7150                     

Summer Lady-سمر لیدی IMP7185                     

Ryan Sun-رایان سن IMP7186                     

Benedicte-بینی دیکت IMP7187                     
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PEACH GROUP 

This group consists of following 2 subgroups; 

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. 

LOW CHILL 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 50°F (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. 

 شفتآلو گروپد  

 .دا ګرو  د دو فرعی ګروپونو څخه جوړ شوي چې په الندې ډود دی

سپین شفتآلو ډیر خوږ  . معموالً د شفتآلو د غوښینی برخې رنګ سپین یا ژیړ وي

هغه . کولو لپاره ډیر ښه ويۍ مګر د ژیړو شفتآلوغوښنه برخه کلکه د انتقاد او قط

شفتآلو چې غوښنه برخه یې د تخم سره نښتی وي د نښتی تخم شفتآلو په نامه 

هغه شفتآلو چې غوښنه برخه یې د تخم څخه په اسانی سره جد کېږي د ازاد .یادیږی

نیمه نښتی شفتآلو دواړه خصوصیات  لري  .  په نامه یادیږي( تخم شفتآلو ازاد) تخم 

شفتآلو او شلید  د . پدی معنی چې هم یې تخم نیمه نښتی او هم یې تخم نیمه ازاد وي

. تودوخی په صفر درجه سانتی ګراد او لوړ رطوبت کښې ښه زیرمه کېدالی شي

شفتآلو او شلید ژر خرابېږي په عمومي ډود دوي اونۍ وروسته د راټولولو څخه 

شفتآلو او شلید کدیمتریکې مېوې دي او پخیدلي یې د . باید مصرف یا قطی شي

 .  ونی څخه د راټولولو وروسته هم دوام لري

هغه شفتآلو او شلید چې د کندهار او هرات په ملي کلکسیون کې موجود دي سپین یا 

د کار د اسانی او ښه پوهیدلو لپاره موږ کوالی شو چې شفتآلو او . ژیړ غوښن دی

 .شلید په مورنیو قوریو کې  په الندې فرعی ګروپونو وویشو

  سپین غوښن شفتآلو

د دی شفتآلو .  سپین غوښن شفتآلو ډیر خواږه او د تیزابی موادو اندازه یې لږه وي 

 . غوښنه برخه د ژیړو غوښنو شفتآلو په پرتله ډیره نرمه وی

  ژیړ غوښن شفتآلو 

اکثره د نورو هیوادونو لکه ایتالیا ، فرانسه یا د امریکا متحده ایاالتو څخه وارد شوي 

د دی ډود شفتآلو خوند نسبت سپین غوښنو . شفتآلو دي چې غوښنه برخه یې ژیړه وي

 . شفتالو ته دیر تروش دي

 هغه شفتآلو چې د سړی هوا اړتیا یې لږ ده

په دوبی کې جوړوي او په ژمی کې د استراحت په ( زخی)د شفتآلو ونی پندکونه 

سانتی ګراد  ۲.۴د شفتآلو ونی یو تعداد د تودوخی ساعتونو ته چې د . حالت کې وي

څخه ټیټي تودوخی ته په ژمی کې اړتیا لري چې  سری ( درجی  ۲۳د فارنهایت ) 

د .په پسرلی کې پرانستد شي( زخی)هوا ته اړتیا په نامه یادیږی ترڅو د ونی پندکونه 

سړی هوا اړتیا  ونه د ډیر وختی ګد کولو اوپه پسرلی کې د سړی هوا پواسطه  د 

د شفتآلو معیاری انواعو د ژمی د سړی هوا اړتیا د . ګلونو له منځه وړلو څخه ساتی

ساعتونه دي  د  ۰۴۱۱څخه تر  ۲۳۱درجی سانتی ګراد څخه ټیټه تودوخه چي  ۲.۴

د شفتآلو ونی د تودو اقلیمی . نومبر څخه تر فبروری میاشتو په موده کې بشپړ کېږي

 . یې نه پرانستد کېږي او مېوه نه تولید وي (زخی)شرایطو الندې د ګد پندکونه 

د نیکمرغه د هارتیکلچر متخصصینو د شفتآلو داسی ورایټي  ګانی منځ ته راوړی چې 

ساعتونو څخه لږه ده په دی معنی په هغه سیمو کښې چې  ۲۳۱د سړی هوا اړتیا یې د 

د سړی هوا ساعتونه د . د بحر د سطح څخه یې لوړوالي ټیټ دی هم کرد کېدالی شي

 .  ځمکې د توپوګرافی او باد پواسطه تر اغیزې الندې راځي

هغه شفتآلو چې د سړی هوا اړتیا یې لږ ده او په تخم پورې نښتی مېوې تولید وي ډیر 

 ۰۱۱هغه شفتآلو چې د سړی هوا اړتیا یې لږه وي د . وختي پخیدونکې ورایټي  ده

درجی د  ۰۱) درجی فارنهایت څخه ټیټه  ۳۱ساعتونه د تودوخی د  ۰۳۱څخه تر 

درجی  ۳۱د . د ګد د پرانستلو او د مېوې د تولید لپاره ضروری دی( سانتی ګراد

فارنهایت څخه د ټیټي تودوخی ساعتونه د ژمی په میاشتو کې جمع کیږی او د سړی 

 . هوا ټود ساعتونه جوړوي

Maycrest                    مایکرست Plawhite                            پدوایت Shalil Shab Rang  شلید شب رنگ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Climacteric_fruits
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Pomegranate انار 
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Pomegranate ripening time in Jalalabad  

 په جالل اباد کې د انارو د پخیدو وخت

Variety- ورایټي 

Clone Number 

 لړم-Nov تله-Oct وږی-Sep د کلون نمبر

Girkanets-گیرکانتس IMP 7177             

Cranberry-کرانبیری IMP 7173             

Crab-کرب IMP 7172             

Palermo-فالرمو IMP 7174             

Apseronski Krasnyj-افسیرونسکې کراسنایا IMP 7169             

Nikitski Ranni-نکېتسکې IMP 7170             

Zubejda زوبده IMP 7171 
            

Lal Baqli Dana-لعد باقلی دانه AFG 4067             

Eve-ایوي IMP 7165             

Spin Khog - AFG0386- ږسپین خو  AFG 0386             

Tashkurghani - AFG0860-تاشقرغانی AFG 0860             

Purple Heart-فرپد هیرت IMP 7166             

Sor Zod Ras-سرخ زود رس AFG 0385             

Sorkhak - AFG0859-سرخ AFG 0859             

May Khosh - AFG0873-میخوش AFG 0873             

Mahali - AFG0884-محلی AFG 0884             

Mae-میې IMP 7164     

        

Kandahari - AFG0862-کندهاری AFG 0862     

        

Wonderful-وندرفود IMP 7163     

        

Andalib-اندلیف IMP 7180     

        

Sumbarskii-سمبارسکې IMP 7178     

        

Mayatadzhy-مایاتازی IMP 7179     

        

Nazek Post-نازک پوست AFG 0561     
        

Sorkhak - AFG0878-سورخک AFG 0878     
        

Spin Khog - AFG0563- ږسپین خو  AFG 0563     
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POMEGRANATE DESCRIPTIONS 

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. 

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 national collection of Farm-i-Jadid, 

Nangarhar and Kandahar. 

Most of the varieties have good result in Farm-i-jadid 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 Krasnyj ,Nikitski Ranni, 

Girkanets, Sumbarskii and  Mayatadzhy while varieties like Wonderful, 

Purple Heart, Zubejda , Crab, Cranberry and Palermo. The seed is soft 

of Sumbarskii and Mayatadzhy, while the other varieties are medium to 

hard tegmen. 

  

 د انارو تشریحات 

مترو پورې لوړوالي او  ۰۱څخه تر  ۲انار یو په زړه پوری بوټي یا کوچني ونه ده چې د 

د انارو ونه د قاعدی . ډیر یا لږ اغزي لرونکي او عمر یې ډیر اوږد دی. ډیر ښاخونه لري

 ۳پاڼي یې تد شنی یا پاڼریژی ، متقابد ، . د تولید ډیر میدن لري( بچکیو)څخه د سکرونو

 ۰په ډود ، لنډه تنه ، مستطید ډوله نیزه ای چې اوږدوالي یې د (حلقي) پاڼی د کړئ  ۲یا 

 . سانتی متره او چرمي دی ۰۱څخه تر 

د . په ډود د ښاخونو په څوکې کې تولید یږي( غنچی)ګلونه د کلستر ۳ګلونه په ځانګړی یا 

 ۳ګلملي پاڼی یې سور رنګ لري او د سانتی متر سور، پیړ ، تیوب ډوله ،  ۱انارو ګد 

 ۱پورې غوښینی برخې ، د ګلملو پاڼو څوکه یې تیزه ، د ګلدان په ډول چې د  ۲څخه تر 

ګلمل پاڼو څخه جوړ شوي ده ، طور ، طپین یا ګلمل پاڼي یې رنګا رنګ چې  ۲څخه تر 

تقریبآ ګردی ، مګر په قاعده کې څوکه لرونکي او کالیکس یې . نارینه اله یې پوښلي ده

سانتی متر سور ، کلک پوست ، چرمي ، اصآل  ۰۴.۳څخه تر  ۲.۴۳وتلي ، مېوه یې د 

د مېوې دننه د پردو پواسطه جد . ډیر ژیړ یا لږ څه روښانه یا تیز ګدبي یا تیز سور وي

شوي او سفنجی سپین نسجونه  د ننه په کڅوړو کې چې څه نا څه ترخه وي ډکه شوي وي 

، د خوند څخه ډکه ، غوښین ، شربت لرونکي ، سور ، ګدبي یا شیره یې څه نا څه سپینه

په هر کڅوړی کې یوه سپین یا سور، زاویه .وي( په تخنیکې ډود د دانی په نامه یادیږی) 

د مېوې ټود وزن  ۳۴تخمونه تقریبآ په سلو کې . لرونکي ، نرم یا کلک تخم وجود لري

 . تشکېد وي

په عمومي ډود هغه انارو ته ترجیح . په افغانستان کې د انارو څو ورایټي  ګانی وجود لري

د انارو هغه . ورکود کېږي چې د دانی شا اوخوا یې غوښینه او شربت لرونکي شیره ولري

ډیر ښه . ډولونه چې تخم یې څه نا څه نازک وي د بیدانه انارو په ډله کې طبقه بندې کېږي

 . یې په دوو ګروپونو ویشد شوي دی

 د محلی ورایټي  ګانو ګروپ

ږ ، ، نازک پوست ، سپین خوږ سور زود رس ، سپین خومحلی ورایټي  ګانی عبارت له 

. سرخ ، تاشقرغانی ، کندهاری ، میخوش ، سورخک ، محلی او لعد باقلی دانه څخه دي

محلی ورایټي  ګانی په ننګرهار کې د تلی د میاشتی د منځنۍ وخت څخه تر پای پداسی 

ټود هغه . حاد که چې په کندهار کې د لړم د میاشتی د منځنۍ څخه تر پای پورې پخیږي

یوازې د سپین خوږ او محلی کلونونو . کلونونه چې پورته ذکر شود ، کلک تخمونه لري

هغه کلونونه لکه سپین خوږ، کندهاری ، . پوست یا دانه یې په منځنۍ اندازه نرمه ده

میخوش  او سورخک شیرین چې نازک پوستی دي ، پداسی حاد کې چې د دی ګرو  نور 

د مېوې وزن یې منځنۍ او د پوست رنګونه یې بیدبید .  دي( میخوش ) غړي لږ تیزابی 

د پوست پیړوالي یې . دي( ګدبي تیز ، شین روښانه ژیړ ، ګدبي روښانه یا کریمی ژیړ ) 

. ټوله ذکر شوي کلونونه ډیر ښه محلی او بین المللي مارکېت لري. منځنۍ تر پنډ پورې وي

 . د هندوستان او متحده عربی اماراتو هیوادونه یې د عمده مستهلکېنو څخه ګڼد کېږي

 د وارد شوو یا بهرنی ورایټي  ګانو ګروپ 

پروژی په لومړۍ مرحلي کې د انارو بهرنی ورایټي  ګانی د څوکلنی پراختیایی د بڼوالی 

دا ورایټي  ګانی د ننګرهار والیت په  فارم . امریکا د متحده ایاالتو څخه راوړد شوي دی

اکثرو ورایټي  . جدید او کندهار والیت د کوکران فارم په ملي کلکسیونونو کې وکرد شوي

د د . ګانو د جدد اباد ښار د فارم جدید د انارو په ملي کلکسیون کې ښه نتیجه ورکړي ده

د . د مېوې وزن او اندازه یې منځنۍ ده. انارو مېوه د وږی د میاشتی په منځ کی پخیږي

( ژیړ کریمی ، ګدبي تیز ، ګدبي روښانه یا ګدبي ) مېوې پوست یې بیدبید رنګونه 

 . د مېوې شربت یې منځنۍ تر زیاته اندازې پورې وي. لري

،  Maeخوږی ورایټي  ګانی عبارت له . خوند لري( تروش) ورایټي  تریو   Andalibد 

Eve  ،Apseronski Krasnyj   ،Nikitski 

Ranni  ،Girkanets  ،Sumbarskii  ،Wonderful ،Purple Heart ،Zubejda،Crab  ،

Cranberry    و اPalermo   څخه دی . 

ورایټی ګانو تخم یې نازک دي پداسی حاد کې چې د نورو  Mayatadzhyاو  Sumbarskiiد 

 . ورایټي  ګانو تخم نیمه کلک دی
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SORKHAK SORKHAK 

TASHKURGHANI 

Eve (IMP 7165) 

TASHKURGHANI 

Kandahari (AFG 0862)  

Wonderful (IMP 7163) 

Ariana (IMP7176) 

Nazek Post (AFG0561) 

Bedana (AFG0762)                                     بیدانه SORKHAK (AFG0878)                   انار سورخک  

 سورخک سورخک

 وندرفود

 اریانا

 تاشقرغانی

 نازک پوست

 ایوی کندهاری

 تاشقرغانی

Ariana (AFG0878)                   آریانا  
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  Part 2 
 CATEGORY 2  Fruit saplings  produced in ANNGO Registered Nurseries   

           (Uncertified) 
 دوهمه برخه 

 (غیر تصدیقی)د مېوو پیوند شوي نیالګي چې د انګو په راجستر شوو قوریو کښې تولید شوي دي لیکن تصدیق شوي نه دي : دوهمه کتګورۍ 
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Apple     مڼه 

1) Red Chief 

Flowering time: late 

Ripening time: late 

Main characteristics:  
Tree used as pollinator, fruit dark red. High chilling requirement, high 

yielding, fruit can be stored for long time. 

2) Gow Rakhash 

Flowering time: late 

Ripening time: late 

Main characteristics:  

considered to be one of the famous local varieties but not so 

common.Same as Rakhash variety but bigger in size. 

3) Shakari 

Flowering time: average 

Ripening time: average 

Main characteristics:  

fruit very sweet, medium size Fruit. 

4) Swati 

Flowering time: early 

Ripening time: early 

Main characteristics:  

tree self fertile, large size fruit, grown in lower elevations. 

 رید چېف  .1

 وروسته : د ګد کولو وخت 

   وروسته: د پخیدلو وخت 

 :  عمده خصوصیات  

دا ورایټي  د ګرده ورکوونکې په توګه استعماد کېږي ، د مېوې رنګ یې سور  

ډیر حاصد او مېوه یې د ډیر وخت . د سړی هوا اړتیا یې ډیره زیاته ده. تیز دی

 . لپاره ساتد کېدالی شي

 گاو رخش .  

 وروسته : د ګد کولو وخت 

   وروسته: د پخیدلو وخت 

 :عمده خصوصیات  

د رخش . یو د ډیرو مشهورو محلی ورایټي  ګانو څخه ده ، مګر ډیره معمولي نده 

  . د ورایټي  په ډود ده ، مګر مېوه یې ډیره غټه ده

 شکری . ۴

 منځنۍ: د ګد کولو وخت 

   منځنۍ: د پخیدلو وخت 

 :  عمده خصوصیات  

 .مېوه یې ډیره خوږه او اندازه یې منځنۍ ده

 سواتی . ۳

 وختي: د ګد کولو وخت 

   وختي پخیدونکې : د پخیدلو وخت 

 :عمده خصوصیات  

دا ورایټي  په خپله ګرده القاح کېږي ، د مېوې اندازه یې غټه او د سمندر څخه په  

  . ټیټو ساحو کې کرد کېږي

Red Chief 

Rakhash 

Swati سواتی 

 رید چیف

 رخش
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Fig-انځر 

1) Siah 

Flowering time: early 

Ripening time: early 

Main characteristics:  

early variety black fig, seeded, fresh and dry consumption. 

2) Kandahari 

Flowering time: average 

Ripening time: average 

Main characteristics:  

large size tree, whitish yellow in colour fruit. Good for drying. 

3) Spin 

Flowering rime: Average 

Ripening rime: average 

Main characteristics:  

almost same as Kandahari. 

4) Tor Kandahari 

Flowering time: early 

Ripening time: early 

Main characteristics:  

large tree, early variety, not good market and can not be dried. 

Loquat-لوکاټ 

1) Mahali Early 

Flowering time: early 

Ripening time: early 

Main characteristics:  

small fruit, sweet and trees are off types. 

2) Mahali Late 

Flowering time: Late 

Ripening time: Late 

Main characteristics:  

medium size fruit, very sweet and trees are off types. 

 زودر  محلی. 1

 وختي: د ګد کولو وخت 

   وختي پخیدونکې : د پخیدلو وخت 

 :عمده خصوصیات  

 .مېوه یې کوچنۍ او ونه یې د خپد اصد او نسد مطابق نده 

 محلی دیرر . 2

 وروسته: د ګد کولو وخت 

   وروسته : د پخیدلو وخت 

 :عمده خصوصیات  

د مېوې اندازه یې منځنۍ ، ډیره خوږه او ونه یې  د خپد اصد او نسد مطابق   

 . نده

 سیاه . ۱

 وختي: د ګد کولو وخت 

   وختي پخیدونکې : د پخیدلو وخت 

 :عمده خصوصیات  

 .تور انځر وختي پخیدونکې ورایټي ، تخم لرونکي ، په تازه او وچ ډود مصرفېږي 

 کندهاری .  

 منځنۍ: د ګد کولو وخت 

   منځنۍ : د پخیدلو وخت 

 :عمده خصوصیات  

د وچولو لپاره ډیره ښه ورایټي  . د ونی اندازه یې غټه، د مېوې رنګ سپین ژیړ ډوله دی 

 .ده

 سپین. ۴

 منځنۍ: د ګد کولو وخت 

   منځنۍ : د پخیدلو وخت 

 :عمده خصوصیات  

 . د دی ورایټي  خصوصیات د لکه د کندهای انځرو په شان دی 

 تور کندهاری. ۳ 

 وختي: د ګد کولو وخت 

   وختي پخیدونکې : د پخیدلو وخت 

 :عمده خصوصیات  

 . ونه یې غټه، وختي پخیږی، ښه مارکېت نلري اوهم نه وچیږی 



106 

  

Mulberry- توت 

1) Khodi 

Flowering time: average 

Ripening time: average 

Main characteristics:  

very sweet, white and light pink in color. 

2) Shir Tot 

Flowering time: early 

Ripening time: early 

Main characteristics:  

large berry, white, very sweet. 

3) Bedana 

Flowering time: early 

Ripening time: early 

Main characteristics:  
very sweet, seedless, tree self fertile, good for drying and fresh con-

Persimmon- املوک 

1) Pakistani 

Flowering time: early 

Ripening time: early 

Main characteristics:  

medium size, very sweet, strangent. 

2) Tajiki 

Flowering time: average 

Ripening time: average 

Main characteristics:  

medium size tree, medium size fruit, strangent. 

 پاکستانی. ۱

 وختي: د ګد کولو وخت 

   وختي پخیدونکې : د پخیدلو وخت 

 :عمده خصوصیات  

)د مېوې اندازه یې منځنۍ ، ډیره خوږه او د مېوې خوند یې نامانوسه یا زیږ 

strangent )دی . 

 تاجکې.  

 منځنۍ: د ګد کولو وخت 

   منځنۍ: د پخیدلو وخت 

 :عمده خصوصیات  

)ونه یې منځنۍ، د مېوې اندازه یې منځنۍ او د مېوې خوند یې نامانوسه  یا زیږ

strangent )دی. 

 خودې. ۱

 منځنۍ: د ګد کولو وخت 

   منځنۍ: د پخیدلو وخت 

 عمده خصوصیات  

 .مېوه یې ډیره خوږه ، سپینه او رنګ یې سپین ګدبي دی  

 شیر توت.  

 وختي: د ګد کولو وخت 

   وختي پخیدونکې : د پخیدلو وخت 

 :عمده خصوصیات  

 . مېوه یې غټه، سپینه او ډیره خوږه ده 

 بیدانه. ۴

 وختي: د ګد کولو وخت 

   وختي پخیدونکې : د پخیدلو وخت 

 :عمده خصوصیات  

مېوه یې ډیره خوږه ، بی تخمه ، په خپله ګرده القاح کېدونکې ، د تازه مصرف  

 .او وچولو لپاره مناسبه ده
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1) Balkhi 

Flowering time: average 

Ripening time: average 
Main characteristics:  
upright tree,medium fruit,whilte flesh, satisfactory yield. 

2) Yakhnak 

Flowering Time: late 

Ripening Time: late 
Main Characteristics:  
mostly grown around kabul, medium size fruit,need for polinator,flash 
white and crispy. 

3) Fransawi 

Flowering time: late 

Ripening time: late 
Main characteristics:  
upright tree, selfertile, large fruit with good taste. 

4) Kandahari 

Flowering time: early 

Ripening time: early 
Main characteristics:  
spreading tree,high yielding, white flesh and juicy. 

5) Beruti 

Flowering time: late 

Ripening time: late 
Main characteristics:  
up right tree, medium size fruit. 

6) Zamistani 

Flowering time: late 

Ripening time: late 
Main characteristics:  
mostly grown around Kabul, medium size fruit,need for polinator,flash 
white and crispy. 

7) Garma 

Flowering time: early 

Ripening time: early 
Main characteristics:  
early variety with high yield, more juicy fruit. 

8) Awal Ras Garma 

Flowering time: early 

Ripening time: early 

Main characteristics:  
early most, with spreading tress, small size fruit. 

9) Fransawi Dir Ras 

Flowering time: late 

Ripening time: late 
Main characteristics:  
upright tree, self fertile, large fruit with good taste. 

10) Conference 

Flowering time: late 

Ripening time: late 

Main characteristics:  
tree selffertile, fruit long and nerrow with juice and flesh is firm.  

 

 

Pear- ناک 
 بلخی. ۱

 منځنۍ: د ګد کولو وخت 

   منځنۍ: د پخیدلو وخت 

 :  عمده خصوصیات  

 . ونه یې مستقیمه ، د مېوې اندازه یې منځنۍ ، د مېوې غوښنه برخه یې سپینه او حاصد یې د قناعت وړ دی 

 یخ ناک.  

 وروسته: د ګد کولو وخت 

   وروسته: د پخیدلو وخت 

 : عمده خصوصیات  

معموآل د کابد په شا او خوا کې کرد کېږي ، د مېوې اندازه یې منځنۍ، ګرده افشانی ته اړتیا لري، د مېوې  
 .غوښنه برخه یې سپینه او کرپنده ده

 فرانسوي. ۴

 وروسته: د ګد کولو وخت 

   وروسته: د پخیدلو وخت 

 : عمده خصوصیات  

ونه یې مستقیمه وده لري ، په خپله ګرده نه القاح کېږي ، ګرده افشانی ته اړتیا لري ، مېوه یې غټه او ښه خوند  
 . لري

 کندهاری. ۳

 وختي: د ګد کولو وخت 

   وختي پخیدونکې: د پخیدلو وخت 

 :  عمده خصوصیات  

 . ونه یې مستقیمه ، ډیر حاصد ، د مېوې غوښنه برخه یې سپینه او شربت لرونکي ده 

 بیروتی.  

 وروسته: د ګد کولو وخت 

   وروسته: د پخیدلو وخت 

 : عمده خصوصیات  

 .ونه یې مستقیمه او د مېوې اندازه یې منځنۍ ده

 زمستانی. ۶

 وروسته: د ګد کولو وخت 

   وروسته: د پخیدلو وخت 

 : عمده خصوصیات  

معموآل د کابد په شا او خوا کې کرد کېږي ، د مېوې اندازه یې منځنۍ ، ګرده افشانی ته اړتیا لري، د مېوې  
 .غوښنه برخه یې سپینه او کرپنده ده

 گرمه. ۲ 

 وختي: د ګد کولو وخت 

   وختي پخیدونکې: د پخیدلو وخت 

 :  عمده خصوصیات  

 .معموآل وختي ګد کوي ، حاصد یې ډیر او ډیر شربت لري

 اول ر  گرمه. ۸

 وختي: د ګد کولو وخت 

   وختي پخیدونکې: د پخیدلو وخت 

 :  عمده خصوصیات  

 . معموآل وختي ګد کوي ، ونه یې ټیټه ، د مېوې اندازه یې کوچنۍ ده

 فرانسوي دیر ر .  

 وروسته: د ګد کولو وخت 

   وروسته: د پخیدلو وخت 

 : عمده خصوصیات  

 .ونه یې مستقیمه، په خپله ګرده القاح کېدونکې او خوند یې ښه دی 

 کنفران . ۱۱

 وروسته: د ګد کولو وخت 

   وروسته: د پخیدلو وخت 

ونه یې په خپله ګرده القاح کېږي، مېوه یې اوږده او نرۍ ، شربت لرونکي او  :عمده خصوصیات  
 .غوښنه برخې یې کلکه ده
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Pistachio - پسته 

Walnut - چارمغز 

Khasak (Seedling) 

Flowering time: late 

Ripening time: late 

Main characteristics:  
small nut 
widly grown 
mostly propagated by seed 
available in local markets 

Khasak (Seedling) 

 

Flowering time: late 

Ripening time: late 

Main Characteristics:  
small nut 
widly grown 

 (تخمی نیالګی)  خسک چارمغز 

 وروسته: د ګد کولو وخت 

   وروسته: د پخیدلو وخت 

 : عمده خصوصیات  

مغز یې کوچنۍ ، په ډیره اندازه سره کرد کېږي ، تکثیر یې د تخم پواسطه او  په 

 .محلی بازار کې موجود دی

 (تخمی نیالګی)  خسک پسته 

 وروسته: د ګد کولو وخت 

   وروسته: د پخیدلو وخت 

 : عمده خصوصیات  

 .مغز یې کوچنۍ او په ډیره اندازه سره کرد کېږي 
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  Part 3 
  Ornamentals and forestry  trees- زینتي او ځنګلي ونی :  دریمه برخه   
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 اخیس پاخیس گل کاغذی  بگونیا عروس

 داراسینا سفید یوکاسبز یوکا ابلق

 سوسن  شفلر ابلق
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 سیکاس الپسن اصالح شده مارپیچ

 سیکاس

 ککتوس 

 مورت پرنده 

 بنجامین سفید بنجامین سبز شمشاد سفید 
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Rose Spp/ 

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 development 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 protec-

tion from north winter winds.  

Following classes of roses are found with NGA in Afghanistan. 

1. Bush Roses 

2. Climbing Roses 

3. Shrub Roses 

 

Cupressus 

The genus Cupressus is one of several genera within the fam-
ily cupressaceae that have common name cypress. With other 
conifers 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 sham-
poo and other beauty products. They are evergreen trees or 
shrubs, growering 5-40meters tall. 

 د ګالب انواعی

ګدب د کرلو له پلوه یو د ډیرو پخوانیو زینتي ګدنو څخه دی او تر اوسه هم د 

ګدب په هغه ساحه  . باغ د ډیرو مشهورو مهمو ګدنو د ډلی څخه ګڼد کېږي

کې چې مکمد لمر ولري ډیره ښه وده کوي مګر په هغه سیمو کې چې شپږ 

د سهار وختی لمر ته . ساعته لمر شتون ولري هم د قناعت وړ وده کوالی شي

ترجیح ورکود کېږي پدی خاطر چې څانګو ته د وچېدو چانس د ورځی لخوا 

ګدب . مرطوب شرایط د ناروغیو د ودې لپاره ډیر مطلوب دی. ورکود کېږي

نه باید چې ډیر نږدی ونو یا بوټو ته وکرد شي ځکه هغوي د ګدب سره د 

 .  روښنایې ، غذایې موادو ، اوبو او هوا په مقابد کې سیالي کوي 

د تعمیر یا ( فاصله )سانتی متر په واټن  ۲۱څخه تر  ۲۱ګدب باید حد اقد د 

که چیری ګدب نږدی . څخه لیری وکرد شي ( پرته د ختونکو ګدنو) مانع 

دیواد ته موقعیت ولري ، دا مانع ګدب په ژمی کې د شماد د سمت د باد څخه 

 .خوندی ساتی 

 : په افغانستان کې د نیالګیو روزونکو ټولنې ، د ګالبو دا الندې صنفونه لري 

 بوټه یزه ګالب   .1

 ختونکي  ګالب .2

 ونه یزه  ګالب  .3

 سرو

یتو د هتغته څتو جتنتراو څتخته دي چتې د  (    Cupressus) سرو جینتس  د

Cupressaceae د . په کورنی پورې اړه لري او معمولی نوم یې سرو دي

نورو مخروطیانو سره د پراخه اندازه کرلو  په نتیجه کې راز راز شتکتلتونته ، 

اندازې او رنګونه الرښونه کوي چی په ټوله نړئ کې په پارکونو او باغونو کې 

یو څو ورایټي  ګانی یې د چارتراشو لپاره کترد کتېتږي چتې بتا .  روزد کېږي

همدارنګه د سرو ونی د سوڼتګ د لترګتیتو او .  ارزښته او لرګي یې سپک دی 

،ژر وچیږی او (ټوټه)لرګی یې په اسانی سره جد . غوړ له امله با ارزښته دي 

برسیره پر غوړو ، دا ونه د شامپو او نورو ښکلو موادو لپاره هم . پاک سوځي 

 ۳سرو تد شنی پاڼي ونه یا بوټه ایزه ونه ده چې  د . ور څخه ګټه اخیستد کېږي

 .مترو لوړوالي پورې وده کوي ۲۱څخه تر 

Rose Cupressus گدب سرو 
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Dahlia  

The dahlia is a native of Mexico and Central America where it 
grows wild, even on the mountain slopes. The dahlia, in bot-
any 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 mixture 
of the colour characteristics of the parents of that plant. There-
fore, 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 arrangement 
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.  

 
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 germina-
tion and its adaptability to varying soil and climatic conditions 

are the other important characteristics of Eucalyptus. 

Due to its ability to resist water logging and tolerance to salin-
ity, this tree is largely used in water logged areas and as “wind 
breaker”.  

 دهلیا

دهلیا د مکسیکو او امریکا اصلی بومي ګد دی دهلیا په وحشي شکد او حتی د 

په  Compositaeد بوتاني له پلوه دهلیا د . غرونو په میدنونه کې شنه کېږي

د ننی ورځی دهلیا چې . کورنی پورې اړه لري او په خپله ګرده القاح کېږي

د دی دلید په خاطر د دهلیا دیوي . کرد کېږي د څو ورایټي  ګانو دوه رګه ده

معینی ورایټي  تخم مشابه ګد د والدینو تولید کوالی نشي مګر د ګلونو رنګونه 

له دی سببه د یوی ورایټي  د . ښایې د مور او پدر د ګډو خصوصیاتو څخه وي

دهلیا د . مشخې ګد لپاره باید د نوموړی ورایټي  ریښه یا قلمه وکرد شي

هغه دهلیا چی یو ګد تولید . ګلپاڼو د شکد او تنظیم پر اساس طبقه بندې کېږي

هغه دهلیا چې دوه . وي په زیاته اندازه د ګلپاڼو قطارونو او مرکزی دیسک لري

دهلیا د .  ګد تولید وي ، د ګلپاڼو څو قطارونه لري او مرکزی دیسک نه لري

ورایټي  د خصوصیاتو او د نوع د انتخاب پر اساس دهلیا ښایې په څنډه، کټاره 

دهلیا په . په مزرعی یا د قطار په شکد وکرد شي(  ګلدان)یا دیواد ، لوښی 

هغه ځای کې چې د لمر بشپړي وړانګی وجود ولري ښه وده کوالی شي مګر 

باید کوښښ وشي چې . تر یوي اندازه د سیوری په مقابد کې مقاومت کوالی شي

دهلیا پداسی ځای کښې وکرد شي چې د ورځی لخوا شپږ ساعته د لمر وړانګی 

دهلیا پایه ته اړتیا لري او پایه مخکې د دهلیا د کرلوڅخه په ځمکه . وجود ولري

 . کې کښېنود شي

 یوکالیپټو 

انواعی او فرعی انواعی یرې  ۲۴۳یوکالیپټوس ونه ګړندې وده لري او تقریبآ د 

دا ونه په کرنیزو ځمکو کې په دوه ډوله په . څو ورایټي  ګانی او دوه رګه لري

او یا د کرنیزو ځنګلي پروګرامونو ( monoculture)یوازې ډود یوکالیپټوس 

یو د استاستی فتکتتتورونتو څتخته چتی .  د یو برخې په توګه یو ځای کرد کېږي

.   یوکالیپټوس په پراخه اندازه وسعت پیدا کړي دي دهتغته پته استانتۍ کترد دي

برسیره پر دی د یوکالیپټوس تخم په اسانی سره الس ته راځي ، ښته ټتوکتېتدنته 

کوي ، د خاورو په بید بیلو ډولونو او اقلیمی شرایطو کې توافق (  جوانه زدن)  

 . لري ، چې د یوکالیپټوس د ډیرو مهمو خصوصیاتو څخه ګڼد کېږي

د یوکالیپټوس ونه د ډنډ اوبو او مالګینو خاورو په مقابد کې مقاومت لري دا ونه 

په هغه سیمو کښې چې اوبه ډنډ یږي د یوکالیپټوس ونی څخه استفاده کتېتږي او 

 . په توګه کرد کېږي(باد شکن )همدارنګه د باد ماتونکې 

Dahlia  
Eucalyptus   یوکالیپتوس  

 دهلیا
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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 layering. 
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 different methods used for propa-

gation is described here. 

Pelargonium 

Pelargonium is a genus of flowering plants which includes 
about 200 species of perennials, succulents, and shrubs, com-
monly 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 pseudoumbels. 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 
symmetry plane (zygomorphic), which distinguishes it from the 

Geranium flower which has radial symmetry (actinomorphic). 

 یاسمن

یاسمن یوازې د .  یاسمن یو دهغه مهموګدنو څخه دی چې خلک یې خوښوي 

همدارنګه د یاسمن څخه عطر . هغه د ښه بوي په خاطر غوښتنه ورته زیاته ده

جوړیږي ، پدی خاطر د یاسمن د تازه ګد او عطرو لپاره په مارکېت کې 

. د یاسمن ګد معموآل د قلمی او لیرنګ پواسطه تکثیر کېږي. غوښتنه وجود لرې

تکثیر د تخم پواسطه معمود ندی د تخم پواسطه تکثیر د نباتاتو د اصدح لپاره 

ضروری دی چې په پدن شوو دوه رګه پروګرامونو کي ورڅخه استفاده 

پیوند او د (  زخی)همدارنګه د یاسمن تکثیر د سکر ، ښاخ پیوند ، پندک.کېږي

د تکثیر مختلفی طریقی .  انساجو د کشت پواسطه په کامیاب ډود تر سره کېږي

 . چې د تکثیر لپاره ورڅخه ګټه اخیستد کېږي

  پیالر ګونیم

انواعی د څو کلنو نباتاتو  ۴۱۱پیدرګونیم د ګد لرونکو نباتاتو جینس دی چې 

پکښې شامد دي چې معموآل ورته جریبن    او ونه ایزه (  Succulent)اوبلن 

(geranium ) دا په ډیره زیاته اندازه د باغ د ګلونو په توګه مشهور . وایې

د پیدرګونیم .دی او په معتدلو سیمو کې د یو کلنو نباتاتو په توګه کرد کېږي

نباتاتو پاڼي یې متناوبی او شکد یې د الس په ډود ، پیڅکې یا د بڼکي په ډود ، 

اکثره پر اوږدو ساقو باندی وجود لري چې ځیني وختونه یې رنګ روښانه یا 

ساقه یې مستقیمی پنځه داني ګلپاڼي چی سایه وان یا کلستر تولید وي . تیاره  وي

د ګلونو شکد د ورایټی ګانو د .  په نوم یادیږي pseudoumbelاو د  

نسلګیری په نتیجه کې منځ ته راغلي چې شکد یې د ستوری یا قیف په ډود دی 

د .  سور، بنفش او تیز ارغوانی دي  -او رنګونه یې سپین ، سور، نارنجی

لرې د جریبن د ( zygomorphic)پیدرګونیم ګلونه چې یوه متناسبه سطحه 

لرې توپیر (  actinomorphic)ګلونو څخه چې متناسبه منشعبه سطحه 

 . کوي

Jasmine Pelargonium یاسمن پیلر گونیم 

http://en.wikipedia.org/wiki/Genus
http://en.wikipedia.org/wiki/Flowering_plant
http://en.wikipedia.org/wiki/Species
http://en.wikipedia.org/wiki/Perennial_plant
http://en.wikipedia.org/wiki/Succulent_plant
http://en.wikipedia.org/wiki/Shrub
http://en.wikipedia.org/wiki/Annual_plant
http://en.wikipedia.org/wiki/Temperateness
http://en.wikipedia.org/wiki/Leaf
http://en.wikipedia.org/wiki/Leaf_shape
http://en.wikipedia.org/wiki/Pinnate
http://en.wikipedia.org/wiki/Umbel
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudoumbel&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Zygomorphic
http://en.wikipedia.org/wiki/Actinomorphic
http://en.wikipedia.org/wiki/Zygomorphic
http://en.wikipedia.org/wiki/Actinomorphic
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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 evergreen is 
tolerant of wide range of challenging terrains including 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 temperatures 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. 

 افغان یا افغانستان ناجو 

معمولی نوم یې افغان یا افغانستان ناجو ، صحرا ناجو ، ایلدر ناجو ، موندیلی ناجو دي 

که چیري دا ناجو وکرد شي د هتغته ګتڼتی .   دی  Pinus eldaricaاو علمي نوم یې 

ودی د عادت له امله چې یې لري ځنګلي تاثیرات منځ ته راوړی یا داستی ختنتډ چتې د 

یا لوړ باد ماتیدونکې را منځ تته (  مانع) جالبی پردی په ډود ، د لمر غربی خوا ته خنډ 

یوه ځانګړی ونه د چمن په آزاده ساحه کې په زیاته اندازه ډولیزه وده د ځمکې پر . کوي

 .   سطح باندی منځته راوړی

دا ورایټی د افغانستان په اکثرو برخو کې د سړکونو په دوو خواوو، پارکونو، جتادو او 

ونی یې تد شنی پاڼی، متناسبه مخروطی شکد، د ګتڼتی ودې .  غونډیو باندي کرد کېږي

عادت لرې ، لنډ ښاخونه او ټیټه ساقه، په منځنۍ برخه کي پراخه او بیا پتورتته ختوا تته 

متتتره   ۰.۳څخه تر  ۰د اوبو د شتوالۍ په حالت کي سالمه ونه په کاد کي د .  نرۍ وي

 ۳مترو په انتدازه لتوړه او د  ۰۳څخه تر  ۰۱ګړندۍ وده کوي، هغه وخت چې ونه د 

د ستنی په ډود ځتدنتده .   متره پیړه یا پراخه شي ونه بالغه یا پخه شوي وي ۲څخه تر 

سانتی مترو پورې اوږدوالي لري، کریسب او ښه بوي  ۰۳څخه تر  ۰۱شنی پاڼي چې د 

 .  لري

 ۰۱کي انتکتشتاف کتوي او د ( غوزه)تخمونه په نصواري سور رنګه مخروطی غوټه 

د زهکښې د ښه حالت په موجودېت کې . سانتی مترو پورې اوږدوالي لري ۰۳څخه تر 

، دا ناجو دوامداره تد شنی پاڼي ونه د یو لړ ځمکنۍ ننګونو  په مقابد کې لکته ډبتریتنتو 

دا ناجو په اود کتاد کتي هتر .ساحو ، الکلي یا ریګی خاورو په مقابد کې مقاومت لري

اونۍ اوبه کولو ته اړتیا لري او وروسته د لګیدو څخه په زیاته اندازه د وچکالي په مقابد 

 . دا ناجو باید په بشپړه توګه د لمر د وړانګو په مقابد کي قرار ولري. کې مقاومت لري

که چیري النتدنتی     .  دا ناجو د صحرا د تودوخی او سړی هوا په مقابد کې مقاومت لري

ښاخونه د سړک د پیاده رونو څخه لیری شي دوباره نه شنه کیږی، بالغی وني سالمو او  

 . ستنی ډوله پاڼو او مخروطی غوټوپاکولویالیری کولو ته اړتیا لري

هغه څه چی باید په نظر کې ونیود شي هغه د ستن ډوله پاڼو ونوپاڼی  په طبیعی ډود د 

باد پواسطه په ځمکه باندی لویږي ،ددی ونو ګڼه وده لرونکی ښاخونه دوحشتی ژونتداو 

هغه ستن ډوله پاڼي . دمرغانودنسلګیرۍ اوځالوجوړولولپاره  یوښه چاپیلایر رمنځته کوی

 . چې پر ځمکه باندی رالویږی دباغ لپاره یو  ښه ملچ هم جوړوي

د دغه چټکه وده لرونکی ناجو ونه په نیمه وچو سیمو کې ښه وده کوي همدارنګه په ښه 

دا ناجو په الکلي خاورو کې ډیره ښته نتتتیتجته . زهکښې شوي ځمکو کې ښه کامیاب دي

دا ناجو د روسیې ، افغانستان او پاکستان د الکلي اهکې خاورو بتومتي نتاجتو .   ورکوي

 .  دي

One of the Afghan Pine nursery in Herat Province 

 هرات والیت کی د ناجو یوه قوریه
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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, winters 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. Therefore, mild winds dur-
ing pollen shed would help fruit set. Strong desiccating winds 
in spring may interfere with pollination and reduce crop set. 
Pistachio trees grow in virtually all soils. However they grow 
better in deep, sandy loam soils. Trees density should be de-
creased in poorer soils. 

 پسته

د پستي سرچینه تر اوسه معلومه نده، اکثره متخصصیتن پتدی متوافتق دی چتې 

اکثره د پستي تولید په هتغته هتیتوادونتو .  ښایې د پستي سرچینه مرکزی آسیا وي

پسته په هغه سیمو کي چې تود اقلیم لتري .  کې واقع کیږی چې اقیلم یې وچ وی

په موفقانه ډود سره وده کوي په تودو اقلیمی شرایطو کې د پستي مغتز متکتمتد

په هر حاد پسته په . وی او د پوچ یا لږ مغز لرونکی پستی احتماد لږ وی( ډک)

ته اړتیا لري ، ( د ژمی په وخت کي د استراحت دوره)کافی اندازه ساړه ژمی 

ساعتونه د سړی هوا  د  ۰۱۱۱تقریباً . تر څو د استراحت دوره یې بشپړه شي

درجی  یا ټیټی تودوخی ته د استراحت د دوری له منځه وړلو او  ۲سانتی ګراد 

د پستتتي ګترده .  په پسرلۍ کې د پستي د ونی د عادی ودې د پید لپاره اړتیا ده

ځکه نو معتدد یتا نتری بتاد پته هتغته .  افشانی یوازې د باد پواسطه اجرآ کېږي

په پسرلۍ کتې .  لویږي د مېوی په جوړولو کی مرسته کوي ګردهوخت کې چې 

قوي وچ بادونه ښایې د ګرده افشانۍ د ګډوډۍ سبب شي او د متېتوې نتیتود لتږ 

تقریبآ د پستي ونی په ټولو خاورو کې وده کوالی شي مګتر پته ژورو او .  شي

په کمزورو خاورو کښې د پستتتو د .  ریګی لوم خاورو کې ښه وده کوالی شي

 .  باید لږ وي(فاصله ) ونو ترمنځ واټن 
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ANNGO and its member NGAs participation in 13th AgFair, Kabul  

 ، کابل2112 —د کابل په کرنیز نندارتون کي د افغانستان د نیالګیو روزونکو د ملي موسسی او د نیالګیو روزونکو ټولنو د غړو ګډون 

Takhar NGA Booth     د تخار د نیالګیو روزونکو د ټولني ANNGO Booth                                      د انګو موسسی غرفه 

Nangarhar  NGA Booth 

 د ننګرهار د نیالګیو روزونکو د ټولني غرفه

Kunar and Nuristan NGA Booth 

د کنړونو او نورستان  د نیالګیو روزونکو د ټولني غرفه   

Bagram & Sayed Khail NGAs Booth  Laghman NGA Booth 

 د بګرام او سیدخید  د نیالګیو روزونکو د ټولنو غرفه د لغمان  د نیالګیو روزونکو د ټولني غرفه
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Walnut 

The scientific name of walnut is Juglan regia and belongs to family 
Juglandaceae. J. regia is native to the mountain ranges of Central Asia, 
extending from Xinjiang province of western China, parts of Kazakh-
stan, Uzbekistan and southern Kirghizia and from lower ranges of 
mountains in Nepal, Bhutan, Tibet, northern India and Pakistan, 
through Afghanistan, Turkmenistan and Iran to portions of Azerbaijan, 
Armenia, Georgia and eastern Turkey. In these countries, there is a 
great genetic variability, in particular ancestral forms with lateral fruit-

ing.No commercial orchards available in Afghanistan.  

Juglans regia is a large, deciduous tree attaining heights of 25–35 m, 
and a trunk up to 2 m diameter, commonly with a short trunk and broad 
crown, though taller and narrower in dense forest competition. It is a 

light-demanding species, requiring full sun to grow well. 

J. regia 'Buccaneer' produces an abundant crop of seeds. A self-fertile 
cultivar, it produces pollen over a long period and is thus a valuable 
pollinator for other cultivars. The tree is about the same size as an 
open-pollinated walnut, it comes into leaf very late and so usually 

avoids damage by late frosts. 

It is cultivated extensively for its high-quality nuts, eaten both fresh and 
pressed for their richly flavored oil; numerous cultivars have been se-

lected for larger nuts with thinner shells. 

Walnut trees grow best in rich, deep soil with full sun and long sum-
mers. Mature trees may reach 50 feet in height and live more than 200 

years, developing massive trunks more than eight feet thick. 

In Afghanistan walnut saplings are seedling of walnut. The concept of 
grafting is very poor. The nuts found are either soft shelled, semi soft 

shelled or hard shelled. 

ANNGO recognized methods for propagation are  

 Tongue grafting 

 Cleft grafting 

 Patch budding  

Populus 

Populus is a genus of 25–35 species of deciduous flowering plants in the family 
Salicaceae, native to most of the Northern Hemisphere. English names 
variously applied to different species include poplar. Poplars are amongst the 

fastest growing tree species under appropriate agro climatic conditions. 

Clones of hybrid popular can be harvested in 5 to 7 years. Polar tember is used 
mainly for poles, box manufacturing, paper manufacturing and other industerial 

uses. 

The genus has a large genetic diversity, and can grow from anywhere between 

15–50 m tall, with trunks of up to 2.5 m. 

Very well drained fertile soil with assured irrigation should be selected for rais-
ing nursery stock. The area should be given preparatory irrigation and thereaf-
ter properly leveled and ploughed when the soil is under optimum moisture 
condition. Suitable well leveled flatbed should be prepared for planting of cut-
tings. Cuttings should be prepared with a very sharp tool to obtain a very clean 
and smooth cut. Length of the cuttings should be around 20 to 22cms and up-
per cut of the cuttings should be slightly above an active bud as for as possible. 
The best time for planting of cuttings is Feb-March. Spacing for setting of cut-

tings in nursery beds should be 80x20cms. 

 چارمغز

کورني پورې اړه  Juglandaceaeاو د     Juglan regiaد چارمغز علمي نوم 

د مرکزی اسیا د غرنیزو سیمو څخه د چین د غربی برخو  (  J. regia)چارمغز. لري

قزا قستان ، ازبکستان ، جنوبی قرغزستان ځینی برخي ، د والیت ، د  Xinjiangد 

نیپاد ټیټی غرني سیمی ، بوتان ، تیبت ، د هندوستان او پاکستان جنوبی برخې تر 

او ( Georgia)افغانستان ، ترکمنستان ، ایران او د اذربایجان ، ارمنستان ، جورجیا

 . ختیځی  ترکېی پورې وسعت پیدا کړي دي

هغه هیوادونه چې پورته ذکر شوي دي د چارمغزو د ورایټی ګانو ترمنځ یې ډیر ارثي 

توپیرونه وجود لري په یو خاې ارثی شکد سره چارمغز دی څانګو په څنګ که میوه 

 . په افغانستان کې د چارمغزو تجارتی باغونه وجود نلرې. تولیدوی

 ۴۳چارمغز ، ونه غټه ، پاڼریژه ، د ونی لوړوالۍ یې د نوع   Juglans regiaد 

مترو پورې رطیږي په عمومې ډول طاقه  ۴متره او د طاقه پیړوالۍ یې تر  ۱۳څخه تر 

یې لنډه او تاج  یا د څوکي برخه یې پلنه که څه هم په ګڼو ځنګلونو کې د سیالي له امله 

چارمغز یو روښنایې خوښونکې ونه ده او د ښه . د چارمغز د ونو وده اوږده او نرۍ ده

   Buccaneerد چارمغزو د    J. regiaد . ودې لپاره بشپړ لمر ته اړتیا لري

دا ورایټی په خپله ګرده القاح کېږی او د . ورایټی په ډیره زیات اندازه حاصد تولید وي

ډیری اوږدی مودې لپاره ګرده تولید وي ځکه نو یوه ښه ګرده ورکونکې د نورو 

د دی ورایټی د وني اندازه لکه د هغه چارمغزو په شان چې دوه . ورایټی ګانو لپاره دي 

دا ورایټی نا وخته پاڼی کوي نوپدی خاطر په پسرلي . ګرده افشانی لري ده( کراس)رګه 

د چارمغزو دا ورایټی د هغه د لوړه با کېفیته . کې د سړی هوا د خطر څخه ساتلي وي

. مغز له امله چې لرې د دواړو موخو یعنی  تازه  او غوړو لپاره ورڅخه استفاده کېږي

د چارمغزو د انواعو ډیر ډولونه چې مغز یې غټ  او پوست یې نازک دی انتخاب 

د چارمغزو ونی په هغه خاورو کښې چې د غذایې موادو له امله غنی وي، . شوي دي

بالغه ونه . ژوری ،  هغه سیمی چې بشپړ لمر او اوږد دوبی ولري ښه وده کوالی شي 

د چارمغزو ونه . کلنو څخه زیات عمر وکړي ۴۱۱فوټه لوړوالي ولري او د  ۳۱ښایې  

په افغانستان کې . فوټه څخه زیات دي  ۲ډیر زیات ښاخونه تولید وي او پیړوالي یې د 

د چارمغزو د . نیالګی دي ( خسک ) چې د چارمغزو نیالګي تولید کېږی ټوله تخمی 

په افغامستان کي چې چارمغز وجود لري پوست یې . پیوند مفکوره ډیره کمزوری ده

د افغانستان د نیالګیو د روزونکو ملي مؤسسه د . نازک یا نیمه نازک او یا کلک وي 

 :مېوو د تکثیر لپاره دا الندې د پیوند  میتودونه تشخیې کړی دي 

  د ژبی ښاخ پیوند(Tongue grafting) 

 سکنه پیوند(Cleft grafting) 

  ټوټه پټۍ زخه پیوند(Patch budding) 

 سپیدار

انواعی د ګل لرونکو نربراتراترو د   ۱۳څخه تر  ۴۳دی او د  Populusد سپیدار جینس 

سپیدار تر ډیره زیاته اندازي د شمتالتۍ نتیتمته کتری .  سپیدار په کورنۍ پورې اړه لرې 

ډود ډود  انګلیسی نومونه مختلفو انواعو ته د سپیدار په ګډون ور کړد . بومی بوټي دی

سپیدار د هغو ونو د ډلۍ څخه دی چې په مناسبو اقلیمی شرایطو کې ژر وده . شوي دي 

کلونو په موده کي یې ونه بالغه  او ټولولو  ۲څخه تر  ۳د سپیدار دوه رګه کلون د . کوي

د سپیدار لرګی په عمومې ډود د پایه ، د بکسونو د جوړولو ، کاغذ او د . ته چمتو کېږي

د سپیدار دا جینس ډیره تنوع لرې هر چیتری کترد .  نورو صنایعو لپاره استعماد کېږي

متتتره  ۴.۳مترو پورې لوړوالۍ او د تنی پیړوالۍ یتې  ۳۱څخه تر  ۰۳کېدالی شي، د 

د سپیدارو د نیالګیو د بوزغلي د جوړولو لپاره باید داسی ځای انتتتختاب شتي چتې .  دی

د ځمکې د اماده کولو لتپتاره . خاورې یې ښه زهکښې شوي ، حاصلخیزه او اوبه ولري

باید اود ځمکه اوبه شي وروسته له هغه څخه چې د ځمکې رطوبت مناسب انتدازې تته 

د سپیدار د قلمو د کښېنولو لپاره هغه ځمکه چتې . ورسیږی ، ځمکه قلبه او همواره شي

قلمی باید د یو تیز چاقو پواسطه داسی جوړی شي . مناسبه وي ، ښه همواره او اماده شي

 . چې پآکې او غوڅ شوي ځای یې ښوي وي

سانتی متره پورې وي او پورتنی قطع  ۴۴څخه تر  ۴۱د سپیدار د قلمی اوږدوالي باید د 

د قلمی د کښېنولو ډیتر . هر څومره چې ممکنه وي لږ څه د فعاد پندک څخه لوړه وشي

 ۴۱په بوزغلۍ کې د دو قتلتمتو تترمتنتځ واټتن .  ښه وخت یی د کب او وری میاشتي دی

 . سانتی متره په نظر کې ونیود شي ۲۱سانتی متره او د دو قطارونو ترمنځ واټن 

http://en.wikipedia.org/wiki/Xinjiang
http://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
http://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
http://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
http://en.wikipedia.org/wiki/Kirghizia
http://en.wikipedia.org/wiki/Nepal
http://en.wikipedia.org/wiki/Bhutan
http://en.wikipedia.org/wiki/Tibet
http://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://en.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
http://en.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan
http://en.wikipedia.org/wiki/Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
http://en.wikipedia.org/wiki/Deciduous
http://en.wikipedia.org/wiki/Tree
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultivar
http://en.wikipedia.org/wiki/Flowering_plant
http://en.wikipedia.org/wiki/Salicaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Hemisphere
http://en.wikipedia.org/wiki/English_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Xinjiang
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His Excellency Asif Rahimi, Minister of Agriculture, Irrigation and Live stock, introducing the ANNGO Catalogue to Farmers.  

                 Kabul AgFair 2012 

popular  trees grown as windbreak   Walnut  trees widly grown on the hilly areas 

 د چارمغزو ونی چی په پراخه اندازه د غونډیو په ساحو کې کرد شوي دی   د سپیدار ونی چې د باد ماتونکې په توګه کرد شوي دی 

 .   ۴۱۰۴د کرنی ، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر ښاغلی محمد اصف رحیمي د انګو کتد  بزګرانو ته معرفي کوي ، کرنیز نندارتون ، کابد  
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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). 

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. 

CPN: certified production nurseries. The nurseries got budwood from 

registered MSN are and follow ANNGO standards in the nurseries are 

CPNs 

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. 

ELISA - Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assay – method to test 

for virus diseases. 

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 an-

other 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 - Pruning is 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 - horticulture is the science or art of cultivating 

fruits, vegetables, flowers, or ornamental plants. Etymologi-

cally, "horticulture" can be broken down into two Latin 

words: hortus (garden) and cultus (tilling).  

 

 

 تحااصطد

:  Accession)اکسیژن اکسیژن د .  د یوي ځانګړی ساحی څخه د نباتی موادو راټولونه ده( 
په مخفف طره   PI (Plant Identification)پیژندګلوي یو شمیره ده، چې په عمومې توګه د 

 .   ښودد کېږي 

 د افغانستان د نیالګیو روزونکو ملي مؤسسه:      (ANNGO) انګو  

یوه درجه د بریکس مساوي .  ید قندی جامد موادو اندازه په فیصدی سره ښ:  ( ºBrix)بریکس 
 ۴۱)  درجی  ۲۲ګرامو د مایعاتو کې چې  تودوخی د فارنهایت   ۰۱۱په یو ګرام د سکروز په 
 . وي( درجی د سانتی ګراد

:  Bud)زخه  د امبریانۍ نسجونو متراکم جوړښت دي ، چی څو ځلۍ په پوښ کې ( 
راچارپیرشوي وي او په ژمی کې ، هغه وخت چی نبات د استراحت په حالت کي وي ښه 

 . څرګندیږي

یا زخی  نیله بوټی د وصد (  Scion)د ساین ( :  Bud Union)  د زخی د وصد کېدو ځای 
 . کېدو ځای دی چې زخه حمایه کوي

د پیوند هغه ډود دي چې یوه زخه یا پندک په نیله بوټي کي ایښودد (:  Budding)زخه پیوند 
په عمومې ډود د جوالی او اګست  د میاشتو په پای کې چې د وده ایزه موسم پای دي .  کېږي

 . سرته رسیږي

ده او د پندک د اخیستلو لپاره (   نوده) د جاری وده ایزه موسم لښته (: Budstick)د پیوند لښته 
انچ په اندازه د پاڼي د تنی  ۱.۳پاڼي د زخی څخه لیری کېږي ، د .  ورڅخه استفاده کېږي

 . برخه د زخی د انتقآلولو  لپاره پریښودد کېږي( ډنډر )

:  Cane)نوده  او لرګي (  کلکه)  د دوبی شنه نوده د وده ایزه موسم په جریان کې پخیږي ( 
 . وزمه شکد ځانته نیسي او یو کلنه نوده د پاڼو د توئیدو وروسته نصواري رنګ نیسي

هغه ګرو  د نباتاتو دي چې په غیر زوجی ډود د یوه مورنۍ نبات څخه الس (:  Clone)کلون

 . ته راغلۍ او یو دبله او مور سره یو شان وي

کوم وخت چې یو دبله سره (  ساین او نیله بوټي )د نبات هغه برخې (: Compatible)مطابقت 
 . پیوند شي او دایمی پیوستون د را منځ ته کېدو توان ولري

د انګورو د تاک د تنی یو دایمي چوکات دی چې په افقی شکد د چیلي ( :  Cordon )کوردان 
 . باندی موقعیت لري( میله ) پر سیم 

CPN( Certified Production Nurseries)  : هغه .  د تصدیق شوو بوزغلیو مخفف

بوزغلي چی پندکونه د انګو د راجستر شوو مورنیو بوزغلیو څخه په الس راوړي او د انګو 
 . ټود مقررات په تصدیق شوو بوزغلیو کې مراعات کوي

د نارینه اله پاسنی برخه ) د هر ګد د انتر (: Cross - pollination)دوه رګه ګرده افشانۍ 
د ) څخه د ګردی لیږدونه د دوهمی مختلفی  ورایټی ګد ستیګما ( چې هلته ګرده تولید یږي 

 . ته وید کېږی( ښخینه اله برخه چې هلته ګرده اخیستد کېږي

د نبات د جسمانی ودې یو جد شوي برخه ده ، هغه وخت چې قلمه تر ښه (:  Cutting)قلمه 
مناسبو شرایطو الندی وکرد شي ، یو بشبړد نبات چې خصوصیات یې د مورنی نبات په ډود 

 . وي منځ ته راوړي

هغه مېوې دي چې زړی یې ډبریزه  یا کلک وي لکه زردآلو ، آلو ، (:Drupe)ډبریزه مېوې 
 . هم ډبریزي مېوې دي Huckleberryیو شمیر کوچنی مېوې لکه . شفتآلو ، ګیدس او آلوبآلو 

ELISA  :د ویروسو ناروغیو د ازمایښت طریقه 

و مڼه یزه مېوې د غوښینو مېوو په ډله ا(  Berry)کوچني (:  Fleshy fruits)غوښینی مېوې 
لکه مڼی، .  دا مېوې د یواد لري چې د پخیدو په وخت کي نازک او غوښن کېږی. کې شامد دی

 ناک ، انګور او داسی نور

وده لري د تغیر شوو پاڼو سره یو ځای د (  معینه شمیر )  هغه نوده چې ټاکلي (:  Flower)گد 
کوچني ساقه پواسطه حمایه کېږي او دا جوړښت د نباتاتو په تکثیر کې شامد او تخمونه چې  په 

 .مېوې کې پوښلۍ دی تولید وي

 . شکد یې د تو  یا  کری په ډود دی(: Globose)ګلو بوزی  

 .  د یوه نبات ساقه یا زخه د بد نبات د ساقی یا ریښی سره یو ځای کود دي (: Graft)پیوند 

په هغه ځای کي چی ساین او نیله بوټي یو د بله سره (: Graft Union)د پیوند د پیوستون ځای

یوځای کېږي ، د پیوستون په ځای کي ښایې په ډیره لږه اندازه وده تغیر وکړی او د لیدو وړ 
 . وي مګر د نبات پر دندو باندی اغیزې نه کوي

هغه پیوند دی چې د نودې یوه برخه چې د پاڼی زخی لری  په نیله بوټي (:Grafting)ښاخ پیوند
 . کي ایښودد کېږی

ښاخه بری په منظم ډود د نودو لیری کود دی (:  Grape pruning)  د انګورو ښاخه بری 
هیڅ یوه .  چې په نتیجه کي قوي مناسب تاک او ښه حاصد د غټو وږو سره یوځای تولید کېږي

 .  عملیه د انګورو په تولید کي د ښاخه بری په پرتله اغیزه نلرۍ

هارتیکلچر د مېوو ، سبو ، ګلونو یا زینتي نباتاتو علم او هنر (:  Horticulture)هارتیکلچر
د باغ په معنی  hortusد هارتیکلچر اصطدح په دو لغتونو باندی تجزیه کېدالی شي چې .  دی
 . د کرلو په معنی دي   cultusاو

دوه رګه .  د دو مختلفو نباتاتو د انواعو یا د ورایټی ګانو اوالدونه دی(:  Hybrid)دوه رګه 
نباتات هغه وخت منځ ته راځي چې د یوه مختلف ورایټی ګرده د بد مختلف ورایټی د ګرده 

 .  افشانۍ لپاره استعماد شي او په نتیجه کې نوي نبات چې په مکمد ډود توپیر لري تولید شي
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lique - 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. 

PHDP - Perennial Horticulture Development Project. 

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.  

UPOV - the International Union for the Protection of New Varieties 

of Plants. 

True-to-type -  Inbred plants that breed true and are kept as a 

named variety with distinct qualities in cultivation. 

Variety - subdivision of a species having a distinct though often 

inconspicuous difference, and breeding true to that difference. More 

general, also refers to clones. 

PHDP II supports ANNGO, and is implemented by 
. پروژه د افغانطتان د نیالګیو روزونکو ملي موططی طره مرطته کوي او ددی موططو پواط ه ت بیق کېږی ۴د بڼوالۍ پرمختیا   

پریکړد شوي اړخونه ،  څرنګه چې د پاڼي د قاعدی د برخې یو اړخ لوۍ (:  Oblique)کوږ یا ماید   

 . ، پراخه  یا د نورو په پرتله ګردی وي

د پراخوالۍ په پرتله اوږد ، پرته د ټود قاعدی او د څوکې د نهایې برخو نوری (:  Oblong)  اوږد 

 . ټولی غاړی یې موازی دي 

 . د منځ څخه لوړی خوا ته پلن یا پراخه وي. دی   Ovateمعکوس د (: Obovate)اوبویت

د پراخوالي په پرتله دو برابره اوږد ، په منځ کې پراخه او دواړی غاړی یې ګردی (:  Oval)اوود 

 . دي

 . د هګۍ شکد لري، د منځ څخه کښته خواته پراخه دي(: Ovate)اویت

هغه نبات چې د دو کلنو څخه ډیر ژوند وکړی ، اکثره د څو (:  Perennial plant)څو کلن نباتات 

 . تقریبآ ټوله لرګین نباتات او ډیر واښه ایزه نباتات څو کلن دي. کلنو لپاره ژوند کوي

هغه ګد دی چې دواړی وظفیوي برخې هر یوه نارینه اله او ښځینه اله (:  Perfect flower)مکمد ګد 

 . هغه نبات چې دواړه وظفیوي برخې هر یوه نارینه اله او ښځینه اله درلودونکې وي . ولري 

PHDP : د بڼوالۍ د پرمختیا پروژه 

 . دي( مچۍ ، حشرې ، باد او انسانان ) د ګردی د انتقاد عامد (: Pollinator)ګرده انتقاد کونکې 

 . د هغه نبات نوع یا ورایټی چې ګرده تولید وي(:  Pollinizer)ګرده تولید کونکې 

د نبات د ځینو برخو لیري کود لکه پندک ، انکشافی څانګي او ریښی چی د (:  Pruning)ښاخه بری

 . اړخونو او د بدني ودې د اندازې د کنترود پواسطه د خوښی وړ چوکات یا شکد ساتد کېدالی شي

د نودې ښاخه بری په یوه پندک یا بند چې اساسی موخه یې د ( :   Renewal Spur)تعویضی سپر  

 . راتلونکې کاد د مېوې تولید کونکې نوده ده

د پیوند شوي نبات هغه برخه ده چې ریښه تولید وي ، په عمومي ډود یو (:  Rootstock)نیله بوټي 

چې یوه برخه یې ساین چې څانګی یا تاج او د نیله بوټي برخې د ، پیوند شوي نبات دوي برخې لري 

هغه ڼیله بوټي چې د نبات پر ساقی باندی ډیره اغیزې کوي ، د معیاری .  ریښو سیستم  منځ ته راوړی 

نیله بوټي یا ستندرد په نامه یادیږي ، په معمود ډود د هغه نباتاتو لپاره چې ځوړند او بوټه ایزه وده 

 . لري استفاده کېږي

د یوه نبات څخه یوه لنډه ساقه یا پندک چې پر نیله بوټي باندي د پیوند کولو په خاطر (:  Scion)ساین

 . د پیوند څخه لوړه برخه ساقه ، څانګی او د ونۍ پاسنی برخه ورایټی منځ ته راوړی. اخیستد کېږي

 . هغه نبات چې د تخم څخه منځ ته راغلۍ وي(: Seedling)تخمی نیالګی 

د مشابه ګد یا د مشابه ورایټی د ګد د ګردی انتقاد د انتر (:  Self pollination)ځانۍ ګرده افشانۍ 

 . څخه ستیګما ته عملیه ده

یا مایع محلود باندي  (  Agar)د نا منظمو حجرو کرد پر اګار ( :  Tissue Culture)د نسجونو کرد 

 . د نباتاتو د غیر زوجی ژر تکثیر لپاره ډیر ګټور دی. دی

UPOV :  د نباتاتو  د نوو ورایټی ګانو د ساتنی یو بین المللي ټولنه 

هغه نباتات چې خپد په منځ کې په ریښتني توګه نسلګیری (:  True –to-type)نوع مطابق د اصد 

او د څرګنده با کېفیته کرنیزو خصوصیاتو له امله د یوي ورایټی نوم (  د خپد نسد سره سم دي)  شوي 

 . ورکود شوي دي 

د نباتاتو په طبقه بندې کښې وروسته د نوع څخه ورایټی وجود لري که څه هم (:  Variety)ورایټي 

په عمومي .  اکثره د یوه نا مشخې توپیر لرونکي او د نسلګیری پواسطه دا توپیرونه منځ ته راغلي دی 

 . ډود ورته  کلون هم وید کېږي

CATALOGUE CONTENTS DISCLAIMER 

User of this catalog can gather information of ANNGO Species, va-

rieties, and above all clones/accessions, characteristics and avail-

ability. ANNGO underlines that this catalogue contains preliminary 

results, and some plant or fruit characteristics or behaviors may 

vary for different developers, growing environments and/or tech-

niques. Every year ANNGO will publish a new edition of the cata-

logue with refined data accuracy, and includes new releases from 

the national  collection.  

 د کتالګ محتویات 

د دی کتد  استفاده کونکې کوالی شي  د افغانستان د نیالګیو روزونکو موسسی د انتواعتو ، ورایتټتی   

د .  ګانو او د ټولو کلونونو یا اکسسیشنونو د خصتوصتیتاتتو او شتتتوالتي پته هتکتلته متعتلتومتات ټتود کتړي

افغانستان د نیالګیو روزونکو مؤسسه تاکېد کوي چې د دی کتد  محتویات لومړنۍ نتیجې دي او ځتیتنتی 

نباتات یا د مېوو خصوصیات ښایې د پرمختیا ورکونکو ، د روزنۍ د چتاپتیتلایر او نتورو تتختنتیتکتونتو لته 

هر کاد د انګو مؤسسه نوي کتد  چې چاڼ شوي دقیق معلومات ، د نتوو انتواعتو پته .   پلوه توپیرولري

 . ګډون د ملي کلکسیون څخه توزیع کوي 
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لمریز کال کتالګ( ۴ ۱۴/  ۱۴)م  ۱۱۳ /۱۱۴ د   

 

کال په پسرلۍ کي د خپل اصل او نسل سره سم میوه لرونکی نیالګی موجود دی چی سرچینه یی د افغانستان د ملي ( ۴۱۳۲)۳۱۳۱د 

 کلکسیون څخه  اخستل شوی

 ،  کابل( م کال ۴۱۳۱اوکتوبر ) لمریز کال  ۳۱۳۴لړم  

 د افغانستان د نیالګیو روزونکو ملي مؤسسه
 

 ممقا 


