
 باغونو جوړولد تجارتي 

خه له دې څاشتباه ګانې کوي د دې لپاره چې تاسې اشتباه ونکړئ نو  ېلوی ېډیری باغداران د تجارتي باغونو په جوړولو کې لوی

 الندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ: مخکې چې باغ ته نیالګي واخلئ باید

 د کوم ډول میوې څخه باغ جوړوې او ولې؟ .１

 کې په ښه بیه پلورل کیږي؟ ایا دا میوه په مارکیټ .２

 ایا نوموړې میوه ستاسې په سیمه کې ښه نتیجه ورکوي؟ .３

 ایا ستاسې ځمکه دې ډول میوې لپاره مناسبه ده؟ .４

 د باغ لپاره مناسبه اندازه اوبه لرئ؟ځمکه ایا  .５

 ایا تاسې باغ جوړولو ته چمتو یاست؟ .６

 نیالګیو درک مو کړي؟ایا د ښه کیفیت  .７

 انتخاب  مثمرو نیالګیود 

د ډول په انتخاب کې باید  ېامله د میو ې، نو له ديعمر لر دياوږد تولی ېاوږده پروژه ده او د میوو ون هڅرنګه چې باغ جوړونه یو 

 نیالګي په چاپیلایر ېپه نظر کې ونیول شي، یو دا چې د میو يد ډول په انتخاب کې باید دوه ټک ېد میو .يجدي غور او پاملرنه وش

وی باغ له یوې ورایټي څخه کوښښ باید وشي چې یو ل د پلورلو مارکیټ وجود ولري. ېدوهمه خبره دا چې د میواو  يکې توافق ولر

 جوړ شي، یعنې یو تجارتي باغ باید له مختلفو ورایټیو څخه جوړ نشي.

 نېد ښه نیالګي ځانګړ

  يولر ېنیل ېنیالګي باید قوی او ښ يپیوند  .８

  يو متره لوړ يسانت ۰۲څخه تر  ۵۱څخه د  ېد پیوند ځای باید د ځمک  .９

 او ښه بدني وده ولري يمتره د پیوند د ځای څخه لوړ و ۵څخه تر سانتي مترو  ۵۱نیالګي باید د  يپیوند  .０１

 ينیالګي تنه باید مستقیمه و يد پیوند  .１１

 يو پاکڅخه  وباید د افتونو او ناروغی ينیالګ يپیوند  .２１

او نور معلومات ولري( او د باوري سرچینې څخه  نیله بوټیوي )لیبل ولري، ورایټي، نیالګي باید تصدیقي   .３１

 واخیستل شي

 سانتي متره( ورسره په کار دی ۰۱X۰۱که نیالګي په ځمکه کې روزل شوي وي نو غټ چم )  .４１

 د باغ د ځای انتخاب

 ۴عمر اوږد دی او د کښینولو وروسته د  يونو تولید مثمرو. د يته اړتیا لر ې، پالن او پانګ ېپوه ېټاکل ېباغ جوړونه او روزنه یو

په انتخاب کې باید زیاته  يد ځای او د نیالګ . نو له دی امله د باغ جوړولويپه لومړنی حاصل ورکولـو پیل کو ېکلونو پور ۸څخه تر 

 .يپاملرنه و ش

ب په د انتخا يجوړولو ځای او د نیالګ ، باید د باغ ديد انتخاب په هکله تصمیم ونیول ش يچې د باغ جوړولو او د نیالګ ېمخکې تر د

 .يوش ېپلټن ېهکله هر اړخیز

 د باغدار چمتو والی

خو باغ جوړوي او یو څه موده وروسته بیرته باغ له السه ورکوي.  ،ډیری وخت داسې وي چې باغدار باغ جوړولو ته چمتو نه وي

ینولو څخه وروسته څومره مصرف ته اړتیا ښپه دې معنې چې نوموړی شخص په دې نه وي پوه چې باغ څنګه روزل کیږي او د ک

 ه زیان رسوي.لري. په دې هم نه وي خبر چې غلط انټرکراپ لکه جوار، غنم، ګنې او داسې نور نباتات باغ ته څومر



 د نیالګیو کښینول

هرزه واښه او کاڼي یې هم  سانتي متره ژوره قلبه ترسره شي. ۴۲، یعنې لږ تر لږه باغ ته په نښه شوې ځمکه باید ژوره قلبه شي .１

 ټول کړل شي.

څخه وروسته نیالګیو ته مناسبې کندې وویستل شي. په یاد ولرئ چې ډیرې ژورې و د باغ لپاره د ځمکې ډیزاین یا نقشه کول .１

 .کندې مه اوباسئ

 

 ( په مرسته په ټاکلي ځای کې د نیالګي کښینولplanting board: د کښینولو تختې )2 ریتصو

نیالګی باید په کنده کې ډیر ژور ښخ نکړی شي بلکه نیالګی باید په هغه اندازه په باغ کې ښخ کړل شي څومره چې په  .２

 او نیالګي هیڅکله د پالستیکي کڅوړو سره مه کښینوئ. کې ښخ و. (قوریهبزغالي )

 : باغ ته چمتو شوې ځمکه1 ریتصو



 

 : نیالګي د ځمکې سطحې سره برابر کښینول3 ریتصو

که د باغ خپله خاوره حاصلخیزه وي نو بیا نورې خاورې ته  شوي نیالګي شاوخوا ته ښه حاصلخیزه خاوره واچوئ.د کرل  .３

اغ که چیرې د ب اړتیا نشته همدا د کندې څخه ویستل شوې خاوره په بیلچه ښه میده کړئ او د نیالګی شاوخوا ته یې واچوئ.

خپله خاوره کمزورې وي نو بیا کولی شئ چې د بل ځای څخه ښه حاصلخیزه خاوره راوړئ او د نیالګي شاوخوا ته یې 

 واچوئ.

 

 : د نیالګي شاوخوا میده شوې حاصلحیزه خاوره اچول4 ریتصو

ي ریښو سره تماس پیدا کړي او په خاروه کې غارونه او په اچول شوې خاوره وګرځئ ترڅو خاوره ښه تخته او د نیالګ .４

 چاودنه پاتې نشي.



 

 : د نیالګي شاوخوا خاورې تخته کول5 ریتصو

کله چې اچول شوې اوبه په خاوره کې جذب  نیالګي ته د اوبوخور ځای جوړ کړئ او سمدستي نیالګي ته اوبه ورکړئ. .５

 شوې په همدې ورځ یو ځل بیا نیالګیو ته اوبه ورکړئ.

 

 : نیالګي ته د ابوخور ځای جوړول6 ریتصو

 

 : نیالګي ته دوه ځلې اوبه ورکړئ7 ریتصو

او یا بې  ه، اضافناروغېکه په نیالګي کې ماتې ګوډې،  نیالګی تربیې ته اړتیا لري یعنې ینولو څخه وروستهښد نیالګي ک .６

 ځایه څانګي وي نو هغه ترې غوڅې کړئ.



 

 : د نیالګي تربیه کول8 ریتصو

ترڅو ټولو نیالګیو ته په مساوي اندازه کافي اوبه  د اوبوخور یو منظم سیستم جوړول پکار ديکې نیالګیو ته  پایپه  .７

نزو د مختلفو ستوورسیږي. په یاد ولرئ چې د ستروسو نیالګي زیاتو اوبو ته اړتیا نلري او د زیاتو اوبو په صورت کې 

 سره مخ کیږي.

 

 ستروسو نیالګیو ته د اوبوخور مناسب سیستم: 9 ریتصو

  



 پالنهد نیالګیو 

د یو کامیاب باغ لپاره یواځې د نیالګی کښینول کافي ندي بلکه نیالګي له کښینولو وروسته درستې پالنې ته اړتیا لري لکه په درست 

هغه نیالګي چې په درست ډول انتخاب شوي وي او بیا په درست ډول شکل اوبه ورکول، سره ورکول، افتونو مخنیوی او نور. 

ناغه کیږي نه، ښه بدنی وده کوي، د ښه کیفیت میوه تولیدوي او بزګران ترې ښه عاید ترالسه کولی  وي کښینول شوي او روزل شوي

 شي.

 

 : ښه روزل شوی نیالګي، ښه میوه تولیدوي.11 ریتصو

 

 په الندې انټرنیټي پته کولی شئ  د نیالګیو کښینولو ویډیو وګورئ.

https://www.youtube.com/watch?v=84NmGJPhUJk 


