گردیده وبعد ازمدت  04روز نهالی ها درسااحاه ازاد اناتاقاال

سال اول بذرتخم حقیقی وتولید مینی تیوبر(تیوبر بذری).

وغرس گردیده وتمام"عملیات زراعتی ازقبایال ابایااری ،اا

سال دوم بذرمینی تیوبر تولید شده غری تولید تیوبر.

کاری گیاه هرزه ،خاک یچ بصورت منظم ادامه یافت.
نتبجه گیری:

سال سوم بذرتیوبر به خاطر تولید حاصل ک الو.

دیپارتمنت تحقیقات سبزیجات

درسال  4930از تجربه متذکره یک مقدار میننی تیوبر(تیور

را بصورت دورانی ادامه دهند میتوانند همه ساله به اساانای تاخام

بذری) واز سه نوع ان مقدار  0.4گرام تخم حاقایاقای تاولایاد

ک الو ،مینی تیوبر جهات تاولایاد تایاوبار تاخامای تاهایاه ناماوده کاه

گردید و در سال  4931نج نوع مینی تیوبرتاولایاد شاده ذیال

درنتیجه اقتصاد دهاقین تقویه گردیده ومیتوانند عایاد خاوبای ازیان

شامل تحربه تحقیقاتی گردیده وبه شکل جویه و شاتاه درفاارم
تحقیقاتی بادام باغ تطبیق گردید.
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ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی
ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی

بناء“ اگر توجه دهاقین محترم درزمینه جلب گردد روسه متذکاره

از تخم حقیقی به ماقاایساه یاک ناوع تایاوبار بصاورت اک

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

مدر

روش تولید تخم حقیقی کچالو

بدست اورند.

بنابر مفیدیت های فوق الذکروتجارب که درجریان دوسال دریان
مورد ادامه یافت استفاده از تخم حقیقی یک تکنالوژی جدید ومفیاد
بوده بنا استفاده از تخنیک متذکره به زارعین سفارص میگردد.

بذرتخم حقیق

الودر طنوسهای الستیکی

جمعا“مقدار  91.453کیلوگرام تیوبر تولید گردید.
سفارشات:

26

فارم تحقیقاتی بادام باغ  71 ،حمل 7934

تجربه تحقیقاتی فوق یک تخنیک جدید بوده ودر الن اسات باا

ارایه مصاحبه ها از طریق تلویزیون ملی ،نشریه ها وباازدیاد
دهاقین از تجارب تحقیقاتی بصورت عامالای اماوزص حااصال
نموده وتیوبر ک الو را به تخم حقیاقای تاعاویای ناماایاناد.قاابال
تذکر است که بدست اوردن ک الوی خوراکی با طی ماراحال
مورد ضرورت از طریق بذرتخم حقیقی یک روسه سه ساله

3/11/201719 May 2011

مآخذ:

آدرس :ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی ،بادام باغ ،کابل

1. P.O.Box 5969,Lima,Pero.

2. Gopal.J.2004.True Potato Sd .Breeding for hardiness .Journal of new seeds ,5(4):57-73.

می باشد که ذیآل خالصه می گردد:
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اکت های تخم حقیقی ک الو
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ویب سایتwww.aria.gov.af :
نویسنده :غالم فاروق عمری ومحمد شاه دوست
تصحیح کننده :کمیته نشراتی ریاست تحقیقات زراعتی

 -نگهداری تیوبر تاا کشات ساال اایاناده مشاکال اسات ویاک

مقدمه:

مقدار زیاد ان فاسد میگردد.

ک الو از جمله سبزیجات ر مصرف کشاور باوده وزیااد تار
بمنظورفروص بذرمیگردد ودرتامین غاذای انساانای وحایاوانای

 -مهمتر اینکه با کشت تیوبر یک مقدارزیاد غذای انسانی

رول عمده را بازی میکاناد .زارعایان از ساالایاان ماتاماادی از
تیوبر ک الو بصفت تخم استفاده می نمایند.
مفدیت های تیوبر:

تلف شده وزیر خا

میگردد.

مفاد عمده تخم حقیقی کچالو (True Potato Seed ) TPS

 -تخم حقیقی انتقال امارای را کاماتار مایاساارد باه صاورت

 -تیوبر به سهولت بذر می شود.

خاص انتقال ویروس ازیک فصل تا فصل دیگار کااهاص مایاا

 -به سرعت وقوت نمو میکند.

بد.

 -ک الوی همسایز رفع حاصل میشود.

 -نگهداری تخم حقیقی از یک فصل تاا فصال وحاتای بارای

 -حاصل بلند بدست می اید به شرط که عاری از

محددودیت های تیوبر کچالو:
 تااوافااق وتااوسااعااه ک ا ااالااو درسااایاار نااقاااط گاارم ساایاارکشاورنساابات عاادم مااوجاودیاات ذخایااره گاااه ماناااسااب

تیوبررمحدود می باشد.
 برای بذرفی هکتار زمین درحادود  4.1الای  4.1تانک الوی تخمی نظربه سایز ووزن تایاوبار ضارورت

ندین سال بسیار ساده وارزان است.

بذرضرورت به اجوره کارگر ندارد.
 باارای انااتااقااال تااخاام حااقاایااقاای ک ا ااالااو دروتیااات وساااحااهبذرضرورت به مصارف بارجامه نمی باشد.

 مصارف تهیه تیوبر به تناسب تخم حاقایاقای کا االاو 44ند بیشتر است.
 قیمت انتقال تیوبر به مراتب بیشتر از تخم حقیقیاست.
 .تیوبر عامل انتقال امرای وافات ک الو است که باعث

ایین امدن حاصالت میگردد.
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کلدار هندی بوده درحال که قیمت تایاوبار بارای باذر
فی هکتار زمین مبلغ  54444الی  51444کالادار
هندی محاسبه گردیده است.
با درنظرداشت مفیدیت های فوق  1نوع تخم حقایاقای کا االاو
ارسالی مرکز بین الملالای تاحاقایاقاات کا االاو (  )CIPکاه از
طریق ریاست محترم تصدیق تخم های بذری درساال 4930

درفارم تحقیقاتی با دام باغ تاطابایاق گاردیاد ودر االن اسات تاا
درسال های اینده برای اموزص عملی محصالایان رزارعایان
واعضای محترم کراتیف های زراعتی ولسوالای هاای وتیات

کابل وسایر وتیات اداماه یااباد و ایان تاکاناالاوژی جادیاد باه
زارعین معرفی گردد.
توافق محیطی:

 -تخم حقیقی را به سهولت به دهاقین ترویج کرده می تاوانایام

تیوبر های تولید شده تخم متذکره مثل سایر تیوبر های کا االاو

به خاطریکه وقت کشت ان وابسته به مرحله جوانه زدن

درمناطق سرد سیر کشورتاوافاق خاوب دارد وهام درمانااطاق

) )Germinationتیوبر نمی باشد.

گرم سیر کشور نسبت عدم مشکل ذخیره تایاوبار باذرشاده مای

 -تخم حقیقی ک الو را درسایر مانااطاق کشاورتاوساعاه داده

است.

برای بذرفی هکتار زمین مبلغ  9444الای 9144

به اختیار دی ارتمنت تحقیقات اصالح سبزیجات قارار داده شاد

 -انتقال تخم حقایاقای کا االاو دروتیاات کا االاو کاار وسااحاه

امرای باشد.

به اساس معلومات کشورهند قیمات تاخام حاقایاقای کا االاو

می توانیم خاصتا“ درمناطق گرم ومرطوب زیرا مشکال
ذخیره تیوبر مطرح نیست.

تواند .بناء“ تجربه تحقیقااتای باذر اناج ناوع تاخام فاوق درساال
 4930درفارم تحقیقاتی بادام باغ اغاز گردید.
میتود وروش بذر:

 -قیمت ومقدار تخم کاهص داده می شود به طاورماثاال بارای

ورایتی های تخم حقیقی این تجربه ابتدا دربایان اتاناوس هاای

کشت یک هکتار زمین مقدار  444گارام تاخام حاقایاقای

الستیکی بذری کاشته شده والی انتقال نهالای هاا در سااحاه

ضرورت اسات .مصاارف تاخام حاقایاقای کا االاو بارای

ازاد مثل سایر نهالی های سبزیجات دربین الستایاک هاوس

بذریک هکتار زمین کمتر از  44ند مصارف تایاوبار

نگهداری گردید تا از سردی هوا وریزص باران هاای باهااری

است.

اسیب نبیند .تاخام هاا تاوساط ابا ااص بصاورت ماناظام ابایااری
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