نگهداري مینماید وخاك هارا از نگاه موواد ذويایون ذونون مون

ضرورت تحقیق:

سازد .طرق سواخوتوم وومووووسوت وطورز توهویوه م درموموا وك

بنابر اهمیت تو یدات وخوراوه هاي عضوي درجهام ومفید بوودم

ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

مختلف نظر به مقدار ضرورت م فورق دارد .مویوتووانویوم از

م براي صحت انسوام هوا وبولونود بوودم هویوموت فوروش توو ویودات

ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی

مواد اضافن شوزخانه درصندوق هاي ووچوك بوراي حوویولون

طبیعن دربازارها ي جها نن توحوقویوا زراعوت عضووي را ذواز

هاي خود ومووست تهیه نماییم وهم میتوانیم درباغ ها وزمویوم
هاي زراعتن با حفر چوقووري هواي مونوظوم بوه موقوادیور زیواد
ومووست تهیه نموده و از م بوه حویوو ووود عضووي بوراي
تقویه محصوالت خویش استفاده نماییم.

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

نمودیم.
نتیجه گیری وسفارشات:

دیپارتمنت تحقیقات سبزیجات

ارزش کود های عضوی در
تولیدات زراعتی

دوسال تحقیا درعرصه زراعت عضوی نشام دهنده م است کوه
ا ر برای چندیم سال از کود های عضوی در تو یود موحوصووالت
زراعتی استفاده کنیم خاک ها ذونوی از موواد ذويایوی موورد نویواز

ج – كود سبز( :)Green manure

ایم نوع وودنباتن از شاخ وبرگ سبز نباتات بودسوت مون یود
نباتات سبز مانند نوخوود ،ووبویوا ،ونودم ،شوبودر ,سواهوه ووچوا وو

وذیره در هنگام رشد وامل هلبه ردیده وزیور خواك مویوگوردد
وه بعد از تجزیه و(  )Decomposeشدم بوه ووود عضووي
تبدیل ردیده ومورد استفاده نباتات هرار میگیرد.

نباتات میگردد ،ساختمام خاک اصدح ،هیوم

درخاک افزایوش

یافته وباعو حفظ رطوبت بیشتتر درخواک خوواهود شود و زمویونوه
نفوي ریشه رامسواعود سواخوتوه ،بوا اسوتوفواده از کوودهوای عضووی

محصوالت با کیفیت تو ید و ارزش اهتصادی محصوول در بوازار
های داخلی و خارجی بلند رفته و اهتصاد دهاهیم تقویه میگردد.

د – میده شده رشقه خشك ( :) Alfalfa Meal
میده شودم انودام هواي رشوقوه داراي نوایوتوروجوم ،فواسوفوور
ووتاشیم بوده وسرعت اثر ياري م فووق ا وعواده زیواد اسوت

ومیتوانود هولوت وووموبوود نوایوتوروجوم را بوزودي رفو نوموایود.
بووورعووودوه رد مووویوووده شوووده ازبووودم خشوووك شوووده مووواهووون
(  )Fish mealوه داراي سنگ فاسفور

وخواوسوتور چوو

(  ) Wood ashوه داراي  11 – 1فیصد وتاشیم میباشد به
منظور جلو یری از هلت عناصر فوق استعمال میگردد.

8

آغاز فعالیت تولیدات عضوی در فارم بادام باغ و دورنمایی از زراعت
عضوی خارج از افغانستان

آدرس :ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی ،بادام باغ ،کابل
ویب سایتwww.aria.gov.af :
تهیه کننده :محمد شاه دوست
تصحیح کننده :کمیته نشراتی ریاست تحقیقات زراعتی
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مقدمه:

 Albert Harwardموصوف را بنام ودر زراعت عضوی یواد

زراعت عضوي چیست؟
زراعت عضوي عبارت از م شیوه زراعت است وه تو یدات

می کنند .بعودا زراعوت عضووي دروشوورهواي اروووایون اوال بوه
انگلستام انتقال نموده وبوار رفته شد زراعت عضووي یوك شویووه

م بدوم استعمال ووود هواي وومویواوي ،ادویوه جوات وومویواوي

مدرم زراعت سنتن وبومن بوده وبمنظورتو یدات بهوتور زراعوت

زراعتن (  ) Pesticideوهورموم ها بدست مده بواشود .در
تو ید خوراوه ها ازوود هاي عضوي مانند ومووست،
(  )Vermicompostوتووخوونوویووك هوواي زراعووتوون مووانوونوود
(  ،)Green manuringتووونووواو

زراعوووتووون (Crop

 ) rotationوونترول بیو وژیون استفاده بعمل میاید.
تاریخچه زراعت عضوي:
درهرم  11با شروع شودم انوقود

صونوعوتون درجوهوام ذور

تو ید وود ها ي ومیاوي نیز ذواز وردیود ودراموریوووا واروووا
استعمال وود هاي ومیاوي درازدیاد تو یدات دهاهیم یوك تورویور
هابل مدحظه را بوجو د ورد وزند ن اهتصادي دهاهیم خویولون
باال رفته وباعو رضا یت اوثریت هرار ورفوت دراوایول هورم

 11درامریوا وذر
مصا

بوعوضوی امورات موخوتولوف انسوام هوارا

ساخته ومردم به مشودت صحن دچار ردیدند وه بعد

از ذوروتعما مراوز صحن نوتویوجوه توجوار

فیصدي
فاسفورس

فیصد
ي
پتاشی
م

ازوودهاي عضوي استفاده بعمل من ید بناء" الزم اسوت ووه او

1

واروي تازه
مرغ

11

1

1.1

منشا وود هاي عضوی را بدانیم.

2

واروي خشك
مرغ

9.1

9.1

2

منشا كود هاي عضوي :

9

واروي خشك
او

1.16

1.99

1.61

است بوجود مده وبدخره ویداشد ووه ایوم زهوریوات ( Toxic
 )residueزهریاتن است وه دراثر استعمال وود ها و ادویه
جات ویمیاوي زراعتن یك مقدار م درموحوصووالت زراعوتون

شماره

اسماي كود
عضوي

فیصدي
نایتروجن

 .1وود هاي عضوي با منشا حیوانن

9

واروي اسپ

1.61

1.29

1..2

 .2وود ها عضوي با منشا نباتن

1

وشقل وسفند

1.91

1.91

1.21

كود هاي عضوي با منشا حیواني:

كود هاي عضوي با منشا نباتی :

ایم مواد بطو رعادي از فضله حیوانات ویا ازبعت هسوموت هواي

الف – هیومس ( :) Humus

اندام حیوانات مانند وسفند ،بز ،واو ومواهون واموثوال م بودسوت

ووسیده شدم بقایاي انودام نوبواتوات موثول شواخوه ،بورگ ،سواهوه،

میاید .استعمال وود هاي عضوي حیوانن خاك را تقوویوه نومووده و

چو  ،ریشه ومیوه م وهتون درخواك دفوم وردد بوووتوریواهواي

را درخواك افوزایوش مویودهود ووه موفواد م

موجود درخاك تقویه ردیده ودراثر فعا یوت م هوا ایوم موواد

از همه مهمتر هومو

هراريیل من باشد:


م شود ووه ایوم

امرات دراثر بقایاي زهوریوات ووه درموواد خووراووه مووجوود

مقدار عناصر مورد ضرورت نباتات درپاروي حیواني

تجزیه شده وتبدیل به مواد میشوند وه داراي رنگ سیاه وههوه

خاك ها اصدح ردیده وهدرت نگهداري

وحفظ مواد معد

بوده و نرا بنام هیوومو

یواد مویونوموایونود درنوتویوجوه خواك شووول

اسفنجن را بخود رفته وهیوم

نن درخاك اضافه میگردد.


مواد ذياین مورد نیاز نباتات درخاك افزایش من یابد.



درچنیم خاك ها ریشه نباتات به سا نن نفوي ورده وباعو انوشاف
نبات میگردد .بخاطر معلومات بیشتر خواننود وام وعودهوه مونودام

محترم از  11 – 6تم وود حیوانن معوموو ون بوه موقودار – 611

جایگزیم ردیده وبواهون مویوموانود ووه اسوتوعوموال وخووردم ایوم

 1111ویلو رام هومو

خوراوه ها باعو تو ید امرات مختلف درانسام هوا مویوگوردد،

(رهنماي وشت سبزیجات) همچنام یك را

ایم امر باعو وردیود توا تووجوه بوه زراعوت عضووي موبويول

همه سا ه براي یك هوتار زمیم وودعضوی تو ید وند.

براي اسوتوفواده نوبواتوات توهویوه مویوگوردد
او شویوري مویوتووانود

میتواند  11برابر حجم خوود

را يخیره وند وه هسمتن ازیم
ریشه نبات هادربه جي

را درخود نگهمیدارد وه

م نخواهد بود.

ب – كمپوست ( :) Compost

ومووست ازووسیدم مواد عضوي نباتون ازهوبویول بوقوایوای شواخ
وبرگ سبزیجات و باهیمانوده بورگ درخوتوام و ویواهواي هورزه
ودرمجموع از بقایای هرنوع مواد زاید نباتن توهویوه مویوگوردد.

ردد .درسا های  1191ا ی  1191در اموریو وا تووچوه در

ومووست حا ت فزیون خاك را بهبود بخشیده وکیفیت خاك را

زمینوه بویوشوتور وردیوده و بوه نسوبوت خودموات بویوشوتوری هوای

بهتر ساخته ،تهویه را درخاك افزایش داده ورطوبت را بوهوتور
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