هدف دیپارتمنت اصالح نباتات :

مقدمه:

شالت (برنج) قدیمت تری نباتت اات که ازهندو چی ماناشاا تارفاتاهط

هدف دیپارتمنت اصالح نباتات عبارت ازتحقیقاات ااااااتط تایابایاقات

نااام ع ا ااماات آن ( (Oryza Sativaاااات کااه دارای ( )20عاادد

وتوافقت بوده که با ااتفاده مواد جنتکت ازمناا باخ راارجات و دارا ات

کروموزم میباشد .

انواع اصالح شده را دریافت نموده که ازنگاه توافق محییتط قادرت

باارعااالوه دونااوع زراعااتاات باارنااج (  (Oryza Sativaو (Oryza
 (Glaberrimaحد اقل ( )18نوع وحشت برنج شنارته شاده اااتط

حاص دهتط مقاوم بودن مقابل امراض وآفاتط کم آبت وجنسیت باتاتار
نمای از مزرعه برنج ورایتی عطائی – ،1فارم شیشم باغ ننگرهار

انتخاب وبعد ازتائید کمیته محترم ) (VRCتولید تخم بذری در لایاسات

انواع یا اقسام زراعتت برنج ورایتت های ری ات زیاادی راباه وجاود
آورده اات به اااس رصوصیاات ماارفاولاو یاکات وفاکیاولاو یاکات

میباشد که نبات مورد نظر با داشاتا

راواو ماورد ساناد زارعایا

انواع اصالح شده ثبت وتکثیرمیگردد .

انواع شالی درافعانستان :

وتوافق جغرافیایت یامنیقوی اقسام فوق به تروپ ها تقاسایام مایاشاود

انواع مخت ف برنج باریک مح ت درافغانساتاان ایادا شاده وباه ناام هاای

خصوصیات ورایتی ها معرفی شده شالی:

که بالترتیب اقسام آن ) (Indicaکاه از کشاورهاناد ماناشاا تارفاتاه و

مخت ف مانند اوغه دار ایاهطاوغه دارزردط لاوناگات طااردهط دهادادیط

ورایتی اول

) (Japanicaکه از جا ان منشا ترفته اات میباشد .

شرکتتط ایرانت قوماندانتط امیری وغایاره یاادمایاشاود .هاماااناان اناواع

 نام محلی

 :برنج شیشم باغ 410 -

مخت ف برنج لاک یاافات شاده و باناام هاای ااوغاه دار اافایادط ااوغاه

 نام ع مت

Oryza Sativa :

دارارخط بت اوغهط نی وترمهط نی وفر ارده وغیره شترت دارند .شالات

 منبخ ع مت

Suewon290 - Korean Variety :

از لحاظ ول دانه به اه نوع ذیل تقسیم تردیده اات:
 -1کوتاه دانه (برنج لک) ول دانه اک شده آن به  5.5م ت مترمیراد.

 شجره
ورایتی دوم

 -2متواط دانه :ول دانه آن به  6.6م ت مترمیراد .

 نام مح ت

والیات بغالنط کندز و تخار بکتتری ماناا اق بارای زرع شاالات

میباشد ای ااحات بیشتر به منا ق معتدلاه شابااهات داشاتاه وناماوی
شالت درای نواحت به روبت صورت میگیرد .
منیقه بکرگ دیگر شالت کاری والیات ننگرهار ولاغاماان ااات کاه
اق یم آن نیمه حاره زمستان مالیم وتابستان نسبتا مر وب دارد.
منیقه اوم کاه باا زرع شاالات بایاشاتار تاوافاق دارد والیات هارات

 -3درازدانه :برنج باریک ول دانه آن  8-7م ت متر میراد .

 نام ع مت

(Indi*Japani) :
 :برنج جالل آباد 410 -
Oryza Sativa :

 منبخ ع مت IR60 – Indi Variety :

ونواحت آن اات که دارای فصال تاابساتاان کاوتااه و تارم مایابااشاد.

برنج کوتاه دانه ااقه های کوتاه ومقاوم داشته وبه ااانت چپه نمت شاوناد

انواع مخت ف شالت که در کشورما موجود اات که ازنگاه جاناسایات

ای تروپ شالت دربرابر تیبیق کود نایتروج دار ااخ ماثابات داده باا

 شجره
ورایتی سوم

دانه و روراک ری ت عالت بوده ودارای دانه های بکرگ ودراز کاه

ازدیاد مقدارکود حاصل آن اضافه میگردد بارناج هاای کاه داناه اویال

 نام مح ت

 :برنج عیائت1-

یکت ازرواو روب برنج میباشد .شیاوه کشات ایا ناباات باحاالات

دارند ااقه های ویل وضعیف داشته باتیبیق مقدار زیاد کود نایتروج

 نام ع مت

Oryza sativa :

دارچپه میشوند.

 منبخ ع مت PB3– Indi variety :

ابتدایت وایستم زراعت قادیاماه بااقات مااناده وجانال هاای ماخاتا اف

 شجره
ورایتی چهارم

بصورت بیعت با همدیگرآمیختاه ودرناتایاجاه جانال هاای ماخا او
بوجود آمده اات که نسبت ضعیف بودن ااقه درآرری مرح ه رشاد

چپه میشود که با ااتفاده ازروش های تحقیقاتت میتوان ایا ناقایاصاه
را مرفوع اارت وبا دریافت جنسایات هاای راالاا وماقااوم وبا اناد

Pusa Basmati 3– IET 18445 :

 نام مح ت

 :برنج زود رس –410

 نام ع مت

Oryza Sativa :

 منبخ ع مت Selah Panjabi– Indi variety :

بردن حاصل فت جریب بادرنظرداشات وضاخ اقاتاصاادی مشاکاالت

 شجره

دهاقی رفخ رواهد شد.
1

( IET 967) :

نمای از ورایتت برنج شیشم باغ 410
2

2448 from Pakistan :

نمای از ورایتت برنج جالل آباد 410
3

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

 -1برنج شیشم باغ 410

 -3برنج عطائی 414-1

مشخصات ورایتی در زون شرق

مشخصات ورایتی در زون شرق

نا م آزما یشت
دوره نموئت
تاریخ بذر تخم
تاریخ انتقال نتالت
تاریخ روشه کشت ((54%
تاریخ رایده تت
تعداد تی ردرفت بته
تعدادروشه درفت مترمربخ
تعداد دانه درروشه
قد نبات به اانتت متر
قد روشه به اانتت متر
وزن هکاردانه به ترام
درصدرایده تت به ()%
ول وعرض دانه رام به م ت متر

Sue won 290برنج
 101روز
2May
1June
6Aug
5Sep
22
398
125
141
23.2
25.2
88.2
2.2/ 5.2

نا م آزما یشت
دوره نموئت
تاریخ بذر تخم
تاریخ انتقال نتالت
تاریخ روشه کشت ((54%
تاریخ رایده تت
تعداد تی ردرفت بته
تعدادروشه درفت مترمربخ
تعداد دانه درروشه
قد نبات به اانتت متر
وزن هکاردانه به ترام
درصدرایده تت به ()%
ول وعرض دانه رام به م ت متر

PB-3
 105روز
2May
1June
10Aug
13Sep
19
029
105
114
22.5
88.2
5.5-2.2

 -2برنچ جالل آباد 414

 -4برنج زود رس 414

مشخصات ورایتی در زون شرق

مشخصات ورایتی در زون شرق

نا م آزما یشت
دوره نموئت
تاریخ بذر تخم
تاریخ انتقال نتالت
تاریخ روشه کشت ((54%
تاریخ رایده تت
تعداد تی ردرفت بته
تعدادروشه درفت مترمربخ
تعداد دانه درروشه
قد نبات به اانتت متر
وزن هکاردانه به ترام
درصدرایده تت به ()%
ول وعرض دانه بعداز خته شدن به م ت متر
4

IR60برنج
 100روز
2May
1June
6 Aug
5Sep
21
055
114
148
26.0
82
3.4/ 7.1

نا م آزما یشت

ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی
ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی

معرفی چهار نوع شالی
اصالح شده

Selah Panjabi

دوره نموئت
تاریخ بذر تخم
تاریخ انتقال نتالت
تاریخ روشه کشت ((54%
تاریخ رایده تت
تعداد تی ردرفت بته
تعدادروشه درفت مترمربخ
تعداد دانه درروشه
قد نبات به اانتت متر
وزن هکاردانه به ترام
درصدرایده تت به ()%
ول وعرض دانه رام به م ت متر
5

 130روز
2May
1June
6 Aug
5Sep
24
369
234
140
25
88.2
5.5-2.2

نمای از مزرعه شالی فارم شیشم باغ والیت ننگرهار

آدرس :ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی ،بادام باغ ،کابل
ویب سایتwww.aria.gov.af :
تهیه کننده :دیپارتمنت اصالح غله جات
تصحیح کننده :کمیته نشراتی ریاست تحقیقات زراعتی

