فهرست کلکسیون های ملی میوه جات

معلومات عمومی

مریرو

مجموع پیشرفت کار برای تشریح درخت ،گل ،برر

در

در این کلکسیون  %09می باشد .کرارار راتسرارر گریر

باتوت ب تنوع گسارد رایای های مریرو ترات در سررتراسرر

شماره

نوع

تعداد اکسیژن

موقعیت

افغانساان ،ب منظور شناسایی  ،تمع آ ری حفظ تررم پر زم

0

بادام

099

مزار  -کند ز

میو تات کشور همچنین اسافاد دربرنام های نسلگیرری

7

زردآلو

077

کابل  -مزار

2

سی

20

کابل  -کند ر

کلکسیون ملی سیب

اص حی برنام انکشاف باغداری در سرال  7996بر کرمر

6

ناک

52

کابل  -کند ز

این کلکسیون در سرال  7909هرمررا  20اکسریر ن سریر

مالی اتحادی ار پا آغاز گردید.

برررنررامر انررکررشرراف برراغررداری در سررال  7997-7996سررر ی

5
6
2

گی
آلو
شفاالو

77
22
006

کابل  -هرات
هرات  -کندهار -کابل
هرات  -کندهار

عمومی بخاطر شناسایی تمع آ ری تمام انواع میو تات ک

7

انگور

020

هرات  -کندهار

از نگا مارکیت بازار بهارین کیفیت را داشرت در سرراسرر

0

انار

20

کندهار – ت ل آباد

09

انجیر

06

کندهار – ت ل آباد

66

ت ل آباد

6

ت ل آباد
کندهار – ت ل آباد

بررای نرگرهرداشرت ایرن انرواع برومری

00

افغانساان شر ع نمرود

کلکسیون های ملی میو ترات را در شرم مررکرز ترحرقریرقرات

07

خرما

زراعای (کرابرل ،هررات ،تر ل آبراد ،کرنردز ،مرزارشرریر

02

لوکات

07

06

خرمالو

76

ت ل آباد

05

زیاون
تمع کل

09
022

ت ل آباد

کندهار) در سال  7990تاسیس نمود .در نایج سر ی مذکرور
 022اکسی ن از انواع میو تات مخال

در کلکسریرون هرای

ملی تمع آ ری گردید .در کلکسیرون هرای مریرو ترات %05
انواع ارداتی نیز شامل می باشد .درکلکسیون های ملی مریرو
تررات بررر ااسررا

اسرراررنرردرد  UPOVبرریررم از 59صررفررت (
رشد نمو درخت شامل مرحل

) characterاز مراحل مخال

گل دهی  ،بعداز گل دهی  ،زمان رسیدن میو مرحرلر خروار
درخاان مورد مطالع ارار می گیرد.

سار

فاصل های  6X5.5مار در مرکز تحقیقاتی بادام باغ مررکرز

تحقیقاتی کند ز احداث گردید است .کلکسیون مرلری سریر
ر ش مرکزی تربی

شاخ

بر

بری میگردد .مجموع پیشررفرت

کار برای تشریح درخت ،گل ،بر

میو در این کرلرکرسریرون

 %66می باشد .کاار راتسار سریر

در ا اخرر سرال 7902

کلکسیون ملی ناک
این کلکسیون در سال  7902همرا  52اکسی ن ناک ب فاصل
های  6X5.6مار در مرکز مرکز تحقیقاتی بادام باغ

مررکرز

تحقیقاتی کند ز احداث گردید است .کلکسریرون مرلری نراک بر

این کلکسیون در سرال  7990هرمررا  022اکسریر ن زردآلرو بر

سیسام مرکزی ماغیر تربی

فاصل های  6.5X5مار در مرکز تحقریرقراتری برادام براغ کرابرل

کلکسیون ملی الو

مرکز تحقریرقراتری دهردایری مرزار شرریر

احرداث گرردیرد اسرت.

کلکسیون ملی زردآلو ب سیسام مرکز خالی تربریر

شراخر برری

می گردد .مجموع پیشرفت کار برای تشریح خصوصیات درخرت،
میو در این کلکسیون  %07می باشد .کاار راتسرارر

زردآلو در سال  7905چاپ نشر گردید است.

این کرلرکرسریرون در سرال  7906-7990هرمررا  27اکسریر ن
آلوهای تاپانی ،ار پایی انواع د رگ ب فاصل های 6x5
مار در مرکز تحقریرقراتری برادام براغ کرابرل ،مررکرز ترحرقریرقراتری
ارد خان هرات مرکز تحرقریرقراتری کروکرران ارنردهرار احرداث
خالی تربی

این کلکسیون در سال  7909همرا  76اکسی ن گی
های  5X6.5ماردر مرکز ترحرقریرقراتری برادام براغ کرابرل

ب فراصرلر
مررکرز

تحقیقاتی ارد خان هرات احداث گرردیرد اسرت .کرلرکرسریرون مرلری
ب سیسام مرکزی ماغیر تربریر
2

شاخ بری می گردد

گردید است .کلکسیون ملی آلو ب سریرسرارم مررکرزی

کلکسیون ملی گیالس

گی

بر

چاپ نشر خواهد گردید.

کلکسیون ملی زردالو

گل ،بر

1

ا ایل سال  7902چاپ نشر خواهد گردید.

مررکرز

شاخ بری میگردد .کاار راتسار آلو الری خرارم

سال  7902ترتی

نشر خواهد گردید .مجموع پیشرفرت کرار
مریرو در ایرن کرلرکرسریرون

برای تشریح درخت ،گل ،برر
 %50می باشد.

شراخر برری مری گرردد.
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مرکز تحقیقاتی کند ز احداث گردید اسرت .مرجرمروع پریرشررفرت

کلکسیون ملی شفتالو
این کلکسیون در سال  7990همرا  006اکسی ن شرفراترلرو بر
فاصل های  6X5مار در مرکز تحقیقاتی ارد خران هررات
مرکز تحقیقاتی کوکران اندهار احداث گردید است .کلکسیون
ملی شفاالو بر ر ش مررکرز خرالری ترربریر

شراخر

مریرو در ایرن کرلرکرسریرون

کار برای تشریح درخت ،گل ،برر

 %26می باشد .کاار راتسار بادام در ا اس سال  7905چاپ

میو در این کلرکرسریرون  %69مری براشرد .کرارار راتسرارر

فاصل های  2X2مار در مرکز تحقیقاتی ارد خران هررات
مرکز تحقیقاتی کوکران اندهار احداث گردید است .کلکسیون

ملی انگور ب سیسام چیل نوع تی تربی

بر شرکرل کروترا

بلند شاخ بری می گردد .مجموع پیشرفت کار بررای تشرریرح
درخت ،گل ،بر

میو در این کلکسیون  %62مری براشرد.

کاار راتسار انرگرور در ا اخرر سرال  7902چراپ

نشرر

خواهد گردید.

66

گل
بر

57

میو

75

درخت

66

تشریح مشخصات

این کلکسیون در سال  7990همرا  020اکسیر ن انرگرور بر

مجموع کل پیشرفت کار ب %

65

البراتوار پومولوجی:
هدف اصلی البراتوار همانا ترقرویر

تروسرعر سرکرارور براغرداری

کشور از طریق بهبود بلند بردن کمیت کیفیت میرو ترات مری
باشد .در ارزیابی فیزیکی میو در البرراتروار پرومرولروتری زن
میو  ،انداز  ،رنگ میو  ،سخای
کیمیایی آن اند میو  ،پی اچ

نررمری مریرو

در ارزیرابری

مقدار اسیدی مریرو مرورد برررسری

کلکسیون ملی انار

ارار می گیرد.

این کلکسیون در سرال  7990هرمررا  20اکسریر ن انرار بر

البراتوار پومولوجی بادام باغ دارای تسهیالت زیر برای ارزیاابای

فاصل های  2X6مار در مرکز تحقیقاتی کوکرران ارنردهرار

میوه جات می باشد.

مرکز تخقیقاتی تدید ت ل آباد احداث گردید اسرت .مرجرمروع
پیشرفت کار برای تشریح درخت ،گل ،بر

مریرو در ایرن

کلکسیون  %60می باشد .کاار راتسار انار در ا اسر سرال

 7906چاپ نشر گردید.

ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی

معــــــلومات مختـصــــــر راجـــع به
فعــــالیت های کلکسیون های
مراکزتحقیقات انکشاف باغداری

مجموع پیشرفت کار %

میگردد .مجموع پیشرفت کار برای تشریح درخت ،گل ،بر

کلکسیون ملی انگور

ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

نشر گردید.

برری

شفاالو در ا اخر سال  7902چاپ نشر خواهد گردید.

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

Manual Refract meter, Digital Refract meter, Fruit
Sizer, PH Meter, Universal Sizer, Penetrometer,
Calliper, Balance, Hygrometer, Table PH Meter,

Refrigerator, Color meter, Centrifuge, Elisa Plate

کلکسیون ملی بادام

Reader, Micro plate, Blender and shaker.

این کلکسیون در سال  7990هرمررا  099اکسریر ن برادام بر

ویب سایتwww.aria.gov.af :
تهیه کننده :مراکز تحقیقات انکشاف باغداری

فاصل های  6X5مار در مرکز تحقیقاتی دهدایی مزارشریر
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آدرس :ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی ،بادام باغ ،کابل

تصحیح کننده :کمیته نشراتی ریاست تحقیقات زراعتی
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