
   

  فعالیت های ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

 1398ماه میزان سال  27 الی 24زراعتی وزارت زراعت، آبیاری ومالداری که بتاریخ محصوالت در بیست وچهارمین نمایشگاه    

نتابج ودست آورد های ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی  .کابل تدویر یافته بود هجری شمسی در فارم تحقیقاتی بادام باغ

 میوه جات نوع با داشتن شش زون اقلیمی از کلکسیون های ملی مختلفبخش های تولیدات محصوالت زراعتی  تحقیقاتی خویش را در

به تعداد  تفکیک ورایتی های مختلفبه انواع میوه جات که میتوان از  اند.وبه نمایش گذاشته  وریآجمع ، غالت، حبوبات وسبزیجات 

انواع مختلف  (،سپین انارو بیدانه، قندهاریمانند ) نوع انار 10(، بیشتر از لیس وستیمن ب، طایفی، سیدگلو رید) رنگوچهار نوع ا

وهم چنان از بخش لو ورایتی کچا 5، به تعداد انواع مختلف املوک(، لیمو پنچه بودا، چکوتره، ترنج، لیمو پنج کیلو ولیمو، میټا)ستروس 

ورایتی  5ورایتی ماش،  2ورایتی سویابین،  6ورایتی جو،  4ورایتی شالی،  4ورایتی جواری،  4ورایتی گندم،  39 غالت وحبوبات

 را نام برد. ورایتی لوبیا 4نخود و

انواع تخم های یوالف ومشنگ(،  ،علوفه کلولیی برای تغذیه مواشی )علوفه محصوالت  تولیدمالداری میتوان از  تتحقیقادر بخش    

ر اند وهم از عسل که محصول فارم تحقیقات مالداری ریشخوهای نمونه ، خسکی، کلنگی ووایت لگهارن(، )سبزواریمرغ از نسلهای 

و نسرررررلهای  اوها تحقیقات روی بینر برای ارائیه معلومات در مورد  7تحقیقات مالداری ودر بخش  قطعه بروشرررررر 3000چنان به تعداد 

 ایش  ذاشته شد.به نمو تهیه  ردیدهمرغهای محلی افغانستان 

نمایش خاک. درتشننننخیق طبقات مونه گیری )خاک، نبات، کود وآب(، خاکشننننناسننننی نمایش وسننننایل سننننروی، ندر بخش تحقیقات     

ظرفیت تعویض ک، تکنالوژی ماشین آالت البراتواری برای تجزیه های مختلف فزیکی وکیمیاوی خاک )ذرات خاک، کثافت حجمی خا

مواد عضنننوی خاک، کلسنننیم کاربونیت ، نمکیات خاک، پی اچ خاکدر خاک، ظرفیت نگهداشنننت آب در خاک، رطوبت خاک،  کتایون

وهم چنان نمایش در بخش تهیه نقشنننه های ابتدایی ونهایی خاک های افغانسنننتان، آماده نمودن کتلو ،  عناصنننر در خاک(تجزیه وخاک 

برای باز دید  وتقویه خاک هاالبراتواری اطلس خاک ها، بروشننر در بخش های سننروی، نمونه گیری، طبقه بندی، تجزیه های مختلف 

 وتفصیل گردید.  توضیح ،کنندگان ) محصلین، محققین، دهاقین وتجاران( کشور تشریح
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 تصویر دوم: محصوالت تحقیقات مالداری در غرفه ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی   

 

 تصویر سوم : محصلوات تحقیقات تطبیقی وتوافقی در غرفه ریاست عمومی انستیتوت زراعتی 

 



 

 

 

 

 

تصویر چهارم : تشریح وسایل وماشین االت سروی ِ نمونه گیری ِ تجزیه های البراتواری و نقشه های ابتدایی و نهایی خاک ریاست 

 تحقیقات خاکشناسی 

        

 

 

  


