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 تولید تخم های اصالح شده در حوزه غرب افغانستان

با توجه به عدم آگاهی در خصوص استفاده از تخم های اصالح شده، همه ساله ده ها تن 

محصوالت کشاورزی کشاورزان ضایع میشود. نبود آگاهی در مورد مزایا، گندم و سایر 

عدم استفاده و دسترسی محدود به تخم های اصالح شده و سایر انواع، و همچنان نبود 

آگاهی در خصوص روش های حفظ تخم های بذری، چالش های دیگری است که 

 .کشاورزان افغان به آن مواجه اند

اتحادیه اروپا با وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بخاطر حمایت از کشاورزان افغان، 

اصالح شده همکاری نزدیکی دارد و همچنان اتحادیه اروپا آگاهی استفاده از تخم های 

را به کشاورزان افزایش داده است. پروژه انتقال وزارت زراعت )توسط شرکت لندل 

ملز تطبیق و اتحادیه اروپا آن را تمویل میکند( همکاری نزدیک با ریاست تخم های 

بذری وزارت زراعت در راستای ارتقای ظرفیت شرکت های تخم های اصالح شده، 

 .الح شده باکیفیت تولید نماینددارد تا این شرکت ها تخم های اص

طی هر فصل محصوالت، کارمندان ریاست تخم های بذری با حمایت پروژه انتقال، 

سه نوع بازدید از ساحه برای تاییدی تولید تخم های اصالح شده، را انجام میدهند. در 

اولین بازدید، این کارمندان اطمینان حاصل مینمایند تا شرکت ها از ساحه، تخم های 

بذری را دریافت نموده اند. در قدم دوم ، کارمندان این ریاست مشکالت فنی را مشاهده 

و نمونه های تخم ها را از هر فارم برای آزمایش در البراتوار این ریاست جمع آوری 

نموده وضع آنها را بررسی مینمایند. در مرحله نهایی، شرکت ها از کارمندان ریاست 

نند تا تخم های را که آنها تولید نموده اند، تایید نمایند. تخم های بذری درخواست میک

  .در صورت مشکل در تخم ها، توسط کارمندان این ریاست رد میگردد

خواجه محمد شرکت زراعتی تولید تخم های اصالح شده بذری و خدمات زراعتی 

مسافر، یک تن از شرکتهای تولیدی تخم های اصالح شده بذری در والیت هرات است 

که همه ساله صد ها تن تخم های اصالح شده را تولید مینماید. ریاست تخم های بذری 

بطور دوامدار ازین شرکت بازدید میکند تا فعالیت این شرکت را بطور دقیق بررسی 

ده را که آنها تولید نموده اند، تایید نمایند. در جریان نموده و تخم های اصالح ش

بازدید، کارمندان این ریاست به کاریگران این شرکت مشوره های تخنیکی الزمی 

راجع به بهبود کار آنها، ارایه مینمایند. هنگامیکه تخم های تولید شده توسط 

ی اصالح کارمندان ریاست تخم های بذری تایید شد، شرکت مذکور این تخم ها

شده را به بازار عرضه میکند. درین خصوص محترم عنایت هللا مدیر حوزوی 

ریاست تخم های بذری راجع به تولیدات این شرکت ها میگوید "ما فعالیت های 

تمامی شرکت های تولیدی تخم های بذری را در هرات و سایر والیات حوزه 

ده باکیفیت را به غربی بررسی میکنیم تا این شرکت ها تخم های اصالح ش

کشاورزان ارایه نمایند. به این خاطر است محصوالت کشورزان در حوزه غرب 

کشور همه ساله رو به افزایش است." با توجه به افزایش استفاده از تخم های 

اصالح شده، محصوالت کشاورزان محلی در مقایسه با سال های گذشته افزایش 

  .ش یافته استیافته است و درآمدهای آنها نیز افزای

کارمندان ریاست تخم های بذری در هرات، در حال آزمایش تخم های بذری 
 در البرتوار این ریاست
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تن تخم های گندم را پروسس  10ما روزانه حدود “

می کنیم که این مقدار گندم، مشکالت والیات غربی 

کشور را مرفوع می سازد. با این حال، ما به اندازه 

کافی پتانسل تولید تخم های اصالح شده را داریم 

افغانستان بفرستیم. در و آنها را به سایر والیات 

جریان اصالح تخم های بذری، اگر با مشکل 

تخنیکی مواجه شویم، ما به کارمندان ریاست تخم 

های بذری برای رفع مشکل، به تماس می شویم. 

آنها با ما همکاری می نمایند تا مشکل ما حل 

  ”.شود

 

 

محترم حاجی احمد فرید، رییس شرکت زراعتی تولید تخم های 

 اصالح شده بذری و خدمات زراعتی خواجه محمد مسافر

 

شده بذری و خدمات زراعتی خواجه شرکت زراعتی تولید تخم های اصالح 
 محمد مسافر
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