
 

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

 ریاست تحقیقات مالداری

 

 معرفی لبلبوی علوفوی

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی، بادام  باغ، کابلآدرس: 

 www.aria.gov.afویب سایت: 

 دیپارتمنت تحقیقات مالداری  تهیه کننده:

 کمیته نشراتی ریاست تحقیقات زراعتیتصحیح کننده: 

 :کنترول گیاه هرزه 

کنترول گیاه هرزه درین نبات مربوط به زمین میبااشاد کاه در ان 

کشات مایااشااود دریاان تاراارباه دوبااار راایااشااوه   ااورت گار ااتااه 

 اورات گار اتاه  5;35اسد  45و  5;35روزا  42بتاریرهای 

 است.

 شرایط مناسب برای نمو:

لبلبوی علو وی یک نبات یکساله ودوساله میباشد دارای بارگاهاای 

پهن برنگ سبز تیره متمایل به سرخ بوده  به اقلیام سارد ومالاتادل  

توا ق روب داشته ودر شرایط سرد تا حدی مقاومت نشان میادهاد. 

بارای ناماوی باهاتار   :.8-8مناسب راک  pHراک های دارای 

لبلبو مناسب است اما این نبات در راک های القلی ورنثای نایاز تاا 

 اندازه ای مقاوت دارد.

 خواص بیولوژیکی لبلبوی علوفوی: 

لبلبوی علو وی از لحاظ رواص  بیولوژیکی مانند لابالاباوی قانادی 

بوده اما در کم آبی زیاد حساسیت داشته واز کام آبای زود ماتااثار 

درراه سااناتای گاریاد راواناه  4.7میشود ترم لبلبو درره حرارت 

درراه سااناتای گاریاد بارای ناماو  37-34میازناد و در حارارت 

وانکشاف لبلبوی علو وی مناسب میبااشاد. بار عابوه بارای رشاد 

درره سانتی  42-37بهتر برگها وریشه های گوشتی آن درره حرارت 

گرید مناسبتر است ضرورت رطوبت نبات نظار باه ماراحال ماراتالاف 

نمویی در طول    ل ناماویای  ارک مایاکاناد وطای ساه ماراحال  یال 

 تشریص میشود.

( مااه را  4-3.7مرحله اول> تشکیل برگ وسیستم ریشه هاکه مادت  

 در بر میگیرد.

مرحله دوم> رشد  لال ریشه های گوشتی واداماه ناماوی بارگاهاا مادت     

 ( ماه را  نیزدر بر میگیرد.3.7-4 

مرحله سوم> بطی شدن رشد ریشه گوشتی در اثناای  تاقاویاه مارکاباات 

رشک، ا زایش مقدار مواد قندی   ورت میگایارد باایاد گا ات کاه در 

مرحله دوم انکشاف این نبات نیاز به آّب زیاد بوده وبه مقابل قالات آب 

از رود حساسیت نشان میدهد نتنها نموی کا ی نمایاکاناد بالاکاه مایازباان 

 امراض نیز میگردد.

 خواص اگروتخنیکی:

راک بهتر برای لبلبوی علو وی عبارت از طبقه ساطاحای رااک باوده  

که دارای  مواد عضوی وازبقایای چندین ساله  پوسیده نباتات مایابااشاد  

وبمق د تناوب زراعتی  بهتر است بلد از نباتات پالایادار، سابازیاراات 

وسایر نباتات یکساله ب ر گاردد. در آمااده کاردن زمایان بارای لابالاباو 

علو وی  راک باید دارای طبقه عمیق نرم میده شاده بااشاد وعااری از 

گیاهان هرزه باشد وبرای رسیدن به این مق د  الزم است تا در ماوسام 

تیر ماه زمین قلبه عمیق گردد ودر اثنای ناماو گایااهاان هارزه باایاد از 

 مزرعه بر طرف گردد.

 تحقیق و مطالعه انواع لبلبوی علفوی:

تحقیق و مطالله انواع لبلبو در ا غانستان کاه در  اام هاای تاحاقایاقااتای 

باه شارایاط  Eckdegelb ورت گر ته نشان میدهد که لبلبوی ناوع 

 ا غانستان توا ق روب نشان میدهد.
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جریان کنترول گیاه هرزه در  مزرعه لبلبوی علوفوی، فارم مالداری بنی  

 حصار



 

 

 

 مقدمه: 

بدست آوردن غ ای مقوی و مک ی هنوز هم در دنیا یکی ملضالاه    

های مهم روامع بشری تلقی میشود وانسانها را به رسترو وتحاقایاق 

واداشته است که ازمنابع طبلی زمین  آب، هوا، نباتات وحایاواناات 

با بکار برد تکنالوژی وابازار دسات داشاتاه راویاش بارااطار ر اع 

نیازمندی های ارتماعی و تقویت بنیادی رسمی، مغزی وزناده گای 

سالم وپویا است اده اعظمی نماید اساس تحقیق وکاوش های علمی را 

در برش های مرتلف حیوانات و نباتات آزماایشاهاای  اراتار ازدیاد 

ب ری تشکیل میدهد  تا بتوانند ازمانااباع طابالای اساتا ااده مالاقاول 

 و راتر ازشکل ظاهری اش نماند .

همه میدانند که تغ یه حیوانی یکی از ارکاان عاماده تاربایاه ماواشای  

بشمار میرود که متا س ا نه مالداران عزیز  کااه سا ایاد یاا رایاشااوه 

زمین های رویش را برای مواشی شان تغا یاه مایاناماایاناد واناتاظااز 

میکشند که از گاو رود  حا ل قناعت برش باگایارناد در حاالایاکاه 

تغ یه مواشی الزم است ماطااباق سان حایاوان، وزن حایاوان، ناوع 

حیوان، رنس حیوان، نوع  لالیت حیوان، حالت  زیولاوژی حایاوان 

وبسا مسایل دیگر سنرش وبرای حیوان داده شاود در غایار آن ماا 

نباید انتظار داشته باشیم که حیوان ما  حتمند و تاولایاد بااال داشاتاه 

باشد  وهر سال برای  ما یک چوچه تولد نماید زیارا شالاار عاماده 

مالداری اینست  غ ا درست بده و بیبایان  و رناه غا ا درسات ناده 

 ببین(.

محقیق که باالی نباتات علو وی زحمت میکشند وتحقایاق مایاناماایاناد 

ار آ دپارتمنت تحقیقات مالداری  نسبت عدم دسترسی به  ارمهاای 

تحقیقاتی مالداری ناگزیر نباتات وعالاو اه راات را تاحات ماطاالالاه 

وتحقیق قراردهند مثب نبات رواری علو وی نبات  بااراره ، ناباات 

 رو، ارزن، وغیره.

باید گ ت که نبات تحت مطالله در ارم سبزیراات قارغاه کاابال کاه 

 یکی از ارم های تحقیقاتی است ب ر و کاشته شده است.

 

 اهمیت اقتصادی لبلبوی علوفوی: 

لبلبوی  علو وی از رمله نباتات ریشه یی گوشتی میباشد کاه در هضام 

غ ا های کانسنتریتی  رول بسزای دارد در ریشه این نبات مقادار زیااد 

کاربو هایدریت ها نمکیات م ید ویتامینها ومواد تارامار کاناناده ماوراود 

است لبلبوی علو وی درتغ یه حیوانات ر و آ گاو های شیری ریلای 

ها حایز اهمیت بوده زیرا به اساس تراربی که  ورت گار اتاه تاغا یاه 

لبلوی علو وی باالی تولید مقدار شیر  در گاو هاای شایاری رایالای هاا 

اساس گ ار است تغ یه لبلبوی علو وی عبوه از ایناکاه  بااالی ماقادار 

تولید شیر  گاو ها اثر گ ار است باالی  حت وتولید مثل در حیاواناات 

نیز ریلی م ید میباشد ل ا باماالاداران ماحاتارم سا اارش مایاگاردد تاا در 

 ورت  که دسترسی به زمین داشته باشند یک مقدار زمین رویاش را 

طبق نیازمندی برای کشت وب ر این نبات ارت اص  دهناد از ماواشای 

 شان حا ل قناعت برش بدست آرند.

 عملیات زراعتی:

 :آماده ساختن زمین برای کشت 

زمین باید قلبه عمیق گردد ورهت انکشاف بهاتار وتاولایاد بااال ایارااب  

مینماید تا راک توسط کتمن ویا قلبه وطنی رویه کشی وپشتاه هاا امااده 

گردد در طول   ل نموالزم است تا پشته ها نرم وسست گردد لبلبو را 

سانتی ماتار و اا الاه  72باالی  پشته های که ارت اع ان از سطح زمین

سانتی  52-42سانتیمتر و ا له بین هر نبات  92-82بین هر دو پشته 

 مترغرض تولید بهترمیتوان  ب ر نمود.

 :مقدار تخمریز 

سااناتای  با ر  7-  6کیلو در ی رریب وتارام باه عاماق  7-5.7مقدار 

 گردیده است.

 :وقت مناسب کشت 

لبلبوی علو وی به اقلیم سرد وملتدل توا ق روب داشته ودر اکثر انواع 

راکها ار آ لوم وسندی لوم نموی بیشتر نمود وحا ل قانااعات باراش 

 کشت گردیده بود. 6;35ثور  32میدهد این ترربه بتاریخ 
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نمای از کشت به طریق جویه و پشته  در فارم تحقیقاتی 
 قرغه

عملیه اماده سازی زمین برای کشت لبلبوی علوفوی در 

 فارم تحقیقاتی قرغه


