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ًوبیػگبٍ فبرم ثبدام ثبؽ
مرَر کلی
ًوبیػگبٍ فبرم ثبدام ثبؽ  ،درکبثل هْلؼت دارد  ،ثرای دُبلیي افغبى تجبرة پیػرفتَ زراػتی ثب اضتفبدٍ از تکٌبلْجی
پیػرفتَ ّ ،دضترضی ثَ ثبزار ُبی جذیذ تؼلیوبت را هِیب هیطبزد .ایي فبرم یک هرکس آهْزغی پر جوغ ّ جْظ
هیجبغذ کَ دارای زهیي ُوْار غذٍ تْضط لیسر ،هیٍْ تبزٍ ّ ضجسیجبت  ،ضیطتن کػت کبر ثطْر صحی هیجبغذ کَ
ثخع زراػت افغبًطتبى را ًیرّ هیجخػذ  .کبرُبی تٌظین غذٍ ادارٍ اًکػبف ثیي الوللی ایبالت هتحذٍ اهریکب USAID
ثَ ػٌْاى ثخع از تطریغ ثرًبهَ زراػت پبیذار/ثبثجبت  ، ASAPثبدام ثبؽ ُوچٌبى هحل ضبالًَ ًوبیػگبٍ زراػتی ثیي
الوللی کبثل هیجبغذ.
فعالیت ٌای جاری
 تشریک بٍتریه فه آَری(تکىالُجی) َ تجارب :ثبدام ثبؽ هحل آزهبیع ثبثتً ،وبیع ّ ،اضتفبدٍ
تکٌبلْجی جذیذ ثَ غوْل تخٌیک ح فظ آة هبًٌذ ُوْار ًوْدى زهیي تْضط لیسر ،هبلچ ُبی پالضتیکیّ ،
ضیطتن آثیبری ثب پبیپ ُب ،کَ هیتْاًذ ثبػث رخیرٍ آة در ّلت ثلٌذ رفتي هحصْالت گردد.
 معرفی محصُالت آزمایشی :ثبدام ثبؽ یک هسرػَ تجرثْی هحصْالت هػِْر هیجبغذ کَ هیتْاى تحمیمبت
ًوْد کَ چی ًْع از هیٍْ جبت ّ ضجسیجبت را در ضبحبت کبثل کػت ًوْد
 عرضً بً بازار جدید :فؼبلیت ُبی زراػتی صحی ّ ػذم ّجْد هیکرّة/کثبفت ُب در هسارع هٌؼکص کٌٌذٍ
تؼِذ ثبدام ثبؽ ثَ ًػبى دادى ثبالتریي درجَ از هطئْلیت ُبی هحیط زیطت هیجبغذ
 فراٌم ومُدن مفاد/درامد بً زوان محلیُ :وکبری ثب غْرای کطت ّ کبر زًبى  AWBCثرای یکپبرچگی
جٌذر ّ پرّژٍ ُبی اًکػبفی
 ومایشگاي زراعتی کابل :ثبدام ثبؽ ًوبیػگبٍ ثیي الوللی زراػتی کبثل هیجبغذ  ،کَ هیلیْى ُب دالر
هؼبهالت تجبری را ثَ هیبى آّردٍ ّ ًوبی افغبًطتبى را در ثخع زراػت ثَ ضطح جِبًی رغذ دادٍ اضت.
 اوتقال بً دَلت افغاوستان  :اًتمبل هطئْلیت فبرم ثبدام ثبؽ ثَ ّزارت زراػت  ،آثیبری ّ هبلذاری ثرای
اطویٌبى از اُویت پبیذاری هحل /ضبیت
دستاَرد ٌا
 تبضیص فبرم ثبدام ثبؽ در کبثل ثرای ًػبى دادى تکٌبلْجی ُبی هذرى ّ غیٍْ ُبی هسرػَ ای تجبری ثَ
افغبى ُب
 oضبزهبى زًبى هحلی تْلیذات را حبصل ّ ثبزاریبثی هحلی هیٌوبیٌذ تب ثَ التصبد کوک ًوبیٌذ ّ هفبد
آًرا ثرای ایجبد تجبرت زراػتی اضتفبدٍ کٌٌذ
 oرضتْراًت ُب ّ ضْپر هب رکیت ُب هحصْالت ثبدام ثبؽ را ثَ خْغی خریذاری هیکٌٌذ  ،کَ غبهل ،
تْت زهیٌی  ،جْار غریي ،گیالش ،گلپی ضجس ّ پبلک هیجبغذ (هخصْصبً تْت زهیٌی صٌذّق غذٍ
ثطیبرهْفك ثْدٍ اضت کَ یک کیلْ آى ثَ  3دالر ثَ فرّظ رضیذٍ اضت)
 کیفیت ّ کویت اًگْر را ثَ دّ ثراثر افسایع دادٍ ّ حبصل گیری حفظ ّ هرالجت ّ رغذ اًگْر را ًطجت ثَ رّظ
ُبی افغبًِب در ُوبى ًسدیکی چیلَ ُبی تبک ضِل ضبختَ اضت.

