
Liwal Waṣgar Manual   لېوال واښګر الرښود

For Model: L1 L2 Manual د ماډل لپاره

Version 1 بياسمون

 له الرې څارويو ته له″هايډرو پونيک″ يا ″ېاوبکر ن″د 
په ١ لغلودانو د سمنک په ډول واښه کرل د لېوال واښګر

مرسته د څارويو لپاره اړين) خوراک په اوو ورځو کې
برابريږي.) چې اقتصادي،اسانه او څارويو لپاره ډېر گټور

دى.
 د واښتګر ګټې

 کې د څړځاي په ډول زرغونيږي ١ل واښګر  لېوالواښه په
او وده کوي. څاروي دا   تازه تېغنى وهلي واښه د وچو

وښو او غلودانو په پرتله په ښه ډول خوري او هضموي چې
د غوښې او شيدو ورکوونکو څارويو او مرغانو لپاره

غوره دي. اوبکرنې واښه پنځوس سلنه د وښو اړتيا کموي.

کوم تخمونه د واښګر لپاره غوره دي
باجره،اوربشې، غنم، لمرګل، شوتله، ريشکه او داسې نور

تخمونه
تګالره

تخم  په يوه لوښي کې واچوئ او په پاکو اوبو يې-1
درې ځلي ووينځئ.

 درې ميلي ليتره لپاره هر دوه کيلو تخم کې-2
کلورين، سوډيم هايپوکوراليد)بليچ() يا

هايدروجن پروکسايډ واچوى او د پنځوسو
دقيقو لپاره يې په پوښلي لوښي کې کېږدى بيا

يې په پاکو اوبو ووينځئ.
وروسته په يوبرابر تخم کې درې برابره اوبه-3

.ئواچوى او د دولسو ساعتو لپاره يې خيشته کړ
له تخمه پاتې اوبه ونښيځئ  او د اته څلوېښت-4

ساعتونو لپاره  تخم وچ وساتئ.
د پتنوس کې د ګوتې واښګرپه دوروسته تخم  -5

ئخپاره کړيا کم نيم بند په اندازه) 
هره ورځ سهار او ماښام د واښګر پورتن برخې-6

اوبخور لوښى له اوبو ډک کوئ او الندې لوشي
اوبه خالي کوئ که ډک وي. 

ولرئ دا چار پخلپلهواښګر يادونه: که خپلچار  
 ډول اوبه ورکوى  په يوه اونۍ کې  بهترسره کوي 
وده وکړي.

Hydroponically grown fodder is a cost-
effective easy to produce and very beneficial 
for livestock. Liwal Waṣgar L1 feed system  
produce essantional, healthy and fresh feed 
in nearly seven days.

Fodder Benefits
Fodder grown in a Liwal Waṣgar L1 Feed 
System mimics the benefits of fresh pasture 
and is a more appropriate feed option for 
grazing animals. They are able to digest 
fodder sprouts easier and more resourcefully 
than grain, improving feed efficiency, milk and
meat production. Reduce 50% need of grace.

Which grains are good for feudal system
White sorghum, Barley, Wheat, Sun flower, 
Alfalfa and other seeds.

Preparation instruction 
1- Put the seeds in the bucket and wash 

it up to three times with clean water.
2- Mix 3ml Chlorine, Soduim 

Hypocholride (Blech) or hydrogen 
peroxide in 2kg seeds and put it in 
cloth cover bucket for fifty minutes 
then clarify it with clean water.

3- Put three pack water in one pack seed 
and keep it  for 12 hours.

 
4- Raines the seeds again and keep it dry

for 48 hours
5- Spread about one cm thick seeds in 

system trays 
6- Fill the irrigation bowel everyday 

morning and evening same time.

Note: The Automatic system is 
watering automatically and will grow in 
one week.
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