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اخبار

 2هزار و  763هکتار گلخانه
در کشور احداث شد

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت :از ابتدای امسال تا پایان
بهمنماه گذشته ،دوهزار و  763هکتار گلخانه در سطح کشور احداث
شده است .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا ،محمدعلی طهماسبی به
وضعیت کشور از لحاظ احداث گلخانه اشاره کرد و اظهار داشت :طبق
برنامه  10ساله توسعه گلخانههای کشور ،وسعت این اماکن تا پایان سال
 1404باید به  48هزار و  355هکتار برسد .وی اضافه کرد :آغاز برنامه
احداث و توسعه گلخانه با شیب مالیمی پیش رفت تا هم آموزشهای
الزم در این رابطه به مردم ارائه شود و هم صنعت گلخانه بهخوبی در
جامعه جا بیفتد و رشد کند .معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی افزود:
عالوهبر آموزشهای کوتاهمدت ،از طریق وزارت علوم تحقیقات و فناوری
رشتهای در مقطع کارشناسی برای تولید محصوالت گلخانهای ایجاد شد.
وی با اشاره به اینکه زیربنا و بستر کار احداث گلخانه در کشور فراهم
است ،یادآور شد :ایجاد گلخانه جزو طرحهای اقتصاد مقاومتی است و
پیشرفت کار در این رابطه باید از طریق سامانه نیپا درج و اعالم شود .معاون
امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تسهیالت ارزانقیمت
به احداث گلخانهها اختصاص داده میشود ،گفت :صدور مجوز احداث
گلخانههای کوچکمقیاس هم از طریق وزیر جهاد به ادارات کل جهاد
کشاورزی استانها ابالغ شده است .وی افزود :احداث گلخانه در مقیاس
 100و  150مترمربع حتی در حریم شهرها و روستاها براساس دستور وزیر
جهاد کشاورزی بخشنامه شده و قابلاجراست .طهماسبی یادآور شد :ایجاد
گلخانه و سایبان در باغها در راستای استفاده از منابع راکد ،افزایش تولید و
توان ملی ،ایجاد اشتغال پایدار و صرفهجویی در مصرف آب انجام میشود.
اسماعیلاسفندیاریپور:

سطحزیرکشتگندم
امسال  2درصد رشد یافت

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی از رشد دو درصدی سطح
زیرکشت گندم برای امسال خبر داد و گفت :این وزارتخانه کاهش سطح
زیرکشت گندم را بهدلیل محدودیت منابع آبی در دستور کار قرار داده
بود ،اما تولیدکنندگان از این کشت استقبال کردند .بهگزارش «سبزینه»
بهنقل از ایرنا ،اسماعیل اسفندیاریپور افزود :وزارت جهاد کشاورزی
در دولت تدبیر و امید برنامه کاهش سطح زیر کشت و افزایش تولید
گندم در واحد سطح را در دستور کار قرار داد تا جاییکه در سالهای
گذشته با کاهش  12درصدی سطح زیرکشت گندم روبهرو شدیم .وی
اظهار داشت :اکنون کل سطح زیرکشت گندم کشور پنج میلیون و
 860هزارتن است که سهمیلیون و  905هزار هکتار آن را کشت دیم و
یکمیلیون و  933هزار هکتار را کشت آبی به خود اختصاص داده است.
اسفندیاریپور اضافه کرد :بین سالهای  92-90سطح زیر کشت گندم
در کشور ششمیلیون و  470هزار تن ثبت شده است.
خرید تضمینی گندم فراتر از  14میلیون تن
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی ،شروع برداشت گندم را از
شهرستان سرباز استان سیستانوبلوچستان در اواخر اسفندماه اعالم کرد
و گفت :بهدلیل شرایط اقلیمی و پراکندگی بارندگیها در اراضی کشت
دیم ،بهنظر میرسد تولید گندم امسال فراتر از میزان پیشبینی شده باشد.
بهگفته وی ،پیش از این وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید گندم در
سال زراعی جاری را  14میلیون تن اعالم کرده بود.اسفندیاریپور اظهار
داشت :امسال بارندگیهای مناسب در کشور موجب شد تا نیاز به آبیاری
در سطح یکمیلیون و  500هزار هکتار اراضی آبی نسبت به سال گذشته
کاهش یابد که رقم قابلتوجهی است .وی با بیان اینکه برداشت گندم در
استانهای هرمزگان ،بوشهر ،فارس ،خوزستان و مناطق جیرفت و کهنوج
در ماههای فروردین و اردیبهشت بهتدریج اوج میگیرد ،گفت :اکنون
آمادگی الزم برای شروع فصل برداشت گندم را داریم تا جاییکه کمباینها
و دستگاههای موردنیاز برداشت گندم در استانها جانمایی شده است.
افزایش کیفیت و پروتئین گندم نیازمند استفاده از کود اوره
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد :امروز تولیدکنندگان
برای تولید گندم کیفی ،پروتئین و وزن دانه باال ،الزم است از کود اوره
سرک در دو تا سه مرحله پس از ظهور خوشه استفاده کنند که تأثیر
بهسزایی در تولید دارد .وی درباره نرخگذاری گندم گفت :امسال شورای
اقتصاد قیمت گندم معمولی را یکهزار و  700تومان و گندم دوروم را با 70
تومان افزایش ،یکهزار و  770تومان تعیین کرد ،درحالیکه سال گذشته
قیمت گندم دوروم  30تومان بیشتر از گندم معمولی بود .وی درباره
پیشنهاد مجدد دوهزار تومانی نرخ خرید تضمینی گندم به شورای اقتصاد
افزود :ایران برای چهارمین سال پیاپی به خودکفایی دست یافته است
که انتظار میرود با افزایش نرخ گندم بتوان شرایط را برای رضایتمندی
کشاورزان فراهم ساخت .براساس سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای
سال زراعی  98-97تولید حدود  14میلیون تن گندم هدفگذاری شده،
درحالیکه در سال زراعی  97-96نزدیک به  9/5میلیون تن گندم به
ارزش  12هزار و  51میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد .این خرید
در سال زراعی  96-95نیز نزدیک به  9میلیون تن گندم ب ه ارزش بیش از
 114هزار میلیارد ریال بود .خرید تضمینی گندم سالیانه از اواخر اسفندماه
از شهرستان سرباز در استان سیستانوبلوچستان و مناطق گرمسیر آغاز
و تا روزهای پایانی مهرماه در دیگر استانهای کشور (از سواحل خزر تا
مناطق سردسیر) تداوم دارد .طبق قانون ،وزارت جهادکشاورزی هر سال
باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی کارشناسیشده توسط دولت
را تا قبل از شروع فصل زراعی جدید ارائه و تا پایان شهریورماه نرخها
به کشاورزان اعالم شود .وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خرید
تضمینی محصوالت کشاورزی ازجمله گندم را در اوایل شهریورماه هر
سال تعیین و به شورای اقتصادی ارائه میدهد تا قبل از شروع فصل کشت،
نرخ نهاییشده به کشاورزان اعالم شود و امسال این مهم همچنان در
دست بررسیهای کارشناسی در شورای اقتصاد قرار دارد و تاکنون اعالم
نشده است .براساس مصوبه شورای اقتصاد در سال زراعی  97-96هر
کیلوگرم گندم معمولی (نان) با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید
دو درصد بهمبلغ یکهزار و  300تومان و گندم دوروم یکهزار و 330
تومان خریداری شد.

عرضه محصوالت تراریخته در کشور
علنیشد

درحالیکه در سالهای گذشته محصوالت تراریخته (تغییرژنتیکییافته)
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بهخورد مردم داده میشد ،براساس
تصمیم جدید دولت (تحت فشار رسانهای) ،تولیدکنندگان مکلف به درج
عبارت «تراریخته» یا «تغییرژنتیکییافته» بهروی محصوالت خود شدند.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از تسنیم ،این اقدام مثبت باعث میشود
تا مصرفکنندگان بتوانند تصمیم بگیرند که محصوالت تراریخته را
خریداری کنند یا خیر .بنا بر این گزارش ،تراریخته یا همان محصوالت
دستکاریشده ژنتیکی اصطالحاً به محصوالتی گفته میشود که ژنهایی
از آن با موجودی ناهمسان جایگزین شده باشد .این کار که بها دانش
پیشرفت ه در حوزه زیستفناوری (بیوتکنولوژی) انجام میشود ،با هدف
انتقال یک خاصیت معین از موجود مهمان به میزبان صورت میگیرد.
به این ترتیب ،غالباً هدف از مهندسی ژنتیک در گیاهان انتقال یک یا
چند ژن به گیاه است که درصورت موفقیت یک ویژگی جدید را به گیاه
میافزاید .گفتنی است سالمت و سازگاری زیستمحیطی این محصوالت
در هالهای از ابهام قرار دارد ،به همین منظور در برخی از کشورهای
پیشرفته از محصوالت تراریخته یا استفاده نمیشود و درصورتیکه در
بازار عرضه شود هم،روی محصول ،تراریختهبودن آن عنوان میشود تا
مصرف کنندگان بتوانند حق انتخاب داشته باشند .محصوالت تراریخته
غالباً ،در مقایسه با محصوالت غیرتراریخته ،قیمت کمتری دارند.
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درپی افزایش قیمت شکر در روزهای پایانی
امسال ،واردات شکر از مرز خوزستان دوباره
آغاز شد و همزمان پرونده یکهزار و 500
میلیارد ریالی نیز برای محتکران شکر تشکیل
شده است .اختالل در بازار شکر ،دوباره پای
«واردات» را باز کرده است .واردات شکر که
پیش از این و درپی افزایش تولید ،ممنوع شده
بود ،با گرانی ناگهانی شکر و اختالل در بازار آن،
از حدود یکهفته پیش ،دوباره از سرگیری
شده است .وزارت جهاد کشاورزی گفته است
که مجوز واردات  400تا  600هزار تن شکر را
در سال  98صادر کرده است .مدیرعامل شرکت
غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار کشور با
اشاره به برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی
برای واردات شکر خام ،میگوید :در چند روز
اخیر  70هزار تن شکر خام از طریق بندر امام
خمینی(ره) وارد شده که تا کنون  28هزار تن
از بار کشتی تخلیه شده و این روند ادامه دارد.
خدارحم امیریزاده میافزاید :یک کشتی با
 60هزار تن شکر خام نیز در راه است که تا
قبل از پایان سال از طریق بندر امام(ره) وارد
کشور میشود .وی ادامه میدهد 10 :هزار
تن از شکرخام وارداتی به کارخانه قند دزفول
و  10هزار تن نیز به شرکت توسعه نیشکر
برای تصفیه و عرضه به بازار داده شده است.
امیریزاده با بیان اینکه سهمیه شکر هر
استان توسط شرکت بازرگانی دولتی در تهران
تعیین میشود ،خاطرنشان میکند :شکرهایی
که اخیرا ً وارد شده به حدود  10استان صادر
و سهم شکر مورد نیاز خوزستان نیز از همین
محل تأمین میشود ،اگرچه میزان این سهمیه
هنوز مشخص نشده است .وی التهاب در بازار
شکر را «غیرواقعی» و مربوط به روزهای پایانی
سالوافزایشمصرفکارگاههایتولیدشیرینی
و قنادیها میداند و میگوید :این گرانی ناشی از
کمبود شکر نیست ،با این حال شرکت بازرگانی
دولتی در تأمین کاالهای اساسی بهصورت
جدی ورود کرده است.
پروندههایمیلیاردیشکر
بعد از افزایش قیمت کاالهای اساسی و گرانی
شکر ،اختالل در بازار این محصول را در روزهای
اخیر بهدنبال داشته است .شکر که با نرخ
مصوب  30هزار ریال در کارخانه و  34هزار
ریال در مغازه باید به فروش برسد ،اکنون در
برخی فروشگاهها نایاب شده یا با  70درصد
بیش از این قیمت فروخته میشود .مدیرکل
تعزیرات حکومتی خوزستان در همین رابطه از
تشکیل دو پرونده در زمینه تخلف شرکتهای
تولید شکر خبر داده و گفته است :مبلغ تخلف
در یکی از این پروندهها  900میلیارد ریال و
دیگری  600میلیارد ریال است .رضا سعیدی
از ذکر نام این شرکتها خودداری میکند و
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سیاه مثل بازار قند و شکر
میافزاید :پرونده این تخلفات توسط سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خوزستان (صمت)
ارائه شده و در حال بررسی است که هنوز رأی
نهایی درباره آنها صادر نشده است .وی معاونت
اقتصادی استانداری خوزستان و سازمان صمت
را مسئول رسیدگی به گرانی شکر میداند.

دالالن بینام و نشان
خوزستان با تولید  45درصد شکر کشور ،قطب
تولید این محصول استراتژیک بهشمار میرود
و شکر مورد نیاز  31میلیون نفر را تأمین می
کند .معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت،
معدن و تجارت خوزستان (صمت) همچنین
درباره علت افزایش قیمت شکر در روزهای
اخیر توضیح میدهد :میزان تقاضا کمی بیش از
عرضه بوده ،از سوی دیگر خشکسالی و کاهش
تولید داشتیم ،همچنین َجو روانی ایجاد شده
در میان مردم باعث «احتکار خانگی» شده بود،
به این معنی که مردم بیش از نیاز خود شکر
خریداری میکنند .عالوهبر این جوسازیهای
دالالن و سوءاستفادهکنندگان در سطح بازار
دست به دست هم دادند تا بازار شکر از حالت
آرامش خارج شود .علیمحمد رحمانی نیاز
ساالنه شکر کشور را  2/2میلیون تن عنوان
میکند و میگوید :براساس اعالم مسئوالن
وزارت جهاد کشاورزی ،خشکسالی امسال
منجر به کاهش تولید  600تا  700هزار تن
شکر در کشور شده که شرکت بازرگانی دولتی
متعهد به تأمین آن از طریق واردات شکر شده
است .وی با بیان اینکه بارندگیهای اخیر باعث
تأخیر در برداشت نیشکر در خوزستان شده،
میافزاید :براساس بررسیها عملکرد شرکت
کشت و صنعت نیشکر کارون قابلقبول بوده؛
اما مشکل ما با شرکت کشت و صنعت توسعه
نیشکر است که تصفیه شکر خام را کاهش
داده و منجر به کاهش عرضه شکر به بازار شده
است .رحمانی در ادامه ادعای شرکت کشت و
صنعت توسعه نیشکر را مبنیبر نبود خریدار
برای موجودی شکر این شرکت را رد میکند
و میگوید :در حال حاضر بازار تشنه شکر است
و متقاضیان زیادی برای این کاال وجود دارند،
بنابراین اگر این شرکت تولیدات قبلی خود را در
انبار نگهداری و به بازار عرضه نکند ،در واقع آن
را احتکار کرده است .معاون صمت خوزستان
همچنین تجار و بنکداران را واسطه توزیع شکر
عنوان میکند و میافزاید :داللهای شکر باید
شناسایی شوند؛ اما هنوز نتوانستهایم کسی را
بهعنوان دالل شناسایی کنیم که در این زمینه
رسانهها و مردم میتوانند کمک کنند.
«احتکارخانگی»ممنوع!
رحمانی با اشاره به راهاندازی گشت مشترک
بازرسی و تشکیل پرونده تعزیراتی برای

کارخانجات شکر ،تصریح میکند :در بخش
تولید شکر حدود هزار میلیارد ریال پرونده
احتکار تشکیل و به تعزیرات ارجاع شده که
در حال رسیدگی است و هنوز به نتیجه نهایی
نرسیده است .وی تصریح میکند :بازار شکر
«مدینه فاضله» نیست و تخلف در آن ،هم
در کارخانه و بهصورت عمده و هم در میان
بنکداران و مغازهداران دیده میشود ،بنابراین
از مردم درخواست داریم دست به «احتکار
خانگی» نزنند و به اندازه نیاز خود خرید
کنند و از بابت شکر نگرانی نداشته باشند؛
زیرا خرید بیش از نیاز است،که بازار شکر را با
کمبود کاذب روبهرو میکند .رحمانی با اشاره
به تشدید بازرسیها میگوید :قیمت مصوب
شکر در مغازهها  34تا  35هزار ریال است و
فروش بیش از قیمت گرانفروشی و تخلف
بهشمار میرود .رحمانی میافزاید 140 :هزار
واحد صنفی در خوزستان فعالیت میکنند که
 40هزار واحد آن در اهواز است؛ بنابراین برای
نظارت بر این تعداد واحد صنفی به همکاری
مردم نیاز است و از آنها درخواست میکنیم
در صورت مواجهه با هرگونه تخلف آن را به
شماره  124گزارش کنند .بر اساس آمارهای
سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در سال
زراعی گذشته ( 900 )97-96هزار تن شکر
تولید کرده که  97هزار تن از آن از چغندرقند و
مابقی از نیشکر تولید شده است .اگرچه برخی
مسئوالن کمبود شکر و افزایش قیمت آن را در
نتیجه کاهش تولید شکر در خوزستان درپی
خشکسالی شدید عنوان میکنند ،اما با وجود
پیگیریها ،چنگلوایی ،رئیس سازمان جهاد
کشاورزی استان ،از پاسخگویی و شفافسازی
در این زمینه شانه خالی می کند 9 .واحد
کشت و صنعت نیشکر در خوزستان وجود
دارد که شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
با داشتن هفت واحد و بیش از  80هزار هکتار
مزرعه نیشکر ،بزرگترین آنها بهشمار میآید.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت توسعه
نیشکر و صنایع جانبی ،اما معتقد است علت
اصلی گرانی شکر را در بازار باید جستوجو
کرد و این مسأله ارتباطی به تولید شکر ندارد.
محمود شمیلی میافزاید :کارخانههای تولید
شکالت و شیرینی و نوشابه ،با خرید بیش از
نیاز و ذخیره شکر ،بازار را ملتهب میکنند،
مسأله دیگر در بازار فروش شکر ،شگردهایی
است که بعضیها برای سودآوری بیشتر بهکار
میگیرند و نمیخواهم وارد بحث آن شوم.
وی امسال را یک سال استثنایی برای مجموعه
نیشکر میداند و توضیح میدهد :امسال شاهد
یک تابستان خشک و بیرحم برای مزارع بودیم
و از سوی دیگر با زمستانی بسیار پربارش
مواجه شدیم ،بهطوری که خوزستان رتبه دوم
بارندگی در کشور را دارد ،این شرایط تاکنون
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در خوزستان رخ نداده است .شمیلی یکی از
پیششرطهای برداشت نیشکر را خشک
بودن زمین میداند و میگوید :بارندگی
شدید در ماههای اخیر ،برداشت نیشکر را
با تأخیر دو سه ماهه مواجه کرده است .وی
میافزاید :براساس برآوردهای اولیه ،تولید
امسال شکر در این شرکت حدود  600هزار
تن خواهد بود که نسبت به پارسال  20درصد
کاهش دارد ،البته تا زمان اتمام زمان برداشت
نمیتوان میزان قطعی تولید را اعالم کرد.
شمیلی ادامه میدهد :در سالهای گذشته با
توجه به اشباع بازار شکر در پاییز و زمستان،
فرآیند سفید کردن (تصفیه) شکر تولیدی از
ماههای بهمن و اسفند آغاز میشد ،اما امسال
با تأخیر در برداشت که از بهمن آغاز شده،
عملیات برداشت و سفید کردن شکر بهصورت
همزمان انجام می شود ،بههمین دلیل تأخیر
در برداشت تأثیر منفی بر بازار شکر نداشته
است .وی همچنین با اشاره به مشکالت فروش
محصول شکر شرکت نیشکر ،تصریح میکند:
تا سال گذشته بخشی از تولیدات شکر سفید
این شرکت ،به فروش نمیرفت و گاهی تا سال
آینده در انبارها باقی میماند؛ بهطور مثال شکر
تولید سال  96را نتوانستیم بفروشیم ،بههمین
دلیل ناچار شدیم برای پرداخت حقوق کارکنان
خود اسفند پارسال وام بگیریم ،امسال شرایط
استثنایی بوده و بهدلیل مشکالتی که در بازار
بوجود آمد ،شکرهای پارسال این شرکت تقریباً
به طور کامل به فروش رفته است .مدیرعامل
توسعه نیشکر در ادامه اتهام احتکار شکر
توسط این شرکت را رد میکند و میگوید:
با توجه به اینکه نرخ شکر دولتی بوده (30
هزار ریال در کارخانه مصوب شده) و امسال
هیچ تغییری نداشته ،انبار کردن محصول هیچ
توجیه منطقی ندارد و این شرکت تمایل دارد
هرچه زودتر تولیدات خود را بهفروش برساند.
وی با بیان اینکه واردات شکر از چندماه پیش
آغاز شده ،میگوید :واردات بر فروش شکر
تولید داخل تأثیر منفی میگذارد و مانع فروش
محصولمیشود.
سوداگرانشکر
در ماههای اخیر ،نه تنها بازار کاالهای اساسی،
بلکه بازار دادگاههای مفاسد اقتصادی نیز داغ
شده است .آذرماه امسال بود که اسماعیلی،
رئیس کل دادگستری تهران ،از رسیدگی به
پرونده یکی از باندهای مهم جرایم اقتصادی
در زمینه واردات شکر خبر داد و گفته بود
که  15نفر که در حوزه واردات شکر مرتکب
ارتشاء ،کالهبرداری ،جعل اسناد دولتی اعم از
اسناد اعتباری و غیره شده بودند به دو تا 13
سال حبس ،شالق ،جزای نقدی و محرومیت از
حقوقاجتماعیمحکومشدهاند.
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خطرنهالهايمتفرقه
در كمين باغداري

بهار كه نزديك ميشود ،كاشت نهال در مناطق مختلف كشور فراگير
ميشود ،به اين اميد كه با زندهشدن طبيعت ،نهالهاي كاشتهشده
هم در خاك ريشه كنند و پس از مدتي به ثمر بنشينند .بهگزارش
«سبزینه» بهنقل از ایرنا ،اين روزها در مناطق مختلف مازندران
بهويژه در ورودي برخي از روستاهاي پرجمعيت افرادي با كاميون
و وانت بار مشغول عرضه و فروش انواع نهالهاي مثمر از مركبات
گرفته تا سياهريشه هستند .آنچه در اين ميان مغفول ميماند پيام
بالمثل توسط خريداران است كه «هر گردي ،گردو نيست»
اين ضر 
و با كاشت هر نهال متفرقه ،بهجاي زندهكردن طبيعت ،ويروسي
ناشناخته وارد بدن محيطزيست ميشود .كاشت ،اصالح و نوسازي
درختان بهويژه مركبات در ماه اسفند هر سال ،يكي از فعاليتهاي
مهم كشاورزي در كشور ازجمله استانهاي شمالي است و به
همين دليل هم فروش نهال در هر كوي و برزن در اين مناطق،
بازار داغ و سودآوري را رقم ميزند كه مثل هر بازار ديگر ،خالي از
سودجويي و بيمسئوليتي نيست .استفاده از نهالهاي شناسنامهدار
و كيفي متناسب با اقليم با هدف رسيدن به توليد و بهرهوري پس
از انتظار حداقل سه سال يا هفت سال در بعضي از گونهها نظير
گردو ،نخستين گام در باغداري است ،اما وجود انواع نهالهاي متفرقه
كه بهراحتي در دسترس قرار ميگيرد ،باغداري مازندران را بهشدت
تهديد ميكند .فعاليت گسترده افراد متفرقه و گاه ناآشنا براي عرضه
نهالهاي متفرقه و بيتوجهي برخي باغداران به انتخاب نهالهاي
سالم و شناسنامهدار در حالي است كه باغباني فعاليت كشاورزي
نسبي مازندران محسوب ميشود .ساالنه از  160هزار هكتار باغهاي
مازندران كه حدود  110هزار هكتار آن فقط باغ مركبات است،
دوميليون و  500هزار تن انواع مركبات و از حدود هفتهزار هكتار
باغ كيوي ،حدود  190هزار تن كيوي برداشت ميشود.
تالش بيثمر
ضرورت و اهميت انتخاب واريته موردنظر و سالم در باغداري در
زمينهاي خرد و بزرگ در اين است كه پس از يك انتظار حداقل
سهساله ،بايد به توليد محصول رسيد؛ درحاليكه نمونههاي زيادي
وجود دارد كه باغداران مث ً
ال نهال متفرقه پرتقال را خريداري كردهاند
كه بسيار حساس به سرما و آفات بوده و محصول آن نيز كيفي نبود
و حتي نهال اص ً
ال رشد نكرده و متناسب با آب و خاك منطقه نبوده
است .بهواقع بخش زيادي از فعاليت باغداري در مازندران مربوط
به زمينهاي كوچك و خرد یکهزار تا سههزار مترمربع بهصورت
سنتي و بدون دانش فني است ،اما كارشناسان معتقدند با تعريف
دقيق كشاورزي ميتوان از زمينهاي كوچك بهدرستي استفاده كرد.
كارشناسان باغباني معتقدند از آنجا كه بيشتر نهالها در فاصله زماني
سه سال به باال به محصول مينشينند ،خريد نهال از نهالستانهاي
داراي مجوز و گواهي قرنطينه عالوهبر حصول اطمينان نسبت به
سالمبودن نهال ،باروري و محصولدهي كيفي آن نيز تضمين ميشود.
آنان تأكيد ميكنند كه استفاده از نهالهاي غيرمجاز و فاقد شناسنامه
كه در محيطي نامطلوب توليد ميشود ،موجب بهخطرافتادن باغهاي
قبلي بههمراه باغهاي جديداالحداث ميشود.
طمع ارزاني
بررسيها نشان ميدهد اختالف قيمت يا ارزانبودن و دسترسي
آسان مهمترين علت خريد نهال از فروشندگان متفرقه در مازندران
است ،موضوعي كه نيازمند رصد و نظارت مسئوالن و برخورد با افراد
سودجوست .يكي از كشاورزان كه در حال خريد نهال از يك فروشنده
متفرقه در مسير جاده بابل به آمل بود ،گفت :قيمت نهالهايي كه در
اين وانتبار عرضه ميشود ،نصف قيمت نهالستانهاي رسمي است.
سيد رمضان علينيا افزود :درحاليكه هر قلم نهال پرتقال توسرخ در
نهالستان بهقيمت  15هزار تومان عرضه ميشود ،فروشنده وانتباري
آن را بهقيمت هشتهزار تومان عرضه ميكند ،گذشته از اينكه
درست در حاشيه روستا مستقر است و هزينه حملونقل هم نداريم.
وي با اذعان به اينكه خريد نهال از افراد متفرقه با خطراتي همراه
است ،گفت :اين كه كارشناسان بر توجه به سالمت و كيفيت نهال
تأكيد دارند و خواستار خريد آن از نهالستانهاي رسمي هستند،
موضوع مهمي است ،ولي براي من كه فقط دو قلم نهال الزم دارم
رفتن به نهالستان هزينهبر است ،ضمن اينكه وقتش را هم ندارم.
خودفريبي همراه با آگاهي
مدير يكي از نهالستانهاي رسمي مازندران هم از افزايش استقبال
باغداران براي خريد انواع نهال از نهالستانها خبر داد و گفت :تجربه
تلخ و خسارت كاشت نهالهاي متفرقه و بدون شناسنامه سبب شد
تا باغداران خرد هم براي تهيه نهال به نهالستان مراجعه كنند .سيد
عباس ميرنيا افزود :البته همچنان شماري از افراد بهصورت متفرقه
انواع نهالها بهويژه سياهريشه را از استانهاي مختلف به مازندران
منتقل ميكنند و بهراحتي هم ميفروشند ،چون بخشي از خريداران
با علم به اينكه خريد نهال از افراد متفرقه تبعات منفي دارد باز هم
شانس خود را به آزمايش ميگذارند .وي توضيح داد :با اينكه ميزان
آگاهي باغداران افزايش يافته ،ولي باز هم برخي فريب ارزاني نهال را
ميخورند كه عمده آنها هم از باغداران خرد هستند و استداللشان
هم در خريد نهال از افراد متفرقه اين است كه با خريد اين تعداد
نهال ،حتي اگر به ثمر ننشيند ،زياد ضرر نميكنند و به همان اندك
شانسي كه براي خود متصورند ،متوسل ميشوند .اين كارشناس
صاحب نهالستان گفت :تا زماني كه نهالهاي متفرقه بهراحتي در
دسترس مردم قرار ميگيرد ،اين وضعيت ادامه دارد و راهش اين
است كه دستگاههاي مسئول با فروشندگان نهال متفرقه برخورد
كنند و اين كار بهراحتي شدني است .وي افزود :واقعيت اين است
كه خريداران خرد به اين مشكل فكر نميكنند كه اگر نهالي مريض
باشد ،بيماري را به باغهاي همسايگان هم سرايت ميدهد و مسئوالن
بايد براي جلوگيري از ضربه فني شدن باغداري در مازندران جلوي
فروشندگان متفرقه را بگيرند يا آنها را ساماندهي كنند .ميرنيا با
بيان اينكه باغداران اصوالً براي نوسازي و اصالح باغهای خود حتي
اگر كمتر از دوهزار مترمربع باشد ،به نهالستانها براي تهيه نهال
مراجعه ميكنند ،گفت :اكنون قيمت انواع نهال پرتقال توسرخ
ازجمله واريته «كاراكارا»  15تا  20هزار تومان است كه اين نوع نهال
در خيابانها بهصورت متفرقه كمتر از هشتهزار توان عرضه ميشود.
وي توضيح داد :نهالي كه بهقيمت هشتهزار تومان عرضه ميشود به
اين معناست كه يك جاي كار فروشنده ميلنگد؛ براي اينكه در حال
حاضر قيمت تمامشده هر قلم نهال بيشتر از  10هزار تومان است.
باغداران فريب ارزاني نهالها را نخورند
مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي مازندران نيز گفت :هرچند
نهالهاي توليدي در اين استان به نسبت نهالهاي ديگر استانهاي
كشور گرانتر است ،اما باغداران بايد به خطرپذيري نهالهاي
ارزان محتمل به آفت و بيماري توجه کنند .عبدالرحمن زاغي علت
گرانتربودن نهال توليدي مازندران را ارزش اقتصادي باالي زمين در
اين استان و نهايتاً باالبودن هزينه تمامشده دانست و افزود :توجه به
اين نكته كه سرمايهگذاري و رسيدن به توليد محصوالت ميوههاي
هستهدار نظير پرتقال ،گردو و سيب پس از سه تا  9سال است ،خريد
نهال از نهالستانهاي رسمي و داراي شناسنامه استان را توجيهپذير
ميكند براي اينكه ضريب خطرپذيري آن اندك است .زاغي به وجود
دو نهالستان پرورش نهالهاي هستهدار و دانهدار انار و گردو ،دو نهالستان
زيتون و همچنين چندين نهالستان مركبات در استان اشاره كرد و گفت:
تمام اين نهالستانها تحت نظارت سازمان جهاد كشاورزي قرار دارند و
جوابگوي نيازهاي استان نيز هستند .مدير حفظ نباتات مازندران افزود:
اين نهالستانها بهصورت دورهاي تحت نظارت كارشناسان باغباني،
حفظ نباتات و مراكز تحقيقات استان قرار ميگيرند.

