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زراعت و باغبانی

سالسوم شماره 821

مسعود لطیفیان در گفتوگو با «سبزینه» عنوان کرد

اخبار

گزارش عدم اجراي قانون خريد
تضميني به قوه قضائيه ارجاع شد

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي پس از استماع گزارش عدم اجراي
قانون خريد تضميني محصوالت اساسي كشاورزي با ارجاع آن به قوه
قضائيه موافقت كردند .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايلنا ،گزارش
كميسيون كشاورزي در خصوص عدم اجراي قانون تضمين خريد
محصوالت اساسي كشاورزي در جلسه علني مجلس شوراي اسالمي
قرائت شد .در اين گزارش آمده است :در خصوص زمان اعالم قيمت
خريد تضميني؛ وزارت جهاد كشاورزي قصور يك يا چند هفتهاي داشته
است ،اما تخلف شوراي اقتصاد بهويژ ه رياست سازمان برنامه و بودجه
بهعنوان دبير شوراي اقتصاد با اعالم تأخير قيمت تضميني محصوالت
زراعي محرز اشت .در صورت خريد تضميني اعالمي از سوي دولت،
تخلف از قانون محرز است و تخلف اعضاي شوراي اقتصاد به ويژ ه رياست
شورا و دبير آن بهواسطه جايگاه و امكان تأثيرگذاري مشهود است .در
خصوص عدم پرداخت ديركرد در صورت تأخير در پرداخت بيش از
يكماه نيز تخلف سازمان برنامه و بودجه به علت عدم رعايت اين موضوع
در لوايح بودجه ساالنه و بهويژ ه تأكيد آن در قانون برنامه ششم توسعه
محرز است .شايان ذكر است كه يارانه نان ارتباطي با توليدكنندگان
گندم ندارد و يارانه به مصرفكنندگان است و ارزان خريدن گندم
كشاوران مالياتي است كه خالف قانون از آنها گرفته شده است و صرف
يارانه مصرفكنندگان ميشود و عدم اجراي احكام قانوني مذكور ضمن
وارد كردن به توليدكنندگان (كشاورزان) ممكن است پايداري امنيت
غذايي در شرايط حساس كنوني را نيز با خطر مواجه كند.

 95گلخانه در بوشهر بهرهبرداري شد

همزمان با سفر رئيسجمهوري و كاروان دولت تدبير و اميد به
استان بوشهر در آييني با حضور معاون امور باغباني وزير جهاد
كشاورزي در شهرستان تنگستان  95طرح احداث و توسعه گلخانه به
بهرهبرداري رسيد .به گزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا ،معاون بهبود
توليدات گياهي وزير جهاد كشاورزي ،در حاشيه بهرهبرداري از اين
طرحها گفت :اين طرحها  103هكتار وسعت دارد كه براي احداث
و توسعه آنها يكهزار و  70ميليارد ريال توسط بخش خصوصي
سرمايهگذاري شده است .خسرو عمراني افزود :اين طرحها زمينه
اشتغال و كسب درآمد يكهزار و 30نفر را فراهم كردهاند كه با
احتساب آنها سطح گلخانههاي بوشهر به  302هكتار رسيد.
وي اشاره كرد :هماكنون  10طرح گلخانه براي دريافت وام به
بانكهاي عامل معرفي شدهاند .همچنين گلخانه پليكربنات
هوشمند و هيدروپونيك افشون در سطح  2/5هكتار در شهرستان
دير و گلخانه  4/5هكتاري در شهرستان دشتي بوشهر با حضور
محمدعلي طهماسبي ،معاون امور باغباني وزارت جهاد كشاورزي
بهرهبرداري شد.
غالمرضا تقوی:

قارچ سمي بدون بررسي آزمايشگاهي
قابلتشخيصنيست

مديركل دفتر امور گلخانهها ،گياهان دارويي و قارچهاي خوراكي
وزارت جهاد كشاورزي گفت :امكان شناسايي قارچ سمي در محل
رويشگاههاي طبيعي و جنگلي براي مردم عادي بدون بررسيهاي
آزمايشگاهي به هيچ عنوان قابلتشخيص نيست .بهگزارش «سبزینه»
غالمرضا تقوي بهمنظور تشريح خطرات مصرف قارچهاي وحشي
و خودرو افزود :هيچ روشي براي بيخطركردن قارچهاي سمي
وجود ندارد و بايد اطالعرساني شود .با وجود توليد مناسب ساالنه
قارچ خوراكي توسط توليدكنندگان هيچ ضرورتي ندارد كه مردم از
قارچهاي عرصههاي طبيعي استفاده كنند .وي عمده مشكل مصرف
قارچهاي وحشي سمي در رويشگاههاي طبيعي و حجم باالي تلفات
سال گذشته ناشي از اين موضوع را فقر فرهنگي و اطالعرساني دانست
و گفت :مسموميت و مرگ هموطنان در سال گذشته ،بهخاطر خوردن
قارچ سمي ،اتفاقي نبود ،زيرا در سالهاي پيش هم ما شاهد چنين
اتفاقاتي بوديم ،اما سال گذشته عالوهبر تلفات باال به اقتصاد كشور
خسارت وارد شد ،زيرا رسانهها با انتشار اخبار غيرحرفهاي باعث شدند
كه مردم از خوردن قارچ وحشت داشته باشند و مصرف اين محصول
كاهش يابد .وي با بيان اينكه بررسيها نشان ميدهد اطالعرساني
نادرست و بهموقع در افزايش مسموميت قارچي نقش مؤثري داشته
است ،افزود :براي جلوگيري از چنين وقايعي امسال تصميم گرفتيم
كار را زودتر شروع كنيم و از شهريور سال گذشته طرح جلوگيري از
وقوع مسموميت را اجرايي كنيم.مديركل دفتر امور گلخانهها ،گياهان
دارويي و قارچهاي خوراكي وزارت جهاد كشاورزي نصب هلوگرام روي
بستههاي قارچ را از راههاي اطمينان بخشي به مردم براي مصرف
اين محصول دانست و تصريح كرد:يك ميليون هولوگرام آماده چاپ
داريم كه با هزينه انجمن قارچ روي بستههاي قارچ نصب خواهد شد.
تقوي ادامه داد :همچنين تشكيل كارگروهي براي همافزايي در سطح
ملي و استانها پيشنهاد شده كه محور اصلي كار براساس آموزش و
اطالعرساني است .بهگفته وي ،در طرح جلوگيري از وقوع مسموميت
قارچي ،بروشورهايي براي  16استان هدف تعيين شده كه انتظار
ميرود مردم به هشدارهايي كه از امسال در محل رويشگاهها نصب
خواهد شد ،توجه كنند .وي اظهار داشت :با وجود شروع فصل رويش
قارچهاي وحشي سمي در رويشگاهها مكاتباتي با استانداريهاي
كشور انجام شده و قرار است سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري و
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با اطالعرساني بهموقع و وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،هالل احمر و اورژانس كشور براي
خدماترساني به مصدومان همكاري كنند .اين مقام مسئول اضافه
كرد :اگر سال گذشته وزارت بهداشت ،هاللاحمر و اورژانس آمادگي
الزم را داشتند ،در برخي موارد با يك اقدام باليني ساده ميتوانستند
بخشي از مشكالت را در اين خصوص حل كنند .تقوي درباره برنامه
وزارت جهاد كشاورزي در توليد قارچ خوراكي گفت :طبق برنامه ششم
توسعه قرار است توليد اين محصول به  200هزار تن در سال برسد كه
عالوهبر افزايش مصرف داخلي ميتواند بر توسعه صادرات نيز اثر داشته
باشد .محمدرضا آصف شايان ،عضو هيئت علمي مؤسسه تحقيقات
گياهپزشكي كشور ،گفت :ايران داراي دوهزار قارچ كالهكدار است كه
حدود  ۵۰نوع آن سمي و شش نوع آن كشنده است و مشكلي كه در
بهار سال گذشته براي هموطنان ايجاد شد بهدلیل يكي از اين گونههاي
سمي بود .وي اضافه كرد :با توجه به آمارهاي هواشناسي درخصوص
بارشهاي فصلي و افزايش رطوبت ،بهار امسال فصل افزايش رشد
براي قارچ خواهد بود ،بنابراين بايد با همكاري يكديگر بهار كمخطري
داشته باشيم .وي با انتقاد از اطالعرسانيهاي ضعيف در اين خصوص
در چند سال گذشته توسط دستگاههاي ذيربط افزود :مسموميت
قارچي در دنيا متداول و رايج است ،بهطوريكه گزارش سال ۲۰۱۸
در آمريكا نشان ميدهد ساالنه بين هشت تا  10هزار نفر مسموميت
قارچي در دنيا داريم .بهگفته آصف ،اين ميزان مسموميت در ايتاليا
و فرانسه بين شش تا  10هزار نفر و انگليس هم اندكي كمتر است،
اما اين كشورها بهدليل اطالعرساني بهموقع و فرهنگسازي مناسب
آسيبي به صنعت قارچشان وارد نميشود .وي درباره آمار رسمي و
غيررسمي فوتشدگان سال گذشته مسموميت قارچي گفت :عالوهبر
آمار رسمي بيمارستانها از فوتشدگان ،عدهاي در روستاها فوت
شدند كه به بيمارستان مراجعه نكرده بودند ،بنابراين آمار غيررسمي
ما در زمينه مسموميت و فوت بيشتر از اين رقمها بوده است .حسين
رياحي ،عضو هيئتعلمي دانشگاه شهيد بهشتي ،نیز گفت :در بيشتر
كشورهاي دنيا مسموميت قارچي وجود دارد ،زيرا عالئم هشداردهنده
در رويشگاهها و جنگلها نصب شده است ،ضمن اينكه جزوههايي به
مردم داده ميشود و آنها را از خطرات قارچهاي سمي آگاه ميكند.
وي ادامه داد :حتي پايگاههايي در برخي كشورها وجود دارد كه اگر
فردي قارچي در عرصههاي طبيعي بچيند ،ميتواند با مراجعه به اين
پايگاهها از سميبودن يا نبودن آن مطلع شود.

افزایشبهرهوریباسرشاخهكاريمركبات
سبزینه

پرهام پوررجب

مسعود لطيفيان ،مديركل دفتر امور ميوههاي
گرمسيري و نيمهگرمسيري ،با اشاره به اینکه
سطح زيركشت پرتقال كشور بالغبر  ۱۷۵هزار
هكتار است ،گفت :ميزان توليد اين محصول در
سالجاري حدود  3/1ميليون تن برآورد شده
است .استان مازندران با سطح زيركشت  86هزار
هكتار و توليد  1/8ميليون تن پرتقال رتبه اول
سطح و توليد را در كشور به خود اختصاص داده
است 81 .درصد پرتقال توليدي در اين استان،
رقم تامسون ناول است كه حجم توليد باالي اين
رقم در دوره زماني كوتاه باعث كاهش قيمت
محصول در زمان پيك برداشت ميشود .در
اين راستا و براساس سياستهاي معاونت امور
باغباني طرح سرشاخهكاري مركبات به منظور
تغيير رقم تامسون و جايگزيني با ارقام زودرستر
و مناسب بهمنظور افزايش طول دوره برداشت
و همچنين عدم مواجه با سرماي خسارتزاي
منطقه در دستوركار قرار دارد .مديركل دفتر
امور ميوههاي گرمسيري و نيمهگرمسيري
افزود :تكنيك تغيير تاج و تغيير رقم به روش
سرشاخهكاري بهعنوان يكي از عملياتهاي
اصالحي روي درختاني كه داراي پايههاي
مناسب و از سيستم ريشهاي سالم و خوبي
برخوردارند ،اجرا ميشود .لطيفيان در ادامه با
بیان اينكه آموزش نقش مهمي در ارتقاي توليد
و افزايش بهرهوري محصوالت باغي دارد ،اظهار
داشت :در سال جاري شش دوره آموزشي ويژه
كارشناسان و بهرهبرداران در شهرستانهاي
مركباتخيز استان مازندران با همكاري دفتر
امور ميوههاي گرمسيري و نيمهگرمسيري،
مديريت باغباني استان ،پژوهشكده مركبات و
ميوههاي نيمهگرمسيري اجرا شده است .در اين
دورههاي آموزشي فراگيران با لزوم استفاده از
نهال با اصالت و سالمت ،تهيه پيوندك سالم
و عاري از بيماري ،هرس فرمدهي ،انواع پيوند،
روشهاي تغيير تاج و رقم درختان با استفاده
از پيوند سرشاخهكاري آشنا شدند .سپس
فراگيران بهصورت عملي پيوند سرشاخهكاري را
در سطح باغهای مركبات انجام دادند .در ادامه
اجراي اين طرح ،با همكاري استان مازندران
باغهای مركبات براساس اولويت شناسايي و
عمليات سرشاخهكاري به مرحله اجرا درميآيد.
سرشاخهكاري مركبات
وی با تأکید برا اینکه سرشاخهكاري
( )Topworking or Reworkingبا هدف
جايگزيني درختان مركبات با ارقام جديد و
متفاوت با رقم قبلي انجام ميگيرد ،افزود :گاهي
با توجه به تغيير نياز بازار ضروري است؛ لذا
اين عمل فقط در درختان سالم و با استفاده
از جوانهچوبي ( )Budwoodباكيفيت عالي و
عاري از آفات و بيماريها مخصوصاً ويروسها
انجام ميشود .از اين روش در اصالح باغهاي
قديمي و جايگزيني آن با ارقام جديد استفاده
ميشود .طبيعتاً درختان پيوندي جديد روي
كيفيت ميوه تأثيرگذار هستند .پيوندك جديد
بايد با پايه و ميان پايه سازگار باشد .عدم
سازگاري بين پايه يا ميان پايه با پيوندك باعث

ترشح و خروج شيره گياهي از درخت میشود
كه آسيب و در نهايت مرگ پيوندك را بههمراه
دارد .مديركل دفتر امور ميوههاي گرمسيري
و نيمهگرمسيري تصریح کرد :براساس
تحقيقات انجام گرفته ،عمل سرشاخهكاري
در پرتقالهاي والنسيا و ناول موفقيتآميز
بوده است؛ اما در مقابل در اليمها و گريپفروت
بهدليل ناسازگاري و انتقال ويروس موفقيتآميز
نبوده و توصيه نميشود .براي اجراي عمليات
سرشاخهكاري الزم است تمهيدات و اقداماتي
در سطح باغ صورت گيرد .سموم شيميايي،
بهخصوص علفكشهاي غيرانتخابي مانند
برومايسل يا ديورين در باغهای مورد نظر
يكسال قبل از انجام عمليات سرشاخهكاري
نبايستي مورد استفاده قرار گيرد .بنابراين
استفاده از علفكشها حداقل يكسال قبل از
انجام پيوند بايستي در سطح باغ متوقف شود؛
زيرا در اثر وقوع بارندگي احتمال انتقال اين مواد
به منطقه ريشه درختان وجود دارد .باغهایي
كه سابقه استفاده از علفكشها را دارند،
بقاياي سموم ممكن است در گيرايي و موفقيت
پيوند ايجاد مشكل کند .در اجراي عمليات
سرشاخهكاري مركبات بايستي به جهت وزش
بادهاي غالب منطقه توجه شود .باد بهطور
معنيداري به پيوندهاي جديد آسيب ميرساند
كه بايستي محل استقرار پيوندك پشت به
جهت وزش بادهاي غالب باشد .لطیفیان با اشاره
به اینکه براي محافظت از جوانههاي جديد در
مقابل باد ،خشكي هوا و خسارت آفتاب استفاده
از بادشكنهاي سريعالرشد بهطور يك در ميان
با درختان ،استفاده از شاخههاي پرستار و
قيم ميتواند مفيد باشد ،گفت :بهمنظور آماده
کردن درخت ،در اواخر زمستان يا اوايل بهار
شاخههاي يكسمت درخت (شرق يا جنوب)
بريده ميشود .در نواحي گرم حفظ پيوندكها
از تابش نور شديد خورشيد ضروري ميباشد.
بههمين منظور سعي ميشود یک تا دو شاخه

(پرستار) براي حفاظت آنها نگهداشته شود.
وظيفه اين شاخهها این است که اثر وزش
بادهاي شديد را در اطراف پيوندك كاهش
داده و باعث نگهداري جريان شيرهپرورده در
آوندهاي اطراف پيوندك شوند كه اين خود
رشد پيوندك را شدت ميبخشد .بالفاصله
پس از قطع شاخهها ،تمام سطح خارجي
تنه با رنگ سفيد پالستيك (نسبت  2:1آب
و رنگ) يا محلول آب و آهك (نسبت )1:5
بهمنظور محافظت در برابر استابورن پوشانده
ميشود .اين محلول نسبتاً غليظ و كرم رنگ
بوده و با برس روي پوست درخت مركبات
كشيده ميشود.
تهيه پيوندك
وی افزود :در تمامی پيوندها اندامهاي تكثيري
و پيوندكها بايستي از منابع مورد تأييد ،داراي
سالمت و اصالت ،عاري از ويروسها و عوامل
بيماريزا باشند .در عمليات سرشاخهكاري
مركبات پيوندكهاي چوبي يكساله به قطر
پنج تا هفت ميليمتر و طول  100تا150
ميليمتر همراه با سه تا شش جوانه تهيه
ميشود .در صورت ضرورت ميتوان پيوندكها
را داخل كيسههاي پالستيكي و در يخچال در
دماي  5درجه سانتيگراد نگهداري کرد .يك تا
دو ساعت قبل از عمل پيوند زدن (نه بيشتر از
دو ساعت) يك برش به طول  50ميليمتر در
سمت مقابل پيوندك ايجاد ميشود .وقتي مواد
پيوندي به باغ برده ميشود با نگهداري آنها
در يك پارچه مرطوب و قرار دادن آن در يك
كلمن خنك ميتوان مانع از خشك شدن و گرم
شدن آنها شد .مديركل دفتر امور ميوههاي
گرمسيري و نيمهگرمسيري با اشاره به اینکه
عمل پيوند در اوايل فصل بهار يا در زمان آسان
پوستدهي درختان انجام ميشود ،خاطرنشان
کرد :شاخهها از ارتفاع  80تا100سانتيمتري از
سطح زمين قطع ميشود .برش با ارتفاع بيشتر

از یکمتر سبب ايجاد درختاني با ساختار ضعيف
شده و در آينده ضرورت استفاده از نردبان جهت
برداشت ميوه را افزايش ميدهد .معموالً از دو
پيوندك در هر شاخه استفاده ميشود .ابتدا
يك برش عمودي روي پايه به طول 70-50
ميليمتر طوري كه از پوست گذشته و بتوان
آن را بهراحتي كنار زد ايجاد ميشود؛ سپس
پيوندك را به آرامي در زيرپوست قرار ميدهيم
و با استفاده از نوارهاي پالستيكي به عرض 25
ميليمتر محل پيوندك محكم بسته ميشود.
تمام ناحيه پيوندي و محل برش را بايد با محلول
قارچكش در برابر نفوذ قارچها محافظت كرد.
در پايان كار ،پيوندك و بخشي از تنه شاخه
بهوسيله كيسههاي كاغذي مخصوص پوشانده
شده و بهوسيله نخ يا سيمهاي با پوشش
پالستيكي محكم بسته ميشوند .اين كيسهها
باعث ايجاد سايه و جلوگيري از خشك شدن
پيوندك ميشوند .لطیفیان با تأکید بر اینکه
جوانههاي واقع روي پيوندكهاي جديد ،بعد
از گذشت سه تا چهار هفته شروع به رشد
ميكنند ،ادامه داد :همانطور كه بهتدريج
شاخهها رشد ميكنند ،پالستيك و كيسههاي
كاغذي باز ميشوند .وقتي شاخههاي جديد
بهطول  20تا  30ميليمتر رسيدند (حدود
پنج تا شش هفته پس از پيوند) ،قسمت بااليي
كيسهها برش داده ميشوند .پس از گذشت
هفت تا  10روز از زمان برش انتهاي كيسهها،
كيسهها بهطور كامل از روي پيوندك برداشته
ميشوند .رشد پيوندكها بايستي با هرس
منظم كنترل شود .عمل آبياري و مديريت
تغذيه درختان پيوند شده جهت رشد متعادل
و كاهش اندازه درخت بايد با دقت بيشتري
انجام شود .شاخههاي پرستار در فصل دوم و
زمانيكه پيوندكها به اندازه كافي قوي شدند،
حذف ميشوند .در همين فصل شاخههاي
جديد ،براي حفظ و داشتن فرم و شكل مناسبي
از درخت هرس ميشوند.

مديركل دفتر ترويج دانش و فناوري كشاورزي:

عملكردگندم 30درصدافزايشمييابد

مديركل دفتر ترويج دانش و فناوري كشاورزي
مؤسسه آموزش و ترويج كشاورزي با بيان
راهكارهاي جديد انتقال دانش و يافتههاي
كشاورزي به مزارع ،گفت :با همكاري سيميت
طي پنجسال آينده عملكرد گندم آبي را تا 30
درصد افزايش ميدهيم .به گزارش «سبزینه»
بهنقل از فارس ،بخش تحقيقات و ترويج در
بخش كشاورزي بسيار حائز اهميت است .ترويج
حلقه اتصال تحقيقات و يافتههاي كشاورزي به
كشاورزان است ،در حقيقت اين بخش با انتقال
دانش و فناوري به مزرعه ميتواند انقالب
بزرگي در بخش توليد ايجاد كند .تحقيقات
هم در بخش كشاورزي و تأمين امنيت غذايي
كشور بسيار بااهميت است .فائو اعالم كرده كه
طي  40سال آينده  90درصد تأمين امنيت
غذايي وابسته به تحقيقات خواهد بود.
طرح نظام نوين ترويج كشاورزي
ابالغ شد
به گزارش «سبزینه» بهنقل از فارس ،بهمن
اميريالريجاني ،مديركل دفتر ترويج دانش
و فناوري كشاورزي مؤسسه آموزش و ترويج
كشاورزي ،در پاسخ به اينكه در سالهاي
گذشته بخشهاي تحقيقات و ترويج هر كدام
بهصورت جزيرهاي عمل كردند و اكنون بخش
ترويج چه برنامههايي براي انتقال دانش و
يافتهها به كشاورزان و مزارع دارد ،گفت :در
سال  94وزير كشاورزي طرح نظام نوين ترويج
كشاورزي را ابالغ كرد و اين طرح در هشت
استان كشور بهصورت پايلوت اجرا شد .از آنجا
كه نتايج اين طرح بسيار عالي بود در سال 95
اين طرح ابالغ سراسري شد .وي افزود :شاكله
اين طرح ايجاد تغيير گسترده در بخش ترويج
كشاورزي بود كه نتيجه آن انتقال بهينه دانش
و فناوري از آزمايشگاهها به مزارع بود .مديركل
دفتر ترويج دانش و فناوري كشاورزي مؤسسه
آموزش و ترويج كشاورزي ادامه داد :طي
سالهاي گذشته به چند دليل در بخش ترويج
كشاورزي ضعفهايي وجود داشت؛ نخست
اينكه مراكز خدمات روستايي از نظر مروج،
ابنيه ،سختافزارها و نرمافزارها ضعيف شده
بودند و امكانات الزم براي انجام امور محوله را
نداشتند .وي با بيان اينكه یکهزار و  400مركز
جهاد كشاورزي در دهستانهاي كشور وجود
دارد ،گفت :اينها آخرين حلقه اتصال تحقيقات

گفت :بايد نسل جوان را به كشاورزي جذب
كنيم ،آنها كشاورزان آينده ما هستند .ما بايد
كشاورزي را بهصرفه كنيم و اگر آنها بدانند
كه كشاورزي براي آنها اقتصادي است آن را
با رغبت بيشتري ادامه خواهند داد .وي در
عين حال تأكيد كرد :ترويج خصوصي را بايد
راهاندازي كنيم و ترويج دولتي جواب نميدهد.

به بخش كشاورزي هستند و توانمندي آنها
ميتواند نقش بسيار مؤثري در ارتقاي دانش
كشاورزي داشته باشد .به گفته الريجاني ،با
ابالغ طرح نظام نوين ترويج كشاورزي حدود 10
هزار نيروي جديد استخدام شد كه هفتهزار
و  700نفر آنها در مراكز دهستانهاي كشور
جذب شدند .وي ادامه داد :قبل از اجراي اين
طرح متوسط نيروي فعال در مراكز خدمات
كشاورزي دو نفر بود كه اكنون اين تعداد
به پنج تا هفت نفر در هر مركز رسيده است.
اميريالريجاني ادامه داد :در كنار جذب نيرو،
ستاد ساماندهي مراكز نيز ساختمانهاي مراكز
خدمات كشاورزي ،نرمافزارها و سختافزارهاي
آنها را تجهيز كرد ،بهطوري كه  138خودروي
صحرايي ،سههزار دستگاه كامپيوتر براي
آنها خريداري شد .وي همچنين اضافه كرد:
پهنهبندي عرصههاي توليد از ديگر كارها در
حوزه ترويج بود ،بهطوري كه به هر مروج يك
پهنه داده شد كه ميانگين مساحت آنها سه تا
پنجهزار هكتار براي يك مروج بود و اين مروجان
در اين پهنهها به كشاورزي اصولي نظارت
داشتند .مديركل دفتر ترويج دانش و فناوري
كشاورزي مؤسسه آموزش و ترويج كشاورزي
گفت :همچنين تاالر ترويج كشاورزي راهاندازي
شده است كه در آن تمام نشريات و كتابهاي
علمي ،اپليكيشنها بارگذاري شده و بهصورت
رايگان قابل دانلود است .بيش از چهارهزار
ركورد در اين تاالر ثبت شده است.
ساالنه 200يافته تحقيقي به مزارع ميرود
به گفته اميريالريجاني ،ساالنه دو هزار طرح
تحقيقاتي توسط محققان كشاورزي اجرا

ميشود كه از بين اينها مميزي ميشوند و
حدود  200يافته قابل ترويج معرفي ميشوند و
اين يافتهها توسط مروجان به بخش كشاورزي
و منطقه منتقل ميشود .وي در پاسخ به
اينكه اين يافتههاي تحقيقاتي را با چه روشي
به كشاورزان منتقل ميكنيد ،گفت :نخست
از سايت جامع الگويي استفاده ميكنيم،
در اين روش به كمك محققان و كشاورزان
مزارع آموزشي راهاندازي ميشود و جديدترين
يافتههاي تحقيقي در آن نمايش داده ميشود
تا كشاورزان ديگر از آن الگو بگيرند .مديركل
دفتر ترويج دانش و فناوري كشاورزي
مؤسسه آموزش و ترويج كشاورزي ادامه
داد :كانونهاي يادگيري كشاورزان از ديگر
اقدامات بخش ترويج است كه با اين روش
كشاورزان آموزش داده ميشوند تا جديدترين
اطالعات و دستاوردهاي تحقيقاتي در اختيار
آنها گذاشته شود .اميريالريجاني افزود:
برنامههاي روز مزرعه ،هفته انتقال يافتهها و
راهاندازي نمايشگاهها و جشنوارهها از ديگر
اقدامات براي انتقال يافتههاي تحقيقاتي به
بخش كشاورزي است.
راهاندازي  100اپليكيشن
در بخش كشاورزي
وي گفت :در زمينه مديريت دانشبنيان هم
طي سالهاي  96و  ،97صد اپليكيشن طراحي
شده تا جديدترين اطالعات بهصورت ديجيتالي
در اختيار كشاورزان قرار بگيرد .مديركل دفتر
ترويج دانش و فناوري كشاورزي مؤسسه
آموزش و ترويج كشاورزي در ادامه راهكارهاي
انتقاليافتهها و دانش به بخش كشاورزي

ورود اينترنت اشياء به كشاورزي
اميريالريجاني به قرارداد اخير وزير جهاد
كشاورزي با وزير فناوري اطالعات اشاره كرد و
گفت:قراراستسامانههوشمندسازي اطالعات
كشاورزي در كشور راهاندازي شود؛ همچنين
اينترنت اشياء هم از ديگر برنامههايي است كه
قرار است به عرصه كشاورزي وارد شود .مديركل
دفتر ترويج دانش و فناوري كشاورزي مؤسسه
آموزش و ترويج كشاورزي در عين حال تأكيد
كرد :مروجان كشاورزي اكنون با حقوقهاي
بسيار پايين نميتوانند كارآيي مؤثري داشته
باشند و بايد آنها توانمندتر شوند .از سوي ديگر
ثروتمندان و خيران بايد به بخش كشاورزي
ورود كنند .مهمترين مشكلي كه كشاورزي ما
دارد نبودن سرمايهگذاري كافي در اين بخش
است .كشور ما اكنون در زمينه دانش كشاورزي
هيچ مشكلي ندارد .وي ادامه داد :مشكل ديگر
بخش كشاورزي ما خردهمالكي است كه 75
درصد مزارع ما خرد هستند در اين زمينهها
بهرهوري پايين و امكان مكانيزاسيون كاهش
مييابد؛ اما بايد با تشكلسازي و ايجاد جوامع
بتوانيم آنها را مديريت كنيم .اميريالريجاني
تأكيد كرد :در راستاي توجه به ترويج خصوصي
نخستين مركز جهاد كشاورزي خصوصي در
كشور راهاندازي شده است و تالش ميكنيم
در سالهاي ديگر اين مسير را ادامه دهيم.
مديركل دفتر ترويج دانش و فناوري كشاورزي
مؤسسه آموزش و ترويج كشاورزي تأكيد كرد:
 10هزار مروج در كشور وجود دارد كه یکهزار
و  386نفر آنها بهعنوان محقق معين و 100
پژوهشگر ارشد در قالب يك تيم همكاري
ميكنند .وي همچنين افزود :برنامههايي را
هم براي همكاري با نهادهاي بينالمللي داريم
كه اخيرا ً با سيميت قرارداد همكاري امضاء
كرديم كه تا پنج سال آينده عملكرد گندم ديم
 25درصد و عملكرد گندم آبي را  30درصد
افزايش ميدهيم.

خط
سرزمین
روی

 70درصد باغهای پسته رفسنجان
صرفهاقتصاديندارد

معاون اقتصادي استانداري كرمان گفت :نزديك به  70درصد
باغهای پسته رفسنجان صرفه اقتصادي ندارد .بهگزارش
«سبزینه» بهنقل از ايسنا ،محمدعلي دهقان در شوراي اداري
شهرستان رفسنجان اظهار كرد :اقتصاد كشور در شرايط خاصي
است و دولت و مجلس قرار است در شش ماه اول سال جديد
برنامههاي خوبي براي آن داشته باشند .وي با اشاره به وضعيت
كشاورزي در شهرستان رفسنجان ،افزود :نبايد حالت سنتي
در پستهكاري بماند ،بلكه بايد بهسمت كشاورزي مدرن رفت
و تعصب روي پسته را كنار گذاشت .معاون اقتصادي استاندار
كرمان تصريح كرد :نزديك به  70درصد باغهای پسته رفسنجان
صرفه اقتصادي ندارند ،البته مناطقي در رفسنجان داريم كه
درآمدشان هنوز قابلتوجه است .دهقان خاطرنشان كرد :هر
هكتار گلخانه هيدروپونيك گوجه صادراتي سهميليارد تومان
درآمدزاست ،اما درآمد يك هكتار پسته  100ميليون تومان است
كه هزينههاي كاشت هم همراه آن است .وي با اشاره به لزوم توجه
به زيرساختهاي شهر ،خاطرنشان كرد :احداث راهآهن كرمان به
يزد از طريق رفسنجان  150كيلومتر از مسير كم ميكند .معاون
اقتصادي استاندار كرمان در همين زمينه افزود :پروژه فاضالب
هوشمند شهر رفسنجان با اعتبار  800ميليارد تومان بعد از كرمان
بزرگترين سرمايهگذاري در اين زمينه است .معاون اقتصادي
استاندار كرمان از حذف واسطه براي نهادههاي مرغداريها خبر
داد و افزود :اين نهادهها مستقيماً از طرف جهاد كشاورزي بهدست
مراغداران ميرسد و تا دو ماه بعد از عيد قيمت مرغ به  11هزار
و  500تومان بهدست مردم ميرسد ،اكنون قيمت مرغ در استان
 14هزار و  400تومان است .دهقان يادآور شد :وزن نان نبايد
كمتر از  520گرم باشد و كمتر از اين ميزان جرم است.
يك مدير جهاد كشاورزي خراسان شمالي:

كشت انتظاري حبوب 40درصد
بهرهوری توليد را افزايش ميدهد

مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي گفت:
تالش بر اين است كه حبوب بهصورت انتظاري كشت شود ،زيرا
اين نوع كشت  40درصد بهرهوری توليد را افزايش ميدهد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا ،محمدنقي كاظميان ،ميانگين
توليد حبوب در هر هكتار را  550كيلوگرم دانست .وي گفت:
در كشت انتظاري حبوب ،با مساعدشدن شرايط آبوهوايي ،در
نخستين فرصت کاشته و بذر داخل خاك قرار داده ميشود؛
بهطوريكه بهمحض آغاز بارشهاي اواخر زمستان و اوايل بهار،
گياه بهتدريج جوانه زده و سر از خاك بيرون ميآورد .ساالنه بيش
از  17هزار هكتار اراضي استان به كشت حبوب اختصاص مييابد.
وي در ادامه با اشاره به بارندگيهاي خوب شهرستان شيروان در
سال جاري و استقبال خوب كشاورزان براي كشت حبوب ازجمله
نخود اظهار داشت :كشت پاييزه حبوب در بهمنماه انجام شد كه
در چند روز اخير به اتمام رسيد .وي سطح ابالغي كشت حبوب
اين شهرستان در سال جاري را پنجهزار و  970هكتار عنوان كرد و
گفت :از اين ميزان سطح دوهزار و  200هكتار نخود ديم و سههزار
و  750هكتار عدس ديم است .وي گفت 55 :هكتار از حبوب
كشتشده پاييزه است كه از اين ميزان دو هكتار پاييزه و مابقي
انتظاري و بهصورت مكانيزه و پنجهزار و  915هكتار هم بهصورت
بهاره كشت ميشود .مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي
خراسان شمالي با بيان اينكه اكثر كشاورزان حبوب را بهصورت
بهاره كشت ميكنند گفت :تالش داريم تا بخشي از فعاليتهاي
كشاورزي اين حوزه را بهدليل عملكرد و افزايش توليد به كشت
پاييزه منتقل كنيم كه البته تحقق اين مهم نيازمند مراقبت بيشتر
در مقابل علفهاي هرز و ساير آفات است .وي در ادامه بر كشت
مكانيزه حبوب تأكيد کرد و در تشريح مزاياي كشت مكانيزه افزود:
باالترين هزينه كشت و توليد حبوب مربوط به برداشت آن است
كه با كشت مكانيزه ،عالوهبر اينكه بذور بهطور يكنواخت در داخل
خاك قرار گرفته و با امكان برداشت مكانيزه آن هزينهها كاهش
مييابد ،از طريق افرايش توليد در واحد سطح عملكرد مناسبي
نيز حاصل خواهد شد .شهرستان شيروان  105هزار هكتار عرصه
كشاورزي و باغي و  12هزار بهرهبردار كشاورزي دارد.

خسارت 346ميليارد توماني سيل اخير
به بخش كشاورزي لرستان

رئيس سازمان جهاد كشاورزي لرستان از خسارت  346ميليارد
توماني سيل اخير به بخش كشاورزي استان خبر داد .بهگزارش
«سبزینه» بهنقل از ايسنا ،عبدالرضا بازدار در جلسه كارگروه
خشكسالي ،سرمازدگي و مخاطرات بخش كشاورزي اظهار
كرد :در اين كارگروه خسارات ناشي از سيل ،سرما ،تكرگ ،توفان
و خشكسالي در بخشهاي مختلف كشاورزي و زيربخشهاي
توليدي بررسي ميشود .وي بيان كرد :طي سال گذشته بهلحاظ
بارندگيها وضعيت مطلوبي داشتيم و متوسط بارندگي حدود 600
ميليمتر است .بازدار ادامه داد :براساس پيشبينيهاي هواشناسي در
فروردين و ارديبهشت سال آينده نيز بارندگيها مطلوب خواهد بود.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي لرستان با بيان اينكه بخش عمدهاي
از سطح اراضي زيركشت ديم هستند ،اضافه كرد :اين وضعيت براي
توليد استان رضايتبخش خواهد بود .وي خاطرنشان كرد :امسال به
زيربخشهاي مختلف كشاورزي خساراتي وارد آمد و بالغ بر 346
ميليارد تومان آسيب به زيربناهاي استان مانند جادههاي بين مزار،
كانالهاي آبياري ،ايستگاههاي پمپاژ ،زراعت ،باغ ،دام ،طيور و آبزيان
زده شد .اين مسئول بيان كرد :بخشي از اين بخشها بيمه بودند و
خسارت آنها جبران شد و براي بهسازي زيربناها نيازمند تأمين
اعتبار هستيم .بازدار خاطرنشان كرد :در صورت تأمين اعتبار بخشي
از اين خسارات جبران خواهد شد.
امسال در استان اردبيل محقق شد

اشتغالزايي براي 5هزار نفر
در بخش كشاورزي

امسال براي پنجهزار و  264نفر بهصورت مستقيم در بخش كشاورزي
در استان اردبيل اشتغالزايي شده است .بهگزارش «سبزینه» بهنقل
از صداوسيمای اردبيل ،خليل نيكشاد ،رئيس سازمان جهاد كشاورزي
استان اردبيل ،گفت :خوشبختانه امسال براي تعداد پنجهزار و 264
نفر بهصورت مستقيم و پايدار در بخش كشاورزي اشتغالزايي شده
است و اين تعداد افراد داراي مشخصات ثبتشده و كد در سامانه
كارآفريني هستند كه در بخشهاي مختلف دامداري و زراعت و
صنايع تبديلي و تكميلي و واحدهاي گلخانهاي مشغول بهكار شدهاند.
وي تصريح كرد :امسال همچنين فعاليتهاي بسيار ارزشمندي در
ارتباط با افزايش ضريب مكانيزاسيون و نوسازي ناوگان كاشت و
داشت و برداشت محصوالت كشاورزي استان صورت گرفته است،
بهگونهاي كه بيش از  180درصد جذب اعتبار برای واگذاري تراكتور
و كمباين و ديگر ادوات دنبالهبند كشاورزي را شاهد بوديم.

