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اخبار

آفتملخصحرايي
با سمپاشهاي نوين قابل كنترل است

رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون وزارت جهاد كشاورزي از رشد 2/5
برابري سمپاشهاي موجود كشور طي ششسال اخير خبر داد و اعالم
كرد :با استانداردسازي و همچنين توليد سمپاشهاي نوين بهويژه
توربينيـ زراعي و باغي ،آفت ملخ صحرايي قابل كنترل است .به گزارش
«سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني وزارت جهاد كشاورزي ،كامبيز
عباسي اظهار داشت :سمپاشهاي توربينيـ زراعي و توربينيـ باغي
بهدليل ظرفيت و راندمان باال و سرعت عملي كه دارند ميتوانند براي
مبارزه با ملخ صحرايي بسيار اثرگذار باشند .وي با بيان اينكه در دولت
تدبير و اميد زيرساختهاي مناسبي براي توليد و عرضه سمپاسهاي
نوين در حوزه كشاورزي ايجاد شده است ،تصريح كرد :در سال ۹۲
در حوزه ساخت و عرضه سمپاشهاي توربينيـ زراعي و توربينيـ
باغي دو شركت داشتيم؛ اما اكنون در اين حوزه  ۲۰تا  ۲۵عرضهكننده
فعاليت ميكنند .عباسي عدم مبارزه با اين ملخ صحرايي در عربستان
و شرايط اقليمي در ايران را از داليل هجوم اين آفت به استانهاي
جنوبي دانست و گفت :با اين حال زيرساختهاي مبارزه با اين آفت
در بخش مكانيزاسون كشاورزي فراهم است .وي ادامه داد :در حال
حاضر فقط بايد مديريت بهكارگيري سمپاشهاي توربينيـ زراعي
و توربينيـ باغي و زمانبندي براي مبارزه با ملخهاي صحرايي را
انجام دهيم .رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي گفت :يكي از
فاكتورهاي مهم در سمپاشي و مبارزه با ملخ صحرايي سرعت عمل
است؛ زيرا جابهجايي اين آفت سريع است .وي افزود :در شرايط بحراني،
استفاده از سمپاشهاي هوايي نيز توصيه ميشود كه در اين زمينه
محدوديتهايي مانند نزديكي مكان مبارزه به گاوداريها و دامداريها
وجود دارد .عباسي تعدادسمپاشیهاي فعال در حوزه كشاورزي در سال
 ۹۲را حدود  ۷۵تا  ۸۰هزار دستگاه عنوان كرد و گفت :اكنون اين عدد
به  ۱۷۵هزار دستگاه سمپاش رسيده و بيش از  ۱۰۰هزار دستگاه انواع
سمپاش در اختيار كشاورزان قرار دارد.
رئيس سازمان حفظ نباتات كشور پیشبینی کرد

افزايش سطح آلودگي به ملخ
تا  400هزار هكتار

رئيس سازمان حفظ نباتات كشور گفت :در هر يك كيلومترمربع 50
ميليون ملخ وجود دارد كه روزانه خوراك دوهزار و  500نفر را ميخورند.
بهگزارش «سبزینه» ،محمدرضا درگاهي ،در نشست خبري با موضوع
مبارزه با تهاجم آفت ملخ به كشور ،با بيان اينكه سطح آلودگي به اين
آفت به  200هزار هكتار رسيده است ،اظهار كرد :از اين سطح آلودگي
عمليات مبارزه در  51هزار هكتار انجام شده است .وي ادامه داد :البته
پيشبيني ما افزايش سطح آلودگي تا  400هزار هكتار است كه بايد
براي آن آماده باشيم .درگاهي با تأكيد بر اينكه شش استان درگير
به آفت ملخ بيش از  38درصد توليدات زراعي و باغي كشور را به خود
اختصاص دادهاند ،افزود :در اين شش استان  21درصد سطح زراعي و
باغي 38 ،درصد جنگلها و بيشهها و  21درصد مراتع درجه و دو كشور
وجود دارد .وي درباره سرنوشت تخصيص اعتبار براي مبارزه با اين آفت
گفت :تا کنون بيش از هفتميليارد تومان توسط وزرات جهاد كشاورزي
و سازمان حفظ نباتات كشور براي مبارزه با ملخ تخصيص داده شده
است ،همچنين استانداريها نيز از  500ميليون تا يكميليارد تومان
پرداخت كردهاند .درگاهي صراحتاً گفت :تاكنون  10ميليارد اعتبار
مصوب سازمان مديريت بحران كشور كه مورد درخواست سازمان حفظ
نباتات بود بهدست آنها نرسيده است.

مبارزه با آفت سن و علفهاي هرز
در  2/8ميليون هكتار از مزارع گندم و جو

از آغاز سال زراعي جاري تا پايان فروردين  ،۹۸در سطح دوميليون
و  ۸۵۳هزار هكتار از مزارع گندم و جو عمليات مبارزه با آفت سن و
علفهاي هرز انجام شده است .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از وزارت
جهاد كشاورزي ،اكبر آهنگران ،مديركل دفتر پيشآگاهي سازمان حفظ
نباتات كشور ،اظهار داشت :از مهرماه سال گذشته تا پايان فروردين
امسال ،در سطح  ۱۱۴هزار و  ۱۲۷هكتار از مزارع گندم و جو عمليات
مبارزه با آفت سن و در دوميليون و  ۷۳۹هزار هكتار از مزارع يادشده،
ي ادامه داد :در اين
عمليات مبارزه با علفهاي هرز انجام شده است .و 
مدت ،با بيماري زنگ زرد در سطح  ۱۷هزار هكتار ،بيماري زنگ قهوهاي
در  ۱۱۵هكتار ،آفات غيرسن در  ۱۶۷هزار هكتار و ساير بيماريها در
سطح  ۱۷۱هزار هكتار مبارزه شده است.
خزانهگيري  ۸۵درصد شاليزارهاي مازندران

خسارت 600ميليارد توماني سيل
به بخش كشاورزي

رئيس جهاد كشاورزي مازندران گفت :با وجود آسيب سيل به حوزه
كشاورزي ،امسال در توليد محصوالت زراعي كاهشی نداريم و  ۸۵درصد
شاليزارهاي استان نيز خزانهگيري شده است .بهگزارش «سبزینه»
بهنقل از ايسنا ،عزيزاهلل شهيديفر با بيان اينكه سيل اخير  ۶۰۰ميليارد
تومان به بخش كشاورزي ،دام ،طيور و زيرساختهاي كشاورزي نظير
جادههاي بين مزارع ،تأسيسات آبي باغات و ...آسيب زده است ،اظهار
كرد :ارزيابي خسارتهاي وارده به بخش كشاورزي انجام شده و براي
جبران خسارتها مقرر شد كه به كشاورزان و خسارتديدگان تسهيالت
بالعوض و كمبهره داده شود.
چه مقدار تسهيالت
به كشاورزان خسارتديده از سيل پرداخت شده است؟
وي با بيان اينكه تاكنون  ۵۰درصد از خسارت كشاورزاني كه بيمه
بودند از طريق صندوق بيمه كشاورزي پرداخت شد ،خاطرنشان كرد :در
مجموع  ۲۰ميليارد تومان در اين بخش از سوي صندوق بيمه كشاورزان
پرداخت ميشود .رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران با يادآوري
اين امر كه كشاورزان بايد محصوالت خود را بيمه كنند ،تصريح كرد:
 ۱۵۸ميليارد تومان تسهيالت بالعوض و  ۴۵۰ميليارد تومان تسهيالت
ارزانقيمت چهاردرصدي براي جبران خسارت به بخش كشاورزي
تخصيص داده شده است .وي افزود :پنج بانك عامل براي ارائه تسهيالت
در نظر گرفته شده و هر بانك  ۹۰ميليارد تومان تسهيالت قرضالحسنه
به كشاورزان خواهد داد كه تاكنون  ۷۹ميليارد تومان تسهيالت بالعوض
به كشاورزان آسيبديده پرداخت شده است .شهيديفر با بيان اينكه
مخلوطهاي رودخانهاي براثر سيالب وارد برخي اراضي و مزارع شده
است ،گفت :در حاضر  ۴۵دستگاه لودر ،گريدر و بيل مكانيكي مستقر
هستند تا براي آمادهسازي اراضي و كشت شالي بهکار گرفته شوند.
وي تصريح كرد :امسال مازندران با وجود بحران سيل و آسيبهايي
كه اين رخداد به بخش كشاورزي وارد كرد ،در توليد محصوالت دچار
كاهش نميشود.
امسال افزايش توليد مركبات در مازندران را شاهدیم
رئيس جهاد كشاورزي مازندران با اشاره به سيراب بودن اراضي كشاورزي
يادآور شد :اميد است امسال شاهد افزايش توليد مركبات نيز در مازندران
باشيم .وي با بيان اينكه كشاورزي مازندران در حال عبور از سنتي به
مدرنيته است ،گفت :مازندران ،بهعنوان قطب كشاورزي ،نقش مهمي در
تأمين امنيت غذايي دارد ،بهطوريكه  ۶۰۰هزار هكتار از اراضي سطح
زير كشت با احتساب كشت دوم به توليد محصوالت كشاورزي اختصاص
دارد .شهيديفر با اشاره به اينكه  ۸۵درصد خزانهگيري اراضي شاليزاري
انجام شده است ،گفت ۱۵ :درصد باقيمانده تا آخر هفته انجام خواهد شد.

توسعه سیستمهای نوين آبياري ميتواند افزایش توليد را در استانهای درگير خشكسالي رقم بزند
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پرهام پوررجب

هماكنون  ۱۸درصد از اراضي كشاورزي
خراسانجنوبي مجهز به سيستم آبياري نوين
است كه توسعه اين تكنولوژي ميتواند رونق
توليد را در اين استان درگير خشكسالي
رقم بزند .وقتي موضوع استفاده بهينه
از منابع آبي مطرح ميشود ،بسياري از
كارشناسان و صاحبنظران بيان ميدارند كه
در خراسان جنوبي بيشترين مصرف آب در
بخش كشاورزي است .كارشناسان معتقدند
اگر ميخواهيم تحولي در استفاده درست
از منابع آبي داشته باشيم بايد در بخش
كشاورزي گامهاي بزرگي برداشته شود .چند
سالي است كه بسياري از كشاورزان و فعاالن
بخش كشاورزي خراسانجنوبي با توجه به
فرهنگسازيهاي صورت گرفته و تسهيالت و
كمكهاي بالعوض جهاد كشاورزي از آبياري
سنتي فاصله گرفته و بهسمت آبياريهاي
نوين چون آبياري تحتفشار و آبياري كمفشار
رفتهاند .اما آنچه ديگر كشاورزان را به ادامه
اين راه تشويق ميكند تجربيات كساني است
كه از اين سيستم در سيراب كردن زمينهاي
خود استفاده كردند و البته حمايتهاي مستمر
دولتي نيز انگيزهها را دوچندان ميكند.
حجتاالسالم سيدعلي شريفي ازجمله
كشاورزان آرينشهر سالهاست از سيستم
آبياري نوين براي آبياري زمينهايي كه در آن
كشت كرده ،استفاده ميكند .وي بيان كرد:
چند سال قبل مصاحبهاي از يك كشاورز در
شمال كشور خواندم كه در يك هكتار  ۳۷تن
برنج برداشت كرد كه اين موضوع براي من
بسيار جالب توجه و شگفتانگيز بود .شريفي
ادامه داد :بعد از بررسيها و تحقيقات دريافتم
اگر زمينهاي كشت شده ،مجهز به سيستم
آبياري نوين باشد ،امكان افزايش توليد وجود
دارد و اين موضوع نخستين جرقه را براي
استفاده از سيستم آبياري نوين در ذهن من
به وجود آورد.
 ۸۰درصد هزينه تجهیز
به سيستم نوين آبياري پرداخت شد
وي كه از زمينهاي خود محصول زرشك
برداشت ميكند ،افزود :هزينه مجهز شدن
زمينهاي من به سيستم آبياري يكميليارد و
 ۲۰۰ميليون تومان شد كه حدود  ۸۰درصد آن
با كمك و ياري جهاد كشاورزي و  ۲۰درصد
آن را خود من پرداخت كردم .اين فعال بخش
كشاورزي خراسانجنوبي با بيان اينكه آبياري
به شيوه نوين كيفيت محصول را نيز افزايش
ميدهد ،گفت :مشكل كمبود آب در منطقه ما
جدي است و از اين نظر بايد مالكان زمينهاي
كشاورزي و مسئوالن تدبيري براي آب حوزه

كشاورزي بينديشند .وي يادآور شد :دولت
مصمم براي حمايت از كشاورزاني است كه قصد
دارند مزارع و زمينهاي خود را به شيوه آبياري
نوين سيراب كنند كه اين مهم فرصت بسيار
خوبي را براي كشاورزان ايجاد كرده است.
هزينه  ۱۲ميليون تومانی
براي مجهز كردن هر هكتار زمين
به سيستم آبياري تحت فشار
مهدي ميرزايي ،از ديگر فعاالن بخش كشاورزي
خراسانجنوبي است كه در سالهاي  ۹۵و
 ۹۶زمينهاي زراعي خود را مجهز به سيستم
آبياري نوين كرده است .وي در زمينه مزاياي
شيوه آبياري نوين گفت :با شيوه آبياري تحت
فشار به نيروي كار كمتري براي آبياري مزارع
نياز داريم و از جنبه ديگر در شيوه آبياري
نوين آب راحتتر در اختيار گياه و درخت
قرار ميگيرد .اين فعال حوزه كشاورزي اظهار
كرد :در شيوه آبياري سنتي بخشي از زمين
سيراب و بخش ديگري از زمين از آب كمتري
استفاده ميكرد؛ ولي در سيستم آبياري نوين
آب عادالنه همه بخشهاي زمين را سيراب
ميكند .ميرزايي كه در  ۴۰هكتار زمين زرشك،
پسته و عناب كشت ميكند ،بيان كرد :حدود
سهسال قبل براي مجهز کردن هر هكتار زمين
به سيستم آبياري نوين  ۱۲ميليون هزينه كردم
كه  70تا  80درصد هزينه آن با تسهيالت و
كمك بالعوض جهاد كشاورزي پرداخت شد.
وي يادآور شد :از زمانيكه از سيستم آبياري

نوين استفاده ميكنم كيفيت محصول توليدي
نيز افزايش پيدا كرده ،كه براي من بسيار
ارزشمند است.
  7هزار و  ۴۷هكتار از اراضي
به سيستم آبياري نوين مجهز شدند
محمدحسن غالمي ،مدير آب ،خاك و امور
فني و مهندسي سازمان جهاد كشاورزي
خراسانجنوبي ،نيز گفت :در سال  ۹۷حدود
هفتهزار و  ۴۷هكتار از اراضي كشاورزي
خراسانجنوبي مجهز به سيستم آبياري نوين
شدند .وي بيان كرد :همچنين در سال ۹۶
حدود هفتهزار و  ۲۹هكتار و در سال ۹۵
نيز یکهزار و  ۵۲۵هكتار از اراضي كشاورزي
خراسانجنوبي مجهز به سيستم آبياري نوين
شدند .مدير آب ،خاك و امور فني و مهندسي
سازمان جهاد كشاورزي خراسانجنوبي با اشاره
به اينكه  ۳۰هزار هكتار از اراضي براي آبياري
تحت فشار مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،ادامه
داد :در حال حاضر حدود  ۱۸درصد از اراضي
كشاورزي خراسانجنوبي تحت پوشش سيستم
آبياري نوين قرار دارند.
كمكهاي بالعوض به كشاورزان
در تجهیز به سیستمهای نوين آبياري
غالمي گفت :بهازاي تحت پوشش قرار گرفتن
هر هكتار به سيستم آبياري تحت فشار ۱۳
ميليون تومان و بهازاي قرار گرفتن هر هكتار
به سيستم آبياري كم فشار پنجميليون و ۸۰۰

هزار تومان از سوي دولت به كشاورزان كمك
بالعوض داده ميشود كه فرصت بسياري خوبي
براي رونق آبياري نوين است .مدير آب ،خاك و
امور فني و مهندسي سازمان جهاد كشاورزي
خراسانجنوبي با اشاره به اينكه استقبال
كشاورزان از سيستم آبياري كمفشار بيش از
سيستم آبياري تحت فشار بوده است ،اظهار
كرد :استفاده از سيستم آبياري نوين  ۲۵درصد
مصرف انرژي را كاهش ميدهد .غالمي با اشاره
به اينكه در طرح آبياري تحت فشار در هر
هكتار چهار هزار و  400مترمكعب صرفهجويي
در آب شده است ،يادآور شد :همچنين استفاده
از سيستم آبياري نوين تا  ۳۰درصد مصرف كود
و سم را كاهش داده و در نهايت راندمان توليد
را افزايش ميدهد.
قاين و سربيشه پيشتاز در ترویج
سيستمهای نوين آبياري
وي با اشاره به اينكه در خراسانجنوبي
شهرستانهاي قاين و سربيشه پيشتاز در بحث
آبياري نوين هستند ،اظهار كرد :علت اين امر را
بايد در كشتهاي انبوه در اين دو شهرستان
جستوجو كرد .هرچند بارندگيهاي اخير دل
مردم و بهويژه كشاورزان را شاد كرده است ،ولي
نبايد فراموش كرد كه در هيچ شرايطي نبايد
راههاي استفاده بهينه در مصرف آب را از نظر
دور داشت كه اين مسأله در يك استان كويري
چون خراسانجنوبي از اهميت بيشتري
برخوردار است.

كشاورزي فارس پس از سيل چه خواهد شد؟

بخش اعظمي از اشتغال در استان فارس را
ميتوان در حوزه كشاورزي و صنايع وابسته
به آن جست؛ زيرا ظرفيتهاي مختلف در اين
بخش ،اين استان را از ساير استانها متمايز
كرده؛ اما با سيلي كه آمد كشاورزي استان
به چه سمتي حركت خواهد كرد؟ به گفته
زمينشناسان افزايش بارندگي رويدادي
خوب براي منابع آبي زير زميني است؛
زيرا با افزايش ميزان روانابها شاهد تغذيه
سفرههاي زيرزميني هستيم؛ اما كشاورزان
هميشه باران را خوب نميدانند بهخصوص
زماني كه كمكم فصل برداشت در حال آغاز
شدن باشد .باران به همان اندازه كه منشأ خير
و بركت است ميتواند به همان اندازه نيز به
بخش كشاورزي ضرر و زيان وارد كند .البته
مقصود از زيان وارد شده به بخش كشاورزي
زياني است كه در كوتاهمدت به كشاورزان
وارد ميشود و اگر نگاهي كالن به اين موضوع
وجود داشته باشد قطعاً بارش باران سودمند
است .پنجم فروردين  98بود كه ميزان
بارندگي در استان فارس و بهخصوص شهر
شيراز بهگونهاي بود كه سيل در اين كالنشهر
جاري شد .شايد شهر شيراز توليدكننده انبوه
محصوالت كشاورزي نباشد؛ اما در شهرستان
شيراز شاهد هستيم كه زمينهاي كشاورزي
و باغهاي مختلفي وجود دارد كه توان توليد
زيادي در اين عرصه دارند .سيل در شيراز و
استان فارس خسارتهاي زيادي به پوشش
مراتع ،محصول باغها و زمينهاي كشاورزي
زد .خسارتهاي وارد شده تنها مختص
كشاورزان نيست؛ بلكه جامعه هم از اين
خسران متضرر خواهد شد.
جبران خسارتهاي سيل
سازمان جهاد كشاورزي در اطالعيهاي اعالم
كرد :بهمنظور جبران خسارات سيل مبلغ
پنجهزار ميليارد تومان تسهيالت ارزان قيمت

بانكي به كشاورزاني كه سيل به آنها خسارت
رسانده ،پرداخت خواهد شد .در اين اطالعيه
آمده است :بدهي ،معوقات و چك برگشتي
مانعي براي پرداخت اين خسارات نخواهد بود
و استانداريهاي ذيربط با معرفي كشاورزان
خسارتديده به وزارت جهاد كشاورزي روند
ارائه تسهيالت را رونق خواهند داد .در اين
اطالعيه افزوده شده است :واحدهاي زراعي
بهازاي هر هكتار مبلغ پنجميليون تومان و هر
هكتار از باغهاي خسارتديده نيز پنجميليون
تومان خسارت دريافت خواهند كرد .در ادامه
پرداخت خسارتهاي ناشي از سيل در ساير
بخشهاي كشاورزي نيز در اين اطالعيه آمده
است :در حوزه دامداري هر واحد كوچك
عشايري و روستايي كه خسارتديده است
مبلغ  10ميليون تومان و هر كلني زنبورعسل
نيز  250هزار تومان خسارت دريافت خواهند
كرد .در اين اطالعيه درباره واحدهايي
كه كام ً
ال از بين رفتهاند ،گفته شده :پس
از بررسيهاي ميداني و تصويب قرارگاه
بازسازي و نوسازي نسبت به نوسازي و مرمت
اين واحدها اقدامات الزم انجام ميگيرد ،البته
تسهيالتي كه به كشاورزان پرداخت ميشود

در قالب پوشش واحدهاي خسارتديده و با
ضمانت است .حال كه ميزان و نحوه پرداخت
خسارت به واحدهاي آسيب ديده مشخص
شد بايد ديد كه نبود اين واحدها در سال
زراعي جاري چه تأثيري بر كشاورزي خواهد
داشت و بارندگيهاي اخير در استان نيز چه
نكات مثبتي به همراه داشته است؟
بارندگي به افزايش  30درصدي
توليدات كشاورزي منجر ميشود
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد
كشاورزي فارس گفت :در سال زراعي پيشرو
انتظار اين است كه با افزايش بارندگيهاي
استان در حوزه توليدات غالت و كلزا شاهد
افزايش توليد  30درصدي در استان باشيم.
حسين پژمان اضافه كرد :مهمترين مزيتي
كه بارانهاي سال زراعي جاري بههمراه
دارد اين است كه كشتهاي آبي در استان
فارس نزديك به  20درصد افزايش توليد
خواهند داشت و دركشتهاي ديم نيز شاهد
افزايش محصوالت خواهيم بود .وي بيان كرد:
بيش از  140هزار هكتار از اراضي استان به
كشت گندم ديم اختصاص يافته است و 70

هزار هكتار نيز از اراضي استان به كشت جو
اختصاص يافت و اين دو كشت كام ً
ال به باران
وابستهاند و با افزايش ميزان بارندگي شاهد
افزايش برداشت اين محصوالت نيز خواهيم
بود .پژمان عنوان كرد :در شرايطي كه استان
فارس با خشكسالي مقابله ميكرد كشاورزان
فارس توانسته بودند بالغبر  900هزار تن گندم
برداشت كنند ،حال كه شرايط آب در استان
تغيير كرده انتظار اين است كه در سال زراعي
جديد بيش از يكميليون و  350هزار تن
گندم در فارس برداشت شود كه اين مهم يكي
از مزيتهاي بارز افزايش بارندگي در فارس
است .او با بيان اينكه نزديك به دو برابر حجم
سد درودزن آب در حوزه كشاورزي پس از
باران صرفهجويي شده است ،گفت :آب بيش
از  80درصد محصوالت زراعي و باغي فارس
از طريق چاه تأمين ميشود ،از اين رو پس از
بارندگيهاي اخير در استان شاهد صرفهجويي
يكميليارد و  400ميليون مترمكعبی آب در
استان هستيم .به عقيده معاون بهبود توليدات
گياهي سازمان جهاد كشاورزي فارس با اين
ميزان صرفهجويي در مصرف آب امكان كشت
طي دو مرحلهاي در استان فارس ايجاد شده
است .پژمان حفظ گونههاي مختلف گياهي
را يكي ديگر از مزيتهاي بارندگي در فارس
عنوان كرد .وي درباره خسارتهايي كه
بارندگي به كشاورزي در فارس زده است،
گفت :بيماريهاي برگي در سالهايي كه
ميزان بارندگي افزايش مييابد روند صعودي
دارد و عالوهبر بيماريهاي برگي شاهد برخي
از بيماريها در گندم و جو خواهيم بود .معاون
بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي
فارس گفت :مديريت مزارع و پايش منابع
طبيعي استان بايد افزايش يابد تا شاهد از
بين رفتن محصول مزارع استان نباشيم و اگر
مديريت نشود خسارتهاي جبرانناپذيري
ايجاد خواهد كرد.

سرمازدگیمحصوالتباغیدرزنجانمشاهدهنشد

بهنام اوجاقلو ،مدیر باغبانی سازمان جهاد
کشاورزی استان زنجان ،گفت :براساس
افت دما نمیتوان ادعا کرد که سرما بر
محصوالت باغی استان خسارت وارد کرده
باشد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا،
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان
زنجان اظهار داشت :باید طی روزهای آینده
که افت دما ادامه دارد ،این مهم در باغهای

استان مورد بررسی قرار گیرد .اوجاقلو
یادآوری کرد :درحالحاضر در اغلب مناطق
استان درختان میوه شکوفه ندادهاند .وی
خاطرنشان کرد :استان زنجان  67هزار
هکتار باغ دارد که از این میزان حدود 58
هزار هکتار آن بارده است .سال گذشته (،)97
سرمای دیررس بهاره پایان فروردین به 288
هزار تن محصول باغی این استان  30تا 100

درصد در  41هزار و  300هکتار خسارت
زد .سرمای دیررس بهاره به محصوالت
باغی استان زنجان در شهرستانهای ابهر،
خرمدره ،سلطانیه ،خدابنده ،زنجان ،ایجرود،
طارم و ماهنشان ششهزار و  900میلیارد
ریال خسارت وارد کرد .سطح خسارت ناشی
از سرما در باغهای استان  41هزار و 300
هکتار بود که بیشترین خسارت سرما در

باغهای انگور به میزان 13هزار هکتار ثبت
شد .در سال  96نیز سطح سرمازدگی
باغهای استان  38هزار و  359هکتار بود
که طبق برآوردهای انجام گرفته  500هزار
تن محصول باید تولید میشد که  20درصد
آن معادل  109هزار و  576تن محصول به
ارزش  293میلیارد تومان بهدلیل سرمازدگی
از بین رفت.
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مديركل حفظ نباتات جهاد كشاورزي استان يزد:

وضعيتهجومملخها
دريزدنگرانكنندهنيست

مديركل حفظ نباتات جهاد كشاورزي استان يزد با بيان اينكه
وضعيت نگرانكنندهاي درباره هجوم ملخها در يزد وجود ندارد ،بر
لزوم اطالعرساني بهموقع بهرهبرداران در صورت مشاهده جمعيت
اوليه ملخها تأكيد كرد .بهگزارش «سبزیه» بهنقل از ایسنا ،مرتضي
فتاحي اردكاني با بيان اينكه در يزد هيچگونه وضعيت نگرانكنندهاي
درباره هجوم ملخها وجود ندارد ،اظهار كرد :درصورت ظهور جمعيت
ملخها ،تجهيزات ،ادوات و سموم كافي براي مقابله با آنها وجود
دارد .وي افزود :ريزش ملخها در شش استان كشور كه عمدتاً در
نواحي منابع طبيعي قرار داشته ،رخ داده است و كمتر به مزارع و
باغات هجوم آوردهاند ،ولي بااينحال ،به فعاليت متوليان مربوطه در
مبارزه با ملخها منجر شده است .اين مسئول با بيان اينكه مشاهده
ملخها در برخي از استانها و شهرهاي هممرز به آمادگي بيشازپيش
استان براي مقابله با اين آفت منجر شده است ،تصريح كرد :با اعالم
شبكههاي مراقبت و پيشآگاهيهاي الزم ،اكيپهاي مبارزه آماده
مقابله در قالب اقدامات دفاعي الزم هستند .مديركل حفظ نباتات
جهاد كشاورزي استان با اشاره به ضرورت اطالعرساني بهموقع
بهرهبرداران درصورت مشاهده جمعيت ملخها ،بيان كرد :جمعيت
نوظهور اوليه در اغلب مواقع ،جمعيت بسيار كمتري از ملخها را نسبت
به جمعيت اصلي آنها دربردارد ،لذا مقابله اوليه با آنها از اهميت
بااليي برخوردار است .فتاحي خاطرنشان كرد :به همين منظور نيز
از بهرهبرداران تقاضا داريم تا درصورت مشاهده ملخها به جهاد
كشاورزي هر منطقه اطالعرساني كنند.

ن آلوده به ملخ
 20هزار هكتار كانو 
در بوشهر شناسايي شد

مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر گفت:
تمامي كانونهاي آلوده به پورههاي ملخ صحرايي در اين استان كه
بيش از  20هزار هكتار است ،سمپاشي ميشود .بهگزارش «سبزینه»
بهنقل از ایرنا ،احمد سبحاني در بازديد فرماندار گناوه از كانونهاي
شناساييشده آلوده به پورههاي ملخ افزود :دور دوم عمليات كنترل و
مبارزه با پورههاي ملخ از  30فروردين امسال در نقاط آلوده چندين
شهرستان استان بوشهر آغاز شده است .وي اظهار داشت :از بهمن
سال  97كه دستههاي ملخ صحرايي از عربستان سعودي وارد كشور
ازجمله چندين شهرستان استان بوشهر شد ،بالفاصله عمليات
رديابي و ديدهباني توسط اين سازمان انجام و تاكنون در سطح دوهزار
هكتار سمپاشي زميني و هوايي انجام شده است .سبحاني گفت :در
اين ارتباط پس از كانونكوبي مناطق آلوده ،عمليات رديابي و پايش
براي تعيين زمان خروج پورهها در بيشتر كانونهاي استان بوشهر
انجام شد و خروج آنها اتفاق افتاده است .فرماندار گناوه گفت :از
زمان ورود ملخها به اين شهرستان مديريت بحران با اتخاذ تدابير
و تمهيدات الزم برای مبارزه با اين آفت را شروع و كانونهاي آلوده
به پورههاي ملخ نيز شناسايي شد .سيدعلي پاكنژاد افزود :عمليات
مبارزه با ملخ و پورهها در مناطق روستايي شول ،چشمه ،چاهشور و
بينك در دستور كار قرار گرفته و دردست اجراست .وي گفت :سطوح
نهايي مبارزه با ملخهاي صحرايي در سطح اين شهرستان پس از
عمليات كنترل اطالعرساني خواهد شد .فرماندار گناوه اظهار داشت:
دستگاههاي مرتبط اجرايي اين شهرستان ازجمله منابع طبيعي و
محيطزيست با داير كردن گشت سيار براي شناسايي نقاط آلوده
به پورههاي ملخ همكاري الزم را داشته باشند .شهرستان گناوه در
شمال استان بوشهر قرار دارد.
مدير حفظ نباتات جهاد كشاورزي فارس:

ملخهاي مرده را نخريد

مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي استان فارس با تأكيد
بر اينكه مردم از خريد ملخهاي مرده خودداري كنند ،گفت :اين
ملخها پس از سمپاشي از بين رفتهاند و ناقل سمومي هستند كه
براي امحاي آنها استفاده شده است .بهگزارش «سبزینه» بهنقل
از ایرنا ،حسين دبيري افزود :درصورتيكه انسان اينگونه ملخها
را مصرف کند ،مسموميت فرد را در پي دارد .وي اظهار داشت :از
حدود سه ماه قبل كه نخستين نشانههاي ملخ صحرايي (دريايي)
در استان فارس مشاهده شد ،تمهيدات الزم براي مقابله با اين
آفت كشاورزي در نظر گرفته شد و بيش از يكهزار و  500هكتار
از اراضي فارس سمپاشي شد .مدير حفظ نباتات سازمان جهاد
كشاورزي استان فارس ادامه داد :همچنين بيش از  15هزار
هكتار از اراضي شهرستانهاي المرد ،الر و داراب سمپاشي و رصد
شدهاند و همين اقدام باعث کنترل اين آفت در اين شهرستانها
شده است .دبير افزود :ساير شهرستانهاي استان فارس هم كه
احتمال هجوم ملخ به آنها وجود دارد ،بيش از  10روز است
كه در آمادهباش هستند .وي بيان كرد :همچنين براي مبارزه با
ملخهاي صحرايي ،سم رايگان در اختيار كشاورزان قرار ميگيرد
و عالوهبراين سمپاشي توسط نيروهاي متخصص سازمان جهاد
كشاورزي فارس تا ازبينرفتن ملخهاي مهاجم ادامه دارد .بنا به
گفته حامد عبداللهي ،رئيس انجمن معرفي و حفظ آثار و بناهاي
تاريخي شهرستان گراش ،در جنوب استان فارس ،در روزهاي اخير
عدهاي در اين شهرستان مبادرت به فروش ملخ سرخشده بهازاي
هر كيلو  400تا  600هزار ريال كردهاند.
سمپاشي روزانه بيش از  200هكتار از اراضي فارس
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي فارس نيز
گفت :روزانه بيش از  200هكتار از اراضي اين استان براي مقابله
با آفت ملخ صحرايي (دريايي) سمپاشي ميشود .حسين پژمان
افزود :بيش از  15هزار هكتار از اراضي فارس رصد و پايش شدهاند،
بااينحال اگر در هر منطقه  50تا  60ملخ در هر مترمربع مشاهده
شد بايد مبارزه با اين آفت در دستور كار قرار گيرد ،ازاينرو به
شماري از شهرستانهاي فارس ازجمله فراشبند ،زريندشت و
كازرون هشدارهايي براي مقابله با ملخ داده شده است .معاون بهبود
توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي فارس گفت :اين آفت مضر
براي محصوالت كشاورزي از بهمنماه  97در شهرستانهاي المرد
و ُمهر رصد و پيشبيني شد كه در فروردين  98شاهد ورود موج
جديدي از اين ملخها به استان باشيم كه اين پيشبيني درست بود.
پژمان ادامه داد :تاكنون بيش از يكهزار و  500هكتار از اراضي
منابع طبيعي استان فارس براي مقابله با اين آفت سمپاشي شده و
باغها و زمينهاي زراعي اين استان نيز از هجوم ملخهاي صحرايي
در امان ماندهاند .وي اضافه كرد :پس از ورود ملخهاي صحرايي به
استان فارس ،شاهد كندي در حركت اين آفت كشاورزي هستيم كه
ميتوان علت آن را افزايش ميزان بازندگيها در اين استان دانست.
بهگفته پژمان ،همچنان رصد و پايش مزارع و اراضي كشاورزي استان
فارس بهويژه در شهرستانهاي الر ،المرد و داراب در حال انجام
است .وي ،درمورد تمهيداتي كه براي مبارزه با اين آفت در نظر
گرفته شده ،اظهار داشت :افزون بر اينكه دو آمادگاه براي مقابله
سريع با ملخهاي صحرايي در اين استان فعال هستند 10 ،دستگاه
سمپاش و دو هواپيماي سمپاش در فارس به اين كار اختصاص داده
شده تا در صورت مشاهده ملخ صحرايي در اراضي فارس ،مبادرت به
كانونكوبي آنها شود .ملخهاي زردرنگ صحرايي (دريايي) ،گروهي
از ملخهاي پرنده هستند كه بزرگي آنها حدودا ً به 15سانتيمتر
ميرسد و در زمره مضرترين حشرات هستند.

