ویژهنامه سیویکمین دوره انتخاب و معرفی نمونههای ملی بخش کشاورزی
از مهمترین شاخص های این رشته است .ضمن این که در
بخش انتخاب واحد دامی سبک برتر و تولید گوسفند باشتی
نیز بهبود عملکرد تولید ،افزایش بهره وری ،رعایت بهداشت،
رعیات مصالح زیست محیطی دراستفاده از مراتع عمومی و
ملی ،استفاده از گوسفندان اصالح نژاد شده و افزایش میزان
تولید مهمترین شاخصها بودهاند.

استاندارهای انتخاب زنبورداری

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به استانداردهای انتخاب
واحد زنبورداری نمونه ملی گفت :این رشته فرابخشی است و از
آنجایی که یکی از شاخص های انتخاب زنبوردار برتر ،افزایش
میزان گرده افشانی در باغات میزبان کندوها بوده ،کارشناسان
باغی نیز درانتخاب زنبوردار نمونه اظهارنظر کردهاند با این
حال افزایش تولید عسل ،استفاده از ملکه های مادر اصالح
نژاد شده ،جمعیت زنبوران قوی و سازگار با هر اقلیم ،تنوع در
تولیدات خود به شکل عسل ،موم و گرده و نهایتا بهره وری باال
از مهمترین شاخصهای انتخاب زنبوردار نمونه ملی است.
وی درباره علل انتخاب کارخانه برتر خوراک دام تصریح کرد:
کارخانه یا شرکتی که از تکنولوژی روز دنیا ،ماشینآالت مدرن،
مصرف پایینتر انرژی و افزایش کمیت تولیدات خود همراه با
افزایش کیفیت را در دستور کار خود داشته است ،به عنوان
کارخانه نمونه ملی در رشته خوراک دام انتخاب شده است.
همچنین بخش مهمی از این شاخصها به همراه شاخصهایی
دیگر چون استفاده از مواد اولیه مرغوب ،افزایش ظرفیت تولید
و رعایت بهداشت محیط در انتخاب کارخانه نمونه ملی در رشته
خوراک طیور استفاده شد؛ اهمیت این رشته به دلیل جمعیت
باالی طیور کشور نسبت به جمعیت دام است.

افزودن رشته نوغانداری برای اولین بار

رکنی در ادامه به رشته نوغانداری در انتخاب نمونه های ملی
از سوی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی
نیز اشاره و خاطرنشان کرد :امسال برای نخستین بار رشته
نوغانداری افزوده شد که در انتخاب نوغاندار برتر شاخصهایی
جون میزان تولید نوغان ،میزان پرورش کرم ابریشم ،حجم
فرآوری پیله ها و تولید نخ ابریشم و اشغالزایی مشاغل خانگی
مرتبط با صنعت نوغانداری مد نظر کارشناسان بوده است .ضمن
این که با حمایت از مرکز تحقیقات ابریشم در استان گیالن،
به توسعه این فعالیت درآمدزا در سایر استانها پرداختیم که
با استقبال خوبی از سوی روستاییان بويژه زنان سرپرست
خانوار روبه رو شد .وی با بیان اینکه واحدهای نمونه ملی در
دو رشته مرغ گوشتی و تخم گذار نیز انتخاب شدهاند ،ادامه
داد :ساالنه  2میلیون تن انواع مرغ گوشتی و تخم گذار در
کشور تولید می شود که مهمترین مسأله در این رشته افزایش
رقابت میان واحدهای تولیدی و مرغداریهاست؛ به همین دلیل
شاخصهایی چون کاهش دوره پرورش مرغ ،کاهش تلفات،
افزایش تولید گوشت و تخم مرغ ،استفاده کمتر از آنتی بیوتیک،
رعایت بهداشت محیط ،استفاده از مرغ های اصالح نژاد شده،
تولید سرانه هر قطعه مرغ زنده (اعم از گوشت یا تخم مرغ) و
استفاده از اتوماسیون در سیستم تغذیه طیور از استانداردهای
اصلی انتخاب واحدهای برتر مرغداری بوده است.

برنام هريزي مدون
درپستجليلقرارنگيرد
بابککالني*

آيين تجليل از کشاورزان نمونه در
حوزههاي مختلف کشاورزي و دامي
در حالي سي و يکمين دوره خود
را پشت سر ميگذارد که در سال
زراعي  95کشاورزان و فعاالن اين
حوزه با اتکا به شرایط مناسب اقليمي
و همچنين برخي از حمايتهاي
دولتي به ويژه در بخش گندم
توانستند پيشبيني توليد 120
ميليون تني محصوالت کشاورزي
را محقق کنند .اين موضوع از آن
جهت حائز اهميت است که همواره
از کشاورزي به عنوان محور توسعه
اقتصادي نام برده شده و تأثيرات
آن را در سال جاري با خودکفايي
گندم و مثبت شدن تراز تجاري
کشاورزي شاهد هستيم؛ اما با وجود
اهميت توسعه کشاورزي و توجه
ويژه دولت به اين بخش متأسفانه
آنچه تاکنون از ديد متوليان دولتي
مغفول مانده کشاورزان و فعاالني
هستند که تنها سرمايه آنها توليد
است؛ توليدي که گاه به جهت نبود
برنامهريزي مدون و عدم آگاهي و
آموزش کافي در برخي از مواقع به
جاي تأمين معيشت و بهبود روند
زندگي همچون بختک و کابوسي
خواب کشاورزان را آشفته کرده

و در برخي از مواقع شاهد نابودي
اين قشر هستيم .البته مشکالتي
که بعضاً در برخي از مناطق و
استانهاي کشور براي کشاورزان
به وجود ميآيد ،منافاتي با تجليل
از کشاورزاني که با اتکا بر پشتکار و
استفاده از دانش توانستهاند توليدات
خود را افزايش دهند ندارد و قطعاً
با تشويق اين گروه انگيزه بيشتری
براي ساير فعاالن فراهم خواهد شد.
اما توجه ويژه به کشاورزاني که توليد
بر وفق مراد آنها نبوده نيز نبايد در
پس آيين تجليل قرار گیرد .الزام در
برنامهريزي مدون براي ايجاد الگوي
کشت جامع در کشور از اولويتهايي
است که در صورت اجرا ميتواند
خيل عظيم کشاورزان نمونه را در
کشور رقم زند.
*مديرمسئول روزنامه سبزينه

ضمیمه کشاورزی روزنامه سبزینه
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