محمد حر ،كشاورز نمونه اصفهاني خبر داد

كاهش 70درصدي ميزانآب
و افزايش  30درصدي
محصولباآبياريباراني
كشاورز نمونه اصفهاني پرورش آبزي در استخر
بزرگ جمعآوري آب كشاورزي و توليد یکصد
تن گوشت ماهی قزلآال ارگانيك بدون استفاده
از كود شيميايي را دليل افزايش ميزان توليد
محصول و كاهش مصرف آب عنوان كرد.
محمد حر كشاورز نمونه اصفهاني كه در زمينه
كاشت انواع محصوالت كشاورزي فعال است و
موفق به كسب عنوان نمونه ملي در حوزه توليد
سيبزميني ،ذرت علوفهای و جو ،آبياري باراني
شده در گفتوگو با سبزينه در اين خصوص اظهار
كرد :استفاده از آبياري كالسيك باراني و توليد
محصوالت ارگانيك مهمترين دليل گزينش من
از سوي وزارت جهاد كشاورزي به عنوان كشاورز
نمونه ملي است.
اين توليدكننده برتر محصوالت كشاورزي به
خشكساليهاي اخير استان اصفهان و خشك

شدن بخش زيادي از مزارع شرق اين استان
اشاره كرد و گفت :مشكل كم آبي استان
اصفهان به دليل ضعف مديريت بخش آب اين
استان است كه خسارات بزرگي را به بخش
كشاورزي تحميل كرده است.

کاهش هزینههای آبیاری

وي با اشاره به داشتن  4چاه عميق كشاورزي در
مزارع و باغات  60هكتاري خود تصريح كرد5 :
هكتار از اين مزارع به صورت باراني و  55هكتار
مابقي نيز به صورت قطرهاي آبياري ميشوند و
مقدار نیم هکتار در منطقه اشکاوند به صورت
آزمایشگاهی فعالیت داریم كه نيمي از هزينه
راهاندازي شيوههاي نوين آبياري در اين مزارع را
سازمان جهاد كشاورزي استان به صورت بالعوض
و نيمي ديگر را بانك كشاورزي با سود تسهيالت

 23درصدي تامين شده است كه امسال سود اين
تسهيالت به  18درصد كاهش يافته است ولي وام
وي همچنان با سود  23درصد محاسبه ميشود
كه از ميزان سوددهي كسب و كار كشاورزي
كاسته است .با اين حال به دليل استفاده از آبياري
نوين ،توانسته است هزينههاي باالي آبياري غرق
آبي و همچنين ميزان باالي مصرف آب در روش

حسين شيردل ،مديرعامل شركت تعاوني طالي تازه كند مطرح كرد

مكانيزاسيون راهيبراي افزايشراندمانتوليد
مديرعامل شركت تعاوني
طالي تازه كند كه در زمينه
ارائه خدمات مكانيزاسيون
كشاورزي در سي و يكمين
دوره تجليل از كشاورزان
نمونه موفق به كسب عنوان
برتر در اين حوزه شده است فعاليت كشاورزي
خود را از سال  87و با تشكيل شركت تعاوني
و با هدف ارائه خدمات نوين كشاورزي در
شهرستان پارسآباد استان اردبيل آغاز كرده
است .حسين شيردل در گفتوگو با سبزينه در

36

تشريح روند انتخاب عنوان نمونه كشاورزي در
بخش مكانيزاسيون گفت :براي بهبود و توسعه
كشاورزي منطقه با همكاري كشاورزان و اعضاي
تعاوني نسبت به خريد ماشينآالت توليد داخل
اقدام شد كه اين موضوع ضمن افزايش راندمان
توليد توسعه و بهبود عملكرد ماشينآالت داخلي
را نيز به همراه خواهد داشت .وی همچنین به
ديگر اقدامات صورت گرفته از سوي اين تعاوني
همچون اطالعرساني دقيق زمان سم و كوددهي
به كشاورزان اشاره و خاطرنشان کرد :به كارگيري
دانش نوين كشاورزي به افزايش توليد منجر

ميشود كه در اين راستا تعاوني طالي تازهكند
با بهرهگيري از دانش فني و نوين كشاورزي
اطالعات مورد نياز جهت كود دهي و سمپاشي
و همچنين نحوه مبارزه با آفات ،علفهاي هرز
وزمان دقيق برداشت را به كشاورزان اطالع داده
تا ضمن افزايش توليد از زيان ناشي از آفات و
بيماريهاي نيز جلوگيري شود.

تغییر رویکرد از سنتی به مدرن

اين فعال حوزه كشاورزي در ادامه بهرهگيري از
نيروهاي جوان و د انش آموختگان كشاورزي

