کشاورزی در دولت تدبیر و امید

محمدعلي طهماسبي معاون باغباني وزير جهاد كشاورزي خبر داد:

ايجاد  48هزار هكتار گلخانه
در سراسر كشور تا سال 1404
محمدعلي طهماسبي معاون باغباني
وزير كشاورزي با بيان اينكه بر اساس
برنامهريزيهاي انجام شده تا افق
 1404در نظر داريم  48هزار هكتار
گلخانه در سراسر كشور ايجاد كنيم
اظهار كرد :يكي از دستاوردهاي
مهم اين اقدام صرفي جويي در
مصرف آب است كه با توجه به
ايجاد چنين ظرفيتي توليدكنندگان
نهال ميتوانند بر آن تمركز كرده و
تشكلهاي خود را ايجاد كنند.
محمدعلي طهماسبي در گفتوگو با سبزينه در ارتباط
با برنامه ايجاد باغهاي مادري كه در دست اقدام است
گفت :يكي از كمبودها در عرصه توليد نهال و نشاء
ايجاد انجمنهاي فعال در اين عرصه است اين در
حالي است كه بايد فعاالن در اين عرصه همچون عرصه
كشت بافت ،اقدام به راهاندازي انجمنهاي خود كنند.
طهماسبي با اشاره به برنامههاي ششم توسعه در اين
باره عنوان كرد :يكي از الزامات در برنامه ششم توسعه
ايجاد  500هزار هكتار باغ مثمر و گياهان دارويي در
اراضي باغي است كه باالي  400ميلي متر بارندگي
دارد و يكي ديگر از الزامات ايجاد باغ كه سرمايه اصلي
آن نهال است ،مديريت باغ ،هزينه ،آب و آبياري ،آفات
و بيماريها است كه تمام آنها به نهالي برميگردد كه
براي ايجاد باغ انتخاب ميكنيم.
او با بيان اينكه ايجاد مزارع بازار خوب و مطمئني در
كشور براي توليدكنندگان فراهم ميكند ،يادآور شد:
اين بازار داخلي بسيار وسيع است كه براي رونق آن نياز
به تقويت تشكلهاي مختلف است .همچنين سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور متعهد شده در
حدود  17-16مزرعه گياهان دارويي در عرصههاي
منابع طبيعي با مشاركت جوامع محلي ايجاد كند.
او در ادامه اين گفتوگو اقتصادي بودن يك باغ را
به هزينهها و درآمدها مرتبط دانست و خاطرنشان
كرد :از سالها پيش برنامه ساماندهي در حوزه نهال
و نهالستانها مدنظر بود كه مهمترين برنامه مجوزدار
كردن نهالستانها است و نيز با بررسيهاي به عمل
آمده براي استفاده بهتر از آب جمعآوري شده در پشت

سدها ،حدود  100هزار هكتار باغ آبي در آيندهاي
نزديك ايجاد ميشود.
به بيان طهماسبي در كشور يك هزارو صد نهالستان
مجوزدار در حال فعاليت هستند و بايد از توليد حتي
يك نهال بدون مجوز جلوگيري كرد زيرا با توليد نهال
بدون مجوز و بيمار سرمايه اصلي توليدكننده به خطر
ميافتد.
معاون باغباني وزير كشاورزي يكي از الگوهاي موفق
در توليد نهال شناسهدار را استان خراسان جنوبي
در كشور يك هزارو صد
دانست و گفت :در اين استان عرضه و حمل و نقل
نهالستان مجوزدار در حال
فعاليت هستند و بايد از توليد نهالهاي بدون مجوز بر اساس دستور مراجع قضايي
جرم است به همين لحاظ توليدكنندگان در اين
حتي يك نهال بدون مجوز
استان از لحاظ دريافت نهال سالم خاطري جمع دارند
جلوگيري كرد زيرا با توليد
اين مقام مسئول به  10هزار هكتار گلخانه در كشور
نهال بدون مجوز و بيمار
اشاره كرد و گفت :از اين ميزان  2200هكتار به گشت
به
كننده
سرمايه اصلي توليد
گل و گياهان زينتي و مابقي به كشت سبزي و صيفي
خطر ميافتد
اختصاص دارد.

کشاورزی؛ پیشگام اقدام و عمل در
اقتصادمقاومتی
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