محمدعلي باغستاني رئيس سازمان حفظ نباتات کشور مطرح کرد:

تالش برای حذف سموم پرخطر
محمدعلي باغستاني ،رئيس سازمان حفظ نباتات
کشور ،فعاليت اين سازمان را بر کيفيت ،ميزان
توليد و سالمت محصول توليدي کشاورزان اثرگذار
دانست و تأکيد کرد :اين سه هدف در تأمين امنيت
غذايي کشور تأثيرگذار است و اگر آفات را به موقع
در کشور مديريت نکنيم ،دچار خسارتهاي فراواني
ميشويم ،زيرا بر اساس آمارهاي جهاني  40درصد
غذاي توليدي توسط آفات از بين ميرود ،بهطوريکه
برخي از آفات خسارت  100درصدي دارند.

محمدعلي باغستاني در گفتوگو با «سبزينه» با
بيان اين که تالش بر اين بوده است که سموم
پرخطر از سبد سمي کشور حذف شود ،گفت:
طي دو سال گذشته  ۲۰قلم از سموم پرمخاطره
از سبد سمي کشور حذف شد ه و در همين راستا
براي پيشگيري از قاچاق و واردات رسمي سموم
استاندارد بنا داريم تا تعرفه واردات سموم کمخطر
را صفر و سموم متوسط خطر را  ۱۵و سموم
پرخطر را نیز بيشتر از  20درصد در نظر بگيريم.
به گفته باغستاني ،هر فردي که بخواهد در عرصه
توليد يا واردات سم وارد شود ،ملزم به ثبت
حداقل يک سم کمخطر است.
او با اشاره به اين که در سال زراعي گذشته
براي نخستينبار در  ۱۰۸هزار هکتار از اراضي
کشاورزي مناطق شرقي کشور با آفت ملخ
آسيايي روبهرو شديم ،عنوان کرد :با اقدامات
سريع و بهموقع توانستيم طي حدود  7تا 10
روز آن را کنترل کنيم و خسارت را به حداقل
برسانيم.
رئيس سازمان حفظ نباتات کشور به بحث
مبارزه با جوندگان پرداخت و خاطرنشان کرد:
سال گذشته در سطح  ۲۵۰هزار هکتار مبارزه
با جوندگان صورت گرفت .همچنین  ۲۳ميليون
هکتار از سطح اراضي زراعي و باغي کشور تحت
پوشش عمليات مبارزه با آفات قرار گرفت که در
اين زمينه پنج ميليون و  ۲۰۰هزار هکتار مبارزه
با آفات ،يک ميليون و  ۸۰۰هزار هکتار مبارزه
با بيماريها و شش ميليون و  ۶۰۰هزار هکتار
مبارزه با علفهاي هرز بوده است.
باغستاني افزود :سال زراعي گذشته براي مبارزه
با سن غالت در سطح  ۸۰۰هزار هکتار پيشبيني
شده بود که با انجام برنامههاي پيشآگاهي
سطح مبارزه به  ۷۰هزار هکتار کاهش يافت و
به همین سبب در مصرف حدود  ۷۳۰هزار ليتر

20

سم صرفهجويي شد .او با بيان اين که ميانگين
سنزدگي در سال  1395کمتر از نيم درصد بوده
است ،گفت :اين مهم يکي از مسائل موثر در
افزايش توليد گندم در کشور بود.
به گفته اين مقام مسئول در سال زراعي جاري
در سطح  ۴۱۸هزار هکتار مبارزه با علفهاي
هرز در  ۱۰استان گرمسيري انجام شده و
پيشبيني ميشود در سطح حدود سه ميليون
و  500هزار هکتار نیز با علفهاي هرز گندم
مبارزه شود.
باغستانی با بيان اعمال ضوابط قرنطينهاي ادامه
داد :در سطح دو ميليون و  ۲۰۰هزار هکتار مبارزه
با سن گندم خواهيم داشت .بيش از  ۲۰۰آفت
قرنطينهاي وجود دارد که بايد مراقب باشيم اين
آفات وارد کشورمان نشود که بر همين اساس بر
روی حدود  ۱۵ميليون تن محمولههاي وارداتي
ضوابط قرنطينهاي اعمال کردیم.
ی تسهيل و روانسازي فرآيند صادرات با
و
راهاندازي سامانه قرنطينه را از ديگر اقدامات اين
سازمان عنوان کرد و افزود :کشور روسيه اصرار به
مشخصشدن اصالت کاالهاي صادراتي ايراني به
اين کشور داشت و به همين دليل سامانه قرنطينه
در سازمان حفظ نباتات راهاندازي شد.
اين مقام مسئول به  75هزار فقره گواهي
بهداشتی که صادر شده است اشاره کرد و گفت:
مبارزه با آفت قرنطينهاي در سطح حدود  ۷۲هزار
هکتار و همچنين رديابي و مبارزه با بيماريهاي
قرنطينهاي در سطح  ۴۶۰هزار هکتار انجام شده
است.
او با تأکيد بر اين که مناطق جنوب و جنوب شرقي
کانون ملخهاي صحرايي هستند ،گفت :سازمان
خواربار و کشاورزي ملل متحد احتمال طغيان
و هجوم ملخها را هشدار داده و تمام تالش خود
را براي حفظ امنيت غذايي مردم کرد ه است؛

اما براي غلبه بر شرايط به وجود آمده نيازمند
همکاري ساير ارگانهاي دولتي هستيم.
باغستانی افزود :ملخهاي مهاجر از غرب درياي
سرخ شروع به حرکت کردهاند ،سپس وارد
عربستان شده و در حال حاضر به يمن رسيدهاند
و بر اساس اطالعات فائو بعد از اين کشور وارد
عمان میشوند و از آنجا به مناطق جنوبي کشور
ما ميرسند .اعتباري که ساالنه سازمان بحران
براي مبارزه با ملخ اختصاص ميدهد حدود چهار
تا پنج ميليارد تومان است؛ اما امسال با توجه به
شرايط ويژهاي که به وجود آمده ،به دو تا سه
ميليارد تومان اعتبار بيشتر نياز است.
او به کيفيت سموم توليدي در داخل و ميزان
اثربخشي آنها پرداخت و تصريح کرد :در سبد
سم کشور سموم پرخطر نداريم و سمومي که
عمدتاً براي از بين بردن جوندگاني مانند موش
استفاده ميشود ،مستقيم روبهروي گياه مصرف
نميشود و حتي هيئت نظارت بر سموم هم براي
معرفي هر سم جديد نسبت به ميزان سرطانزايي
بسيار حساس است و اگر در ردههاي پرخطر قرار
داشته باشد ،آن را تأييد نميکنيم.
باغستانی با اشاره به وضعيت مناسب
بارندگيها در جنوب و جنوب شرق کشور
گفت :در کانونهاي ملخ صحرايي کشور
ميزان بارندگيها باال بوده که اين امر شرايط
تهاجمي ملخها را فراهم ميکند و به همين
منظور به استانهاي کشور هشدارهاي الزم
داده شده است.
رئيس سازمان حفظ نباتات کشور به همکاري
با دانشگاه تهران براي استفاده از پهپاد اشاره و
عنوان کرد :با استفاده از اين پهپاد آلبومي از نقشه
تراکنش آفات بهصورت رنگي تهيه ميشود تا با
مشخص شدن سطحهاي آلوده ،کنترل و مبارزه
با آفات بهتر مديريت شود.

