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مدیرکل دفتر امور گلخانهها ،گیاهان زینتی و قارچ خوراکی خبر داد

ملخهایاستانتهرانمهاجمنیستند

تسهیالتدهیبهرستهگلوگیاهانزینتی
آسیبدیده از کرونا

مدی��رکل دفت��ر ام��ور گلخانهها ،گیاهان زینت��ی و قارچ خوراک��ی گفت :با
تالشهای وزارت جهاد کش��اورزی و تولیدکنندگان ،اتحادیهها ،تشکلهای
این بخش و اطالعاتی که جمعآوری شده بود ،گل و گیاهان زینتی نیز جزو
رستههای آسیبدیده از کرونا به دولت معرفی شد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایسنا ،غالمرضا تقوی با بیان اینکه بیش از
هفتهزار هکتار فضای باز و گلخانه گل و گیاه زینتی و حدود چهار میلیارد
شاخه گل و گلدان در کشور وجود دارد ،اظهار کرد :متأسفانه در سال گذشته
بهدلیل شیوع ویروس کرونا بازار گل و گیاهان زینتی دچار کساد شد و بیش
از  ۱۷هزار میلیارد ریال خسارت به بخش گل و گیاهان زینتی وارد شد.
وی ادامه داد :با ش��یوع ویروس کرونا در اس��فندماه اطالعرسانیهای خوبی
توسط تولیدکنندگان گل و گیاه انجام شد؛ اما کافی نبود و نتوانست خسارت
وارد شده به این بخش را جبران کند.
مدیرکل دفتر امور گلخانهها ،گیاهان زینتی و قارچ خوراکی تصریح کرد :تمام
رستههایی که با شیوع ویروس کرونا خسارت دیدند ،برای جبران خسارت به
دولت معرفی شدند و علیرغم اینکه رسته گل و گیاهان زینتی و محصوالت
گلخانهای نیز از کرونا خسارت دیده بودند؛ ولی این موضوع در هیئت دولت
مطرح نشد.
تقوی با بیان اینکه  ۱۲رسته جزو رستههای آسیبپذیر از کرونا اعالم شدند،
گفت :برای این رس��تههای آس��یبپذیر و جبران خسارتهایشان خدماتی
همچون دریافت سرمایه در گردش ،استمهال وامهای بانکی ،تقسیط قبوض
آب ،برق و گاز پیشبینی شده است.

تیشه سودجویان به ریشه باغهای مهریز

باغش��هر مهریز مانند نگینی سبز در اس��تان کویری یزد جلوهگری میکند،
اما در س��الهای اخیر تغیی��ر کاربری اراضی زراعی بهخص��وص باغها برای
ساختوساز توس��ط برخی افراد سودجو ،نارضایتی ش��هروندان را به دنبال
داشته است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،ش��هر مهریز از ادغام و بههم پیوستن
پنج سکونتگاه به نامهای مهرپادین ،مزویرآباد ،بغدادآباد ،استهریج و منگاباد
بهوج��ود آمده و با توج��ه به وجود منابع آب و قن��وات متعدد این منطقه از
سرسبزی و طراوت منحصر بهفردی در استان کویری یزد برخوردار است.
بافت ش��هری مهریز در درون باغها با گونههای متفاوت خانه ش��کل گرفته
که الگوی باغش��هری را بهوجود آورده و همین امر باعث ش��ده که معماری
و طبیع��ت در یک تعام��ل و تأثیرگذاری متقابل قرار گیرند و در نهایت بافت
منحصر بهفرد تاریخی با باغها پیوند خورده است.
شهر مهریز تودهای از باغهای زیبا ،زمینهای مزروعی وسیع با گونه معماری
ویژه اس��ت که در طول س��ال بهخاطر ش��رایط خاص آب و هوایی و باغهای
زیبا و مش��جر همواره پذیرای جمع زیادی از مس��افران از اقصی نقاط کشور
و استان است.
ی و غیربوم��یبا خرید برخی زمینهای
در س��الهای اخیر برخی افراد بوم 
مزروعی بهخصوص باغهای بافتهای تاریخی و فرهنگی در محالت مختلف
این شهر نسبت به تغییر کاربری آنها و ساختوساز اقدام کردهاند که این امر
باعث نابودی فضای سبز و درختان شده است.
جمعی از ش��هروندان مهریزی با انتقاد از تهدید باغها و زمینهای کشاورزی
حوزه ش��هری توسط افراد س��ودجو نظارت بیشتر مس��ئوالن و برخورد با
متخلفان را خواستار شدند.
مسئوالن نظارت کنند
یک��ی از اهالی محله بغدادآباد مهری��ز که نزدیک تفرجگاه طبیعی و تاریخی
کوهریگ این ش��هر زندگی میکند ،میگوید :در سالهای اخیر برخی افراد
که اکثرا غیربومیهستند نسبت به خرید باغهای مشجر با سابقه زیاد اقدام
و سپس نسبت تغییر کاربری و ساخت ویال و اقامتگاه در آن اقدام کردند.
رض��ا زارعیان اف��زود :اگر این روند ادامه یابد و از ساختوس��ازهای غیرمجاز
در س��طح باغها و زمینهای مزروعی جلوگیری نش��ود ،در آیندهای نزدیک
دیگر اثری از باغهای مهریز باقی نمیماند .این درحالی است که در قانون به
صراحت تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع اعالم شده است.
یکی از کش��اورزان محله استهریج مهریز نیز در این خصوص گفت :برخی از
باغهای این محله در س��الهای اخیر توسط افراد سودجو خریداری و بهمرور
بخش مهم و اصلی آنها بهعنوان واحد مسکونی تغییر کاربری یافته و در آن
ساختوساز انجام شده است.
حس��ین ابویی افرود :این باغها که دسترنج سالها زحمت گذشتگان ماست
نباید به واحدهای مسکونی و تجاری تبدیل شود؛ اگر این روند ادامه یابد در
آینده خبری از باغ و کشاورزی در مهریز نخواهد بود.
وی اظهار کرد :از مس��ئوالن انتظار میرود با تش��دید نظارت و انجام وظایف
قانونی ،مانع تغییر کاربری باغها و زمینهای مزروعی ش��هر ش��وند؛ چراکه
زیبایی و پویایی منطقه بهدلیل وجود باغهاست و از بین رفتن درختان هویت
باغ شهری مهریز را از تغییر میدهد.

همکاری بیندستگاهی چارهساز است
معاون جهاد کشاورزی مهریز نیز گفت :طبق مقررات هرگونه تغییر کاربری
زمینهای مزروعی و باغها در ش��هر و روس��تاها براس��اس مقررات ممنوع و
تخلف محسوب میشود و مسئوالن موظفند با متخلفان برخورد قانونی کنند.
محمدحس��ین حکیمیافزود :نظارت بر تغییر کاربریها در ش��هر بر عهده
ش��ورای اس�لامیو شهرداری اس��ت و جهاد کش��اورزی هم در صورت نیاز
همکاری میکند؛ ولی باید همه دستگاهها وظایف خود را در چارچوب قانون
انجام دهند.
وی اظهار کرد :با وجود چندین س��ال خشکس��الی هنوز در برخی محالت
باغه��ای خوبی وجود دارد که باید با همکاری مردم و نظارت مس��ئوالن این
فضاها حفظ و نسبت به احیای و استفاده از محصوالت آنها اقدام شود.
با متخلفان برخورد میشود
رئیس شورای اسالمیشهر مهریز با تأیید اینکه در برخی محالت افراد بومی
و غیربومیبدون رعایت مقررات نس��بت به تغییر کارب��ری زمین و باغهای
کشاورزی اقدام کردهاند ،گفت :شهرداری با اینگونه تخلفات طبق مقررات و
بدون مالحظه برخورد میکند.
علیرض��ا ابویی افزود :هرگونه تغییر کاربری زمینهای کش��اورزی و باغها و
تبدیل آن به منزل یا واحد تجاری باید در چارچوب مقررات ،کس��ب اجازه و
تحت نظارت شورای اسالمیشهر و شهرداری صورت گیرد.
وی اظهار ک��رد :طبق مقررات برای باغهای ب��االی یکهزار مترمربع زمین
براساس شرایط خاص توسط شهرداری پروانه ساخت در حد محدود با رعایت
برخی شرایط صادر میشود و در این زمینه نظارت الزم صورت میگیرد.
ابویی اظهار کرد :هدف ش��هرداری و ش��ورای اسالمیشهر فقط حفظ باغها
و باغش��هر ماندن مهریز اس��ت و در این راستا عالوهبر شهرداری به همکاری
مردم و همراهی مسئوالن دیگر دستگاههای مرتبط به حفظ باغها نیاز است.
وی گفت :هرگونه ساختوساز غیرمجاز در سطح محالت تخلف است و تاکنون
برخوردهای��ی در این زمینه بهعمل آمده و در آینده نیز در چارچوب مقررات
اقدام میشود؛ زیرا حفظ و احیای باغها هویت شهری مهریز را حفظ میکند.

 ۵۰درصد از سطح زیرکشت برنج در استان خوزستان به روش خشکهکاری است

کاهش  40درصدی هزینههایکشت برنج
با روش خشکهکاری
سبزینه

علی عبدالخالق

خش��کهکاری راهکاری اقتصادی برای کش��ت
برنج است که در مقایسه با روشهای مرسوم که
هدرروی ب��ذر و آب دارد ،بهعلت رعایت تراکم،
عمق مطلوب کش��ت و جوانهزن��ی بهتر باعث
افزای��ش بهرهوری در اس��تفاده از نهادهها (آب،
بذر ،س��م و کود) میشود .به گفته کارشناسان
اس��تفاده از ای��ن ش��یوه کاه��ش  40درصدی
هزینههای کشت برنج را درپی خواهد داشت.
خوزس��تان مقام چهارم کشور را در تولید برنج
دارد ،ام��ا کش��اورزی در این اس��تان همواره با
ریسکهایی ازجمله کمبود منابع آبیاری مواجه
بوده است و مسئوالن استانی بهدنبال را ه حلی
برای رفع این مشکالت هستند.
در سالهای اخیر کشاورزان خوزستانی همواره
با نگرانی به کسبوکار خود پرداختهاند .آنها یا
از خشکسالی آس��یب دیدهاند یا از سیل .این
موارد اگر در کنار قط��ع گاه و بیگاه آب و بروز
برخی بیماریها و حتی بارانهای سیلآسا قرار
گیرد ،نشان میدهد که کشاورزی در خوزستان
همواره با ریسک مواجه است.
س��ال قب��ل ورود بیس��ابقه آب ب��ه س��دها و
زمینهای خوزس��تان باعث ش��د دولت مجوز
کش��ت بدون محدودی��ت برنج را ص��ادر کند،
مج��وزی ک��ه س��الهای قب��ل از آن بهعل��ت
خشکس��الی و کمبود آب به کش��اورزان داده
نمیشد .کشاورزان هم سال قبل تا میتوانستند
برنج کاش��تند؛ ولی در نهای��ت بهعلت فراوانی
محص��ول ،برنج روی دس��ت کش��اورزان ماند
و حتی آزادس��ازی صادرات برن��ج هم دردی از
دردهای کشاورزان خوزستانی دوا نکرد.
امس��ال اما ه��ر چن��د بارشها در خوزس��تان
مناس��ب بود ،ولی بهعلت کاه��ش ورودی آب
به س��دها و زمینهای خوزس��تان ،کشت برنج
با محدودیتهایی مواجه شد .استان خوزستان
ظرفیتهای فراوانی برای کاش��ت و تولید برنج
دارد و کش��ت ای��ن محصول برای کش��اورزان
خوزستان صرفه اقتصادی خوبی دارد.
در س��ال  ۹۸حدود  ۹۰۰هزار تن ش��لتوک در
اس��تان خوزستان تولید شد که این میزان برنج
 ۱۳میلی��ون نفر را تأمین میکن��د .آمار و ارقام
نش��ان میدهد این محصول میتواند بهخوبی
در استانی که قطب تولید محصوالت کشاورزی
کش��ور است ،تولید شود و عالوهبر جلوگیری از
واردات برنج ارزآوری را بهدنبال داشته باشد.
برنج یکی از مهمترین محصوالت
تابستانهخوزستان
برن��ج یک��ی از مهمترین محصوالت تابس��تانه
استان خوزستان است که نقش مهمی در بهبود
وضعیت اقتصاد کش��اورزان دارد .میزان مصرف
آب یکی از نکات مهم کشت محصوالت زراعی
بهخصوص برنج اس��ت که با توجه به ش��رایط
اقلیمی ،ساختمان خاک ،مدیریت مزرعه ،دانش
فنی و ...در نقاط مختلف متفاوت است.
دوره رش��د برنج در اس��تان خوزستان در فصل
گرم سال است؛ بنابراین فرآیند کشت تا برداشت
این محصول در معرض دمای باالست که باعث
افزایش تبخیر و تعریق زیاد میشود و به همان
نس��بت میزان مصرف آب نسبت به استانهای
دیگر برای کش��ت برنج بیشتر اس��ت .همین
موضوع باعث ش��ده در س��الهایی که با کمآبی
مواجهیم سطح زیرکشت برنج کاهش یابد.
در استانهای برنجخیز حداقل یک تا دو بار علیه
آفت کرم ساقهخوار سمپاشی صورت میگیرد؛
درصورتیکه این میزان در اس��تان خوزس��تان
صفر است .همچنین بیماری «بالست» برنج به
اندازه استانهای دیگر در خوزستان وجود ندارد
ک تا یکهزار و  ۵۰۰هکتار این
و حداکث��ر در ی 

صرفهجویی  ۴۰درصدی در مصرف آب

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با یادآوری
ش��رایط کمبود آب در اس��تان خوزستان میگوید :پیشبینی میشود امس��ال بیش از  ۵۰درصد از
شالیزارهای خوزستان به زیرکشت برنج بهصورت خشکهکاری برود.
عبدالعلی گیالنی با تأکید بر اینکه طبق بخشنامهای که توسط وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان
ابالغ شده است ،امسال کاشت برنج بدون هیچ محدودیتی انجام میشود ،اظهار میکند :این محصول
میتواند به خوبی در استانی که قطب تولید محصوالت کشاورزی کشور است ،تولید شود و عالوهبر
جلوگیری از واردات برنج ارزآوری را بهدنبال داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به اینکه مقدار مصرف آب یکی از نکات مهم کشت محصوالت زراعی بهخصوص
برنج اس��ت که با توجه به شرایط اقلیمی ،س��اختمان خاک ،مدیریت مزرعه و دانش فنی در مناطق
مختلف تفاوت دارد ،ادامه میدهد :یکی از عوامل مهم مصرف آب زیاد در کشت برنج غرقآبی کردن
زمین و به هم زدن خاک است؛ بهطوریکه یکسوم آب مصرفی کشت صرف این فرآیند میشود و
اگر کشت برنج به سمت خشکهکاری برود  ۳۵تا  ۴۰درصد در مصرف آب صرفهجویی خواهد شد.
رئیس مرکز تحقیقات کش��اورزی و منابع طبیعی خوزس��تان با بیان اینکه سال گذشته برنجکاران
بهعلت ش��رایط خوب پس از بارندگیها در اس��تان توانس��تند حدود  ۹۰هزار هکتار از مزارع خود را
به کش��ت برنج اختصاص دهند ،میگوید :امس��ال میزان ذخیره آب مانند س��ال گذشته نیست و به
 ۵۰درصد س��ال گذشته تقلیل یافته اس��ت؛ ولی با وجود این مسئوالن مربوطه مجوز کشت برنج را
برای تابس��تان سالجاری صادر کردهاند .در روش کشت مستقیم از ادوات و ماشینآالت معمول که
در محصوالتی چون ذرت اس��تفاده میش��ود میتوان اس��تفاده کرد و کشاورز هزینه مازادی متقبل
نمیشود .با استفاده از دستگاه کشت در مدت  ۴۰تا  ۴۵دقیقه بدون ورود به زمین میتوان با استفاده
از دستگاه با رعایت الگو و تراکم ،کشت را انجام داد.
گیالنی همچنین میزان مصرف بذر در کشت برنج بهصورت خشکهکاری را  ۲۰۰تا  ۳۰۰کیلوگرم عنوان
کرد و به کاهش مصرف بذر تا یکسوم در روش خشکهکاری اشاره میکند .گیالنی به ایجاد پشتههای
بلند در روش خشکهکاری نیز اشاره کرد و این روش را در کاهش مصرف آب بسیار مؤثر دانست.
وی در ادامه باور قدیمی «ریش��ه در آب ،سر به آتش» در کشت برنج را منسوخ شده دانست و اظهار
میکند :در روش خشکهکاری در یک دوره تناوبی چهار تا پنج روزه آبیاری صورت میگیرد و زمانیکه
علف هرز در مزرعه مشاهده میشود ،مزرعه به تناوب آبیاری میشود و به این صورت تهویه در ریشه
گیاه صورت میگی��رد؛ درحالیکه درصورت غرقآبی کردن زمین عناصر مضری مانند  H2Sتولید
میشود که در اثر آن ریشه دچار گندیدگی شده و در جذب عنصر ازت اثر منفی دارد .بنابراین با یک
عملیات مدیریتی به تولید اکسیداس��یون در ریش��ه گیاه و جذب عناصر بهتر میتوان کمک شایانی
کرد .گیالنی به کشاورزان توصیه کرد ارتفاع آب پای بوته را چهار تا پنج سانتیمتر در نظر بگیرند که
باعث جذب  ۵۰۰مترمکعب آب در هکتار خواهد شد.

بیماری دیده میشود که در مقابل سطح کشت
 ۶۰هزار هکتاری مقدار ناچیزی است.
خشکهکاری راهی برای غلب ه بر کمآبی
این ش��رایط باعث شده که مس��ئوالن بهدنبال
یافت��ن راه��ی ب��رای کش��ت برنج در اس��تان
خوزس��تان حتی با وج��ود محدودیتهای آبی
باش��ند تا عالوهبر تولید برن��ج و رونق اقتصادی
کش��اورزان ،بس��ترهای صادرات محصول هم
فراهم شود.
برای این منظور کارشناس��ان استفاده از روش
«خشکهکاری برنج» را به کشاورزان خوزستان
پیش��نهاد میدهند که با روش نشایی که روش
معم��ول برنج اس��ت و نیاز به آب ف��راوان دارد،
متفاوت اس��ت و صرفهجویی بس��یار مناسبی
را در زمین��ه آب دارد؛ ضم��ن اینک��ه تعدادی
از کش��اورزان در چند س��ال اخیر از این روش
استفاده کرده و عملکرد خوبی داشتهاند.

صادق کعبی ،یکی از کارشناسان کشاورزی ،در
خصوص روش خش��کهکاری به مهر میگوید:
ب��ا توجه ب��ه محدودی��ت مناب��ع آب ،معرفی
شیوههایی از کشت و آبیاری که میزان مصرف
آب را کاهش دهد ،بسیار ارزشمند است.
خوزستان مقام چهارم تولید برنج را
در سطح کشور دارد
وی با اش��اره به اینکه کش��ت مستقیم برنج به
روش خشکهکاری یکی از این روشهاست ،بیان
میکند :کش��ت برنج در ایران و در خوزس��تان
تاریخچهای طوالنی دارد .اس��تان خوزس��تان
دارای مقام چهارم تولید برنج در س��طح کشور
اس��ت .روش خش��کهکاری بهعن��وان یکی از
ش��یوههای جایگزین کش��ت معمولی برنج در
استان خوزستان مدنظر قرار گرفته است.
کعبی با تأکید بر اینکه برنج بیشترین مصرف
آب را در می��ان محصوالت زراع��ی دارد ،اظهار

میکند :کش��ت برن��ج به روش خش��کهکاری
یک��ی از راههای غلب ه بر کمآبی اس��ت که بر اثر
خشکسالی سالهای اخیر روی داده است.
این کارش��ناس کش��اورزی درخصوص مزایای
اس��تفاده از شیوه خش��کهکاری در کشت برنج
میگوید :از مزایای استفاده از روش خشکهکاری
برنج در شالیزارهای استان خوزستان ،میتوان
کاهش مصرف انرژی ،کاس��ته ش��دن زحمت
کش��اورز نس��بت به روش تهیه خزانه ،کاهش
 ۴۰درص��دی هزینهه��ا ،یکنواختی در س��بز
ش��دن مزرعه ،امکان اس��تفاده از کمباین برای
برداشت ،کاشت مس��تقیم در سطح وسیع و با
سرعتباال ،جلوگیری از هدر رفتن کود ،افزایش
اکس��یژن خاک ،کاهش ترکیبات سمی خاک،
افزایش آزادسازی آمونیوم ،کاهش بیماریها و
حشرات ،خم نشدن ساقه برنج ،کاهش مصرف
حشرهکشهای آلودهکننده آب و خاک ،کاهش
نی��از به انرژی و اجرای آس��ان مدیریت مزرعه،
اس��تفاده بهتر از نهادهها بهدلیل عمق کش��ت
مناسب ،تراکم یکنواخت و کاهش  ۵۰درصدی
میزان مصرف بذر در واحد سطح را ذکر کرد.

لزوم استفاده از سامانههای نوین آبیاری
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
خوزستان در ادامه استفاده از سامانههای نوین
آبیاری را یکی دیگر از استراتژیهای مورد نظر
در کشت برنج عنوان و اضافه کرد :بخش زیادی
از برنج تولیدی اس��تان خوزستان را رقم محلی
تشکیل میدهد که میتوان از ارقام پر محصول
بهج��ای آن اس��تفاده کرد؛ زیرا نس��بت به رقم
محلی راندمان آب بیشتر و  ۳۰روز دوره رش��د
کمتری دارند.
گیالنی به امکان کشت دو محصول برنج در استان
اشاره میکند و میگوید :در مناطق کوهستانی
استان که خنکتر اس��ت میتوان از یک کشت
مینک��راپ اس��تفاده ک��رد و پس از برداش��ت
راتونکراپ را کاش��ت .عملک��رد راتونکراپ در
استان خوزستان باالست .در این روش حدود ۱۲
تن شلتوک در هر هکتار برداشت شد که عملکرد
بسیار خوبی بهشمار میرود.
حفظ مواد آلی خاک
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
خوزستان در ادامه با بیان اینکه کلش محصول
گندم بهراحتی از بین م��یرود ،اظهار میکند:
الزام��ی برای آت��ش زدن کاه و کلش باقیمانده
پس از برداش��ت گندم برای کشت برنج وجود
ن��دارد و میت��وان پس از برداش��ت به کش��ت
محصول با دوره رشد کوتاه مانند ماش پرداخت.
وی همچنی��ن ب��ه اس��تفاده از کل��ش برنج در
گاوداریها نیز اش��اره میکن��د و وجود ماده آلی
را در اراضی خوزس��تان پایین میداند و میگوید:
حفظ بقایای گیاهی در حفظ مواد آلی خاک بسیار
مؤثر اس��ت.گیالنی تصریح میکند :بهتر است از
گیاهانی بهعنوان لگوم استفاده شود که سیستم
ریش��های آنها بوده باش��د و بافت تر دارند تا در
بهبود حاصلخیزی و ساختمان خاک نیز اثر مثبتی
داشته باشند .در س��الی که از جانب رهبر معظم
انقالب اس�لامی به نام «جهش تولید» نامگذاری
شده است ،یکی از حوزههای مهم تحقق این شعار
بخش کشاورزی اس��ت و در این حوزه خوزستان
بهواسطه داشتن ذخایر آبی مناسب و زمینهای
حاصلخیز نقش ویژهای دارد .این در حالی است که
از سویی کاهش ذخایر آبی و از سوی دیگر شیوع
ویروس کرونا در کش��ور آینده کش��اورزی استان
خوزس��تان و بهتبع آن کش��ور را با چالش مواجه
کرده اس��ت ،گرایش کش��اورزان استان بهسمت
اس��تفاده از روشهای نوین کشاورزی مثل روش
خشکهکاری برنج و ایجاد شرایط الزم برای آنها
از سوی مسئوالن بسیار حائز اهمیت است.

امسال  ۱۴میلیون تن گندم در کشور تولید میشود
مش��اور وزیر جهاد کشاورزی گفت :پیشبینی میشود امسال ۱۴
میلیون تن گندم در سطح کشور تولید شود.
به گزارش «سبزینه» به نقل از بازار ،سهراب سهرابی با بیان اینکه
برداش��ت گندم از  ۹استان گرم و خشک جنوب کشور آغاز شده،
گفت :آخرین میزان گندم خریداری شده از مرز یکمیلیون و ۶۰۰
هزار تن گذش��ته اس��ت .وی با بیان اینکه پیشبینی میشود ۱۴
میلیون تن گندم در س��طح کشور تولید شود ،اظهار کرد :کیفیت
گندم در سالجاری خوب و مطلوب است.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی سطح زیرکشت گندم در کل کشور را
شش میلیون هکتار اعالم کرد و گفت :دو میلیون هکتار آن آبی و

چهار میلیون هکتار آن دیم اس��ت .سهرابی تأکید کرد :همه ساله
بیش از  ۳۰تا  ۳۵درصد از محصول گندم بهدلیل آفات یا علفهای
هرز از بین میروند که در این راس��تا برای کاهش این خس��ارتها
آفتزدایی الزم انجام شده است.
وی ب��ا بیان اینکه کنترل آفات و تغذیه در عملکرد کش��ت گندم
تأثیر بهسزایی دارد ،افزود :درحالحاضر ارقام خوبی از نظر ژنتیک
در دست داریم که از تنوع زیادی نیز برخوردار هستند.
مشاور وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه در گذشته ارقام کمی
از گندم کش��ت میشد ،تأکید کرد :درحالحاضر  ۲۰رقم گندم در
کشور کشت میشود.

این روزها مردم استان تهران و استانهای اطراف در سطح شهر ملخهایی
را میبینند که موجب نگرانی آنها ش��ده است .هزاران قطعه از گونهای
ملخ به شهرستانهای قرچک ،پیش��وا و ورامین هجوم آوردهاند که این
موض��وع عالوهبر هراس م��ردم ،نگرانیهایی را برای کش��اورزان بهویژه
غلهکاران بهوجود آورده است.
شبها که المپهای روشنایی سطح معابر و منازل روشن میشود ،این
ملخها به س��مت روشنایی جذب میش��وند و تعداد بیشتری از ملخها
را در اطراف چراغهای روش��نایی میبینیم .در طول چند س��ال گذشته
اس��تانهای جنوبی کشور شاهد هجوم ملخهای مهاجم از سمت کشور
عربس��تان بودهاند و مردم متور میکنند ملخهایی که در اس��تان تهران
مشاهده میشود نیز از نوع ملخهای صحرایی مهاجم است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،محمدرضا میر،
سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور ،درباره ملخهایی که این روزها در
س��طح استان تهران مشاهده میشود ،گفت :این ملخها بومیکشورند و
جزو آفات کشاورزی محسوب نمیشوند.
وی افزود :این ملخهای بومیدر حالت عادی جذب نور شده و در فضاهای
باز و شهرکهای صنعتی اطراف نور جمع میشوند.
سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور گفت :این ملخها نیازی به مبارزه
شیمیایی ندارند و به مرور زمان تعداد آنها کم میشود.
میر افزود :ملخهایی که در اس��تانهای مرکزی بهویژه تهران مش��اهده
ش��دهاند با ملخهای صحرایی که از عربس��تان وارد اس��تانهای جنوبی
شدهاند ،تفاوت دارند.
هجوم ملخهای صحرایی به  ۷استان جنوبی
علیمحمد سرافرازی ،معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات ،هم اظهار
کرد :امسال سومین سالی است که شاهد زمستان معتدل و بهار پرباران
هستیم .همین موضوع زمینه افزایش پوشش گیاهی را ایجاد کرده است
و افزایش پوشش گیاهی باعث افزایش تعداد حشرات و آفات میشود.
وی با بیان اینکه افزایش تعداد حشرات امری عادی در سالهای پرباران
است ،گفت :ملخهای که این روزها در سطح شهر تهران مشاهده میشود
با ملخهایی صحرایی که از کشور عربستان وارد کشور شده ،متفاوت است.
س��رافرازی بیان کرد :ملخهایی که در شهرهای مثل تهران و استانهای
مرکزی دیده میشوند ،از نوع ملخهای بومیهستند که بهواسطه افزایش
پوش��ش گیاهی تعداد آنها زیاد شده اس��ت .این ملخها خسارتی وارد
نمیکنند و به مبارزه ش��یمیایی نیازی ندارند .انتظار داریم جمعیت این
ملخها بدون مبارزه شیمیایی طی  ۲۰روز آینده کاهش پیدا کند.
مع��اون کنترل آفات س��ازمان حفظ نبات��ات بیان کرد :هفت اس��تان
سیستانوبلوچس��تان ،هرم��زگان ،بوش��هر ،ف��ارس ،جن��وب کرمان،
خراس��انجنوبی و خوزس��تان درگیر مبارزه با ملخ صحرایی هس��تند و
در مجموع  ۳۰۸هکتار در اس��تانهای جنوبی با آفت ملخهای صحرایی
مواجه هستند .کار مبارزه با ملخهای صحرایی در جنوب کشور آغاز شده
و تاکنون خسارت جدی به زمینهای کشاورزی وارد نشده است.
وی افزود :امسال حدود سه برابر سالهای گذشته شاهد هجوم ملخهای
صحرایی به کش��ور هستیم .سالهای گذشته صرفاً شاهد هجوم ملخها
از کش��ور عربستان بودیم ،اما امس��ال از چند منطقه ملخ صحرایی وارد
کشور ما شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن:

 ۹۵درصد شالیزارهای گیالن نشاء شد
رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی گیالن با اش��اره به کشت  ۹۵درصد از
اراضی شالیکاری استان گفت :امسال  ۱۵۷هزار هکتار از اراضی گیالن
بهصورت مکانیزه کشت شده است.
به گزارش «س��بزینه» به نق��ل از مهر ،علی درجانی با اش��اره به اینکه
درحالحاض��ر بی��ش از  ۲۲۶هزار هکت��ار معادل  ۹۵درص��د از اراضی
شالیزاری گیالن نشاء شده است ،گفت :امسال  ۱۵۷هزار هکتار از اراضی
گیالن بهصورت مکانیزه کشت شد.
وی با بیان اینکه وضعیت کش��ت برنج در اشتغال ،اقتصاد ،گردش مالی
و معیش��ت مردم گیالن تأثیر فراوانی دارد ،افزود :بهرغم وجود مشکالت
متعدد بههمت کشاورزان کشت برنج امسال در وضعیت خوبی قرار دارد.
رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی گیالن با بیان اینک��ه برنج گیالن به
جهت تنوع و کیفیت در س��طح کش��ور و حتی دنیا شناخته شده است،
گفت :درحالحاضر متوس��ط تولید برنج گیالن ب��ا بهرهگیری از دانش
بومیکشاورزان نسبت به سایر نقاط کشور باالتر و سطح زیرکشت برنج
در این استان  ۲۳۸هزار هکتار است.
درجانی با اشاره به فعالیت بیش از  ۳۰۰هزار خانوار یا بهرهبردار در زمینه
کشت برنج افزود :سطح زیرکشت ارقام اصالح شده برنج در سال گذشته
بیش از  ۲۳هزار هکتار بود که امسال افزایش یافته است.
وی ادامه داد ۶۷ :هزار هکتار از اراضی ش��الیزاری اس��تان گیالن خارج
از شبکه سد سفیدرود اس��ت که باید با برنامههای الزم برای تأمین آب
آنها اقدام شود.
رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی گیالن با اش��اره به توزیع  ۵۹هزار تن
کود شیمیایی بین کشاورزان بیان کرد :در مقایسه با سال گذشته شاهد
افزایش یکهزار تنی توزیع کود ش��یمیایی در میان کشاورزی هستیم.
وی به تولید بیش از یکمیلیون و  ۱۵۶هزار تن شلتوک در سال زارعی
گذشته در گیالن اشاره کرد و با بیان اینکه پیشبینی شده امسال شاهد
افزایش تولید باش��یم ،گفت :تاکنون  ۸۵هزار هکتار از اراضی شالیزاری
وجین شدهاند.

کرونا صادرات پسته زرندیه را
متوقفنکرد
رئیس هیئ��ت مدیره تعاونی تولیدکنندگان پس��ته اس��تان مرکزی گفت:
خوشبختانه بیماری کرونا تأثیر چندانی در صادرات پسته زرندیه نداشته است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایس��نا ،محمود بارانی اظهار داش��ت:
امس��ال سال «آور» پسته زرندیه اس��ت و پیشبینی میشود برداشت
این محصول در س��الجاری نس��بت به سال گذشته رشد قابلتوجهی
داشته باشد .بارانی گفت :خوشبختانه پسته زرندیه از خطر سرمازدگی
بهاره و از حوادث غیرمترقبه دیگری نظیر باد ،باران شدید و تگرگ در
امان بوده است.
وی درخصوص سال آوری محصول پسته توضیح داد و افزود :سال آوری،
دورانی در حوزه پسته کاری است که میزان باردهی درختان پسته زیاد
میشود ،بهعبارتی درختان پسته یکسال پربار و یکسال کمبار هستند.
بارانی افزود :س��ال قبل حدود  11هزار تن پس��ته در شهرستان زرندیه
برداش��ت شد و پیشبینی میشود امس��ال  15هزار تن محصول پسته
برداشت ش��ود .رئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان پسته استان
مرکزی همچنین به شرایط بهوجود آمده در صادرات پسته بهدلیل شیوع
بیماری کرونا اشاره کرد و گفت :بالغبر  ۹۰درصد محصول تولیدی پسته
شهرس��تان زرندیه قابلیت ص��ادرات دارد و هماکنون بیش از  ۵۰درصد
محصول صادر شده و مابقی آن درحال صادرات است.

