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«سبزينه» از داليل عدم استقبال كشاورزان از كشت كلزا گزارش ميدهد

اخبار

67میلیارد تومان برای توسعه آبیاری
نوین در اراضی استان سمنان هزینه شد

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندس��ی س��ازمان جهاد کشاورزی استان
س��منان گفت67 :میلیارد و 675میلیون تومان از س��ال  ۹۸تاکنون برای
اجرای طرحهای آبیاری نوین در اراضی کش��اورزی این اس��تان اختصاص
یافت .بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از ایرنا ،حسین شاهینی افزود :اجرای
س��امانههای نوین آبیاری از س��ال  ۹۶تاکنون به طور متوس��ط ساالنه دو
برابر ش��ده است .وی بیان کرد :از سال  ۹۸تاکنون ششهزار و ۳۴۰هکتار
از اراضی اس��تان س��منان با ۶7میلی��ارد و 675میلیون توم��ان اعتبار به
سامانههای نوین آبیاری تجهیز شد .شاهینی به برخی ویژگیها و مزایای
اجرای آبیاری تحت فش��ار اشاره کرد و گفت :صرفهجویی در مصرف آب،
توزیع یکنواخ��ت آب در مزرعه و افزایش کمی و کیفی محصول برخی از
این مزایا اس��ت .مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندس��ی س��ازمان جهاد
کشاورزی اس��تان سمنان خاطرنش��ان کرد :امکان انجام آبیاری همراه با
کودپاشی و سمپاشی و پخش یکنواخت آنها ،افزایش بازدهی آبیاری بیش
از ۷۰درصدی ،کاهش مصرف سم و کود بیش از ۲۵درصد و افزایش تولید
محصول تا ۳۰درصد از مزایای اجرای آبیاری تحت فشار است.
کشاورزی در شرایط سخت اقتصادی

کشاورزان استان بوشهر حمایت شوند

گرانی کود و س��م و مشکالت بازار محصوالت کش��اورزی باعث واردشدن
فش��ار اقتصادی به کش��اورزان ش��ده است و در این ش��رایط باید حمایت
بیشتری از این قشر صورت گیرد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از مهر ،طی سالهای اخیر شاهد افزایش قیمت
کاالها و خدمات در زمینههای مختلف هستیم که این موضوع فشارهایی
را به مردم وارد کرده است .کشاورزان بهعنوان یکی از مهمترین قطبهای
تولید و تأمینکننده نیازهای روزمره مردم ،تحت تأثیر فشارهای اقتصادی
و گرانی اقالم قرار گرفتهاند و نیاز است که همراهی و حمایت الزم از آنها
صورت گیرد .بذر ،کود و س��م را میتوان به عنوان نیاز اساس��ی کشاورزان
عنوان کرد که قیمت این ارقام طی یک س��ال اخیر رشد فزایندهای داشته
است و بیشترین فشار را متوجه کشاورزان کرده.
گرانی کود و سم
یکی از کشاورزان شهرستان دشتی گفت :سالها است که در زمینه تولید
گوجهفرنگی خارج از فصل فعالیت دارم و بخش��ی از نیازهای مردم استان
و دیگر نقاط کش��ور را تأمین میکنم .محمد بحرینی اضافه کرد :با وجود
نقش مهمی که کش��اورزان در عرصه تولید دارند ،حمایت الزم و مناسب
از آنه��ا صورت نمیگیرد و با مش��کالت زیادی برای تأمین نیازهای خود
روبهرو هستند و امیدواریم دولت حمایت بیشتری داشته باشد .وی گرانی
کود و سم را از مهمترین مشکالت کشاورزان دانست و بیان کرد :طی یک
سال اخیر قیمت کود حدود شش برابر شده و این در حالی است که قیمت
فروش محصول ما افزایش چندانی نداشته است.
این کش��اورز با بی��ان اینکه با وجود تالش چند ماهه متضرر میش��ویم،
تصری��ح کرد :با این وضعیت میزان درآمد م��ا بیشتر از هزینههای تولید
نخواهد بود و متحمل ضررهای مالی هم میشویم.
لزوم حمایت از کشاورزان
یکی از فعاالن حوزه کشاورزی شهرستان دشتستان نیز اظهار داشت :طی
س��الهای اخیر کشاورزان مش��کالت متعددی داشتهاند که هم در عرصه
تولید و هم در عرصه فروش گریبان آنها را گرفته است.
مهدی رحیمی اضافه کرد :کود مورد نیاز کشاورزان بسیار کم شده است و
در مراکز خرید به ندرت یافت میشود و وقتی که هم موجود باشد ،قیمت
آن باال و خرید آن برای ما دشوار است.
وی خواس��تار حمایت از کشاورزان ش��د و خاطرنشان کرد :انتظار میرود
وزارت جهاد کشاورزی در این شرایط حمایت مناسبی از کشاورزان داشته
باشد تا آنها بتوانند نیازهای خود را تأمین کنند.
ارائه کشاورزکارت به کشاورزان
رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز اظهار داشت :با توجه به
افزایش قیمت سموم و کودها و دیگر مایحتاج کشاورزان ،باید حمایت الزم
از کشاورزان انجام شود که در این راستا برنامههای حمایتی متنوعی داریم.
محمدتقی منوچهری از ارائه کشاورزکارت به کشاورزان به منظور حمایت
از این قش��ر توسط وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و بیان کرد :کشاورزان
میتوانن��د با مراجعه به مراکز جهاد کش��اورزی کش��اورز کارت خود را با
همکاری بانک کش��اورزی دریافت کنند .وی با بیان اینکه کشاورز کارت
در قالب کارتهایی تا س��قف ٢٠میلیون تومان در اختیار کش��اورزان قرار
میگیرد ،افزود :کارمزد این تس��هیالت ١٢درصد در س��ال است تا کمکی
برای کشاورزان باشد.
کشاورزان حمایت میشوند
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کش��اورزی استان بوشهر نیز از تأمین
نیازهای کش��اورزان خبر داد و گفت :بیشترین نیاز کش��اورزان استان به
کودهای ازته ،فس��فره و پتاسه بوده که در سالهای اخیر به خوبی تأمین
ش��ده است .خسرو عمرانی با اشاره به افزایش ۱۵درصدی قیمت کود ازته
در روزهای اخیر ،تصریح کرد :کودهای فسفاته و پتاسه از شهریور با افزایش
قیمت سه تا چهار برابری روبهرو بوده است .وی با اشاره به اینکه این کودها
گاهی افزایش قیمت ش��دیدتری هم داشتهاند ،تأکید کرد :افزایش قیمت
این کودها باعث شده مصرف کودهای فسفاته و پتاسه کاهش پیدا کند.
سرپرست فرمانداری همدان مطرح کرد

ضرورت تالش تمام دستگاهها
برای ایجاد ۱۱هکتار گلخانه در همدان

سرپرست فرمانداری همدان گفت :ایجاد ۱۱هکتار گلخانه در سال جاری از
تعهدات شهرستان است و برای تحقق این سهمیه تمام دستگاههای متولی
باید تالش کنند .به گزارش «س��بزینه» ،محمدعلی محمدی در نشس��ت
بررس��ی مشکالت گلخانههای همدان با بیان اینکه شهرستان همدان در
زمینه توسعه کشت گلخانهای پیشرو است ،افزود :افزایش بهرهوری ،تغییر
روشهای سنتی با توجه به کاهش منابع آب و تولید محصوالت کشاورزی
در همه فصول از مزایای این طرح است؛ لذا توسعه کشت گلخانهای باید در
اولویت برنامههای جهاد کشاورزی قرار گیرد .وی خاطرنشان کرد :مجریان
در اجرای طرحهای کش��اورزی باید آیندهنگری داشته باشند و متناسب
با پیش��رفتهای بهدس��ت آمده و مت��داول در دنیا باید از سیس��تمهای
نوین آبیاری استفاده کنند .سرپرس��ت فرمانداری همدان تحقق سهمیه
۱۱هکتاری توس��عه گلخانهای این شهرس��تان را در سال جاری ضروری
دانست و افزود :سال گذشته نیز سهمیه توسعه کشت گلخانهای شهرستان
۱۱هکتار بود که تنها حدود دو هکتار آن محقق شد .محمدی اضافهکرد:
عملکرد بانک کشاورزی بهعنوان بانک تخصصی در حمایت از کشتهای
گلخانهای بس��یار موثر اس��ت؛ بنابراین باید با نزدیکشدن به پایان سال
درخواست متقاضیان تسهیالت کشت گلخانهای سریعتر انجام شود.

سبزینه

کاهش 70هزار تنی تولید کلـزا
با سیاستهای نادرست
زهرا اشرفزاده

با توجه به اينكه حدود 84درصد نیاز کش��ور
به روغ��ن از طری��ق واردات تأمین میش��ود،
از همی��نرو یک��ی از مهمترین سیاس��تهای
وزارت جه��اد کش��اورزی در یکده��ه اخیر،
کاهش وابس��تگی ب��ه واردات اي��ن محصول و
تولید روغن س��الم بهواسطه کش��ت دانههای
روغنی است .در اين بين کلزا بهدلیل خاصیت
سازگاری با محیط ،نیاز آبی کم ،ارزش تناوبی
ب��اال ،کنترل علفهای هرز ،اس��تفاده بهینه از
رطوبت و بارندگی ،مقاومت باال در برابر س��رما،
برداشت زودهنگام و درنتیجه آمادهشدن زمین
برای کش��ت دوم و دارا ب��ودن ۴۰درصد روغن
بس��یار باکیفیت و ۵۷درصد کنجاله برای دام،
یکی از دانههای روغنی باکیفیت و ایدهآل برای
کش��ت محسوب ميشود .با وجود اين ،بهدلیل
مش��کالتی که کش��اورزان دارند ،چند س��الی
است کشت کلزا در کش��ور درجا میزند .نبود
ماشینآالت و تجهيزات برداشت ،سرمازدگی،
آفته��ا ،هزین��ه ب��االی نهادهه��ای تولی��د،
پایینبودن قیمت خريد تضمینی و مش��کالت
مربوط به فروش محصول ازجمله مواردی است
که کشاورزان را نس��بت به کاشت دانه روغني
كلزا دلس��رد ك��رده اس��ت ،بهطوریکه تولید
کلزا از 400هزار تن در س��ال  97به 330هزار
تن در س��ال زراعی 99-98رس��ید .در همين
ارتباط «س��بزينه» با چند تن از كارشناسان و
كش��اورزان كلزاكار به گفتوگو نشس��ته است
تا دالیل کاهش تولید کلزا و عدم اس��تقبال از
کشت این محصول را بررسی کند.
افزایش 4برابري
قيمت نهادههاي توليد كلزا
یک��ی از کلزاکاران البرزی با اش��اره به افزایش
قيمت نهادهه��ای تولید اي��ن محصول گفت:
قيمت کود و س��موم مورد استفاده برای کشت
کلزا س��ه تا چهاربرابر شده و اين درحالي است
كه از زمان کاش��ت تا برداش��ت محصول باید
چندبار از س��م و كود اس��تفاده کنیم و افزایش
یکباره قیمتها ما را دچار مشكل كرده؛ بهطور
مثال س��می را که حدود 50هزار تومان قیمت
داشت ،اکنون  150تا 200هزار تومان خريداري
ميكنيم .برخی از سموم را هم مجبوریم از بازار
آزاد و ب��ا قیمتهای باالتر تهیه کنیم .از طرف
ديگر ،اگر از این س��موم هم استفاده نکنیم ،دو
س��ال دیگر بهدليل رش��د علفهاي هرز دیگر
نميتوان در زمینها کشت کرد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع
طبیعی کشور :مهمترین دلیلی که
باعث شده کشاورزان رغبتی
به کاشت کلزا نداشته باشند

قیمت پایین خرید تضمینی است
احمد ناصحی در گفتوگو با «سبزينه» افزود:
حاال که قیمت نهادههای تولید افزایش داشته
است ،باید قیمت خرید تضمینی هم متناسب با
آن باشد؛ نه اینکه با این همه زحمت و هزینه
نگ��ران فروش محصول هم باش��یم .وی ادامه
داد :در س��الهای اخیر مسئوالن وزارت جهاد
کشاورزی کش��اورزان را به کشت کلزا ترغيب
میکنند ،اما عدم حمایت آنها باعث میشود از
تولید خود پشیمان شویم و ترجیح دهیم همان
گندم و جو را بکاریم .ناصحی اضافه کرد :انتظار
میرود وقتی محصولی برای کش��ت از س��وي

افزايش توليد دانههاي روغني با كشت قراردادي
مجری طرح دانههای روغنی وزارت جهاد کش��اورزی ،کشت قراردادی را از دیگر راهکارهای
افزایش كشت دانههای روغنی عنوان و تأكيد كرد :برای حمایت بیشتر از کشاورزان کلزاکار
قرارداد کش��ت مشارکتی این محصول بین کارخانههاي روغنکشی و کشاورزان منعقد شده
است که بر این اساس ،این کارخانهها متعهد میشوند نهادههای مصرفی کشاورزان را تأمین و
درنهایت محصول را با قیمتي باالتر از نرخ خرید تضمینی از کشاورز خريداري كنند .در همین
زمینه تاکنون با 10کارخانه روغنکشی در استانهای مختلف تفاهمنامه امضاء کردهایم و با
این طرح دیگر کشاورزان نگران فروش محصول خود نخواهند بود.
علیرضا مهاجر اضافهکرد :یکی دیگر از راهکارهایی که برای حمایت از کلزاکاران اندیش��یده
ش��ده ،ارائه تسهیالت بانکی اس��ت .به این صورت که به ازای هر هکتار سطح زيرکشت كلزا،
ش��شمیلیون تومان تسهيالت در اختیار کشاورز قرار میگیرد .مجری طرح دانههای روغنی
وزارت جهاد کش��اورزی خاطرنش��ان كرد :خوداتکایی در دانههای روغنی یکی از مهمترین
طرحهای وزارت جهاد کش��اورزی درجهت کاهش وابس��تگی به واردات روغن کش��ور است؛
طرحی که به س��رانجام رس��یدن آن میتواند منجر به تأمین امنیت غذایی ،اش��تغالزایی و
جلوگیری از خروج ارز از کش��ور ش��ود که امیدواریم با همکاری کش��اورزان و حمایت دولت
این اتفاق بیفتد.
جهاد كشاورزي پیشنهاد میشود ،بازار خرید،
دستگاههای مجهز ،انبار و سایر زیرساختهای
دیگر نيز برای آن فراهم شود تا کشاورز رغبت
داشته باشد سال بعد نیز به کشت آن محصول
اقدام کند.
نبود ماشینآالت مخصوص
ضایعات کلزا را افزايش ميدهد
یک��ی دیگر از کل��زاکاران در ش��هریار نيز نبود
ماش��ینآالت و تجهیزات را ازجمله مشکالت
کشاورزان عنوان کرد و گفت :نبود کمباینهای
مخصوص باعث افزایش ضایعات کلزا میشود.
تعداد کمباینهای برداشت کلزا بسیار کم است
و کش��اورزان مجبور هس��تند از کمباینهای
دیگر اس��تفاده کنند که اين كار باعث کاهش
کیفیت محص��ول و ریزش آن میش��ود .نادر
خادمآب��ادی در گفتوگو با «س��بزينه» اظهار
ك��رد :قیمت هدهای مخصوص برداش��ت کلزا
باالس��ت و بس��یاری از کش��اورزان توان خرید
آن را ندارند .مگر کش��اورز چقدر سود میکند
ک��ه 30میلیون توم��ان هم ب��رای خرید هد
هزینه کند؟
وی ب��ا انتق��اد از قیمت خری��د تضمینی این
محصول بيان كرد :با وجود اینکه ش��اهد رشد
تورم و باال رفتن قیمت اکثر محصوالت هستیم،
ولی قیمت کلزا چندان رش��دی نسبت به سال
گذشته نداشته است؛ درحالیکه دولت میتواند
ب��ا افزایش قیمت خرید تضمینی اين محصول

و ایج��اد انگیزه در کش��اورزان ،تولید داخل را
افزایش دهد و مانع از واردات شود.
قیمت خرید تضمینی كلزا
متناسب با هزینههاي تولید نيست
رئیس نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی
کش��ور نيز با تأکید بر حمایت دولت از کاشت
دانههای روغنی بهویژه کل��زا گفت :مهمترین
دلیل��ی که باعث ش��ده کش��اورزان رغبتی به
کاشت کلزا نداشته باشند ،قیمت پایین خرید
تضمینی اس��ت .طبق برنامهها و اهداف وزارت
جهاد کش��اورزی ،ط��ي س��الهاي اخير باید
س��طح زیرکش��ت کلزا افزایش پی��دا میکرد،
اما نهتنه��ا این اتف��اق نیفتاده اس��ت ،بلکه از
س��ال 96به بعد شاهد کاهش سطح زیرکشت
اين محصول هستیم.
محمدشفیع ملکزاده در گفتوگو با «سبزينه»
اف��زود :کلزا ی��ک محصول اس��تراتژیک برای
کاهش وابس��تگی به واردات روغن اس��ت و با
توجه به اینک��ه تحریمها و افزایش قیمت ارز،
واردات را با سختی مواجه کرده ،باید با حمایت
از تولید داخل بتوانیم امنیت غذایی كش��ور را
تأمین کنیم .وی با اش��اره به مزیتهای کشت
کلزا خاطرنشان كرد :کلزا عالوهبر اینکه باعث
کاهش وابس��تگی به واردات روغن میشود ،در
از بین رفت��ن بیماری پاخ��وره گندم،کاهش
علفه��ای هرز ،کاه��ش آف��ات و بیماریها و
اصالح خاک هم مؤثر اس��ت .ملکزاده عنوان

كرد :دولت باید با تعیین قیمت خرید تضميني
مناسب برای کلزا ،کش��اورزان را به کشت این
محصول تش��ویق کند؛ بهخصوص در ماههای
اخیر که قیمت کود و س��م آزاد ش��ده اس��ت،
دیگر قیم��ت خرید تضمینی قبلی متناس��ب
با هزینهه��اي تولید نيس��ت .در اين خصوص
دول��ت بای��د مطابق قانون قیمته��ا را تعیین
کند و قیمتهای پیش��نهادی باید براس��اس
هزینهه��ای واقع��ی ،عادالنه و منطقی باش��د؛
در غی��ر اینصورت کش��اورزان برای تولید این
محصول رغبتی نخواهند داشت.
كاهش توليد كلزا
از 400هزار به 330هزار تن
مج��ری طرح دانهه��ای روغن��ی وزارت جهاد
کشاورزی هم با اش��اره به روند کاهشی کشت
کلزا و ل��زوم ایجاد انگیزه در کش��اورزان برای
کش��ت این محصول استراتژیک گفت :باوجود
اينكه کل��زا باالی 40درصد روغ��ن دارد و در
همه اس��تانهای کش��ور قابل کشت است ،اما
روند کش��ت اين محصول روبه کاهش اس��ت.
گفتنیاس��ت تولید کلزا از 50هزار تن در سال
 94به 400هزار تن در سال  97رسید ،اما این
روند افزایشی رو به کاهش گذاشته ،بهطوری که
در سال زراعی  99-98تولید کلزا به 330هزار
تن رس��ید که مهمترین دلیل آن واردات روغن
و کنجاله با ارز دولتی و پایینبودن قیمت خرید
تضمینی دانههای روغنی است.
علیرضا مهاجر در گفتوگو با «سبزينه» افزود:
طبق اه��داف و برنامهریزیهاي صورتگرفته،
باید طي 10س��ال 70درصد روغن و 50درصد
کنجاله از کشت داخل تأمین میشد ،اما برخی
مشکالت باعث شده است نتوانیم به اهدفمان
برسیم و روند کش��ت دانههاي روغني کاهش
داش��ته اس��ت .با وجود اين ،بهدنبال راههایی
جهت ایجاد انگیزه در کش��اورزان برای کشت
دانههای روغنی هستیم.
وی ادام��ه داد :یک��ی از مهمتری��ن دالیلی که
کش��اورزان ب��رای عدم کاش��ت کل��زا عنوان
میکنند ،پایینبودن قیم��ت خرید تضمینی
اس��ت؛ البته امس��ال قیمت خري��د تضميني
نسبت به سال گذشته افزایش داشته و كيلويي
هفته��زار و 800توم��ان اعالم ش��ده اس��ت.
همچنين کشاورزان میتوانند محصول کلزای
خود را در بازار با قیمت آزاد به فروش برس��انند
و هر مقدار از محصولشان را که به فروش نرفت،
ميتوانند با قیمت مصوب بفروشند.

مديرکل دفتر نظامهاي بهرهبرداري سازمان مرکزی تعاون روستایی:

تقویت تعاونیهای تولید سبب رشد و توسعه کشاورزی میشود

مديرکل دفت��ر نظامهاي بهرهب��رداري ،تعاونیه��ای تولید و
ش��رکتهای سهامی زراعی س��ازمان مرکزي تعاون روستايي
با بیان اینکه تقویت تعاونیهای تولید س��بب رش��د و توسعه
کشاورزی میشود ،گفت :نظام بهرهبرداری کشاورزی یک سازه
اجتماعی است و برای افزایش راندمان تولید و بهرهوری منابع
آب و خاک این سازه اجتماعی مانند سازههای فنی و مهندسی
نیازمند طراحی ،ساخت و ترمیم است.
بهگ��زارش «س��بزینه» ،حميد زارع قنات نوی اظهار داش��ت:
اهداف نظامهاي بهرهبرداري افزایش بهرهوری از عوامل تولید،
افزایش درآم��د بهرهب��رداران و افزایش اثربخش��ی نظامهای
بهرهبرداری موجود است .مديرکل دفتر نظامهاي بهرهبرداري
س��ازمان مرکزي تعاون روستايي اضافه کرد :اراضي موجود در
کشور خرد و پراکنده هس��تند و اشکال مختلفي دارند و يکي
از وظايف ما ساماندهي اين اراضي خرد است .همچنین توسعه
کش��اورزی صنعتی از اهداف ماس��ت که در زنجیره ارزش قرار
میگیرد .به گفته وي ،در توسعه و مديريت نظام بهرهبرداري،
ارتقاي ساختار سنتي به سمت ساختارهاي نظاممند است.

ارتقای نظامهای بهرهبرداری
در راستای رشد تولید و بهرهوری
زارع قن��ات ن��وی در ادامه ب��ه چالشهاي موج��ود در بخش
کش��اورزي اش��اره کرد و گفت :خرد و پراکنده ب��ودن اراضي،
غيراقتص��ادي بودن واحده��اي توليدي و امث��ال آن از جمله
ش روي بخش کش��اورزي است و شاخصهاي
چالشهاي پي 
اقتص��ادي ،اجتماعي و زيس��تمحيطي ما را مل��زم کرده که
نظامهاي بهرهبرداري را ارتقاء دهيم.
مديرکل دفت��ر نظامهاي بهرهبرداري س��ازمان مرکزي تعاون
روس��تايي همچنين به الگوهاي موج��ود در نظام بهرهبرداري
اش��اره ک��رد و گفت :يک��ي از اين الگوها ش��رکتهاي تعاوني
توليدي اس��ت .به گفت��ه وي یکهزار و 445ش��رکت تعاوني

توليدي در ايران وجود دارد که س��ه ميليون و 300هزار هکتار
از اراضي کش��ور تحت پوشش اين تعاونيهاي توليد هستند و
420ه��زار نفر نيز در آنها فعالی��ت میکنند .وی الگوي ديگر
در نظامهای بهرهبرداري را شرکتهاي سهامي زراعي دانست
که در اين ش��رکتها کشاورزان سهامدار هستند .به گفته زارع
قنات نوی33 ،ش��رکت س��هامي زراعي در اي��ران وجود دارد
ک��ه 90هزار هکتار از اراضي کش��ور را تحت پوش��ش دارند و
هش��تهزار بهرهبردار نيز سهامدار آن هستند .وی خاطرنشان
کرد :از ديگر الگوهاي موجود در نظام بهرهبرداري شرکتهاي
کش��ت و صنعت خصوصي هستند که اين شرکتها سههزار و
600هکتار از اراضي را تحت پوشش دارند و به شش تای آنها
مج��وز فعالیت دادیم .زارع قنات نوی آخرين الگوي موجود در
نظام بهرهبرداري را نيز نظام بهرهبرداری خانوادگي دانست که
به شکل خرده دهقاني است.
طرحهاي ملي کشاورزي در ايران
مديرکل دفت��ر نظامهاي بهرهبرداري س��ازمان مرکزي تعاون

روس��تايي در ادام��ه به طرحهاي ملي کش��اورزي در کش��ور
اش��اره کرد و گفت :فاز نخس��ت طرح احي��اء 550هزار هکتار
از اراض��ي خوزس��تان و اي�لام در س��طح 295ه��زار هکت��ار
ب��راي حدود 17ه��زار و 800بهرهب��ردار انجام ش��د و در اين
ط��رح 110ش��رکت تعاوني توليدي ايجاد ش��دند و مش��غول
فعاليت هستند.
زارع قن��ات نوی همچنين به طرح آبياري و زهکش��ي غرب و
ش��مال غرب اش��اره کرد و گف��ت :در اس��تانهاي آذربايجان
ش��رقي ،آذربایجان غربی ،اردبيل ،کردستان ،کرمانشاه و ايالم
پروژهاي با مس��احت 223هزار هکتار در نظر گرفته شده است
که از 200الگوي بهرهبرداري 171الگو که ش��امل شرکتهاي
تعاوني توليدي ،سهامي زراعي و بعضاً کشت و صنعت هستند،
تشکيل شدند .تعداد بهرهبرداران اين پروژه 58هزار نفر هستند
و سيس��تم مديريت آن هم مانند طرح خوزس��تان و سيستان
تشکيل گروههاي همآب است.
مديرکل دفت��ر نظامهاي بهرهبرداري س��ازمان مرکزي تعاون
روس��تايي با اش��اره به طرح آبياري 46هزار هکت��ار از اراضي
سيس��تان که در استان سيستان و بلوچس��تان و در پنج شهر
آن اجرا شده است ،تصريح کرد :اين طرح داراي 17الگوي نظام
بهرهبرداري است و 16واحد عمراني نيز براي آن تشکيل شده
است .براي اين 46هزار هکتار 65هزار بهرهبردار وجود دارد که
اين 65هزار نفر گروههاي همآب تشکيل دادهاند.
تعاونيهاي توليد کمکرسان بهرهبرداران هستند
زارع قنات نوی در پاي��ان گفت :اگر تعاونيهاي توليد توانمند
ش��وند و پايدار بمانند ،ميتوانند کمکرس��ان مردم باشند و از
تهيه نهادههاي کشاورزي و مکانيزاسيون تا مديريت منابع آب
به کشاورزان کمک کند .در اين تعاونيها کارشناسان کشاورزي
بسياري حضور دارند ،ولي اين تعاونيها نيازمند حمايت هستند
تا به مرور زمان توانمند و در نهايت به مردم واگذار شوند.
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سرزمین

کشاورزی دانشبنیان
الزمه رقابت در بازارهای بینالمللی

با بهرهگیری از کش��اورزی دانشبنیان میتوان گونههای مناس��ب
اقلیم ،آب و هوا و خاک را شناخت.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،
اس��تاندار فارس گفت :با افزایش جمعیت و توس��عه تکنولوژیهای
جدید ،کش��اورزی باید به سمت دانشبنیانشدن حرکت کند ،چرا
که با کش��اورزی س��نتی نمیتوانیم نیازهای جامعه را پاسخ دهیم و
وارد رقابت با سایر کشورهایی شویم که در این زمینه از دانش و علم
روز استفاده میکنند.
عنایتاهلل رحیمی در جلس��ه ب��ا معاون امور باغبان��ی وزارت جهاد
کش��اورزی افزود :با بهرهگی��ری از کش��اورزی دانشبنیان میتوان
گونههای مناسب اقلیم و آب و هوا و خاک را شناخت .وی با اشاره به
نقش فارس در تأمین امنیت غذایی کشور افزود :نقش کنونی فارس
در تأمین امنیت غذایی و نقش��ی که در آینده میتواند داشته باشد،
درخور توجه اس��ت .رحیمی با اش��اره به لزوم تدوین سند راهبردی
کش��اورزی بهویژه در زمینه باغبانی در اس��تان و کش��ور اظهار کرد:
ب��ا توجه به تنوع اقلیمی موجود ،تدوین چنین س��ندی راهگش��ای
بس��یاری از مسائل در حوزه کشاورزی خواهد بود .به اعتقاد استاندار
فارس ،ایجاد باغهای مادری و توجه به زنجیره تولید از اصولی اس��ت
که میتواند موجب ارزشافزایی و ایجاد اش��تغال ش��ود .وی با اشاره
به اینکه اس��تان فارس در زمینه انجیر ،پسته ،گردو ،انگور ،گیاهان
دارویی و گل محمدی از مزیتهای ویژه برخوردار است ،گفت :برای
بعض��ی از این محصوالت مث��ل انجیر و ش��یرینبیان میزهای ملی
صادرات تشکیل دادهایم.
اس��تاندار فارس همچنی��ن از انجام تالشهای درخ��ور توجه برای
صادرات انجیر به هنگ کنگ ،چین و ویتنام خبر داد.
خسارتهای ناشی از کرونا به واحدهای کشاورزی
رحیم��ی گفت :در ایام بیماری کرونا آس��یبهای زیادی به بعضی از
واحدهای کشاورزی به ویژه گلخانهها وارد شده است که جبران این
خسارتها و احیای واحدهای آسیب دیده برای بازگشت به بازار حتماً
باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اش��اره به مشکل زوال مرکبات ،بر لزوم اجرای برنامهای مدون
برای افزایش طول بازدهی درختان مرکبات به ویژه در شهرستانهای
داراب ،جهرم ،فراش��بند ،قیر و کارزین تأکید کرد .زوال جنگلهای
اس��تان بهویژه جنگلهای بلوط از دیگر نگرانیهای استاندار فارس
بود که به گفته او باید مورد توجه جدی قرار گیرد .وی با بیان اینکه
مراودات اقتصادی بهویژه در زمینه میوه و غذا اجتنابناپذیر اس��ت،
افزود :مزیتهای کش��ور و اس��تان در زمینه تولید و صادرات بعضی
محصوالت و همچنین مزیت سایر کشورها برای واردات بعضی نیازها
باید در مراودات اقتصادی و تقویت این روابط مدنظر قرار گیرد.
اس��تاندار فارس ادامه داد :توس��عه صادرات با استفاده از حملونقل
هوایی بهویژه در حوزه س��بزیجات و ایجاد پایان��ه صادراتی در حال
پیگیری اس��ت تا با س��رعت بیشتری راهاندازی شود که در دو سال
گذش��ته در این زمینه اقدامات زیادی انجام ش��ده اس��ت ،اما هنوز
نیازمن��د تالش بیشتری در مورد صنایع تبدیلی ،س��ردخانه ،حمل
و نقل و افزایش سطح تولیدات هستیم.
رحیمی با تأکید بر اینکه پذیرای مراکز تحقیقات پیشرفته کشاورزی
در اس��تان خواهیم بود ،گفت :در حال حاضر نیز دانشکده کشاورزی
و مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی فعالیتهای خوبی
بهوی��ژه روی بذرها انجام داده و در ادامه نیز نیازمند س��رعت و دقت
بیشتر در زمینه توسعه تحقیقات کش��اورزی در شیراز ،مرودشت،
پاسارگاد و داراب هستیم.

50درصد اراضی و مزارع جویبار
شرایط شخم زمستانه را دارند

مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان جویبار گفت۵۰ :درصد اراضی و
مزارع شهرستان جویبار شرایط شخم زمستانه را دارند و در این راستا
از همه کشاورزان درخواست میکنیم تا با توجه به مزایا و فواید انجام
شخم زمستانه ،نسبت به انجام آن در اراضی و مزارع خود اقدام کنند.
بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از پایگاه اطالعرسانی جهاد کشاورزی
مازندران ،س��عیدی با بیان اینکه ش��خم زمستانه اولین عملیات در
فصل کش��ت و کار و زراعت برنج اس��ت ،افزود :شخم زمستانه فواید
بسیار زیادی مانند ایجاد شرایط مطلوب برای مزرعه و گیاه در فصل
زراع��ی و امکان بهکارگیری کودهای فس��فاته و پتاس��ه برای همه
کشاورزان در سراسر فصل کشت و کار برنج دارد.
وی ادامه داد :ش��خم زمستانه در فصل بیکاری ماشینآالت و نیروی
انس��انی است و باعث میش��ود هزینه آن نسبت به هزینه انجام این
عملیات در فصل زراعی کمتر شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار با بیان اینکه اگر کشاورزان
با انجام شخم زمستانه پاکتراشی حاشیه مزارع را داشته باشند ،این
امر در کاهش جمعیت زمستانگذران آفت و کرمها بسیار تأثیرگذار
اس��ت ،ادامه داد :انجام شخم زمس��تانه بیشتر در اراضی دارای آب
سطحی توصیه میشود.

کود سبز ،عاملی برای افزایش
حاصلخیزی خاک

یک عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کش��اورزی و منابع
طبیعی لرس��تان گفت :یک��ی از راهکارهای مؤث��ر در جهت افزایش
حاصلخیزی خاک و باال بردن مواد آلی آن استفاده از کود سبز است.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایس��نا ،صمد عبدی اظهار کرد :اثرات
نامطلوب کودها و آفت ُکشها بر محیطزیس��ت باعث توجه بیشتر و
استفاده از روشهایی شده که در آن نیازی به مصرف مواد شیمیایی
نبوده یا کم باش��د.وی ادامه داد :این هدف باعث ش��ده که با توجه به
کش��اورزی بومشناختی ،بحث پایداری در کشاورزی مورد توجه قرار
بگیرد که یکی از راهکارهای مؤثر در جهت افزایش حاصلخیزی خاک
و باالبردن مواد آلی آن استفاده از کود سبز است.
عبدی با اشاره به اینکه منظور از کود سبز شُ خم زدن گیاه در خاک
پس از ُرشد کافی و بدون برداشت محصول است ،تصریح کرد :اثر کود
سبز بر خصوصیات فیزیکی خاک همانند کود حیوانی است ،ولی کود
سبز عم ً
ال مواد غذایی به خاک اضافه نمیکند ،بلکه آنچه را که در طی
رشد خود از خاک جذب و در خود ذخیره کرده ،به خاک برمیگرداند.
عض��و هیئت علم��ی بخش تحقیقات خ��اک و آب مرکز تحقیقات و
آموزش کش��اورزی و منابع طبیعی لرس��تان ادامه داد :از طرف دیگر
کود س��بز با جذب و ذخیره مواد غذایی در خود از شستهشدن آنها
جلوگیری میکند و عالوهبر افزایش حاصلخیزی خاک ،نقش بس��یار
مؤثری در کاهش تراکم علفهای هرز دارد.
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