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مجري طرح توسعه گلخانهها خبرداد

ايجاد ۴۸هزار هكتار گلخانه تا سال۱۴۰۴

رئيس سازمان چاي خبر داد

پرداخت  ۹۵درصدي
مطالبات چايكاران

رئيس سازمان چاي از پرداخت حدود  ۹۵درصد مطالبات چايكاران
در سال جاري خبر داد و گفت :مابقي مطالبات آنها كه سهم
كارخانههاي توليدكننده چاي خشك است ،به زودي پرداخت
ميشود .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا ،دولت هر ساله برگ
سبز توليد شده در باغات چاي را از چايكاران به صورت تضميني
خريداري كرده و بهاي آن را با مشاركت كارخانههاي توليدكننده
چاي خشك ،پرداخت ميكند كه اين فرآيند معموال از بهار تا پايان
مهرماه ادامه دارد .در اين رابطه حبيب جهانخواه ،رئيس سازمان
چاي ،درباره جديدترين وضعيت خريد تضميني برگ سبز چاي و
پرداخت مطالبات چايكاران در سال جاري گفت :امسال حدود ۱۱۲
هزار و  ۷۶۳تن برگ سبز چاي به ارزشي بالغ بر  220/3ميليارد
تومان از چايكاران خريداري شده است كه از مجموع پرداختي دولت
و كارخانهها ،حدود  ۹۵درصد آن پرداخت شده و مابقي آن نيز به
زودي به حساب چايكاران واريز ميشود .وي با اشاره به توليد  ۲۵هزار
و  ۳۶۶تني چاي خشك در كشور ،اظهار كرد :همه چاي خشك توليد
شده ،فروخته شده است و هيچ مشكلي در بازار چاي وجود ندارد.
رئيس سازمان چاي اعالم كرد :از ميزان برگ سبز چاي خريداري
شده 126/7 ،ميليارد تومان سهم دولت بود كه تا تاريخ هشتم آبانماه
امسال همه آن پرداخت شده است و از سهم  ۹۳هزار ميلياردي
كارخانههاي توليدكننده چاي خشك نيز تنها  ۱۱ميليارد تومان آن
باقي مانده كه به زودي پرداخت ميشود.

با وجود تحريم ،آمريكا 2محموله سويا
به ايران صادر كرد

پس از جنگ تجاري با چين و توقف واردات سويا از سوي اين كشور،
توليدكنندگان آمريكا مجبور هستند براي ماندن در بازارهاي جهاني،
محمولههاي سوياي خود را به ايران صادر كنند 13 ،محموله از ماه
جوالي به ايران آمده است .به گزارش «سبزینه» به نقل از اسپوتنيك،
يك محموله به وزن  57تن هفته گذشته از ساحل غرب آمريكا به
مقصد ايران حركت كرد و اين دومين كشتي است كه طي اين هفته
به ايران صادر ميشود .بلومبرگ اين گزارش را براساس آمارهاي
درج شده در سايت وزارت كشاورزي آمريكا و آمار نرمافزاري رديابي
كشتيها اعالم كرده است .اين سيزدهمين كشتي سويا است كه از
ماه جوالي تاكنون به ايران آمده ۱۰ ،محموله كشتي از ميسيسيپي
و سه كشتي ديگر نيز از شمال غرب آمريكا به مقصد ايران آمدهاند .در
مجموع آمريكا در اين مدت  ۸۷۳هزار و  ۴۲۰تن كاال به ايران صادر
كرده است .اين حجم كاالهاي صادراتي پس از تشديد جنگ تجاري
آمريكا و چين صورت گرفته كه پس از اين جنگ تجاري ،چين واردات
سويا از آمريكا را قطع كرد .براساس آمارهاي «فائو استات» آمريكا
بزرگترين توليدكننده سويا در جهان است و ساالنه  ۱۰۸ميليون تن
توليد ميكند كه 56/7ميليون تن آن صادر ميشود .در كنار آمريكا،
برزيل ،آرژانتين ،چين و هند هم به عنوان پنج كشور توليدكننده
هستند ،در مقابل ايران تقريباً بزرگترين واردكننده سويا در جهان
است كه براساس استاتيستا جايگاه نهم بزرگترين واردكننده سوياي
جهان را از آن خود كرده است .اوايل اين ماه رسانهها اعالم كردند
كه بسياري از كشاورزان آمريكايي با قطع واردات چين از اين كشور
مجبور شدند محصوالت ديگري بهكارند.

گل رز ارزان خريدار ندارد

مديرعامل اتحاديه تعاونيهاي سراسري گل و گياه كشور گفت :با آنكه
قيمت فروش و ميزان توليد گل رز در كشور به دليل نوسانات ارزي و
مشكالت اقتصادي كاهش يافته ،اما بازار توليدكنندگان اين محصول
راكد است .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،عزيزاهلل فتحي با اشاره
به بروز نوسانات ارزي و تحريمها تصريح كرد :عوامل ياد شده موجب
شده تا هزينه توليد گل رز با توجه به رشد  90درصدي قيمت مواد
اوليه براي توليد گل و گياه سه برابر شود به همين دليل ميزان توليد
اين محصول كاهش پيدا كرده است .وي افزود :هرچند هزينههاي
توليد گل و گياه در كشور افزايش معناداري پيدا كرده است ،اما به
دليل عدم استقبال از خريد اين محصول توليدكنندگان ناچار به
ارزان فروشي هستند .مديرعامل اتحاديه تعاونيهاي سراسري گل
و گياه كشور درباره علت استقبال نكردن مردم از خريد گل و گياه
خاطرنشان ساخت :در شرايط اقتصادي فعلي مردم تالش ميكنند
خريدهاي خود را اولويتيبندي كنند و از آنجايي كه گل جزو مايحتاج
اساسي مردم نيست از فهرست خريد اغلب مردم خارج شده و همين
امر بازار گل فروشان را با وجود ارزان فروشي راكد كرده است .اين
تعاونگر درباره قيمت گل رز افزود :قيمت هر شاخه گل رز در سال
 ،95دو هزار تومان بود كه اين رقم درسال گذشته به هزار و 850
تومان رسيد .وي ادامه داد :امسال نيز قيمت فروش هر شاخه گل رز
در مقايسه با سال  95با كاهش  25درصدي به يك هزار و  500تومان
رسيده است اما با وجود كاهش قيمت شاهد ركود در بازار صنف گل
فروشان هستيم .مديرعامل اتحاديه تعاونيهاي سراسري گل و گياه
كشور تصريح كرد :گل رز يك محصول وارداتي بود ،اما با بوميسازي
توانستيم نرخ آن را در بازار داخلي كاهش داده و مانع خروج ارز از
كشور براي واردات آن شويم .فتحي افزود :در سالهاي اخير تالش
كرديم تا عالوه بر تامين نياز داخلي نسبت به صادرات اين محصول
اقدام كنيم ،اما براي موفقيت در اين مسير نياز به تشكل صادراتي
داريم؛ زيرا توليدكنندگان به تنهايي امكان صادرات اين گل را ندارند.
مديرعامل اتحاديه تعاونيهاي سراسري گل و گياه كشور با تاكيد بر
ضرورت حمايت از توليدكنندگان گل و گياه خاطرنشان ساخت :پس
از هدفمندي يارانهها مقرر شد در قيمت انرژي براي توليدكنندگان
گل و گياه اقدامات حمايتي انجام شود ،اما تاكنون اين وعده محقق
نشده است.
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فروش زعفران به صورت يك ماده خام ارزش افزوده چندانی نصیب کشور نمیکند

اخبار

مجري طرح توسعه گلخانههاي كشور از ايجاد  ۴۸هزار هكتار گلخانه
تا پايان سال  ۱۴۰۴در ايران خبر داد .به گزارش «سبزینه» به نقل از
صداوسيما ،ولياهلل بني عامري در برنامه خوشه چين راديو اقتصاد افق
اقتصادي گلخانهها در ايران را بسيار روشن توصيف كرد و افزود :برنامه
 ۱۰ساله توسعه گلخانههاي كشور از ابتداي سال  ۱۳۹۵تا پايان سال
 ۱۴۰۴مصوب شده است .وي ضمن اشاره به اينكه  2/5سال از عمر
برنامه  ۱۰ساله توسعه گلخانهها در كشور سپري شده است ،اظهارداشت:
اين برنامه ناظر بر اين است تا  ۴۸هزار و  ۳۵۵هكتار گلخانه در اقصي
نقاط مملكت احداث شود .مجري طرح توسعه گلخانهها گفت :بطور
كلي با احتساب وجود  ۱۰هزار هكتار گلخانه در سال پايه يعني ۱۳۹۵
سطح گلخانههاي احداثي در پايان سال  ۱۴۰۴بايد به وسعت  ۵۸هزار
هكتار در كشور برسد .وي افزود :براي تحققپذيري اين هدف بيش از
يكصد هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري و باالي  ۵۰۰هزار نفر نيرو كار
ماهر و فني نياز است .بني عامري تصريح كرد :هر هكتار گلخانه بطور
متوسط بسته به نوع محصول  ۱۰نفر نيروي كار را بصورت مستقيم به
كار ميگيرد .وي گفت :گلخانه يك فضاي فناورانه ،نوآورانه و كنترل
شده است بنابراين نيروي كار چنين واحدهايي بايد كارآمد و ماهر باشد.
مجري طرح توسعه گلخانههاي كشور ضمن اشاره به سه ابر چالش دنيا
يعني آب ،انرژي و امنيت غذايي يادآورشد :گلخانه به عنوان يك راهحل
اساسي براي مواجهه و مقابله با اين چالشها در دستور كار بسياري از
كشورهاي جهان بويژه ايران قرار دارد.

زراعت و باغبانی

سبزینه

زعفران در دام خام فروشي

رضا کالنی

عضو هيئتمديره شوراي ملي زعفران ايران
يكي از چالشهاي اصلي زعفران را در كشور
ايران خام فروشي عنوان كرد و گفت :از ۴۰۰
تن زعفران توليد شده ،حدود  ۶۰تا  ۷۰تن
در كشور مصرف ميشود .سيد علي حسيني،
عضو هيئتمديره شوراي ملي زعفران ايران،
گفت :متأسفانه امروز ما زعفران را به عنوان
يك ماده خام ميفروشيم ،درحالي كه
ميتوانيم تركيبات معطر زعفران را استخراج
كنيم و با چندين برابر قيمت بفروشيم .وي
يكي از چالشهاي اصلي زعفران را در كشور
ايران خام فروشي عنوان كرد و افزود :از 400
تن زعفران توليد شده ،حدود  60تا  70تن در
كشور مصرف و مابقي قابليت صادرات دارد.
عضو هيئت مديره شوراي ملي زعفران ايران
با بيان اينكه در حال حاضر بين  200تا 250
تن زعفران در سال از ايران صادر ميشود،
بيان كرد :متأسفانه كشور ايران در بازار
تجاري سهم اندكي دارد ،چراكه كشورهايي
كه هدفهاي صادراتي ما هستند ،حدود 47
كشور دنيا هستند ،در حالي كه ما ميتوانيم
آن را دو يا سه برابر افزايش دهيم و در اين
راستا بايد تالش بيشتري داشته باشيم تا
جايگاه خود را بيشتر در دنيا توسعه دهيم.
وي ادامه داد :از  180 -170كشور مستقل
دنيا صادرات به  47كشور در حد كمي است،
آن هم براي كشوري كه ادعا دارد بيش از 90
درصد زعفران دنيا را توليد ميكند؛ بنابراين
كشورهاي هدف صادراتي ما بسيار كم است.
عضو هيئت مديره شوراي ملي زعفران ايران
يادآور شد :بايد تالش كنيم ،زيرا سطح زير
كشت ما به دليل اينكه در نقطه كم آبي
قرار گرفتهايم و بحران آب هميشه در كشور
ما وجود دارد ،مرتب افزايش خواهد يافت و اين
ميطلبد ما براي اين گياه كاري انجام دهيم
و دنيا را بيشتر آگاه کنيم كه اين محصول
ما قابليت توليد و صادرات بيشتري از آنچه
كه در حال حاضر است ،دارد .حسيني اظهار
داشت :متأسفانه جوي در جامعه ما وجود دارد
كه تصور ميكنند كه صادركنندگان ما زعفران
را در كارتن ريخته و صادر ميكنند ،در حالي
كه اين گونه نيست و ما زعفران را برابر با نياز و
خواسته مشتري صادر ميكنيم و اگر مشتري

و خريدار ما زعفران را در بستهبنديهاي
 100ميليگرم يا كمتر هم بخواهد ،ما قادر
هستيم انجام دهيم ،اما بستگي به نياز خريدار
بستهبندي ميكنيم و اين طور نيست كه بايد
اجبارا ً زعفران را فله صادر كنيم .وي افزود:
ما بايد بر روي تركيبات عمده زعفران كار
كنيم و اين وظيفه و چالش ما است و بايد
به دنبال آن برويم و ببينيم اگر زعفران در
صنعت داروسازي مورد استفاده قرار ميگيرد
و تركيبات زعفران ما مورد نياز بازارهاي دنيا
است ،چرا آن را استخراج نميكنيم .عضو
هيئت مديره شوراي ملي زعفران ايران يادآور
شد :ميتوانيم اين تركيبات را به صورت
خالص بفروشيم و ارزش افزوده بيشتري
نصيب كشور كنيم و ديگر دغدغه افزايش
توليد را نداشته باشيم .حسيني با اشاره به
اينكه اين امر نيازمند حمايت ،سرمايهگذاري،

بازاريابي و بازارسازي است ،اظهار داشت:
متأسفانه اين برنامهريزي در كشور ما انجام
نشده است و درحال حاضر تمركز ما بر اين
است که زعفران را گرانتر بفروشيم يا در
بورس بفروشيم ،اما اص ً
ال به اين فكر نيستيم
که پياز مازاد كشاورزان را چگونه درجهبندي
و بين كشاورزان متقاضي توزيع كنيم .وي
افزود :همچنين به اين فكر نيستيم كه صنايع
تبديلي زعفران را توسعه و از آن حمايت كنيم
يا بازارهاي جديدي را براي زعفران كشور مهيا
كنيم ،در حالي كه اينها اولويتهاي نخست
هستند .عضو هيئت مديره شوراي ملي زعفران
ايران گفت :ما تنها توليدكننده زعفران در دنيا
نيستيم و بسياري از كشورها به دنبال توليد
زعفران هستند و ما رقباي جدي در اين زمينه
داريم كه ما را تهديد ميكنند .حسيني با
بيان اينكه شوراي ملي زعفران تركيبي از

نخبگان بخش توليد و تجارت زعفران است،
بيان كرد :ما كاركشتهترين انسانها را در
شوراي ملي زعفران داريم و زماني كه طرح
و ايدهاي ارائه ميدهيم ،كسي گوش نميدهد
و تصور ميكنند ما منافع عده خاصي را دنبال
ميكنيم .وي گفت :اعضاي شوراي ملي
زعفران هم توليدكنندگان ،هم صادركنندگان
و هم توزيعكنندگان هستند و ما منافع همه را
نگاه ميكنيم و كارشناسي ميكنيم و هر سال
يك يا دو جلسه عمومي داريم كه با حضور
ت امناي شوراي ملي زعفران
اعضاي هيئ 
برگزار ميشود .عضو هيئت مديره شوراي
ملي زعفران ايران با بيان اينكه هيئت امناي
شوراي ملي زعفران عمدتاً مسئوالن كشوري
هستند ،اظهار داشت :ما در آنجا اين موارد
را بيان ميكنيم ،اما متأسفانه تاكنون هيچ
اقدامي انجام نشده است.

غنيترينبانكژناناركشور،گنجينهانارستانهايآيندهايران
يك باغدار مازندراني در يك طرح
تحقيقاتي شش ساله ،بانكي عجيب
از  ۹۲۰ژن ميوه انار را جمعآوري كرد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،پاييز براي مازندران
فصل ياقوتهاي سرخ است ،اين روزها
در باغهاي مازندران كه قدم بگذاريد
مناظر زيبايي از انارستانهايي را خواهيد
ديد كه سوز سرماي پاييز را براي شما
ترش و ملس ميكنند .انارستانهايي كه
شاخههاي متواضع انار در آن از سنگيني
بارهاي بهشتي اش سر خم كردهاند و بذر
فكر راهاندازي بانكي عجيب را در ذهن
باغدار مازندراني كاشتند و امروز نتيجه
آن ،بانكي است كه سپردههاي موجود در
آن ميوه انار است .بانكي كه آقاي خاكزاد
در آن كار ميكند برخالف بانكهاي ديگر
به دور از هياهوي شهر و داخل يك باغ
هزار متري است .خاكزاد مسئول بانك ژن
انار با بيان اينكه براي پيدا كردن گونههاي
مختلف انار تمام كشور را مثل يك درويش
دور زد ،گفت :تمام ده كورهها را بررسي
كردم و ارقام انار تمام مناطق كشور را در
قالب يك كلكسيون جمعآوري كردم.
ذخيرهسازي  ۹۲۰واريته انار كشور
در روستاي صاحبي
بانك ژن بانكي است كه ارقام مختلف

انار را با هدف ارزيابي ،تحقيق ،احياي
انارستانهاي كشور و توليد گونههاي
جديد به صورت دراز مدت نگهداري
ميكند .ماليي معاون مديريت باغباني
اداره كل جهاد كشاورزي مازندران
گفت :آقاي خاكزاد با جمعآوري ۹۲۰
واريته انار در سالهاي اخير توانست
بزرگترين بانك ژن انار كشور را در
روستاي صاحبي شهرستان ساري
تشكيل دهد .وي با بيان اينكه توسعه
باغات به صورت ديم در اراضي شيبدار
از جمله برنامهها و سياستهاي اداره كل
جهاد كشاورزي مازندران است ،افزود:
نهالستان انار آقاي خاكزاد در مازندران
ظرفيت خوبي در جهت توسعه باغها و
اشتغالزايي فارغالتحصيالن علوم باغباني
استان است.
تحقيق و پژوهش
در بانكي با طعم ترش و ملس
وجود گونههاي مختلف انار كشور مثل
سياه نار ،ملس ممتاز ،نادري ،رباب نيريز،
يوسف خاني و چندين رقم ديگر در اين
بانك ژن زمينه تحقيق و پژوهش پنج
دانشجوي مقطع دكتراي علوم باغباني
را فراهم كرد .حسيني دانشجوي سال
آخر علوم باغباني هم كه انار ساوه موضوع
رساله دكتراي او بود ،گفت :براي تهيه رقم

مورد نظر در اين رساله بايد به استانهاي
ديگر مثل شهرستان ساوه ميرفتم ،اما با
توجه به اينكه آقاي خاكزاد بزرگترين
بانك ژن انار كشور را در مازندران دارد،
ديدم رقم مورد نظر و در عين حال با
كيفيت باال در كلكسيون وي وجود دارد.
دو رگگيري و تأثير آن
بر بهبود كيفيت ميوه و هسته انار
اين باغدار ساروي ارقام موجود در اين
بانك ژن هزار متري را در باغ پنج هكتاري
كاشت و حاال انارهاي اين انارستان به
مرحله برداشت رسيد .خاكزاد به تحقيق
در زمينه انار در شركت صاحبي اشاره كرد
و افزود :توليد  ۲۸رقم انار نرم هسته نتيجه
شش سال تالش و تحقيق در زمينه انار
بود كه از طريق دو رگگيري انجام شد و
االن در حال ثبت رقم نهايي آن هستيم.
وي با اشاره به اينكه  ۷۵هزار هكتار باغ
انار در كشور وجود دارد كه دانههاي انار
آن سفت است ،گفت :با تكنولوژي توليد
انار با هسته نرم در طي پنج سال ميشود
تمامي انارستانهاي كشور را زير كشت
انار نرم هسته برد و به توليد انبوه رسيد.
دورگگيري شامل پيوند دو گونه انار از
نظر ژنتيكي است كه نتيجه اين تحقيق
توليد  ۲۸رقم انار نرم هسته در اين بانك
ژن بوده است .تاجور محقق طرح توليد انار

نرم هسته با بيان اينكه رطوبت و بارندگي
مازندران بستر مناسبي براي برنامهريزي
و مطالعه درباره فنولوژي گياه انار است،
گفت :در نخستين سري كارهاي پژوهشي
اين شركت ،فعاليت دورگگيري را در
انار براي نخستين بار در شمال كشور
اجرايي كرديم و به تغيير رنگ و شرايطي
كه در دو رگگيري كالسيك كه توسط
انسان ايجاد ميشود ،در انار هم دست
پيدا كرديم.
توليد و توزيع
ساالنه  ۲۰۰هزار اصله نهال انار
آقاي خاكزاد از ارقام مختلف بانك ژن انار
ساالنه  ۲۰۰هزار اصله نهال انار توليد و
بين باغداران سراسر كشور توزيع ميكند.
عليزاده باغدار نكايي هم كه يك هكتار
زمين شيبدار در روستاي زرندين
نكا داشت ،گفت :به دليل مشكل يخ
زدگي ،چالش آبياري و سختي برداشت
محصول ترجيح دادم انار پا كوتاه را
از آقاي خاكزاد تهيه كنم و بكارم25 .
هزار تن انار ساالنه از  ۱۳۵هزار هكتار از
انارستانهاي مازندران برداشت ميشود.
اين باغدار مازندراني تصميم دارد با
احداث آزمايشگاه كشت بافت و احداث
گلخانه فضاي بسته  ۲۸رقم انار نرم هسته
را به توليد انبوه برساند.

يدرمزرعهبرايحفظمحيطزيست
نوآور 
تغييرات اقليمي و نوع آب وخاك ايران ،حاال كار كشاورزي را از شكل سنتي و گذشته عاميانه آن
دور كرده است .كشاورز امروز با برنامهريزيهاي دقيقي كه شده است نسبت به كنترل مصرف منابع
و استفاده بهينه از امكانات آگاه است و براي پيشبرد اهداف توسعه تالش ميكند .الگوهاي كشت يا
استفاده از منابع با آموزشهاي مدون و برنامهريزي شده به كشاورز منتقل ميشود و از او خواسته
ميشود تا براي بهبود وضعيت اقليمي كشور و البته سود بهتر در برداشت محصول مناسبتر اين راه را
با قدرت ادامه دهد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايانا ،معاونتهاي اصلي وزارت جهاد با برنامهريزي از
ادارات استانها خواستهاند تا جزييات را به خوبي به روستاها منتقل كنند ،كاري به گفته مجيد ولدان،
مديركل دفتر فناوري ،اصليترين راههاي پر پيچ و خم ورود فناوريها در راستاي حفظ منابع و البته
پيشبرد اهداف توسعه است .وی اظهار کرد :واقعيت اين است كه فناوري به ذات خود به روستا منتقل
نميشود و آنچه به روستا انتقال مييابد ،عموماً محصول ناشي از فناوري است .به عنوان مثال فناوري
يا دانشفني توليد نهال كشت بافت خرماي رقم ،...قابل انتقال به روستا نبوده و به صنعت كشت بافت
كشور انتقال مييابد .اما آنچه روستايي بايد آموزش ببيند و نسبت به آن آگاهي يابد ،مزيت استفاده
از نهال كشت بافتي در مقايسه با نهال بذري است .يا در مثالي ديگر ،مزيت استفاده از كود بيولوژيك
در مقايسه با كود شيميايي به روستايي آموزش داده ميشود ،ولي دانشفني توليد كود بيولوژيك به
توليدكننده كود (كارخانه) انتقال مييابد.
جزئيات تشريح شده او در ورود فناوريها به مقوله كشاورزي در ايران را فروغالسادات بنيهاشم،
مشاور وزير و مديركل دفتر توسعه فعاليتهاي كشاورزي زنان روستايي و عشايري ،هم تكميل و
از نقش بيبديل زنان در پيشبرد اين اهداف صحبت كرد و گفت :مديريت آب وخاك از مباحث
جدي در برنامههاي آموزش زنان روستايي وعشايري در وزارت جهادكشاورزي است .زنان هم به
عنوان توليدكننده وهم به عنوان مصرفكننده از انگيزه بااليي براي مديريت مصرف آب وخاك
برخوردارند .به عالوه آنها به عنوان ساكنين پايدار مناطق روستايي وعشايري و به مثابه گروهي كه
كمتر فرصت وامكان مهاجرت و ترك زادگاه خود را دارند .بيشتر از ساير گروهها در معرض آسيبهاي
ناشي از تخريب محيط زيست و بحرانها ي ناشي از ان قرار دارند .از اين رو در بسياري از كشورها
از گروههاي هدف آموزشهاي مرتبط با مديريت خاك وآب و جلوگيري از تخريب محيط زيست
محسوب ميشوند .تجربه ما در وزارت جهادكشاورزي هم تا امروز نشان ميدهد كه زنان در مباحث
زيستمحيطي و مديرت منابع بسيار مشتاق و آگاهانه برخورد ميكنند و در فراگيري آموزشهاي
يا ورود فناوريها در پيشبرد برنامههاي كشاورزي بهشدت استقبال ميكنند و آن را هم به سرعت
به همديگر پيشنهاد ميكنند .به گفته او به دليل همين حساسيتها آمار سرشماري اخير نشان
ميدهد مشاركت زنان در بخش كشاورزي در حال افزايش است .و اين افزايش همراه با باالرفتن
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آغاز برداشت پرتقال
از باغهاي مركبات مازندران

برداشت پرتقال از باغهاي مركبات استان مازندران در روزهاي اخير در
حالي آغاز شده است كه دومين محصول كشاورزي استان پس از برنج،
امسال به خاطر شرايط خوب آب وهوايي از كيفيت مناسب برخوردار
است .بر خالف سالهاي گذشته كه مسأله رنگآوري در سورتينگها،
آفت يا سرمازدگي ،مشكالتي را براي مركبات مازندران ايجاد كرده بود،
امسال به گفته كارشناسان باغهاي مركبات در مازندران از وضعيت خوبي
برخوردار است .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايرنا ،استان مازندران
115هزار هكتار باغ مركبات دارد كه از اين ميزان  25هزار هكتار مربوط
به نارنگي است كه برداشت زودرس اين ميوه از نيمه دوم شهريور آغاز
شده بود.
برپايه آمار جهاد كشاورزي مازندران ساالنه از اين باغها بيش از دو
ميليون تن محصول برداشت ميشود كه يك ميليون و  750هزار تن
آن انواع پرتقال است كه نيمه دوم آبان زمان برداشت مركبات از جمله
پرتقال تامسون است .مدير باغباني جهاد كشاورزي مازندران با اشاره
به شرايط مناسب آب و هوايي و باردهي انواع درختان مركبات گفت:
پيش بيني ميشود توليد امسال مركبات همانند سال قبل به بيش از
دو ميليون و  200هزار تن برسد .هادي ايزدي افزود :در سه سال اخير
با نظارتهاي دقيقي كه از سوي اكيپهاي سازمان صنعت ،معدن و
تجارت ،سازمان جهاد كشاورزي و دانشگاه علوم پزشكي استان بر روي
سورتينگ داران صورت ميگيرد ،امكان رنگ آوري مركبات و سودجوئي
از اين محصول بهشدت كاهش يافته است .وي گفت :هر ساله برخي از
افراد سودجو با وجود برخوردهاي صورت گرفته در مقياس بسيار كم
اقدام غيراخالقي رنگ آوري را انجام ميدادند و نبايد اقدام اين افراد را
به باغداران و محصوالت مركبات كل مازندران تعميم داد .ايزدي توضيح
داد :امسال دستگاههاي نظارتي استان قويتر از سالهاي قبل با توجه به
انباشت تجربيات گذشته وارد عمل شدند و تاكنون تخلفي را در زمينه
رنگ آوري مركبات شاهد نبوديم .وي به وجود آفات مگس ميوه در باغات
استان مازندران اشاره كرد و بيان داشت :با اطالعرساني به موقع و اقدامات
پيشگيري و مبارزه بسياري از باغات تجاري استان از خسارت اين آفت
عبور كردند .ايزدي با بيان اينكه امسال قيمت مركبات به ويژه پرتقال سر
باغ مورد رضايت باغداران است ،ادامه داد :اميدواريم با توجه به رويكرد
صادرات مركبات ،بازرگانان و صادركنندگان به درستي از ظرفيت وجود
مركبات با قابليت صادرات استفاده كنند.
جبران مافات هزينه توليد
با باال رفتن قيمت پرتقال سر باغ
يكي از باغداران از بخش گتاب بابل قيمت يك هزار و  500توماني هر
كيلوگرم پرتقال سر باغ در سال جاري را مورد رضايت باغداران دانست و
گفت :اين قيمت نسبت به سال گذشته حدود400تا 500تومان بيشتر
است .علي روحي كه خود را صاحب حدود يك هكتار باغ مركبات معرفي
كرده است ،وضعيت ميوه مركبات امسال را به لحاظ اندازه و مقدار مطلوب
توصيف كرد و ادامه داد :البته هزينه توليد امسال به دليل افزايش قيمت
نهادهها به ويژه كودهاي شيميايي و سموم نيز نسبت به پارسال افزايش
يافت .وي در عين حال به هجوم غافلگيرانه مگس ميوه از سه هفته قبل
به باغات مركبات اشاره كرد و بيان داشت :كارشناسان جهاد كشاورزي با
اطالعرساني به موقع به باغداران مانع خسارت عمده بر اين ميوه پاييزي
شدند .روحي ميل به فروش از سوي باغداران را مناسب توصيف و در عين
حال تاكيد كرد :مهمترين حمايتي كه دولت ميتواند به باغداران استان
مازندران انجام بدهد ،صادرات اين ميوه است .اين باغدار گفت كه پرتقال
تامسون اين منطقه به لحاظ اندازه و كيفيت تازه خوري مشتري پسند و
قابليت صادرات خوبي دارد .زندگي بخش زيادي از جمعيت بيش از سه
ميليون نفري مازندران همچنان وابسته به توليدات كشاورزي به شيوه
سنتي است و مركبات بعد از برنج از ميان  72نوع محصول كشاورزي
استان از اهميت خاصي به لحاظ درآمدزايي براي روستاييان برخوردار
است .در حال حاضر بر اساس آمار سازمان جهاد كشاورزي و به گفته
كارشناسان از آنجا كه وضعيت بستهبندي مناسبي نداريم و عرضه و
فروش اين ميوه نيز ساماندهي شده نيست ،در صادرات اين ميوه نيز با
مشكل جدي مواجه هستيم و طبق آمار ،ساالنه كمتر از 100هزار تن
مركبات مازندران صادر ميشود .بر اساس برآوردهاي غيررسمي ،باغداران
همه ساله دستكم يك پنجم از محصول مركبات را به صورت سنتي براي
مصرف شخصي يا فروش در روزهاي نزديك به عيد نوروز در انبارهاي
سنتي ذخيره ميكنند و مابقي به بازار عرضه ميشود.
در مجموعه تجربه سالهاي اخير نشان داده است كه ميزان ذخيرهسازي
مركبات توسط باغداران و خريداران رسمي مركبات (سورتينگداران) در
سال حدود  450هزار تن برآورد ميشود كه به اعتقاد كارشناسان بازار،
بيش از نيمي از اين ميزان براي عرضه در آستانه عيد نوروز است .سختي و
حساسيت نگهداري مركبات همواره عامل مهمي است و اگر مقوله خريد
به موقع با هدف صادرات مركبات عملياتي نشود ،اين واقعيت كه به ناچار
برخي از باغداران ،عنان بازار اين ميوه را به دست دالالن بسپارند و خود به
اندك درآمد ناشي از آن رضايت دهند ،قابل انكار نيست.

 1/7هكتار از مزارع شهرستان شاهيندژ
امسال زيركشت زعفران رفته است

مدير جهاد كشاورزي شاهين دژ با اشاره به اينكه امسال  1/7هكتار از
مزارع اين شهرستان زير كشت زعفران رفته است ،گفت :اواخر آبان ماه
پايان برداشت اين محصول بوده و پيش بيني ميشود  9/5كيلوگرم
از اين اراضي زعفران برداشت شود .به گزارش «سبزینه» وي افزود :با
بهرهبرداري از اين مزرعه براي  57نفر اشتغالزايي صورت گرفته است.
خدايي بيان كرد :بيشترين ميزان بهرهبرداري زعفران از سال بعد كه
سال سوم گلدهي است خواهد بود كه بر اساس براوردهاي انجام شده،
 ۱۲كيلوگرم در هكتار زعفران برداشت ميشود .مدير جهاد كشاورزي
شاهين دژ گفت :با توجه به نياز خاكي و آب و هواي مناسب كشت براي
اين محصول ،شهرستان شاهين دژ استعداد خوبي براي توسعه كشت
زعفران دارد.

 59هزار هكتار كشتزار خراسان رضوي
به سامانههای نوين آبياري
مجهز شده است

سطح تحصيالت زنان گرايش ورود فناوريهاي نوين يا كسب و كارهاي نواور انقالبي را در بخش
كشاورزي ايران به وجود ميآورد.
مديركل دفتر فناوري وزارت جهاد هم با اين انقالب موافق است ،اما او سرعتي كمتر از پيشبينيهاي
مشاور وزير در امور زنان در نظر دارد و معتقد است در موضوع انتقال تكنولوژيهاي نوين به مزرعه،
دو موضوع داراي اهميت است :توليد محصول فناورانه يا نهاده اوليه مبتني بر فناوري نوين و فرهنگ
استفاده از نهاده موصوف در مزرعه.
با اين توضيح به مورد توجه قرار نگرفتن كشاورزي در شركتهاي دانشبنيان اشاره كرد و ادامه داد:
يكي از مشكالت مبتالبه شركتهاي دانشبنيان بخش كشاورزي دقيقا همين نبود فرهنگ الزم براي
استفاده از محصوالت نوين نزد كشاورز كه معموال با كمسوادي اين كار را انجام ميدهد است .همانطور
كه بنيهاشم از پيگیري برنامههاي آموزشي و جذب سريع زنان كشاورز در آنها صحبت كرد ،دكتر
ولدان هم از برنامههاي ويژه آموزشي براي همه كشاورزان خبر داد :يكي از برنامههاي در اولويت
سازمان كه در تعامل با معاونت علمي و فناوري در دست اجراست ،برنامه ترويج استفاده از محصوالت
دانشبنيان است .در مرحله نخست اين برنامه ،استفاده از كودهاي زيستي به عنوان جايگزين كودهاي
شيميايي ،در تعامل بين معاونت ترويج سازمان با ستاد توسعه زيست فناوري ،در قالب ايجاد مزارع
الگوئي در نقاط مختلف كشور ،ترويج ميشود .اين را همه مديران ميدانند كه منابع زيستمحيطي
ايران هميشگي نيست و اگر برنامههاي توسعه در راستاي حفظ اين منابع نباشيد ،توسعهاي در كار
نخواهد بود.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي گفت :از سال 1392
تاكنون  59هزار و  431هكتار از كشتزارهاي اين استان به ادوات و
سامانههاي نوين آبياري مجهز شده است .به گزارش «سبزینه» به
نقل از ایرنا ،مجتبي مزروعي اعتبار اختصاص يافته به خراسان رضوي
را براي اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار در اين مدت پنج هزار
و  470ميليارد ريال اعالم و بيان كرد :تجهيز  25هزار هكتار زمين
كشاورزي استان به سامانه آبياري نوين ظرف يك سال و نيم اخير
صورت گرفت .وي افزود :ميزان صرفه جويي در مصرف آب با اجراي
سامانه آبياري نوين در هر هكتار زمين كشاورزي به پنج هزار و 600
مترمكعب ميرسد .رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي
مجموع زمينهاي باغي و زراعي داراي قابليت اجراي طرحهاينوين
آبياري را در سطح اين استان  350هزار هكتار اعالم و بيان كرد:
تاكنون حدود  160هزار هكتار از اين گستره مزرعه در خراسان
رضوي زير پوشش سامانه نوين آبياري قرار گرفته است .وي ادامه
داد :همچنين در بخش انتقال آب با لوله به كشتزارهاي خراسان
رضوي ظرف پنج سال اخير  63هزار تن لوله پلي اتيلن با هزينه 600
ميليارد ريال در طول دو هزار و  196كيلومتر اجرا شده و در اختيار
كشاورزان قرار گرفته است.

