روستا ،زراعت و باغبانی
اخبار
مجری طرح دانههای روغنی:

دانههای روغنی با نرخ مصوب شورای
قیمتگذاریخریداریمیشود

مجری طرح دانههای روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت :خرید دانههای
روغنی براس��اس نرخه��ای مصوب ش��ورای قیمتگ��ذاری محصوالت
استراتژیک انجام میشود.
به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،علیرضا مهاجر در واکنش به مباحث
مطرح شده مبنیبر اینکه قیمتهای تعیین شده برای دانههای روغنی
در ش��ورای قیمتگذاری محصوالت استراتژیک مورد تأیید دولت نیست
و درباره قیمت خرید دانههای روغنی اختالفنظر وجود دارد ،اظهار کرد:
شورای قیمتگذاری محصوالت استراتژیک طبق مصوبه مجلس تشکیل
ش��ده و این مصوبه به تأیید ش��ورای نگهبان نیز رسیده و به شکل قانون
درآمده است؛ ضمن اینکه هیئت دولت نیز آن را به دستگاههای اجرایی
مربوطه ابالغ کرده است.
وی با بیان اینکه روند ش��کلگیری شورا کام ً
ال قانونی بوده است ،افزود:
بنابراین قیمتهایی که این ش��ورا تصویب کرده نیز قانونی است و کسی
نمیتواند آنها را نقض کند.
مهاجر تأکید کرد :قیمتهای تعیینش��ده توسط این شورا به قوت خود
باقی است و خرید دانههای روغنی نیز براساس همین نرخها انجام خواهد
گرفت .ش��ورای قیمتگذاری محصوالت اس��تراتژیک در جلسه خود در
۱۱اس��فندماه س��ال ،۹۹قیمت خری��د تضمینی کلزا را ۱۱ه��زار تومان
تعیین کرد .همچنین در این جلسه قیمت خرید تضمینی سویا ۱۲هزار
و ۴۱۹توم��ان و چهار ریال ،آفتابگردان ۱۰ه��زار و ۴۷تومان و هفتریال
و گلرن��گ ۱۰ه��زار و ۱۱۵تومان و پنجریال تعیین ش��د .گفتنی اس��ت
قیمت قبلی کلزا که توس��ط ش��ورای اقتصاد تعیین شده بود ،هفتهزار
و 800تومان بود.
رئیس شورای ملی زیتون:

سرانه مصرف روغن زیتون در کشور
۲۰۰گرم است

رئیس شورای ملی زیتون متوسط سرانه مصرف روغن زیتون را ۲۰۰گرم
در س��ال اعال م کرد و گفت :بنابر آمار ،در برخی سالها سرانه مصرف این
روغن  ۱۹۰تا ۲۱۰گرم بوده است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،مهدی عباسی با
اشاره به اینکه عوامل متعددی در تولید روغن زیتون دخیل است ،اظهار
کرد :تولید روغن زیتون به عواملی همچون توجیه اقتصادی تولید و سال
آور یا ناآور بستگی دارد.
وی با بیان اینکه سال گذشته ششهزار تن روغن زیتون در کشور تولید
شده است ،افزود :گرچه امکان خودکفایی در تولید روغن زیتون در کشور
وجود دارد ،اما متأسفانه برخی عوامل مانع دستیابی به این امر میشوند؛
ب��ه عنوان مثال در س��ال ،۹۸واردات بیش از ۱۱هزار تن روغن پومیس و
در س��ال ۹۷واردات روغن زیتون با ارز چهارهزار و 200تومانی مطرح بود
که خوشبختان��ه با تالشهای فراوان ،روغن زیت��ون از گروه کاالی یک
خارج شد.
این مقاممسئول ادامه داد :در حال حاضر پایه قیمت هر کیلو روغن زیتون
ک ۸۵هزار تومان است که متأسفانه در برخی فروشگاهها به سبب
درجه ی 
اختالط با روغن پالم و پومیس با نرخهای کمتری عرضه میشود.
به گفته وی ،قیمت هر کیلو کنسرو زیتونی در ابتدای فصل ۱۳هزار تومان
بود که متأسفانه همانند دیگر کاالهای کشاورزی بعد از فصل برداشت با
قیمتهایی باالتری در بازار عرضه میشود.
رئیس شورای ملی زیتون در پایان با اشاره به راهکار تشخیص روغن زیتون
اصل از تقلبی تصریح ک��رد :روغن زیتون اصل بوی چمن و گوجهفرنگی
میدهد و ابتدا تندی و تیزی آن گلو را میس��وزاند و س��پس بعد از چند
ثانیه مزه آن مطلوب میشود.

زمینهایکشاورزی
با سامانه هوشمند بومی رصد میشوند

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��تجمهوری ،س��امانه هوشمند
توصیهگر کشاورزی مبتنیبر فناوریهای مکانمحور تولید شد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از فارس ،ست پلت سامانه هوشمند توصیهگر
کش��اورزی مبتنیبر فناوریهای مکانمحور است .این سامانه با پردازش
اتوماتیک تصاویر ماهوارهای س��نجش از دور سنتینل 2اتحادیه اروپا و با
زیرساخت محاسباتی قوی خود ،نقشههایی را برای مزارع طراحی میکند
که کشاورزان برای تمامی زمینها ،مخصوصاً مزارع بزرگتر از پنجهکتار
میتوانند به جای سرکشی دورهای زمین ،به محدودههای تعیین شده در
این نقشهها مراجعه و نسبت به رفع مشکالت مزرعه اقدام کنند.

به گفته دبیر س��تاد توس��عه فناوریهای فضایی و حمل و نقل پیشرفته
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری ،این سامانه که محصول شرکت
دانشبنیان بومنگاران هوش��مند امید و با نام تجاری «ستپلت» طراحی
شده ،امکان ترکیب با سایر دادههای برداشت اطالعات مانند حسگرهای
زمینی مثل سنجندههای دما ،رطوبت خاک و هوا را نیز فراهم کرده است.
این یکپارچگی میتواند به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری سامانههای
نظارت بر مزارع کمک کند.
منوچهر منطقی با بیان اینکه این نقش��هها ش��امل نقش��ههای تراکم و
س�لامت گیاهان ،محتوای آبی ،تنش تغذیهای (عدم توازن دریافت کود
ازته و س��ایر مواد مغذی) و مانند آنهاس��ت ،ادامه داد :این نقش��هها هر
ش��ش روز یکبار و پس از گذر ماهواره از آن محدوده ،در دسترس کابران
قرار میگیرند.

هشدارجهادکشاورزیخراسانشمالی
درباره مصرف قارچهای سمی

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسانشمالی گفت :شمار زیادی
از قارچهای خودروی طبیعی میتوانند سمی باشند و تشخیص قارچهای
سمی از غیرسمی تنها در آزمایشگاه امکانپذیر است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از باش��گاه خبرن��گاران جوان ،محمدعلی
شریکیان افزود :هیچ فردی با مشاهده ظاهر قارچ ،توانایی تشخیص انواع
سمی از غیرس��می را ندارد .به همین دلیل ممکن است قارچهای سمی
بهوی��ژه در فصل بهار و حتی پاییز ،مورد اس��تفاده خوراکی قرار گرفته و
منجر به بروز مسمومیت در افراد شده و عوارضی جدی و حتی مرگ آنان
را در پی داشته باشد.
وی با اشاره به رشد انواع قارچها در طبیعت و استفاده ناآگاهانه خانوادهها
از قارچهای وحش��ی اظهار کرد :از طری��ق ویژگیهای ظاهری ،بو و رنگ
قارچ نمیتوان بهطور قطعی درخصوص س��می و غیرسمی بودن آن نظر
داد و کوچکترین اشتباهی در تشخیص ممکن است به قیمت جان فرد
یا آس��یبهای جدی به اعضای بدن بینجامد۴۸ .واحد تولیدی پرورش
قارچ خوراکی با ظرفیت تولید س��االنه ۵۵۰تن قارچ در خراسانش��مالی
فعالیت دارند.
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وزیر جهاد کشاورزی زیربار قیمتگذاریهای دستوری دولت نرود

هشدار درباره کاهش50درصدی
تولیدگندم

سبزینه

رویا عباسی

یک��ی از محصوالت کش��اورزی که مش��مول
قانون خرید تضمینی میش��ود ،گندم اس��ت؛
این کاالی اساس��ی ازجمله محصوالتی اس��ت
که اجازه ص��ادرات ندارد؛ بنابراین برای اینکه
تولیدکننده انگیزه تولید را داشته باشد و دست
از تولی��د برندارد ،دولت بای��د در همه جوانب
بهخصوص قیمت خرید تضمینی از کشاورزان
حمایت کند .اکنون نیز با توجه به شرایط ویژه
تحریمه��ا و ش��یوع کرونا توجه ب��ه این قانون
بهطوریکه منافع کشاورزان را تأمین و انگیزه
تولید را در آنان ایجاد کند ،امری ضروری است.
درحالحاض��ر قیمت خری��د تضمینی گندم
ب��رای س��ال زراعی جاری از س��وی ش��ورای
اقتص��اد چهارهزار تومان ب��هازای هر کیلوگرم
تعیین ش��ده ،اما گن��دمکاران و تش��کلهای
بزرگ بخش کشاورزی به استناد آنالیز قیمت
انجام شده ،معتقدند با توجه به افزایش قیمت
عوام��ل تولید ،حداق��ل قیمت خرید تضمینی
هر کیلوگرم گندم باید پنجهزار تومان باش��د.
همچنین این تش��کلهای کش��اورزی نسبت
به کاه��ش 50درصدی تولید گندم در س��ال
زراعی جاری هش��دار میدهن��د .حاال به نظر
میرس��د ش��ورای قیمتگ��ذاری محصوالت
اس��تراتژیک در دوش��نبه هفته آینده ،قیمت
خرید تضمینی گندم را بررسی و در این زمینه
تصمیمگیریمیکند.
در این راس��تا نیز کاظم خ��اوازی ،وزیر جهاد
کش��اورزی ،در نامهای به اعضای این ش��ورا از
تشکیل جلس��ه در تاریخ مذکور خبر داده و از
اعضاء خواس��ته در این جلسه حضور یابند .در
نامه خاوازی به اعضای ش��ورای قیمتگذاری
محصوالت اس��تراتژیک آمده است :در راستای
اجرای مفاد قانون اصالح قانون خرید تضمینی
محصوالت اساس��ی کش��اورزی مصوبه شماره
 ۱۸۰ /۶۷۸۲۶م��ورخ 1399/09/12مجل��س
ش��ورای اس�لامی موضوع «تش��کیل شورای
قیمتگ��ذاری و سیاس��تهای حمایت��ی
محصوالت اساس��ی کش��اورزی» خواهشمند
اس��ت ،در پنجمین جلس��ه ش��ورا که در روز
دوشنبه مورخ 140/01/23تشکیل میگردد،
شخصاً حضور بهم رسانید .وزیر جهاد کشاورزی
درحالی از تش��کیل جلسه ش��ورا برای بررسی
قیمت گندم طی هفته آینده خبر داده که طی
ماههای گذشته تشکلهای بخش کشاورزی و
گندمکاران کش��ور به دفعات خواستار تشکیل
جلسه این ش��ورا با دس��تورکار اصالح قیمت
خرید تضمینی گندم شده بودند و اگرچه این
شورا به دفعات تش��کیل جلسه داد؛ اما قیمت
گندم ،در دس��تور کار هیچیک از جلس��ات آن
قرار نداشت.
پیشبینی افزایش خرید تضمینی گندم
همچنین وزیر جهاد کشاورزی ،در جلسه علنی
روز گذشته مجلس شورای اسالمی هم با اشاره
به اینکه مهمترین بخش کش��اورزی ،زراعت
است ،اظهار داش��ت :خرید تضمینی گندم در
سال7/7 ،۹۸میلیون تن بود که در سال ۹۹به
بیش از هش��تمیلیون تن رسید و پیشبینی
ما این اس��ت که خرید تضمینی گندم در سال
پیشرو به 8/8میلیون تن برسد.
خاواری افزود :حدود ۷۰درصد از بخش زراعت
را گندم تشکیل میدهد که ما در سال گذشته
برنامهریزیه��ای خوبی را ب��رای گندم اتخاذ
کردیم .در سال زراعی۳۱۵ ،۹۸هزار تن بذر در
اختیار کشاورزان قرار گرفته بود که در سال۹۹
به رش��د 36/5درصدی رس��ید و ۴۱۳هزار تن
بذر در اختیار کش��اورزان قرار گرفت و عالوهبر
ای��ن اقدامات��ی را در زمینه غنیس��ازی بذرها
انجام دادی��م و ۱۱۵هزار تن ب��ذر را بهصورت
رایگان غنیسازی کرده و در اختیار کشاورزان
قرار دادیم.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :گندم از نظر
کیفی در سراسر کشور مورد ارزیابی قرار گرفت
و ۹۲درصد گندمهایی که بررس��ی کردیم ،از
کیفیت بسیار خوبی برخوردار بودند.
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سرزمین
مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی خراسانشمالی:

سرما و کمآبی ،دیمزارهای کلزا
درخراسانشمالیراخشکاند

مدیر امور زراعت س��ازمان جهاد کش��اورزی خراسانش��مالی گفت:
خشکسالی و س��رمای نابههنگام بهاره۲۳۰ ،هکتار سطح زیر کشت
دیمزارهای کلزا در این استان را از بین برد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از روابطعمومی سازمان جهاد کشاورزی
خراسانشمالی ،پژمان شهابی اظهار کرد :در سالجاری حدود سههزار
هکتار از اراضی کش��اورزی در این استان زیر کشت کلزای آبی و دیم
قرار گرفت که دوهزار و ۷۷۰هکتار از این اراضی زیر کشت کلزای آبی
و مابقی نیز دیمکاری شد.
وی خاطرنش��ان کرد :عالوهبر خشکسالی و کمبود باران ،سرمازدگی
نابههنگام بهاری نیز به این محصوالت خسارت وارد کرد که پیشبینی
میشود در مجموع میزان برداشت کلزا در استان نسبت به مدت مشابه
سال قبل ،بیش از ۱۰درصد کاهش یابد.
مدیر امور زراعت س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان خراسانشمالی
پیشبینی میزان برداشت کلزا در استان را در سال زراعی جاری حدود
سههزار و ۶۰۰تن اعالم و اظهار کرد :سههزار تن از این محصوالت در
قالب خرید تضمینی از کشاورزان با نرخ مصوب یکهزار و 100تومان
از سوی دولت خریداری میشود.

۵۱هزار هکتار از مزارع قزوین
زیر کشت علوف ه رفت

صدای گندمکاران گلستانی را به دولت میرسانم
استاندار گلستان با بیان اینکه صدای کشاورزان و گندمکاران استان را به دولت میرسانم ،به
بازار گفت :اقتصاد ایران در تنگنا و فشار است و مردم تحمل اصالح و جراحی اقتصادی را که
دردناک هم باشد ،ندارند.
هادی حقش��ناس ضمن قبول مناس��ب نبودن قیمت اعالم شده برای خرید تضمینی گندم
اظهار کرد :س��ازمان جهاد کش��اورزی گزارش مفصلی برای وزیر و بنده ارسال کرده و من هم
مشکالت حوزه را منعکس کردهام.
اس��تاندار گلستان با بیان اینکه مس��أله قیمتگذاری گندم فقط برای گلستان نیست و تمام
اس��تانهایی را که گندم میکارند ،ش��امل میش��ود ،افزود :با توجه به وابستگی اقتصاد ما به
کشاورزی این مسأله برای گلستان مهم است و خوشبختانه در کنار پیگیریها ،نمایندهها هم
فعال شدهاند و امیدوارم این مسأله اصالح شده است.
وی ب��ا تأکی��د بر اینکه ص��دای کش��اورزان و گندمکاران را ب��ه دولت میرس��انم ،گفت :ما
منعکسکننده مشکل هستیم؛ ولی نمیتوان بهطور قطعی گفت که این مسأله برطرف شود.
حقشناش اضافه کرد :گاهی فرآیندهای سختی باید پشتسر گذاشته شود تا قیمت به تصویب
برس��د .استاندار گلستان در پاس��خ به این س��ؤال که چرا دولت مقابل نظرات کارشناسی در
قیمتگذاری گندم مقاومت میکند ،گفت :در مس��ائل قیمتگذاری ما یک س��مت معامله را
میبینیم و سمت دیگر را دولت میبیند .دولت در مسائلی مثل مرغ هم برای قیمت مقاومت
داشت؛ زیرا دان را با قیمت ارز چهارهزار و 200تومانی تحویل میدهد و تالش میکند قیمت
مرغ ارزانتر دست مصرف کننده برسد ،اما نکته اینجاست که قیمت مرغ فقط تحتتأثیر دان
نیست ،بلکه سایر نهادهها و هزینههایی مثل کارگر و جابهجایی هم تأثیرگذار است.
وی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری در برخی مقاطع مثل جنگ ،بحرانها یا شرایطی مثل
تحریم مؤثر خواهد بود ،گفت :ش��اید در کوتاهمدت تعیین قیمت مؤثر باشد؛ اما در بلندمدت
بازار قیمت خود را تحمیل میکند.
گفتنی اس��ت ،گندم مهمترین محصول اس��تراتژیک کش��اورزی اس��ت که بهدلیل اهمیت
بیبدیل در تأمین امنیت غذایی از سوی کشورهای مختلف جهان سیاستگذاریهای دقیق
و حمایتگرایانهای جهت تولید آن در داخل کش��ورها انجام میش��ود .در کش��ور ما نیز رهبر
انقالب بارها بر ضرورت خودکفایی در تولید محصوالت استراتژیک کشاورزی در جهت تضمین
امنیت غذایی مردم تأکید و این خودکفایی را در مسیر اقتصاد مقاومتی ،پیشنیاز بیاثر شدن
تحریمها معرفی کردهاند.
غیرمنطقی بودن قیمت مصوب
4هزار تومان برای گندم
همچنی��ن در روز دوش��نبه هفتهج��اری هم
نامهای منتش��ر ش��د ک��ه در آن بنی��اد ملی
گندمکاران خط��اب به رئیس بازرس��ی دفتر
مقام معظم رهبری با اشاره به غیرمنطقی بودن
قیمت مصوب چهاره��زار تومان برای گندم با
اش��اره به تبعات برقراری این قیمت خواستار
بازنگری در آن شده بود .قیمت خرید تضمینی
گندم برای س��ال زراعی جاری از سوی شورای
اقتص��اد چهارهزار تومان ب��هازای هر کیلوگرم
تعیین ش��ده ،اما گن��دمکاران و تش��کلهای
بزرگ بخش کشاورزی به استناد آنالیز قیمت
انجام ش��ده معتقدند با توجه به افزایش قیمت
عوامل تولید ،حداقل قیمت خرید تضمینی هر
کیلوگرم گندم باید پنجهزارتومان باشد.
هشدار تشکلهای کشاورزی
نسبت به کاهش تولید گندم
اخی��را ً ه��م ش��شنفر از اعض��ای ش��ورای
قیمتگذاری محصوالت اس��تراتژیک ازجمله
رئیس س��ازمان نظام مهندسی کش��اورزی و
منابعطبیعی ،رئیس نظام صنفی کش��اورزی

و منابعطبیعی ،رئی��س بنیاد ملی گندمکاران
کشور ،مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای
کش��اورزی و روستایی و دو کشاورز خبره عضو
این ش��ورا در نامهای به وزیر جهاد کش��اورزی
خواس��تار تشکیل جلس��ه فوری ش��ورا برای
بررس��ی قیمت گندم ش��ده بودن��د .در متن
ای��ن نامه آمده بود :تعیین نرخ مناس��ب خرید
تضمینی گندم بهمنزله راهبردیترین محصول
کش��اورزی کش��ور ،عالوهبر تداوم خوداتکایی
در تأمی��ن نیاز داخلی ،متضم��ن صرفهجویی
قابلتوجه ارزی ،توسعه اشتغال و استمرار تولید
محصول بوده ،ل��ذا انتظار طبیعی ما و خانواده
میلیونی کش��اورزان گندمکار کشور آن است
که با توجه ب��ه افزایش بیس��ابقه هزینههای
مس��تقیم تولید و دیگر پارامتره��ای مؤثر در
قیمت تمامش��ده محص��ول در س��الجاری،
نس��بت به تعدیل نرخ خرید گندم در ش��ورای
قیمتگذاری اقدامی شایس��ته بهعمل آید .از
طرفی نظ��ر به اختالف فاح��ش قیمت گندم
در کش��ورهای همجوار (تا میزان ۹هزار تومان
بهازای هر کیلوگ��رم) و همچنین گرانی اقالم
خ��وراک دام و طی��ور ،درص��ورت عدماصالح
قیمت کنون��ی ،قطع به یقین ب��ا عدمتحویل

گندم به دولت از سوی کشاورزان و رواج داللی،
سلفخری و س��ودجویی مواجه خواهیم شد.
مضافاً طبق گزارش واصله از اقصی نقاط کشور،
بر اثر کاهش میزان بارندگی و افت محس��وس
عملکرد دیمزارهای مناطق مختلف و واگذاری
بخش��ی از اراضی زیرکشت گندم به دامداران،
کس��ری حدود ۵۰درصدی آمار گندم تحویلی
نس��بت به سال زراعی گذشته قابل پیشبینی
خواهد بود.
سرکوب قیمتها
چالش مهم بخش کشاورزی است
ارسالن قاس��می ،رئیس کمیسیون کشاورزی
ات��اق تعاون ،هم با اش��اره به اینکه س��رکوب
قیمتی ،چالش مهم بخش کش��اورزی اس��ت،
گفت��ه ب��ود :از دولت میخواهیم ک��ه راه رفته
درباره مرغ را در خصوص گندم تکرار نکند.
فروش مزارع سبز گندم به دامداران
محمد ش��فیع ملکزاده ،رئی��س نظام صنفی
کش��اورزی و منابعطبیع��ی ه��م چن��د روز
قبل گفت��ه بود :در برخی اس��تانها ،بعضی از
کش��اورزان مزارع س��بز گندم را ب��ه دامداران
فروختهاند و آنها نیز این محصول را میچینند
و بهعنوان خوراک دام استفاده میکنند.
شورای قیمتگذاری
نرخ خرید تضمینی گندم را تعیین کند
رئی��س مجلس ش��ورای اس�لامی در این باره
به مه��ر گفت :مجلس اصرار دارد که ش��ورای
قیمتگذاری قیمت خرید تضمینی محصوالت
کشاورزی را تعیین کند.
محمدباق��ر قالیب��اف اف��زود :قیمتگ��ذاری
محصوالت کش��اورزی از مباحث اصلی است و
مجلس اص��رار دارد که قیمت خرید تضمینی
گندم توسط شورای قیمتگذاری تعیین شود.
قیمت هر کیلو گندم در کشور عراق
10هزار تومان است
نماین��ده مردم علیآباد کت��ول در مجلس نیز
گفت :طبق قانون شورای قیمتگذاری قیمت
محصوالت کش��اورزی همچون گندم ،سویا و
کلزا را تعیین کرده اس��ت ،اما رئیسجمهور و
هیئت دولت با این قیمتها مخالفت کردهاند.
رحمتاهلل نوروزی اظهار داش��ت :قیمت گندم
توس��ط دول��ت چهارهزار تومان تعیین ش��ده
است؛ درحالیکه کش��ور عراق هر کیلو گندم
را ۱۰ه��زار تومان خری��داری میکند .با توجه
به ن��گاه رهبری درم��ورد خودکفایی در تولید
گندم از وزیر جهاد کشاورزی میخواهیم زیربار
قیمتهای دستوری دولت نرود.
نوروزی تصریح کرد :قیمت گندم باید بهگونهای
باش��د که کش��اورزان گندم تولیدی خود را به
دول��ت تحویل دهند تا دولت مجبور به واردات
گندم نشود.

رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور:

یکهزار و 400محقق کشاورزی در طرح یاوران تولید مشارکت دارند

رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی گفت :اکنون یکهزار و
400مرکز جهاد کشاورزی در کشور وجود دارد که برای هر کدام
از این مراکز ،یک محقق بهعنوان معین تعیین ش��ده و این افراد
با حض��ور در عرصهها در قالب طرح یاوران تولید به کش��اورزان
کمک میکنند.
به گزارش «سبزینه » به نقل از ایرنا ،علیاکبر مؤیدی در نشست
انتقال یافتههای بخش کش��اورزی اس��تان بوشهر که به صورت
ویدئوکنفرانس برگزار ش��د ،اف��زود :همچنین بی��ش از دوهزار
هیئتعلمی در مجموعه س��ازمان تحقیقات ،آم��وزش و ترویج
کشاورزی سراسر کشور حضور دارند که انتقال یافتههای محققان
ب��ه بخش اجرا میتواند نقش��ی مهم در جه��ش تولید در بخش
کشاورزی داشته باشد.
وی اظهار کرد :اگرچه نظام مدیریت ترویج در چند سال گذشته
ی در بخش آموزش و ترویج ،کارهای
اجرایی شد ،اما با برنامهریز 
مهم و موثری در سال گذشته انجام گرفت که همچنان ادامه دارد.
مؤی��دی ادامه داد :ازجمل��ه این برنامهها ،طرح ی��اوران تولید با
ه��دف انتقال دانش محققان به عرصههای کش��اورزی بود که به
این وسیله محققان یافتههای تحقیقاتی خود را در اختیار بخش
اجرا میگذارند.
رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر اینکه دانش
و یافتههای جدید باید به کمک اجرا و کشاورز بیایند و الزمه آن،
حضور محققان در عرصههاس��ت ،افزود :نوآوری ،افزایش تولید،

پایداری در محیطزیست و کاهش فقر در فعالیتهای دانشبنیان
مدنظر است که س��ازمان تحقیقات کشاورزی باید در این زمینه
ورود کند.
وی اضاف��ه کرد :همچنین با راهاندازی رس��می ش��بکه آموزش
کش��اورزی ،روزانه ۱۰۰کارگاه آموزش��ی بهص��ورت زنده برگزار
میشود و محققان این گونه میتوانند همه داشتههای علمی خود

را با کارشناسان ،کشاورزان و بهرهبرداران در میان بگذارند .مؤیدی
یادآور شد :در سال گذشته که شبکه آموزش کشاورزان به صورت
آزمایش��ی راهاندازی ش��ده بود ،روزانه پنجهزار مخاطب داشت و
انتظار داریم این شمار افزایش یابد.
رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کش��اورزی راهاندازی استودیو و
فضای رسانهای مخصوص کشاورزی با عنوان استودیو کشاورز را
ازجمله دیگر اقدامهای مهم در راستای تقویت بخش کشاورزی
عنوان کرد.
مؤیدی ادامه داد :در زمان حاضر بیش��تر استانها با جذب اعتبار
مناس��ب از س��ازمان برنامه و بودجه به اس��تودیو کشاورز مجهز
شدهاند و انتظار میرود در سالجاری استانهایی که هنوز موفق
نشدهاند نیز این استودیو را راهاندازی کنند.
وی یادآور ش��د :نبود هنرستان کشاورزی ازجمله دیگر نقیصهها
برای تربیت کش��اورزان باس��واد به ش��مار میرفت که با تالش و
برنامهریزی انجام شده ،س��ال گذشته ۱۴هنرستان و امسال نیز
۱۶هنرستان دیگر راهاندازی میشود و تالش خواهد شد تا پایان
سالجاری این شمار به ۴۰واحد افزایش یابد.
رئیس مؤسس��ه آموزش و ترویج کشاورزی گفت :اعتبارات ملی
برای ترویج در گذش��ته قطع ش��ده بود که با رایزنی انجام شده با
سازمان مدیریت و برنامهریزی ،این ردیف اعتباری بار دیگر احیاء
ش��د و از سال گذش��ته اعتباراتی برای انجام کارهای آموزشی و
ترویجی اختصاص یافت.

مدیر امور زراعت س��ازمان جهاد کش��اورزی قزوی��ن گفت۵۱ :هزار و
۷۸۸هکتار از مزارع استان قزوین امسال به زیر کشت علوفه رفته است.
به گزارش «س��بزینه » به نقل از ایرنا ،ت��ورج بنیادی با اعالم این خبر
افزود۲۴ :هزار و۷۸۸هکتار از این میزان به کشت یونجه و محصوالتی
ش��امل ارزن ،سورگوم ،چغندر ،خلر ،ماشک و گاودانه و ۲۷هزار هکتار
به ذرت علوفهای و دانهای اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه ۵۲درصد از کشت علوفهای امسال به ذرت علوفهای
و دانهای اختصاص یافته اس��ت ،اظهار ک��رد :ذرتعلوفهای و دانهای،
یکی از غالت مهم و پرمحصول و دارای اهمیت در زنجیره مواد غذایی
محسوب میشود که در همین راستا،بخش بیشتری از کشت علوفهای
استان روی این گیاه متمرکز شده است.
به گفته بنیادی ،پیشبینی میشود در سالجاری بیش از یکمیلیون
و ۹۰۰هزار تن انواع محصوالت علوفهای در اس��تانقزوین تولید شود
که به نوبه خود میتواند در راستای تحقق شعار سال اثرگذار باشد.
در حال حاضر ساالنه بیش از ۵۰درصد علوفه مورد نیاز واحدهای دامی
استان قزوین در داخل استان تأمین میشود.
وی همچنین از راهاندازی دومین س��ایت الگویی کش��ت زیره س��بز
در مس��احت یکهکتار واقع در روس��تای گزنه از توابع بخش کوهین
شهرستان قزوین خبر داد.
این مس��ئول تصریح کرد :این س��ایت الگویی قرار اس��ت به ۱۵نفر از
روس��تاییان عالقهمند به کش��ت زیره س��بز ،نحوه کاش��ت ،داشت و
برداشت این محصول را آموزش دهد.
بنیادی اضافه کرد :این س��ایت الگویی از س��وی واحد زنان روستایی
مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان و در راستای
اجرای «طرح توانمندسازی زنان روستایی و عشایری براساس زنجیره
ارزش گیاهان دارویی» ایجاد شده است.

مبارزه با آفت سن غالت در مشهد
آغاز شد

رئیس تولیدات گیاهی جهاد کش��اورزی مش��هد از آغاز مبارزه با آفت
سن مادری غالت در کشتزارهای گندم و جو این شهرستان خبر داد.
به گزارش «س��بزینه » به نقل از ایرنا ،علی ممیزی اظهار کرد :بیش از
۲۲هزار هکتار از کشتزارهای شهرستان مشهد زیر کشت گندم و جو
قرار گرفته اس��ت که توسط کارشناس��ان حفظ نباتات و مراکز جهاد
کش��اورزی به صورت مستمر پایش شده و کار سمپاشی آن بهمنظور
مبارزه با سن مادری صورت میگیرد.
رئیس تولیدات گیاهی جهاد کش��اورزی مشهد با بیان اینکه یکی از
عوامل موثر در تولید باالی گندم ،پایش و مبارزه با س��ن غالت قبل از
طغیان آفت در مزارع است ،افزود :سن از آفات پرخطر برای محصوالت
کش��اورزی بهویژه محصول راهبردی گندم است که در صورت مبارزه
نکردن با آن ،خسارات جبرانناپذیری به کشاورزان وارد میکند.
۹۳هزار هکتار کش��تزار در مشهد تحت مدیریت جهاد کشاورزی این
شهرستان اس��ت .همچنین ساالنه برای تولید هشتمیلیون تن انواع
محصوالت باغ��ی ،زراعی و دام��ی در خراس��انرضوی یکمیلیون و
۲۰۰هزار هکتار زمین زیر کشت ۸۳نوع محصول میرود.
بخش کش��اورزی ۲۸درصد اش��تغال و ۳۰درصد ص��ادرات غیرنفتی
خراسانرضوی را به خود اختصاص داده است.

کنترل آفت انباری برنج
با عصاره یک گیاه دارویی

محققان کشور در حوزه کنترل آفات گیاهی ،پژوهشی را انجام دادهاند
که نتایج آن نشان میدهد استفاده از اسانس یک گیاه دارویی میتواند
آف��ات انباری برن��ج را بدون آلوده کردن این محصول به انواع س��موم
شیمیایی کنترل کند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایسنا ،س��االنه مقادیر قابلتوجهی از
تولیدات کش��اورزی بهوس��یله انواع آفات در انباره��ا از بین میرود و
خس��ارت قابلتوجهی به محصوالت فوق که با ص��رف انرژی فراوانی
تولید میش��وند ،وارد میکند .ب��رای جلوگیری از این اتفاق یا کاهش
ش��دت آن ،معم��والً از روشهای مختلفی بهره برده میش��ود که در
این میان ،روشهای ش��یمیایی بهرغم تمام مضراتی که برای انس��ان
و محیطزیست دارند ،کماکان نقش مهم و اصلی را بازی میکنند.
اما اخیرا ً اس��تفاده از برخی مواد طبیعی نظیر اسانس گیاهان مختلف
بهعنوان جایگزین س��موم ش��یمیایی در کنترل آفات مورد توجه قرار
گرفته اس��ت و در این خصوص گیاهان مختلفی معرفی ش��دهاند .در
این میان ،گیاهی به نام زربین وجود دارد که به دلیل وجود مواد موثره
ضدآفت خود ،میتواند مورد استفاده قرار گیرد .این گیاه حاوی مادهای
به نام آلفا-پینن است که منبع قابلتوجهی از حشرهکشهای گیاهی
بوده و میتواند بهعنوان حشرهکش��ی تنفس��ی ،دورکننده و بازدارنده
تغذیه عمل کند .برای آزمایش کارآیی عصاره گیاه زربین بهعنوان یک
حش��رهکش طبیعی برای دفع آفات انباری برنج و بهطور ویژه آفتی به
نام شپش��ه برنج ،یک تیم تحقیقاتی هشتنفره از پژوهشکده گیاهان
دارویی جهاد دانشگاهی با همکاری دانشگاه پیامنور تهران مطالعهای
را انج��ام دادهاند که نتایج علم��ی و فنی آن اخیرا ً در فصلنامه علمی-
پژوهشی گیاهان دارویی منتشر شده است.
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