تشــکیل شــورای راهبــردی تحقیقــات ســامت
محصــوالت کشــاورزی
در راســتای تأکیــدات وزیــر جهــاد کشــاورزی
شــورای راهبــردی تحقیقــات ســامت
محصــوالت کشــاورزی بــا هــدف رفــع نیازهای
پژوهشــی حــوزه ســامت محصــوالت
کشــاورزی ،تشــکیل شــد.
وظیفــه اصلــی ایــن شــورا اتخــاذ راهبردهای
الزم در جهــت تســهیل نفــوذ دانــش و فنــاوری
در حوزههــای مرتبــط بــا ســامت ،از طریــق
هدایــت و بهرهگیــری از کلیــه ظرفیتهــای
تحقیقاتــی و تولیــدی کشــور در مســیر
ارتقــای ســامت محصــوالت و نیــز احصــای
اولویتهــای تحقیقاتــی در ایــن حــوزه
میباشــد.
کاهش چشمگیر میزان سنزدگی
کاهــش  40درصــدی مصــرف حشــرهکش
دلتامتریــن در کنتــرل ســن گنــدم ازجملــه
دیگــر اقدامــات وزارت جهــاد کشــاورزی در یــک
ســال گذشــته میباشــد ،ایــن موضــوع ضمــن
کاهــش هزینههــای تولیــد کشــاورزان ،نقــش
مؤثــری در ســامت محصــول گنــدم دارد.
عملیــات مبــارزه موفقیــت آمیــز بــا ســن
غــات در کشــور در ســال جــاری در ســطحی
در حــدود  2میلیــون و  700هــزار هکتــار
محقــق گردیــد .خریــد تضمینــی گنــدم انجــام
شــده اســت کــه میــزان ســن زدگــی (بــاالی
 2درصــد) آن کمتــر از  7هــزار تــن میباشــد
کــه در مقایســه بــا ســال  38( 1400هــزار
تــن) و ســال  98( 1399هــزار تــن) کاهــش
چشــمگیری نشــان میدهــد .هرچنــد ایــن
اتفــاق چشــمگیر در شــرایطی رخ داده اســت
کــه فصــل بهــار ســال  1401از نظــر کــم آبــی و
کاهــش بارندگــی بســیار اســتثنایی بــود.
آزادسازی صادرات آفتکشها
از آنجایــی کــه شــرکتهای تولیدکننــده و
فرموالتــور داخلــی توانمنــدی و ظرفیــت الزم
در تولیــد آفتکشهــای کشــاورزی اعــم از
شــیمیایی و غیرشــیمیایی و نیــز مــواد تنظیــم
کننــده رشــد گیاهــی هورمونهــای گیاهــی
منطبــق بــا شــاخصها و ضوابــط بینالمللــی
را داشــته میتواننــد بــا صــادرات ایــن اقــام
موجبــات ارتقــای جایــگاه جمهــوری اســامی
ایــران را در عرصــه تجــارت بینالمللــی
آفتکشهــای کشــاورزی بویــژه در میــان
کشــورهای منطقــه نیــز فراهــم آورنــد و
متعاقــب آن زمینــه بهرهمنــدی از امتیــاز
ارزآوری از محــل صــادرات ایــن اقــام در اقتصاد
کشــور را ســبب گردنــد.
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مقابلــه بــا آفــات جوانهخــوار و برگخــوار
جنگلهــای بلــوط زاگــرس
حفــظ و حراســت از جنگلهــای زاگــرس بــه
عنــوان یکــی از مهمتریــن ذخایــر ارزشــمند
و کــم نظیــر ایــران و جهــان دارای اهمیــت
فراوانــی اســت .در همیــن راســتا همزمــان بــا
شــیوع و گســترش آفــات جوانهخــوار زاگــرس،
کارگروهــی بــرای مدیریــت و مقابلــه بــا
گســترش بیمــاری در وزارت جهــاد کشــاورزی
تشــکیل شــده اســت.
درحــال حاضــر نیــز بــا ایجــاد کمربنــد
حفاظتــی بــه روش  ،BTاســتفاده از تلههــای
نــوری ،سمپاشــی و عقیمســازی آفــات نیــز
انجــام و بیمــاری مذکــور بــه طــور کامــل
کنتــرل گردیــد.

