صادرات محصوالت گلخانهای به  240میلیون دالر رسید

توسعه و احداث  100هزار هکتار
گلخانه جدید در کشور
بــا عنایــت بــه سیاســتهای کلــی اقتصــاد
مقاومتــی و برنامــه تحــول کشــاورزی بــا رویکــرد
جهــادی مقــام عالــی وزارت مقــرر میباشــد طــی
برنامــه پنجســاله ۴۸ ،هــزار هکتــار گلخانــه در
کشــور توســعه یابــد کــه بــر اســاس الزامــات
اقلیمــی و محدودیتهــای منابــع آبــی ،ظرفیــت
افزایــش ایــن ســطح تــا  ۱۰۰هــزار هکتــار بــا
اولویــت هدایــت کشــت ســبزی و صیفــی فضــای
بــاز بــه داخــل محیطهــای کنتــرل شــده گلخانـهای
وجــود دارد.
بــه عبــارت دیگــر میتــوان گفــت کشــت
گلخانـهای روشــی مؤثــری برای کاشــت و برداشــت
مقادیــر زیــادی میــوه و ســبزیجات در تمــام طــول
ســال میباشــد .ایــن نــوع کشــت همــواره بــا
بازدهــی بــاالی محصــول ،کاهــش ضایعــات،
کنتــرل آفــات و محافظــت در برابــر پدیدههــای
جــوی همــراه اســت .از ایــنرو مســئوالن بــا
اتخــاذ راهکارهــای اصولــی بــرای تبدیــل هــر چــه
ســریعتر واحدهــای تولیــدی گلخانــه ســنتی بــه
واحدهــای پیشــرفته بایــد اقــدام کننــد .بــر ایــن
اســاس در یــک ســال گذشــته ،توســعه کشــت
گلخانـهای بــه عنــوان روشــی مکمــل در کنار کشــت
در فضــای آزاد بــا احــداث  100هــزار هکتــار گلخانــه
جدیــد در دســتور کار قــرار گرفتــه ایــن در حالــی
اســت کــه میانگیــن احــداث گلخانــه در ســالهای
گذشــته کمتــر  500هکتــار بــوده اســت.
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میــزان توســعه و بازســازی گلخانههــای کشــور
طــی یکســال اخیــر
وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای افزایــش تولیــد
محصــوالت کشــاورزی در ســطح گلخانههــای
کشــور و بهــرهوری مصــرف آب در کشــور اقدامــات
زیــادی طــی یکســال اخیــر انجــام داده اســت کــه
از مهمتریــن ایــن اقدامــات میتــوان بــه مــوارد
زیــر اشــاره کــرد:
-1توســعه و احــداث بیــش از  1387هکتــار انــواع
گلخانههــای تجــاری ،گلخانــ ه هــای کوچــک
مقیــاس و ســاز ه هــای فنــی و ســبک (ســایبان) در
ســطح کشــور
 -2اصــاح و بازســازی بیــش از  532هکتــار
گلخانــ ه
-3اجــرای برنامــه افزایــش خوداتکایــی تولیــد
بــذور هیبریــد گلخانــهای
-4تدویــن دســتورالعملهای فنــی و اجرایــی
منجملــه ضوابــط فنــی ایجــاد ابنی ـ ه و تأسیســات

توســعه کشــت محصــوالت گلخانـهای و تولیــد بازارمحــور یکــی از اولویتهــای مهــم وزارت
جهــاد در اهــداف اقتصــاد مقاومتــی بــه شــمار مــیرود .بــا توجــه بــه کاهــش نــزوالت
آســمانی و خشکســالیهای اخیــر توســعه کشــت محصــوالت گلخانـهای بــا روشهــای نوین
کشــاورزی یکــی از اولویتهــای مهــم وزارت جهــاد در راســتای اهــداف اقتصــاد مقاومتــی بــه
شــمار مـیرود .بــا وجــود آنکــه بــا اســتفاده از منابــع آب و خــاک رشــد و تولیــد محصــوالت
مختلــف کشــاورزی در فصــول مختلــف ســال در فضــای گلخانــه امکانپذیــر اســت از ایــن
رو نقــش مهمــی در افزایــش محصــول ،کاهــش صرفهجویــی آب ،حفاظــت محصــوالت در
برابــر شــرایط اقلیمــی و توســعه مشــاغل کشــاورزی دارد .البتــه ناگفتــه نمانــد کــه بــرای
حضــور در بازارهــای جهانــی ناگریــز بــه احــداث واحدهــای جدیــد مجهــز بــه تجهیــزات
نویــن و بــه روز هســتیم چــرا کــه بــا واحدهــای گلخانــه ســنتی امــکان رقابــت در بازارهــای
صادراتــی وجــود نــدارد.

