ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺖ  ۳۵۵ﺗﻦ “ﭼﯿﮑﻮ”
از ﺑﺎﻏــﺎت ﺟﻨــﻮب ﺳﯿﺴــﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﯿﻮه ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﭼﯿﮑﻮ از ﺳﻄﺢ  ۱۶۶ﻫﮑﺘﺎر از ﺑﺎﻏﺎت ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،اردﺷﯿﺮ ﺷﻬﺮﮐﯽ اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :از اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﮐﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﯿﮑﻮ در اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن آﻏﺎز و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺴﺎل  ۱۳۵۵ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ و
رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر،
ﺳﺮﺑﺎز ،ﮐﻨﺎرک و ﻗﺼﺮﻗﻨﺪ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﭼﯿﮑﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﻮه
ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی در ﺳﻄﺢ  ۲۵۰ﻫﮑﺘﺎر از ﺑﺎﻏﺎت ﻣﯿﻮه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﺸﺖ
ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
اﺳﺘﻮاﯾﯽ ،ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯿﻮهﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﯽ رﻗﯿﺐ اﺳﺖ.

ﺷﻬﺮﮐﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﭼﯿﮑﻮ ﯾﮑﯽ از درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮔﺮم
و ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺨﻮﺑﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﯽ و ﻫﻢ داروﯾﯽ دارد.
وی ﮔﻔﺖ :درﺧﺖ ﭼﯿﮑﻮ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﯽ دارد وﻟﯽ دارای ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮری ﺧﺎک ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﯿﻮه ﭼﯿﮑﻮ ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﮔﺮد و ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
زﻣﺎن ﻧﺎرس ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻔﺖ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ و ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ آن ﺷﺒﯿﻪ
ﮔﻼﺑﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺗﺎزه ﺧﻮری دارد و ﻫﻢ در ﺗﻬﯿﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ،ﺳﺎﻻد و دﺳﺮ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺷﻬﺮﮐﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﻮه درﺧﺖ ﭼﯿﮑﻮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﯽ دارد ،اﻣﺎ از ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﻫﺎ ،ﺑﺮگ ﻫﺎ ،ﻣﯿﻮه ﻧﺎرس ،ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺬر ﭼﯿﮑﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان دارو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در
اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﻧﯿﺰ
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ۱۲۶ :ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻏﺎت اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺷﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﻢ اﯾﻨﮏ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و  ۶۹۶ﻫﮑﺘﺎر از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻏﺎت
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﺖ اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ ۶
ﻫﺰار و  ۳۳۳ﻫﮑﺘﺎر آن ﺑﺎرو و ﺑﻘﯿﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﺎرور اﺳﺖ .
وی اﻓﺰود :ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﺳﺘﻮاﯾﯽ ،ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی
ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯿﻮهﻫﺎ در اﯾﺮان
ﺑﯽرﻗﯿﺐ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﮑﻮ،
ﮔﻮواوا  ،ﮐ ُﻨﺎر ،ﻧﺎرﮔﯿﻞ و ﻣﻮز از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﻧﻮاﺣﯽ
ﺟﻨﻮب اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻣﻮز از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻫﮑﺘﺎر از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻏﺎت
ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

