 ۹۷درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻗﺰوﯾﻦ
ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ در
اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ  ۸۰۰ﺗﺎ  ۹۰۰ﺗُﻦ آﻓﺖﮐﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ ۹۷ :درﺻﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺘﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم و ﺳﻪ درﺻﺪ ﻧﯿﺰ
دارای ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﯾﻮﺳﻒ درﺧﺸﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺴﺎرتزای ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ
آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ۳۵
ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺧﺴﺎرت وارد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ از
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺴﺎرت آﻓﺎت روﯾﮑﺮد ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ آﻓﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از روشﻫﺎی زراﻋﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﻗﺘﺼﺎدی و ﭘﺎﯾﺪار آﻓﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺧﻄﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻮل اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و در ﺟﺴﺘﺠﻮی روشﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻤﮑﻦ را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ و

ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ از آﻓﺖﮐﺶﻫﺎ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ راهﺣﻞ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آﻓﺖﮐﺶﻫﺎ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺴﺎرتزای ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﻘﺶ
زﯾﺎدی دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ
دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ و ﺧﻄﺮات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
اﻧﺪازﻧﺪ.
درﺧﺸﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗُﻦ آﻓﺖﮐﺶ در دﻧﯿﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ  ۲۷ﺗﺎ  ۳۰ﻫﺰار ﺗُﻦ آن در ﮐﺸﻮر و ﺑﯿﻦ  ۸۰۰ﺗﺎ  ۹۰۰ﺗُﻦ آن ﻧﯿﺰ در
اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺳﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ  ۶۰ﺗﺎ  ۶۵درﺻﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮف آﻓﺖﮐﺶ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر
در اﺳﺘﺎن  ۲.۴ﻟﯿﺘﺮ و ﺑﻪ ازای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی در
اﺳﺘﺎن  ۰.۳۲ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ
اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﻢﭘﺎشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻮده و ﻣﺼﺮف ﺑﺪ ﺳﻤﻮم ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮاردی ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺳﻢ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﻗﺰوﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداریﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر  ۹۵.۸در ﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ  ۲.۵درﺻﺪ دارای آﻟﻮدﮔﯽ در ﺣﺪ
ﻣﺠﺎز و ۱.۷درﺻﺪ دارای آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ
اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ ﮔﺰارش  ۹۷درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺘﺎن ﻓﺎﻗﺪ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم و ﺳﻪ درﺻﺪ ﻧﯿﺰ دارای ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدﻧﺪ.
وی ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،اﯾﺮان داوﻃﻠﺐ ﺣﺬف ﺳﻤﻮم ﭘﺮﺧﻄﺮ در
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده و ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺳﻤﻮم ﭘﺮﺧﻄﺮ از
ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻤﻮم ﻣﺠﺎز ﮐﺸﻮر ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از  ۳۶۰آﻓﺖﮐﺶ ﺛﺒﺖﺷﺪه
و ﻣﺠﺎز ﮐﺸﻮر  ۲۷۷آﻓﺖﮐﺶ ) ۷۷درﺻﺪ( ﺟﺰء ﺳﻤﻮم ﮐﻢﺧﻄﺮ ﺑﻮده و  ۶۳ﻣﻮرد
) ۱۷.۷درﺻﺪ( در رده ﺳﻤﻮم ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻄﺮ و ﺗﻨﻬﺎ  ۱۹آﻓﺖﮐﺶ )۵.۳درﺻﺪ( در
ﮔﺮوه ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آنﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﻪﺻﻮرت
ﻃﻌﻤﻪ ﻣﺴﻤﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ  ۱۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺳﻤﻮم ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ  ۲۱درﺻﺪ
آﻓﺖﮐﺶﻫﺎ در ﮔﺮوه ﮐﻢﺧﻄﺮ و  ۲۹درﺻﺪ ﻧﯿﺰ در ﮔﺮوه ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.

درﺧﺸﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﻤﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ دز ﻣﺼﺮف ﭘﺎﺋﯿﻦ و دوره
ﮐﺎرﻧﺲ ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮنﻫﺎی ﺑﻪروز ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی ﺣﺘﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﺷﻮد ﻟﺬا ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ و روشﻫﺎی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻤﻮم ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﯿﺶ از ﻗﺒﻞ آﻣﻮزش داده ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻫﻤﻪ ﺳﻤﻮم ﭘﺮﺧﻄﺮ
از ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻤﻮم ﻣﺠﺎز ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج و ﺳﻤﻮم ﮐﻢﺧﻄﺮ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آنﻫﺎ ﮐﻨﺪ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﺘﺒﺎرات ﯾﺎراﻧﻪای ﺑﺮای ﻋﻘﺪ
ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﮔﯿﺎهﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ آﻓﺎت در ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت و آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم
در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد
ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ در ﻗﺎﻟﺐ  ۲۲ﮐﺎرﺷﻨﺎس ۱۰ ،ﻫﺰار از ﺑﺎﻏﺎت و ﻣﺰارع
اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ آﻓﺎت ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﻗﺰوﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻓﺎت در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی داده ﺷﺪه
و اﺟﺮای آن ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎزهﺧﻮری و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی در
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ آﻓﺎت ﻣﺰارع ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ
وی ﮔﻔـﺖ :ﻣﺒـﺎرزه ﺑﯿﻮﻟـﻮژﯾﮏ در ﺳـﺎل  ۹۸در  ۴۰۰۰ﻫﮑﺘـﺎر از ﻣـﺰارع
ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ،در ﺳﺎل  ۹۹در ﺳﻄﺢ  ۴۵۰۰ﻫﮑﺘﺎر ) ۷۵درﺻﺪ ﻣﺰارع( و در
ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﻧﯿﺰ در  ۵۵۰۰ﻫﮑﺘﺎر )ﺣﺪود  ۹۰دﺻﺪ( از ﻣﺰارع ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ ﻫﮑﺘﺎر از ﺑﺎﻏﺎت
اﻧﺎر ﺑﺎ رﻫﺎﺳﺎزی ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺒﻮر ﺗﺮﯾﮑﻮﮔﺮاﻣﺎ و ﺑﺮاﮔﻮن
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ  ۵۵درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﺎراﻧﻪای و ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ  ۲ﺗﺎ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ آن ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﺳﻤﻮم در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
درﺧﺸﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۸و  ۹۹در ﺳﻪ ﻫﮑﺘﺎر از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺳﺒﺰی و ﺻﯿﻔﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﺑﻪ روش ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺑﺪون ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻢ
ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﺎراﻧﻪای اﺟﺮا ﺷﺪ.

اﺟﺮای روشﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۰
ﺗﺎ ۱۴۰۰
ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﻗﺰوﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ
ﻫﺪف ردﯾﺎﺑﯽ ،ﭘﺎﯾﺶ ،ﭘﯿﺶ آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺎﻟﺐ و آﻓﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺘﺎن،
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت و ﮐﺎﻫﺶ دﻓﻌﺎت ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ  ۳۳اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﭘﺎﯾﺶ در ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و  ۵۸اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻏﺎت اﺳﺘﺎن اﺟﺮا
ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮف آﻓﺖﮐﺶﻫﺎ در ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ در ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم
ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻮده و در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮارد از ﺳﻢﭘﺎشﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
درﺧﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺗﻤﺎم ﺳﻢﭘﺎﺷﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
اﺻﻮل ﻓﻨﯽ و ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻢﭘﺎش ﻣﻨﺎﺳﺐ ،رﻋﺎﯾﺖ زﻣﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ ،رﻋﺎﯾﺖ دز ﻣﺼﺮﻓﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ،
ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺳﻢﭘﺎش و ﻓﺸﺎر و ﻧﺎزلﻫﺎی ﭘﺎﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺮهوری و اﺛﺮ
ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﭼﻮن اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف

ﺳﻤﻮم و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت دارد.
وی اداﻣﻪ داد :در اﺳﺘﺎن  ۲۱۸ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪه ﺳﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
در ﻗﺰوﯾﻦ  ۷۰ﻣﻮرد ،ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن  ، ۵۵ﺑﻮﺋﯿﻦزﻫﺮا  ،۳۴اﻟﺒﺮز  ،۲۷آﺑﯿﮏ ۲۶
و آوج  ۶ﻣﻮرد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﺎﻣﺎﻧــﺪﻫﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫــﺎی ﺳــﻤﻮم و ﻧﻬﺎدهﻫــﺎی
ﮐﺸﺎورزی
ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻤﻮم و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی از اﻫﺪاف اوﻟﻮﯾﺖدار ﺑﻮده و
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺳﻤﻮم از  ۹۷در ﮐﺸﻮر راهاﻧﺪازی
ﺷﺪه و ﻓﺎز اول آن از ﻣﺮﺣﻠﻪ ورود ﺳﻢ ﺑﻪﺻﻮرت آﻣﺎده و ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ رﺻﺪ اﺳﺖ؛ در
ﻓﺎز دوم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ از ﺳﺎل  ۱۴۰۱اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻤﻮم ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺗﺎ ﻣﺼﺮف در ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ رﺻﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺮ ﮐﺸﺎورز و ﺳﻤﻮم و ﮐﻮدﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ آن ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞردﯾﺎﺑﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻤﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﮐﯿﭗﻫﺎی
ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﻧﯿﺮوی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺣﻀﻮر
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ،ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺳﻤﻮم ﻗﺎﭼﺎق و ﺗﻘﻠﺒﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﺷﻮد.
درﺧﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ۲۱۸ :ﻣﺠﻮز ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺳﻤﻮم
ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۱۷۱واﺣﺪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺗﻌﺪاد
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻓﺮوش ﺳﻢ اﺳﺘﺎن  ۳۶واﺣﺪ ﺑﻮده و ﭘﺮواﻧﻪ  ۱۱واﺣﺪ
ﻧﯿﺰ اﺑﻄﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺳﺎل  ۹۷ﺗﻌﺪاد  ۲۳۸ﺑﺎزدﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ۲۳ﺣﮑﻢ
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۹۸ﻧﯿﺰ  ۲۵۶ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺻﺪر  ۱۹ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﭘﻠﻤﺐ ﭼﻬﺎر واﺣﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل

ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۲۷۲ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﻨﺞ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و در
ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز  ۲۸ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

ـﺮف و
ـﺎﻫﺶ ﻣﺼـ
ـﻮص ﮐـ
ـﯽ در ﺧﺼـ
ـﺪاﻣﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻـ
اﻗـ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم در اﻧﮕﻮر
ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ  ۷۵۲۰۰ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل
اﻧﮕﻮر ﺑﺎ  ۳۱ﻫﺰار و  ۱۸۲ﻫﮑﺘﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ
اﺳﺘﺎن را داراﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﮕﻮر اﺳﺘﺎن  ۳۵۶ﻫﺰار و  ۴۳۱ﺗُﻦ و
دارای ﻋﻤﻠﮑﺮد  ۱۲ﺗُﻦ در ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ.
وی اﺷﺎره ﮐﺮد :ﻗﺰوﯾﻦ رﺗﺒﻪ دوم ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﮕﻮر و رﺗﺒﻪ اول ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻤﺶ
در ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺗﻼش
ﺑﺎﻏﺪاران ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۵۵۰۰ﻫﮑﺘﺎر از ﺑﺎﻏﺎت اﻧﮕﻮر اﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ دارﺑﺴﺘﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪهاﻧﺪﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﮐﻢ آﻓﺎت و
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و اﺟﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آﻓﺎت و ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز و درﻧﻬﺎﯾﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم دارد؛ اﯾﺠﺎد اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﯿﺶآﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﻮﺷﻪﺧﻮار
اﻧﮕﻮر در ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎﻏﺎت اﻧﮕﻮر
ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ آﻓﺖ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم در ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺖ و ﮐﺎﻫﺶ
دﻓﻌﺎت ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ

ﺣﻔﻆ

ﻧﺒﺎﺗﺎت

ﺳﺎزﻣﺎن

ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی

ﻗﺰوﯾﻦ

اﻇﻬﺎر

ﮐﺮد:

اﺟﺮای

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ آﻓﺎت در ﺳﻄﺢ  ۲۵۰۰ﻫﮑﺘﺎر از ﺑﺎﻏﺎت اﻧﮕﻮر از ﻃﺮﯾﻖ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﻈﺎرت ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺨﺶ
دوﻟﺘﯽ ،اﺟﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻃﺮح ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ آﻓﺖ زﻧﺠﺮه ﻣﻮ در ﺳﻄﺢ ۱۰۰۰
ﻫﮑﺘﺎر از ﺑﺎﻏﺎت اﻧﮕﻮر ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ،ارﺳﺎل دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﺳﻤﻮم ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺷﺪه در ﺑﺎﻏﺎت اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻤﻮم اﺳﺘﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺮوش و ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻢ ﻻروﯾﻦ در ﺑﺎﻏﺎت اﻧﮕﻮر از ﺟﻤﻠﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻋﻼم زﻣﺎن ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎﻏﺎت ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران از ﻃﺮﯾﻖ
ﺻـﺪور اﻃﻼﻋﯿـﻪ و ﺑﻨـﺮ و ﭘﯿـﺎﻣﮏ ،اﺟـﺮای ﮐﺎرﮔﺎهﻫـﺎی آﻣـﻮزﺷﯽ ﺑـﺮای
ﺑﻬﺮهﺑﺮداران در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ آﻓﺎت و ﺗﺮﺑﯿﺖ  ۳۰ﻣﺮﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﻓﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻏﺎت ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﺑﻮده اﺳﺖ.
درﺧﺸﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮاﻫﯽﺷﺪه ﺑﺎ
درﺻﺪی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺎدی از دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن ﻣﺎده  ۲۸ﻗﺎﻧﻮن و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت
و ﻣﺎده  ۷۲ﺑﻨﺪت ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم در
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﻗﺪام ﮐﺮده ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد از ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ
دارای ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم در ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﻗﺰوﯾﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ آﻓﺎت ﺑﺎ
اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻏﯿﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺑﺎﻏﺎت و ﻣﺰارع ،ﻋﻘﺪ
ﻗﺮارداد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﺎن
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ و ﺣﻔﻆ
ـﺮاردادی،
ـﺎورزی ﻗـ
ـﺮای ﮐﺸـ
ـﺎدرات و اﺟـ
ـﺮای ﺻـ
ـﺎﻧﯽ ﺑـ
ـﺎی ﺟﻬـ
ﺑﺎزارﻫـ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪدار ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻤﻮم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﺎز و دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺠﺎز از ﺳﻮی ﻧﻈﺎم
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ از دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

