نبود صنایع فرآوری برای بهترین خرمای کشور
رحیم زاده -خرمای تولیدی خراسان
جنوبی یکی از کیفی ترین محصوالت
ک��ش��اورزی اس��ت��ان محسوب م��ی شود
که در نبود کارخانه ف��رآوری در این استان
مشکالتی ب��رای نخل ک��اران ایجاد ش��ده است.
خرمای تولیدی طبس براساس نظر کارشناسان
برجسته م��رک��ز تحقیقات خ��رم��ا و م��ی��وه های
گرمسیری اهواز با کیفیت ترین خرما در کشور
است.خرما در بخشهایی از خراسان جنوبی از
جمله در شهرستان طبس و نهبندان برداشت
میشود اما با توجه به وجود نخلستانهای پر بار و
کیفیت مناسب این محصول چندان شناخته شده
نیست .سطح زیر کشت باغات این استان  2هزارو
 127هکتاراست که از این مقدار  1745هکتار
در طبس و 380هکتار در نهبندان قرار دارد در
سال  92بالغ بر  6هزار تن خرما از باغات استان
برداشت شده است و با توجه به سطح زیر کشت
ومیزان برداشت محصول ،برنامه ریزی مدونی
برای استفاده بهتر و بیشتر از این محصول صورت
نگرفته است و تنها کارخانه فرآوری خرمای استان
در طبس مدتی اس��ت به علت مشکالت مالی
تعطیل است.
▪ ▪ ایجاد سردخانه وصنایع تبدیلی و فرآوری
خرما در شهرستان ضروری است
وی ادامه می دهد:در حال حاضر برای نگهداری
و پ��رورش نهال کشت بافت گلخانه مربوطه ،راه
ان��دازی شده و درآن 12ه��زار نهال کشت بافت
نگهداری می شود که در زمان مناسب بین نخلکاران
توزیع خواهد شد .وی با توجه به روند رو به افزایش
تولید خرما ی شهرستان انتخاب نام تجاری خاص
برای محصول تولیدی ،ایجاد سردخانه وصنایع
تبدیلی و ف��رآوری خرما در شهرستان را ضروری
دانسته و می گوید :تاکنون  3مورد مجوز فرآوری
(تولید شیره و سرکه) وبسته بندی خرما صادر
ش��ده و ب��ه ب��ه��ره ب����رداری رس��ی��ده ول��ی در حال
حاضر به علت مشکالت مالی غیر فعال است.
▪ ▪خرمای طبس با کیفیت ترین خرمای کشور
نخل کاری در طبس از سابقه1500ساله برخوردار
است ،بومی منطقه بوده و شرایط آب وخاکی الزم
برای رشد و پ��رورش نخیالت فراهم می باشد.در
کتاب حدود العالم در قرن چهارم هجری آمده است
«طبس شهری است گرمسیر و اندر او خرماست»که
این نشانگر قدمت نخلستان ها و خرمای شهرستان
است قیمت خرمای این شهرستان از  400تومان
شروع وتا  30هزار تومان ادامه دارد« .سهرابی»یکی
از نخل کاران طبس با بیان این که دارای  120نفر
نخل است می گوید:نخل های کشت شده حاصل
تالش  25ساله جهاد کشاورزی است که پس از
اقدامات کارشناسی و مشخص شدن سازگاری
ارقام در شهرستان بین کشاورزان توزیع شده است
.وی ضمن گالیه مندی از بیمه میافزاید:گرما
زدگ��ی باعث کاهش و اف��ت محصول م��ی شود
ولی کشاورزان تمایلی به بیمه کردن نخلستان
ها ندارند چون غرامت پرداخت شده توسط بیمه
،جوابگوی خسارت ها نیست.

▪ ▪ 90درصد خرمای تولیدی استان مختص
طبس است
در ادامه مدیرجهاد کشاورزی شهرستان طبس
با بیان این که  90درصد خرمای تولیدی استان
مختص طبس است ،می گوید :طبس با سطح
زیر کشت  1745هکتار نخیالت و تولید  5هزار
و 487تن محصول در سال ، 92مقام اول سطح
زیر کشت و تولید خرما ی استان خراسان جنوبی
را به خود اختصاص داده و از  1745هکتار سطح
زی��ر کشت 380ه��ک��ت��ار بومی و 1365هکتار
اصالح شده است که از سطح اصالح شده 625
هکتار آن ب��ارور می باشد« .اس��دی»ارق��ام عمده
خرمای اصالح شده در این شهرستان را زاهدی
،کبکاب ،مضافتی ،پیارم و بریم عنوان ک��رده و
ادامه میدهد:خرمای تولیدی در این شهرستان
بر اساس نظر کارشناسان برجسته مرکز تحقیقات
خرما و میوه های گرمسیری اهواز با کیفیت ترین
خرما در سطح کشور بوده و ارقامی مانند پیارم
،کبکاب و مضافتی در شهرستان نسبت به مبداء
خود خرمای با کیفیت بسیار باال و درشت تری
تولید می کنند به ط��وری که رط��ب مضافتی با
وزن  30گرم برای هر عدد مشاهده شده است .به
گفته وی بر اساس طرح تحقیقاتی صورت گرفته
در درجه اول ارقام زاهدی ،استعمران ،کبکاب
و دیری با شرایط شهرستان سازگار بوده و ارقام
پیارم ،بریم و مضافتی در درجه دوم و سوم قرار
دارد .وی میزان خرمای برداشت شده طبس در
سال  92را حدود  5هزار و  487تن ذکر کرده
و میگوید:کار برداشت این محصول از شهریور
م��اه آغ��از می ش��ود .ای��ن سابقه کشت نخیالت و
شرایط مناسب آب و هوایی باعث شده در سال
 1348موسسه تحقیقات ،اصالح و تهیه نهال و
بذر ،ایستگاه بررسی سازگاری نخیالت را با 16
رقم نخل از ارقام مرغوب و تجاری از استان های
خرما خیز کشور در شهرستان طبس راه اندازی
نماید که در حال حاضر پس از گذشت  44سال
همه این ارقام سازگاری خود را با آب وهوای این
شهرستان نشان داده و حتی بعضی از آنهااز نظر

کمی و کیفی ،عملکرد بهتری نسبت به مبادی
خود داشته اند.به گفته وی تعداد ارقام ایستگاه
در حال حاضر به 50رقم افزایش یافته و تعداد
کل نخیالت ایستگاه  1046نفر می باشد و ازسال
 1385تا  1388تعداد  277نفرپاجوش شامل
 34رقم از ارقام برتر استانهای هرمزگان،کرمان
وخوزستان تهیه و در قا لب باغ مادری درایستگاه
غ��رس گ��ردی��ده ک��ه در ص���ورت س��ازگ��اری بین
نخلکاران توزیع می ش��ود .وی ارق��ام موجود در
ایستگاه را مضافتی ،زاهدی ،کبکاب ،استعمران،
بریم ،شکر ،ربی ،پیارم ،جوزی ،گنتار ،خصاب،
خضراوی ،دیری ،بوبکی و هلیله ای عنوان کرده و
می گوید:با توجه به نتایج حاصله جهاد کشاورزی
از سال  1371تا کنون 241هزار اصله پاجوش
بین نخل ک��اران توزیع شده اس��ت.وی از انجام
ط��رح تحقیقی -تطبیقی ب��ررس��ی س��ازگ��اری و
تعیین خواص کمی و کیفی ارقام خرما در منطقه
طبس توسط موسسه تحقیقات خرما و میو ه های
گرمسیری کشور در سال  1385با هدف معرفی
رقم یا ارقام برتر از نظر سازگاری و خواص کمی
و کیفی میوه ب��رای توسعه و احیای نخیالت در
منطقه طبس خبر میدهد و می گوید:با توجه به
مزایای نهال کشت بافت خرما مانند اصالت رقم،
رشد یکنواخت ،عاری بودن از آفات و بیماری ها،
حمل ونقل آس��ان و گیرایی بسیار ب��اال (ح��دود
 100درصد) نسبت به توزیع نهال کشت بافت
از سال  1382اقدام و تا کنون 30هزار و416
اصله نهال توزیع شده و مورد استقبال کشاورزان
قرار گرفته ودر حال حاضر تعداد زیادی از آنها به
مرحله باردهی نیز رسیده است.
▪ ▪بیش از یک میلیون نفر درخت خرما در
روستای 100خانواری دهسلم نهبندان
روستای دهسلم نهبندان یکی از قطبهای خرمای
شهرستان است که از قابلیت های منحصر به فرد
این روستای کویری به شمار میرود این روستا در
فاصله 90کیلومتری نهبندان ق��راردارد در این
روستا چند سالی است که کارگاه بسته بندی خرما
راه اندازی شده و اهالی خرمای تولیدی خود را

بسته بندی و به بازار عرضه میکنند اهالی روستا
از برگ خرما اقدام به ساخت سبد ،زنبیل،کاله
و...نموده و از سرشاخه ها نیز پس از خرد شدن
برای خوراک دام و به عنوان هیزم برای پخت نان
استفاده میکنند.خرما میوه ای است شیرین،
خوش طعم و خوش خوراك و در ردیف میوه هایی
قرار می گیرد كه سرشار از كلسیم ،فسفر ،منیزیم
و ویتامین ها بوده كه برای تأمین سالمتی بدن
بسیار مفید و ضروری می باشند .اسپات خوشه
نر خرما اگر به صورت تازه مصرف شود به منظور
تقویت كار قلب و كبد بسیار مفید است و مالیدن
آن به دندان ،باعث تقویت دندان شده و از پیوره و
چركی شدن ،جلوگیری می كند.به گفته یکی از
کارشناسان کشاورزی شهرستان نهبندان،عالوه
ب��ر دهسلم ،ب��ن��دان نیز دارای نخلستان های
خرماست در این شهرستان از مجموع  625تن
خرمای تولید ش��ده ح��دود 400ت��ن آن مرغوب
است ومابقی برای مصارف دام استفاده می شود و
ارقام اصالح شده ارگانیک مانند زاهدی و کبکاب
در حال حاضر نیاز به سم پاشی ندارد.
▪ ▪وج��ود بیش از یک میلیون نفر نخل در
دهسلم نهبندان
یکی از نخلکاران روس��ت��ای دهسلم نهبندان
سرما زدگ��ی ووج��ود آف��ت را از مشکالت پیش
روی نخلکاران عنوان کردوگفت:در سال های
قبل نخلستان ها توسط جهاد ک��ش��اورزی سم
پاشی میشد ول��ی در س��ال گذشته به صورت
خود ی��اری این اق��دام باهمکاری جهاد صورت
گرفت.بلوریان صاحب نخلستانی با 600نخل
خرما میافزاید:برخی از نخلکاران به دلیل نبود
اعتبارو یا نیروی کارقادر به سمپاشی نخلستان
ه��ای خ��ود ن��ب��وده و همین ام��رب��اع��ث می شود
محصولشان دچار آفت وکرم و مشکالت جانبی
شود.وی ادامه می دهد :اگر چه سم پاشی نیز
انجام می شود اما متاسفانه به علت ضعیف بودن
سم ها کرم خرمابه طور کامل از بین نمی رود و
باید از سم قوی تر استفاده کنیم که این کار برای
کشاورزان به دلیل قیمت باالی این سم مقرون به
صرفه نیست.در ادامه دهیار دهسلم با بیان اینکه
این روستا دارای 100خانوار است می گوید:در
ای��ن روس��ت��ا بیش از ی��ک میلیون نخل خرما
وجود دارد و اکثر نخلکاران با مشکالتی مانند
سرمازدگی و وجود آفت مواجه اند« .بلوریان»
بابیان این که در دهسلم با وجود قنات مشکل
آب کمترحس می شود میافزاید:مشکل عمده
ک��ش��اورزان سرمازدگی و آف��ت گ��رد خرماست
ودرختانی که تازه به بار نشسته اند دچار مشکل
سرمازدگی شدند .به گفته وی اهالی روستا
تمایلی به بیمه نخلستانها ندارند چ��ون بیمه
،غرامت دام هایشان را که به علت ب��روز سیل
دچار آسیب شده بود پرداخت نکرده به همین
علت حاضر نیستند نخلستان هایشان را بیمه
کنند.رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان
جنوبی با اش��اره به ای��ن که طبس و نهبندان
مهمترین مناطق زیر کشت خرما است ،سطح

خانیک در دامنه کوه مشکالت
باکمال  -روستای خانیک با 400نفر
جمعیت از توابع بخش مرکزی ف��ردوس
و ج���زو ده��س��ت��ان ب����رون اس���ت ای���ن روس��ت��ا
در30کیلومتری جاده فردوس – بجستان واقع شده
و به لحاظ قرارگرفتن دردامنه کوه آب وهوایی مطبوع
دارد.رئیس شورای اسالمی روستای خانیک گفت:
بارگاه امامزاده سلطان کریم شاه( از نوادگان حضرت
موسی ابن جعفر (ع) ) طرح جامع ،امکانات رفاهی،
سرویس بهداشتی و وضوخانه ندارد و مردم گالیه مند
هستند.او می گوید :تاکنون چند بار با اداره اوقاف وامور
خیریه مکاتبه شده است اما پاسخی دریافت نکرده ایم .
«محمد اب��راه��ی��م حقیقی » از دی��گ��ر م��ش��ک�لات به
ن��ب��ود پ��وش��ش مناسب تلفن ه��م��راه اش���اره ک���رده و
میافزاید:دراغلب نقاط جدید و قدیم روستا  ،مزارع
و قنات ها م��ردم از پوشش تلفن همراه بی بهره اند
وفقط دربخش ه��ای م��ح��دودی از روستا دسترسی
وجود دارد و متاسفانه هیچکدام از اپراتورها پوشش
مناسب ن��دارن��د.وی نبود دور ب��رگ��ردان وزی��رگ��ذر
درط���رح دوب��ان��ده ش��دن م��ح��ور ف����ردوس -بجستان

ب��رای روس��ت��ای خانیک رامشکلی ب��زرگ دانسته و
میگوید:اکثر اهالی روستا درآن سوی جاده و مقابل
روستا به کاردامداری مشغول اند ومی بایست عرض
جاده را هر روز طی کنند که همین امر تهدیدی برای
اهالی است به طوری که تاکنون  6نفر ازاهالی روستا
درهمین مکان در اثر تصادف فوت کرده اند و می طلبد
مسئوالن به این خواسته اصلی و به حق مردم اهتمام
ورزن��د.وی برخورداری از امکانات ورزش��ی را ازدیگر
خواسته های جوانان روستای خانیک عنوان می کند
ومیگوید:زمین مناسب از طریق خانواده شهید ناظری
دراختیار اداره ورزش وجوانان ب��رای اح��داث سالن
ورزشی قرار گرفته اما تاکنون اقدامی نشده و جوانان
روستا همچنان از کمترین امکانات ورزشی بی بهره
اند.به گفته وی احداث یک سالن ورزشی درروستا
ض��روری اس��ت تا از کم تحرکی جوانان به خصوص
بانوان با ورزش جلوگیری شود .وی رونق کشاورزی و
باغداری درگذشته را یادآور می شود و می افزاید:در
زمان های قدیم جوانان روستا باکارکشاورزی عالوه بر
کمک به خانواده ها سالمتی خود را تضمین می کردند

چرا که همین امر ،ورزشی برای آنها بود ولی امروزه به
علت خشکسالی های چند ساله و از بین رفتن باغات
شاهد کم شدن رونق کشاورزی و در مقابل کار وتالش
جوانان هستیم.وی از مسئوالن خواست سالن ورزشی
در این روستا احداث کنند .به گفته «حقیقی» ،روستای
خانیک ازمعدود روستاهایی است که هنوز چاه موتور
کشاورزی ندارد وکشاورزان روستا به چند قنات کم
آب قانع اندکه بعضی از آنها براثر خشکسالی به کلی
خشک شده ومیزان آبدهی بقیه قنوات هم به شدت
افت کرده است و می طلبد که جهاد کشاورزی برای
استفاده بهینه و کم شدن پرت آب  ،نسبت به انتقال
آب از مظهر قنوات به مزارع با لوله اقدام کند چون که
همین مقدار ناچیز آب هم درمسیر وکانالهای تخریب
شده به هنگام رسیدن به مزارع کاهش مییابد .رئیس
شورای اسالمی خانیک با بیان این که تا کنون مشکالت
و خواسته ه��ای م��ردم ازط��ری��ق مکاتبات ب��ه اط�لاع
مقامات ومسئولین ذی ربط رسیده است میگوید  :با
توجه به پیگیری های صورت گرفته متا سفانه تاکنون
پاسخی که منجر به اق��دام شود دریافت نکرده ایم.
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زیر کشت باغات استان را  2هزارو  127هکتار
دانسته و میگوید:از این سطح یک هزار و451
هکتار بارور است.
«هادر بادی »تولید ساالنه خرمای استان را  6هزار
تن عنوان کرده و می گوید:بیشتر خرمای تولید
شده در بازارهای محلی استان به فروش میرسد
و قسمتی از آن به سایر استان ه��ای خراسان
رضوی ،تهران ،یزد ،اصفهان ،زنجان و مازندران
ارسال میشود.
به گفته وی شهرستان ه��ای طبس و نهبندان
مهمترین مناطق کشت خرما در استان هستند
که سطح زیر کشت خرما در طبس 1745هکتار
ونهبندان 380هکتار است و در طبس در سال
 5، 92ه��زارو 478ت��ن و در نهبندان  625تن
خرما برداشت شده است.
وی در خ��ص��وص اف���زای���ش س��ط��ح زی���ر کشت
میگوید:برنامه های اصالح ،نوسازی و توسعه
نخیالت از مهمترین برنامه های سازمان جهاد
کشاورزی است که در این راستا در سال  92تعداد
51هزار اصله انواع نهال کشت بافت و پاجوش
ارق��ام اص�لاح شده خرما به ص��ورت ی��اران�های در
اختیار باغداران قرار گرفته است.
▪ ▪ب����رای اح����داث س��ردخ��ان��ه ب��ای��د بخش
خصوصی وارد عمل شود
وی خشکسالی و ک��اه��ش منابع آب��ی ،خ��رده
مالکی سرمای ناگهانی ،شیوع برخی آفات ،نبود
سردخانه برای نگهداری ارقام تر را از مشکالت
پیش رو ع��ن��وان ک��رد ه و ادام���ه م��ی ده��د:ب��رای
احداث سرد خانه باید بخش خصوصی وارد عمل
ش��ود ودر ای��ن خصوص حمایت ه��ای الزم برای
احداث و معرفی به بانک های عامل برای پرداخت
تسهیالت از س��وی س��ازم��ان ب��ه عمل م��ی آی��د.
وی برای شناسایی صنایع دستی شامل حصیر
بافی،سبد بافی و...م��ی گوید:جهاد کشاورزی
در نمایشگاهها از صنایع وابسته ب��رای عرضه
و شناساندن محصوالت دع��وت می کند و اکثر
مواقع صنایع دستی مانند حصیر بافی ،سبدبافی
،بافت طناب و ...توسط زنان روستا بافته و در خود
شهرستان به فروش می رود.
▪ ▪خواص دارویی و درمانی خرما
کمک به جلوگیری از سرطان سیستم گوارش،
اشتها آور ،بهبود دهنده عملکرد دستگاه گوارش،
کمک به حفظ سالمت دستگاه عصبی ،موثر در
پیشگیری و درم��ان بیماری هایی همچون فقر
آه��ن ،کم خونی و چربی خون باال از مهمترین
خواص خرماست .اگر روغن خرما كه از خرمای
رسیده با مواد میان آن تهیه می شود را با روغن
زیتون ،مخلوط نموده و روزی چند بار بهم زنند،
داروی یكنواختی پدید می آید كه ب��رای بهبود
زخم معده و س��ردرد مفید ب��وده و مالیدن آن به
سر ،از ری��زش مو جلوگیری می كند چون آهن
خرما زی��اد اس��ت ،با خ��وردن  15گرم آن روزان��ه
میتوان نیاز بدن را تامین کرد.خرما در درمان
فلج اطفال ،مفید است و به مبتالیان این بیماری
دادن روزان��ه چند ع��دد خرما توصیه می شود.

مقاوم سازی  729واحد مسکونی
در روستاهای بشرویه
محمدیان –  729واحد مسکونی
غیر م��ق��اوم از س��ال  85ت��ا کنون
در روستاهای بشرویه مقاوم سازی
شده است.سرپرست بنیاد مسکن بشرویه
در گفت و گو با «خ��راس��ان جنوبی» ،مقاوم
سازی این تعداد واحد مسکونی طی  8سال
را از محل اعتبارات مقاوم سازی واحدهای
مسکونی روستایی عنوان کرد و گفت :از سال
 85تاكنون  963نفر از اهالی روستاهای بشرویه برای دریافت تسهیالت مسكن روستایی
به بانك های عامل معرفی و از این تعداد  729نفر موفق به گرفتن پایان کار و بهره برداری
از واحد مسکونی خود شدند«.میرمصعبی» افزود  :از  234واحد مسکونی باقی مانده 94
واحد در مرحله تشکیل پرونده و معرفی به بانک  87،پرونده در مرحله انعقاد قرارداد با بانک
 16،واحد در مرحله اجرای فنداسیون یا پی ریزی  7،فقره در مرحله پوشش سقف و 30
پرونده هم در مرحله سفت کاری است .به گفته وی هر سال بر اساس سهمیه  ،تسهیالت
مقاوم سازی مسکن روستایی به این بنیاد اختصاص می یابد که به مجموع سهمیه موجود
افزوده می شود.وی با اشاره به برگزاری سومین طرح آمارگیری مسكن روستایی طی سال
گذشته همزمان با سراسر كشور در بشرویه افزود :در این طرح به صورت نمونه  10روستا
از كل روستاهای شهرستان آمارگیری شد.

روستا
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روستازاده های دانشمند
دكتر غالمعلی سرمد
دكتر غالمعلی سرمد در سال  ۱۳۲۱هجری شمسی در
روستای هریوند از بخش مود شهرستان سربیشه استان
خراسان جنوبی متولد شد .تحصیالت ابتدایی و متوسطه
را در بیرجند و تحصیالت دانشگاهی را در رشته زبان
انگلیسی در مقطع لیسانس در دانشگاه تهران و در مقطع
فوق لیسانس در دانشگاه تربیت معلم پشت سر گذاشت.
سرمد پس از فارغ التحصیلی در رشته زبان به رشته علوم
تربیتی روی آورد و تحصیل در این شاخه را بار دیگر از
مقطع فوق لیسانس پی گرفت .وی مقطع دكترایش را
هم با گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش در همین
رشته (علوم تربیتی) در دانشگاه تهران گذراند .وی صرف
نظر از مشاغل اداری به صورت تمام وقت یا پاره وقت در
دانشگاه های تهران ،شهید بهشتی ،تربیت معلم ،عالمه
طباطبایی و موسسات آموزشی دیگر تدریس داشته است.
دکتر سرمد در سال  ۱۳۷۶از بخش فرهنگ وزارت علوم
با مرتبه دانشیار بازنشسته شد و در حال حاضر در دانشگاه
آزاد اسالمی واحد رودهن در سمت استاد و مدیر گروه
كارشناسیارشدعلومتربیتیفعالیتمیکند.كتاب های
تالیفی وی به شرح زیر است :قصه های محلی كالغ و
سیب :قصه های محلی خشت طال ،قصه های محلی
نخودی ،اعزام محصل به خارج از كشور در دوره قاجار،
روان شناسی عمومی ،سخن پیر قدیم ،مجله نخست
ضرب المثل های بیرجندی و...او چند مقاله با عناوین
نگرش بر تدوین مواد آموزشی ،رابطه بی سوادی با رفتار
نابهنجار ،تجزیه وتحلیل گسترش رشته های دانشگاهی
علوم انسانی ،سیر تحول برنامه ریزی آموزش عالی دولتی
در ای��ران ،م��روری بر اع��زام دانشجو به ای��ران و ...دارد.

کشاورزان بخوانند
 - 1آب و خ��اک دو نعمت خ���دادادی اس��ت که ن��زد ما
به امانت گذاشته شده است .آب را نباید هدر دهیم،
مسیرهای آبیاری باید سیمانی یا لوله کشی شود چرا که
به ازای اجرای یک کیلومتر لوله تا حدود  75درصد و به
ازای یک کیلومتر کانال سیمانی تا  45درصد بهره وری
آبیاری در مزرعه افزایش می یابد.
 - 2خاک را با کود حیوانی تقویت و سعی کنیم کاه و
کلش را به خاک برگردانیم و با مصرف بی رویه کودهای
شیمیایی خاک را سفت و محکم نکنیم.
 - 3از حرکت بی رویه ماشین آالت در سطح مزرعه که
باعث فشردگی و سخت شدن خاک می شود ،جلوگیری
کنیم.
 - 4از انبار کردن کودهای حیوانی در مسیر عام و کوچه
ها خودداری کنیم؛ چرا که باعث تجمع حشرات و آفات
گیاهی مضر می شود که روی بستر گرم آن تخم ریزی
می کنند که بعد ًا به مزرعه انتقال می یابد  .کودهای
حیوانی را در یک محل جمع آوری و برای دپو کردن آن
اقدام و به اندازه  20سانتی متر روی آن خاک بریزیم تا
کود پس از  3ماه کام ً
ال تبخیر و آماده سازی شود  .کود
تازه دامی یا کام ً
ال نپوسیده سرشار از بذر علف های هرز
و آفات و بیماری هاست.
 - 5درختان را از طریق مواد غذایی (چالکود در پاییز
و زمستان) تقویت کنیم و در تابستان روی مدار و آب
سنگین ت��ری بدهیم تا درخ��ت در مقابل بیماری ها
مقاومت بیشتری نشان دهد.
 - 6سعی کنیم سم پاشی را بعد از ظهر در نزدیکی
غروب آفتاب انجام دهیم تا اثر آن بیشتر شود.

اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮ

ﺑﺎ ﻣﺠﻮز وزارت ﻋﻠﻮم
از راﻫﻨﻤﺎ�� ﺗﺎ د�ﺘﺮا ،ﭘﺰﺷ�� در اروﭘﺎ
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