" اولین تور آموزشی ،ترویجی پژوهشی در سال "1396
"ویژه بهرهبرداران و کشاورزان پیشرو سراسرکشور "
عنوان تور :هقبیسِ عولکزد ارقبم هختلف کبَّ ( 54رقن جذیذ)
محورهای آموزشی" :هقبیسِ عولکزد بذٍر اصالح ضذُ کبَّ"ارسیببی هشرعِ ای عولکزد بذٍر اصالح ضذُ ".

هذف :آشٌا کشدى بْشّبشداساى پیششٍ سشاسش کشَس با اسقام هختلف کاَّ(جذیذ) ،تٌَع رًگ کاًََّ ،ع ترگ کاَّ ،طؼن
ٍ ترکیثات آى ،هقاٍهت بِ کن آبی ،آفات ٍ بیواسیْا ٍ اتخار توْیذاتی بشای افضایش کوی ٍ کیفی تَلیذ.
زمان و مکان :پٌج ضٌبِ - 1396/2/28هشرعِ پزدیس ضْیذ ًبصزبخت هزکش آهَسش عبلی اهبم

خویٌی(ره)

شرکت گننذگان درتور  :حذٍد ً 50فز اس تَلیذکٌٌذگبى بشرگ ٍ پیطزٍ بخص کطبٍرسی سزاسزکطَر ،رئیس
سبسهبى ًظبم هٌْذسی کطبٍرسی ٍ هٌببع طبیعی استبى البزس ،هذیزاى ٍ کبرضٌبسبى سبسهبى جْبدکطبٍرسی استبى
البزس ٍ بخص خصَصی
مذیریت تور :مرکس آموزش عالی امام

خمینی (ره)

روش اجرا :هشرعِ هحَر؛ بب ایجبد هشرعِ الگَیی بز اسبس رّیبفت پیَستگی تحقیق ،آهَسش ٍ تزٍیج کطبٍرسی
هذف آرمانی :توسعه فضای کارآفرینی و کسب و کار در بخش کشاورزی
بخش خصوصی اصلی مشارکتکننذه :ششکت سپاّاى سٍیش اصفْاى
سازمانهای حقوقی حاضر در تور:

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز  ،سازمان

جهادکشاورزی استان البرز  ،مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرج ،فردیس ،ساوجبالغ ،نظراباد و اشتهارد
نتایج دوره :بر اساس نتایج ارزیابی تور ،هقایسِ عولکشد ٍ اًتخاب بْتشیي بزٍساصالح شذُ کاَّتَسط تَلیذ کٌٌذگاى
پیششٍسشاسشکشَسهْوتشیي دستاٍسد ایي تَس بَدُ ٍ اسصیابی فشاگیشاى اص کیفیت تَسدس حذ صیاد هی باشذ.

اولین تور آموزشی ،ترویجی و پژوهشی "ارزیابی ارقام اصالح
شده کاهو( 54رقم جدید)" در مرکس آموزش عالی امام خمینی (ره)
اٍلیي تَر آهَزؼی ،ترٍیجی ٍ پصٍّؽی تا ػٌَاى "ارسیببی ارقبم اصالح ضذُ کبَّ" رٍز پٌج ؼٌثِ28
اردیثْؽت هاُ  1396تا حضَر تیػ از ً 50فز تْرُ تردار پیؽرٍ ظراظر کؽَر ،هٌْذض ؼوط آرر رئیط ظازهاى
ًظام هٌْذظی کؽاٍرزی ٍ هٌاتغ طثیؼی اظتاى الثرز ،هذیریت جْاد کؽاٍرزی ؼْرظتاى کرج ٍ ظاٍجثالؽ  ،هذیراى
ٍکازؼٌاظاى ترٍیج ظازهاى جْاد کؽاٍرزی اظتاى الثرز ،جوؼی از تْرُ ترداراى پیؽرٍ اظتاى الثرز  ،تَلیذ کٌٌذگاى
کاَّ تا هؽارکت تخػ خصَصی ( ؼرکت ظپاّاى رٍیػ اصفْاى) تصَرت هسرػِ هحَردر هرکس آهَزغ ػالی
اهام خویٌی (رُ) ترگسار ؼذ.
ؼرکت کٌٌذگاى در ایي تَر آهَزؼی از ًسدیک تا ارقام هختلف کاَّ آؼٌا ؼذُ ٍ اهکاى هقایعِ ٍاریتِ
ّای هختلف را داؼتٌذ تا تا هقایعِ ارقام ،رقن هٌاظة هسرػِ خَد را اًتخاب ًوَدُ ٍ در هٌطقِ خَد ًعثت تِ کاؼت
آى ٍ هؼرفی تِ دیگر کؽاٍرزاى اقذام ًوایٌذ .ؼرکت کٌٌذگاى در تَر آهَزؼی پط از تازدیذ از هسرػِ تصَرت
ػولی تَظط اظاتیذی کِ از ؼرکت ظپاّاى رٍیػ اصفْاى ( رگسٍاى ّلٌذ) دػَت ؼذُ تَدًذ ،از ًحَُ کؽت اًَاع
هختلف کاَّ ٍ یافتِ ّای پصٍّؽی درزهیٌِ تٌَع رًگ کاًََّ ،ع ترگ کاَّ ،طؼن ٍ ترکیثات آى آؼٌا ؼذًذ .در
اداهِ ؼرکت کٌٌذگاى در کارگاُ آهَزؼی کِ در ظالي ؼْیذ ًاصر تخت هرکس تؽکیل ؼذ ،ؼرکت کردًذ .در ایي
ترًاهِ کِ تصَرت پاٍرپَیٌت تَظط اظاتیذ ؼرکت رکسٍاى ّلٌذ کِ یکی از ؼرکت ّای پیؽتاز ٍ ترجعتِ ی
اصالح کٌٌذُ ارقام کاَّ هی تاؼذ تِ ارائِ تررظی تواهی ارقاهی کِ در تیپ ّای گًَاگَى در دًیا ػرضِ هی ؼًَذ
ٍچگًَگی یافتِ ّا ٍ پصٍّػ ّای شًتیکی پایِ ّای هقاٍم را تؽریح کردًذ.
ّذف از ترگساری ایي تَر آهَزؼی ،ترٍیجی ٍ پصٍّؽی آؼٌایی تْرُ ترداراى پیؽرٍ کؽاٍرزی تا ارقام هٌاظة کاَّ
هتٌاظة تا ٍضؼیت آب ٍ َّایی ٍ اقلین ّر هٌطقِ هی تاؼذ ٍ از هْن تریي هَضَػات هَرد تَجِ هؼرفی ارقام هقاٍم
تِ کن آتی ،آفات ٍ تیواریْا ،تازارپعٌذی(تٌَع رًگ ٍ ؼکل ترگ ٍ طؼن) هی تاؼذ ٍ در ًْایت تْثَد فضای کعة
ٍکار در تخػ کؽاٍرزی از اّذاف آرهاًی ایي ترًاهِ تَدُ اظت.

تصبٍیزی اس هذیزاى  ،هسئَ لیي ٍ تَلیذ کٌٌذگبى پیطزٍ سزاسزکطَر ٍ استبى البزس
ضزکت کٌٌذُ در تَر

