خالصه گسارش مصور از دومین تور آموزشی ،ترویجی و پژوهشی
"ویژه بهره برداران استان البرز"
عنوان تور :ارسیابی ارقام اصالح شذه سبشی و صیفی
محورهای آموزشی" :نحوه کاشت بذور اصالح شذه سبشی و صیفی(کاهو ،خیار ،گوجه فزنگی ،خزبشه ،هلوى ،هنذوانه،
بادهجاى ،فلفل ،کلن) "؛ "ارسیابی هشرعه ای عولکزد بذر اصالح شذه سبشی و صیفی "؛ "آشنایی با نحوه تولیذ هحصول سالن
سبشی و صیفی با استفاده اس بذور اصالح شذه ،آشنایی با هذیزیت تلفیقی آفات.

هذف :آشٌا کشدى بْشّبشداساى پیششٍ استاى البشص با اسقام سبضی ٍ صیفی هقاٍم بِ کن آبی ،آفات ٍ بیواسیْا ،هذیشیت تلفیقی
آفات ٍ اتخار توْیذاتی بشای افضایش کوی ٍ کیفی تَلیذ ٍ
زمان و مکان :دوشنبه  - 1394/5/13هشرعه آهوسشی ،تزویجی و پژوهشی هزکش آهوسش عالی اهام

خوینی(ره)

فراگیران 54( :نفز ) حذود  20نفز اس تولیذکننذگاى پیشزو بخش سبشی و صیفی استاى البزس و حذود

 34نفز اس

هذیزاى و کارشناساى وسارت جهادکشاورسی ،بانک کشاورسی ،ساسهاى نظام ههنذسی کشاورسی و هنابع طبیعی،
دانشگاه جاهع علوی -کاربزدی و بخش خصوصی

مذیریت تور :مرکس آموزش عالی امام خمینی

(ره)

روش اجرا :هشرعه هحور؛ با ایجاد هشرعه الگویی بز اساس رهیافت پیوستگی تحقیق ،آهوسش و تزویج کشاورسی

هذف آرمانی :توسعه فضای کسب و کار در بخش کشاورزی
بخش خصوصی اصلی مشارکتکننذه:
سازمانهای حقوقی حاضر در تور:

معاونت زراعت ،سازمان جهادکشاورزی استان البرز ،بانک کشاورزی،

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه جامع علمی -کاربردی استان البرز

نتایج دوره :بر اساس نتایج ارزیابی تور ،هقایسِ ٍ اًتخاب بْتشیي بزٍس سبضی ٍ صیفی تَسط بْشّبشداساى
پیششٍ هْوتشیي دستاٍسد ایي تَس بَدُ ٍ اسصیابی فشاگیشاى اص کیفیت تَس "بیش اص حذ هتَسط " است(3.7
اص .)5
تورهای آموزشی آتی:
- 1سًمیه تًس سيص پىج شىبٍ  1394/5/15با مًضًع مقایسٍ اسقام گًجٍ ،بادمجان ،رست ي فلفل دس مضسعٍ اسگاویک  ،با َمکاسی
بخش خصًصی(ششکت فالت) يیژٌ بُشَبشداسان ،تًلیذکىىذگان ي عشضٍ کىىذگان بزيس سبضی ي صیفی ي رست داوٍ ای ي علًفُای
- 2چُاسمیه تًس سيص ديشىبٍ  1394/5/19با مًضًع مقایسٍ اسقام گًجٍ ،بادمجان ،رست ي فلفل دس مضسعٍ اسگاویک  ،با َمکاسی
بخش خصًصی(ششکت فالت) يیژٌ کاسشىاسان بخش خصًصی ي جُادکشايسصی استان البشص ي تعذادی اص تًلیذکىىذگان عمذٌ
حًصٌ سبضی ي صیفی ي رست داوٍ ای ي علًفُای
- 3پىجمیه تًس با محًسیت "پیًوذ سبضیجات " با َمکاسی اساتیذ بشجستٍ داوشگاٌ تُشان دس شُشیًسماٌ (1394پىجمیه بشوامٍ آمًصشی
دس سٍ سال اخیش).
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