ديمیه ي بسرگتریه تًر1395/5/6:
" تًر آمًزشی ،تريیجی بخش سبسی ي صیفی کشًر ،يیژٌ بهرهبرداران ي کشايرزان پیشريسراسر کشًر"
عىًان تًر :اسصیابی اسقام اصالح شذُ سبضی ٍ صیفی ٍرست
محًرهای آمًزشیً" :حَُ کاشت بزٍس اصالح شذُ سبضی ٍ صیفی(کاَّ ،خیاس ،گَجِ فشًگی ،خشبضُ ،هلَى،
ٌّذٍاًِ ،بادهجاى ،فلفل ،کلن) "" ،اسصیابی هضسعِ ای عولکشد بزٍس اصالح شذُ سبضی ٍ صیفی " ٍ "آشٌایی با
ًحَُ تَلیذ هحصَل سالن سبضی ٍ صیفی با استفادُ اص بزٍس اصالح شذُ".
هذف :آشنا کردن بهرهبرداران پیشرو کشور با ارقام سبزی و صیفی مقاوم به کم آبی ،آفات و بیماریها و اتخار تمهیذاتی
برای افزایش کمی و کیفی تولیذ
زمان ي مکان :چْاسشٌبِ - 1395/5/6هضسعِ آهَصشی ،تشٍیجی ٍ پژٍّشی هشکض آهَصش عالی اهام

خویٌی(ره)

شرکت گىىذگان درتًر  :حذٍد ً 150فش اص تَلیذکٌٌذگاى بضسگ ٍ پیششٍ بخش سبضی ٍ صیفی کشَس ٍ حذٍد 50
ًفش اص هذیشاى ٍ کاسشٌاساى ٍصاست جْادکشاٍسصی ٍ بخش خصَصی

مذیریت تًر :مرکس آموزش عالی امام

خمینی (ره)

ريش اجرا :هضسعِ هحَس؛ با ایجاد هضسعِ الگَیی بش اساس سّیافت پیَستگی تحقیق ،آهَصش ٍ تشٍیج کشاٍسصی
هذف آرماوی :توسعه فضای کارآفرینی و کسب و کار در بخش کشاورزی
بخش خصًصی اصلی مشارکتکىىذٌ :شرکت شیمیایی گل سم
سازماوهای حقًقی حاضر در تًر:

سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی  ،سازمان

جهادکشاورزی استان البرز ،استانداری البرز ،برخی مؤسسات تحقیقاتی ،دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز،
شهرداری کرج و مشگیندشت.
سایر شرکتهای خصًصی همکارHuizer, Syngenta, Agriseeds, Plaris :

دس اداهِ خالصْای اص سخٌشاًی هذیشاى ششکتکٌٌذُ دس ایي تَس اسائِ هیشَد:

چکیذُ سخٌشاًی آقای دکتش صًذ
"هعاٍى هحتشم ٍصیش جْاد کشاٍسصی ٍ سئیس ساصهاى تحقیقات ،آهَصش ٍ تشٍیج کشاٍسصی "

در راستای رسالت ّای کارتزدی کزدى داًص ،هزکش آهَسش عالی اهام خویٌی(رُ) ٍاتستِ تِ ٍسارت جْاد
کطاٍرسی ٍ ساسهاى تحقیقات ،آهَسش ٍ تزٍیج کطاٍرسی چٌذیي سال است کِ تَرّای هتعذدی را تزای ٍاردات
تکٌَلَصی تِ کطَر ٍ هعزفی آى تِ کطاٍرساى تزگشار هی کٌذ .رئیس ساسهاى تحقیقات ،آهَسش ٍ تزٍیج کطاٍرسی
خاعزًطاى کزد :تیص اس  ۲۴۰رقن تذراصالح ضذُ سثشی ٍ صیفی درهشرعِ آهَسضی ٍ پضٍّطی هزکش آهَسش عالی
اهام خویٌی(رُ) کطت ضذُ است ٍ در هعزض دیذ کطاٍرساى قزار گزفتِ ٍ کطاٍرساى ٍ تْزُ تزداراى پیطزٍ تا تَجِ
تِ ضزایظ اقلیوی هٌغقِ خَد ،تذر هٌاسة را اًتخاب هی ًوایٌذ.
تایذ ارقام هَجَد هطکالت کطاٍرساى را حل کٌذ ٍ تا ّوکاری هزکش اهام ٍ تخص خصَصی ارقام هٌاسثی
در ایي هشرعِ آهَرضی تِ تْزُ تزداراى هعزفی ضَد کِ پاسخگَی تزخی اس ًیاسّای کطاٍرساى تاضذ .آهَسش تْزُ
تزداراى یکی اس هْوتزیي اّذاف ٍسارت جْاد کطاٍرسی است  .تَرّای تخصصی کطاٍرسی در کطَر کوتز رایج
است .تایذ تا کوک تخص خصَصی ٍ دٍلتی تَرّای تخصصی تیطتزی تزگشار ضَد ٍ اهیذ است تا تعاهل ایجاد ضذُ
هیاى دٍلت ٍ تخص خصَصی فعالیت ّای ارسضوٌذی در حَسُ کطاٍرسی ایجاد ضَد.

هذیزیت آب در حَسُ کطاٍرسی را تسیار هْن است ٍ ایي اهز هْن در سِ حَسُ حاکویتی ،هذیزیتی ٍ
تکٌَلَصی دًثال هی ضَد در سهیٌِ حاکویتی در حال اًعقاد تَافقات خَتی تا هجوَعِ حاکن تز آب ّستین.

هزکش

اهام تا پیادُ ساسی رٍضْای ًَیي آتیاری ،هصزف آب را تِ حذاقل رساًذُ است.

چکیذُ سخٌشاًی آقای هخبش
" سئیس هحتشم هشکض آهَصش عالی اهام خویٌی (سُ)"

تزگشاری ایي تَر آهَسضی ،تزٍیجی ٍ پضٍّطی را تا ّذف افشایص عولکزد در تخص کطاٍرسی است؛ ایي
تَر آهَسضی  ،تزٍیجی ٍ پضٍّطی تِ ًَتِ خَد تثلَر اقتصاد هقاٍهتی است؛ چزا کِ هحَر اصلی اقتصاد هقاٍهتی
تکارگیزی ظزفیت ّای تخص خصَصی در کٌار اهکاًات ٍ ظزفیت ّای تخص دٍلتی است

ٍ هزکش اهام تا

تکارگیزی ایي ظزفیت ّا ،تَاًستِ است گام تشرگی در هسیز تَسعِ کطاٍرسی ٍ افشایص عولکزد تزدارد .ایي هشرعِ
آهَسضی ٍ پضٍّطی ،الگَی هٌاسثی است کِ تصَرت یکجا آهَرش ،تزٍیج ٍ پضٍّص را در خَد گٌجاًذُ است.
ّذف اس تزگشاری ایي تَر آهَسضی ،تزٍیجی ٍ پضٍّطی آضٌایی تْزُ تزداراى پیطزٍ کطاٍرسی در اقصی ًقاط
کطَر تا استفادُ اس ارقام هٌاسة سثشی ٍ صیفی هتٌاسة تا ٍضعیت آب ٍ َّایی ٍ اقلین ّز هٌغقِ هی تاضذ ٍ اس هْن

تزیي هَضَعات هَرد تَجِ هعزفی ارقام هقاٍم تِ کن آتی تا تَجِ تِ ضزایظ خطکسالی کطَر هی تاضذ ٍ در
ًْایت تْثَد فضای کسة ٍکار در تخص کطاٍرسی اس اّذاف آرهاًی ایي تزًاهِ تَدُ است.
دس اداهِ تصاٍیشی اص بشگضاسی دٍهیي تَس هالحظِ هیشَد:

