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صورتجلسه
بیست و یکمین جلسه انجمن ارگانیک خراسان شمالی در قالب جلسه آموزشی با محوریت" مدیریت کنترل بیماریهای خاکزاد
و بذر زاد ترجیحا به صورت بیو لوژیک "صبح روز 4شنبه  97/05/10در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی خراسان شمالی برگزار
گردید.
در این جلسه جناب آقای دکتر اسکندری عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
به عنوان استاد مهمان شرکت داشتند .
در ابتدا آقای کاویانی رئیس انجمن ارگانیک شعبه خراسان شمالی ضمن تشکر از حضور جناب آقای دکتر اسکندری و
همراهانشان در این جلسه و همچنین تقدیر از کشاورزان حاضر در جلسه که همیشه پر تالش در عرصه کشاورزی استان حضور
داشتند  ،بیماریهای خاکزاد را از جمله خسارتهای بخش کشاورزی عنوان نمودند که باید راهکاری علمی برای آن اندیشیده
شود  .و اظهار داشتند امیدوارم با ارتباطی که به وسیله این جلسه بین کشاورزان و اساتید با تجربه حاضر در جلسه از جمله آقای
دکتر اسکندری  ،آقای دکتر سمیعی و دیگر کارشناسان حاضر در جلسه برقرار می گردد بخشی از خسارتهای وارده از این
ناحیه رفع گردد.
دکتر اسکندری ضمن ابراز خرسندی و قدردانی از برپایی این جلسه به سابقه فعالیت  20ساله خویش در امر مبارزه با بیماریهای
غالت و س بزی و صیفی در قالب طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی اشاره نمودند .از جمله این بیماریها پژمردگی فوزاریومی در
محصوالتی مانند پیاز ،گوجه فرنگی  ،سیب زمینی بوده که در نقاط مختلف کشور گسترش داشته و استان خراسان شمالی نیز از
آن مستثنی نیست  .در عین حال این بیماری خسارت زا بوده و به سرعت در حال توسعه می باشد .
در ادامه ایشان به این نکته اشاره نموده که "اصالح الگوی مصرف سم "در امر مبارزه با بیماریها مهم بوده و اینکه در برخی
موارد کنترل بیولوژیک کار ساز نبوده و گاهی امکان پذیر نیست و در این میان کشاورز نباید متضرر گردد بلکه بهترین سود از
آن کشاورز می باشد  .همچنین با تاکید بر اینکه "مشکالت بخش کشاورزی باید توسط کارشناسان با تجربه بخش خصوصی
برطرف گردد " به نقش مشاور و کارشناس و مثمر ثمر بودن آن در رسیدن به عملکرد باال و بهتر محصول تاکید داشته و
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خواستار آن شدند که باید به ناظرین گیاهپزشکی فرصت داده شود تا بتوانند آموزش ببینند و جایگزین افرادی گردند که طی
سالیان آینده دوران بازنشستگی خود را طی میکنند.
ضمنا کشاورزان حاضر در جلسه مانند آقایان محمد رضا و احمد رضا الهامی  ،آقایان یوسف و کاووس شادلو  ،آقای ایمانی ،
آقای لعل نور نظرات و سواالت خود را اظهار نمودند
در ادامه غالمی نماینده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به مشکالت بخش دولتی در رفع نیازهای کشاورزان استان اشاره
نموده و اینکه بخش دولتی نمی تواند جوابگوی همه کشاورزان به ویژه خرده مالکان باشد .
آقای کاویانی رئیس انجمن ارگانیک استان نیز ضمن تشکر و قدر دانی مجدد از حضور جناب دکتر اسکندری و همراهان و
کشاورزان محترم از آقای صمدی رئیس اتاق بازرگانی استان نیز که همیشه حامی بخش تولید خصوصا بخش کشاورزی می
باشد سپاسگذاری نمودند  .و این جلسه را به فال نیک گرفته و خواستار آن شدند که این جلسات استمرار داشته و ادامه یابد  .در
ادامه ایشان همچنین از تالش های آقای مهندس محمود آبادی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد به پاس زحماتشان
برای کشاورزان قدردانی و تشکر نمودند.
همچنین در این جلسه مقرر گردید اینگونه جلسات با حضور اساتید خبره در دیگر تخصص ها نیز استمرار داشته باشد .
جلسه با ذکر صلوات در ساعت  13:00خاتمه یافت.
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