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بهداشت و سالمت پسته

توجه آگاهانه و جدی ب�ه نکاتی که در کارگاه آموزش�ی 
طرح TCP پس�ته ب�ا ه�دف: »ارتق�اء دانش فن�ی مدیران 
اجرایی و دست اندرکاران پس�ته در کل زنجیره تولید از باغ 
تا مصرف« م�ورد بحث ق�رار گرفت، می توان�د این روزها 
که هنگام به بار نشس�تن زحمات یکساله پسته کاران است، 

اثرگذاری مثبت خود را در بهداشت و سالمت این محصول  
به اثبات برساند. 

برای اس�تفاده خوانندگان گرامی از اطالعات آموزشی- 
کاربردی س�خنرانی ها و جلس�ات کارگاه، در ش�ماره قبلی 
خبرنام�ه نکات عم�ده یک�ی از مباحث در خص�وص: »زمان 

تشکیل و خصوصیات ظاهری و فیزیکی پسته های زود خندان« 
چاپ شد. در این شماره مبحث دیگری از جلسات کارگاه را 
که توسط آقای مهندس علی تاج آبادی پور با عنوان:»بررسی 
و تجزیه و تحلیل سیس�تم ها و روش�های ف�رآوری موجود و 

چگونگی افزایش کارآیی آنها« ارائه شده می خوانید. 

درزنجیرهتولیدحاصلمیشود:

برداشت:  قبل از ش��روع چيدن محصول، 
پارچه هاي مخصوص دورويه در زيردرختان پهن 
شود، به طوري كه كل سطح زمين زير پوشش 
تاج را بپوشاند.  سپس كارگران خوشه هاي ميوه 
را دردس��ت گيرند و با اندكي فش��ار به يكي از 
جهات، خوشه را از محل دم قطع نمايند و درون 

پارچه ب ريزند.
حمل و نقل محصول تا محل فرآوري

محصول برداشت ش��ده در اولين فرصت و 
ترجيحاً در ساعات خنك روز بايستي به پايانه 
انتقال يابد. براي انتقال محصول بهتر است آن 
را در سبدهاي مخصوص نگهداري كرد. سبدها 

را در كاميون يا س��اير وس��ائل حمل و نقل كه 
داراي سقف هستند، بگذاريد و به محل فرآوري 

محصول انتقال دهيد.
نكته: مقايسه حمل محصول با سبد و حمل 
محصول به صورت فله در كاميون يا تريلرهای 
پشت تراكتوری نشان می دهد هرچند ظرفيت 
وسايل نقليه برای حمل محصول با سبد كمتر 
از حمل فله آن است، اما محصول حمل شده 
با س��بد از نظر كيفيت فيزيكی بسيار بهتر از 

محصول حمل شده بصورت فله می باشد.
توجه: 

*در صورتي كه انتق��ال محصول به صورت 

توده دركامي��ون و يا وانت انجام می ش��ود بايد 
محفظه بار كاماًل تميز و خشك باشد. كف آن با 
يك اليه پارچه پوشانده شده و سپس محصول 

پسته روي آن بارگيري و انتقال يابد. 
* از مخلوط كردن پس��ته هاي��ی كه قبل از 
برداشت، بر روي زمين ريخته اند با پسته هاي 
تازه چيده شده خودداري شود. احتمال آلودگي 
پسته هاي روي زمين ريخته شده بيشتر است. 
يك دانه پسته آلوده قادر است كل توده پسته را 

آلوده نشان دهد.
*زمان چي��دن و انتقال ميوه ب��ه ترمينال 
فرآوري را ب��ه حداقل كاهش دهي��د و طوري 

برنامه ري��زي كني��د ك��ه ميوه ه��ا بالفاصل��ه 
پوس��ت گيري، شستش��و و خش��ك گردند. از 
انباش��تن محصول برداش��ت ش��ده به صورت 
توده در مدت زمان طوالني خ��ودداري كنيد. 
دما و رطوب��ت الزم)دماي باالت��ر از 20 در جه 
سانتي گراد و رطوبت باالتر از 80 در صد( رشد 
قارچ را در توده فراهم مي كند. بنابراين ضرورت 
دارد محصول چيده ش��ده از طري��ق جعبه يا 
سبدهاي مناسب در كمترين زمان ممكن)كمتر 

از 8 ساعت( به محل فرآوري حمل شود. 

ادامه در صفحه 3
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 پسته کاری برای کاهش
 آثار خشكي درياچه اروميه 

 مديركل گمركات كرمان با اشاره به افزايش صادرات 
پس��ته كرمان گف��ت: از ابتدای س��ال ج��اری تاكنون 
155ميليون دالر پس��ته از گمرک كرمان صادر ش��ده 

است.
حس��ين س��االری افزود: مهمترين كاالی صادراتی 
با ارزش اس��تان كرمان، پسته و مغزپس��ته است، كه از 
ابتدای سال جاری تاكنون 21 هزارتن پسته و مغز پسته 
از گمرک كرمان صادر شده و ارزشی معادی 155ميليون 
دالر دارد. ارزش صادرات پس��ته نسبت به سال گذشته 

37 درصد افزايش داشته است.
ساالری مجموع صادرات اس��تان كرمان را 51 هزار 
تن و با ارزش 202 ميليون دالر ذكر كرد. اين ميزان  از 
لحاظ  ارزش ريالی 53 درصد و  از نظر وزنی 31 درصد 

افزايش نشان می دهد.
بعد از پسته،  مس، كاشی، سراميك و خرما ، مهمترين 

كاالهای غيرنفتی صادراتی كرمان محسوب می شود.
 عمده ترين مقاصد كاالهای صادراتی كرمان، اروپا، 

روسيه، هنگ كنگ، مالزی و آسيايی شرقی است.

بهره برداري  از سومین 
ترمینال ضبط پسته بشرویه 

س��ومين ترمينال ضبط پسته شهرس��تان بش��رويه با حضور 
استاندار خراس��ان جنوبي به بهره برداري رسيد. رييس سازمان 
جهادكش��اورزي اس��تان در مراس��م افتتاح اين پ��روژه گفت: 
خراس��ان جنوبي 10 هزار و 700 هكتار زمين زير كش��ت پسته 
دارد و بش��رويه با 56 درصدسطح زير كش��ت،61 درصد توليد 
پسته استان را به خود اختصاص داده است. استاندار تاكيد كرد: 
مشكالت بسته بندي و صادرات اقالم زعفران و زرشك، همچون 

بسته بندی پسته در استان خودنمائی می كند .

 شهرداركرمان با تاكيد بر اينكه متولی جمع آوری فاضالب، 
شركت آب و فاضالب است، گفت: شبكه فاضالب كرمان پس 
از 12 سال تنها 20 درصد پيشرفت داشته، اما عده ای از پسته 
كاران اطراف كرمان اع��الم آمادگی كرده اند ك��ه با پرداخت 
يكصد ميليارد تومان، هزينه آن، حق استفاده از اين آب را برای 

باغهای پسته خريداری كنند.

ابوالقاسم سيف اللهی افزود: سطح آبها همچنان در حال باال 
آمدن است و مسئوالن بايد به فكر چاره باشند.

وی با اش��اره به اينكه آب در كرمان حك��م كيميا را دارد 
خاطر نشان ساخت اين حجم آب موجود در زير شهر كرمان 
می تواند كار 40 چاه كشاورزی را برای بخش كشاورزی كرمان 
انجام دهد و حتی در كارخانه فوالد كرمان نيز مورد استفاده 

قرار گيرد.
 شهردار كرمان گفت: اين آبها عالوه بر تخريب زيرساختهای 
شهر؛ از جمله آسفالت شهری، با رسيدن  ريشه های درختان 
موج��ب خفگی درخت��ان و خش��ك ش��دن آنها ش��ده و به 
زيرزمينهای واحدهای مس��كونی و تجاری نيز راه يافته و آثار 

تاريخی كرمان را هم در معرض تخريب قرار داده است.

دبي��ر كارگ��روه توسعه كش��اورزي و 
حمايت از محيط زيست شمالغرب كشور 
اعالم كرد با كشت پسته در اراضي لب شور 
حاش��يه درياچه اروميه، آثار خشك شدن 
درياچه اروميه جهت تغيي��ر اكولوژي در 

سطح منطقه تقليل مي يابد. 
به گ��زارش خبرگزاري مه��ر از تبريز، 
مس��عود محمديان در جش��ن برداش��ت 
پسته در مرند با بيان اينكه موضوع خشك 
ش��دن درياچه اروميه و آث��ار و تبعات آن 
بزرگترين دغدغه  مس��ئوالن اس��تانهاي 
شمالغرب كشور اس��ت، گفت: انتقال آب 
ارس به اراضي قابل كشت حاشيه درياچه 
اروميه وكشت گونه هاي گياهي سازگار با 
اراضي لب ش��ور درياچه اروميه مي تواند 

آثار خشك شدن اين درياچه را به ميزان 
قابل توجهي كاهش دهد. 

وي با اش��اره به اينكه 90 ه��زار هكتار 
از اراضي حاش��يه درياچ��ه اروميه در اين 
استان قابليت كشت پسته را دارد، افزود: 
با كشت و توسعه سطح زير كشت پسته در 
استان مي توان توليد و عرضه پسته كشور 

را متحول كرد.
واگذاری نهال پسته

س��ازمان  باغبان��ي  ام��ور  مدي��ر 
جهادكشاورزي اس��تان آذربايجان شرقي 
با تأكيد بر اينكه بايس��تي گونه س��ازگار 
و بومي پس��ته را در اين منطقه گسترش 
دهيم گف��ت: آماده ايم با واگ��ذاري نهال 
قابل انتقال به باغها، در مدت چهار ماه به 

كشاورزان درخواس��ت كننده در منطقه، 
برای گس��ترش پس��ته در اس��تان اقدام 

كنيم.
مديرام��ور باغباني س��ازمان، س��طح 
زيركش��ت پس��ته در شهرس��تان مرن��د 
را 97هكت��ار ذكرك��رد و گف��ت: از اي��ن 

مقدار50هكتار با رده و 46 هكتار جوان و 
غيربارده است. وي متوسط برداشت پسته 
در هر هكتار در شهرستان مرند را 1/2 تن 
ذكركرد و افزود : مقدار توليد ساالنه پسته 
در مناطق يامچي و كشكسراي مرند 65تن 

در سال است. 

پسته داران کرمان حق استفاده از شبکه فاضالب را می خرند

صادرات 155 میلیون دالری پسته از کرمان

افزایش تولید پسته سوریه
دفتر پسته وزارت كشاورزي سوريه پيش بيني كرد توليد پسته 
اين كشور امسال به 61 هزار تن می رسد. درخبري كه خبرگزاري 
سوريه )سانا( آن را منتشر كرد آمده است: 6 درصد از مساحت زير 
كشت درختان مثمر سوريه كه 56 هزار هكتار می شود. اختصاص 
به پس��ته دارد  و سوريه بعد از جمهوري اس��المي ايران، آمريكا و 
تركيه چهارمين كشور توليدكننده پس��ته در دنياست. براساس 
اين گزارش، سوريه داراي 10 ميليون اصله درخت است كه بيش 
از  6/5ميليون آن مثمر اس��ت. دراين كشور بيش از 25نوع پسته 
كاشت مي شود كه مهم ترين آن »العاش��وري«، 85 درصد پسته 
سوريه را شامل می گردد. هر اصله درخت پسته، در سوريه معادل 
30 كيلوگرم ثمر مي دهد كه بهاي هر كيلو بر اساس نوع، بين 150 
تا 250 ليره )هر ليره 22 تومان( است؛ يعنی  هر درخت دست كم 

6 هزار ليره براي كشاورز سوری منفعت دارد.
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*ظرفيت ترمينال فرآوري متناسب با حجم 
محصول قابل برداشت باشد تا درحداقل زمان 

ممكن، محصول برداشت و فرآوري شود. 
فرآوري

تعريف:  فرآوري به عملياتي گفته مي شود 
كه طي آن محصول تازه برداش��ت شده پسته 
در پايانه، پوس��ت گيري، شستش��و، خشك و 
جداسازي ش��ده و محصول قابل نگهداري در 

انبار بدست آيد.
نكته مهم:عمليات فرآوري بايد با حداكثر 
سرعت و دقت انجام گيرد. در ترمينال از انباشتن 
ميوه ها )پوست گيري شده يا نشده( خودداري 

شود.  
اولین مرحله پوست گیري

نكت��ه مه��م: تخلي��ه كامل و شستش��وي 
پوس��ت كن ها بعد از هر نوب��ت كاري ضروری 
است تا ضايعات پسته از قبيل پوست نرم رويي و 
خوشه هاي آن كه مي توانند بستر مناسبي براي 
رش��د قارچ و آلودگي باش��ند، از محل فرآوري 

دور شوند.
*خارج كردن س��ريع پوس��ت نرم پسته از 
اطراف دستگاه پوست كن، مانع از انتشار اسپور 

قارچ در پايانه  می شود.
*بررسی ها نشان می دهد كه در حال حاضر 
پوست سبز رويی پسته كه پس از جداسازی  در 
محوطه ترمينال و اطراف آن و مزارع كشاورزی، 
و از همه مهمتر، در عرصه های باغی، رها سازی و 
پراكنده می شود، حامل اسپور قارچ آسپرژيلوس 
بوده و بس��تر مناسبی برای توس��عه و افزايش 

جمعيت قارچهای مولد آفالتوكسين است.
نكات مهم:

* از پخش كردن پوس��ت سبز پسته در باغ 
و رهاس��ازی آن در اراضی اطراف باغ كه باعث 
افزاي��ش تراكم اس��پور، و در نتيج��ه، افزايش 
پتانسيل آلودگی محصول می گردد، خودداری 

شود. 
*داخل محوطه ترمينالها و بخصوص اطراف 
ميدان آفتابي از پوست س��بز پسته پاكسازی 

شود.
توجه

تاخير در پوست گيري پسته هاي چيده شده 
مجاز نيست. اين پسته ها حساسيت بيشتري 
نسبت به آلودگي دارند. انبايش پسته در پشت 
چرخ ه��اي پوس��ت گيري نيز موج��ب انتقال 
آلودگي از پس��ته هاي آلوده به سالم مي شود. 
بنابراين، بايد ظرفيت ترمينال، متناسب با مقدار 
برداشت روزانه محصول باشد. جمع آوري تمامی 
پسته ها قبل از تخليه محصول بعدي در پشت 
چرخ پوست گيري، ضروري است. اين مكان بايد 

روزانه شستشو و خشك شود.
*همانطور كه قباًل اشاره شد، يكي از منابع 
آلودگي در باغ، پسته هاي زودخندان مي باشند 
كه با ظاهري نسبتاً مش��خص قابل جداسازي 
هس��تند ولي بعد از پوس��ت گيري، استفاده از 
مشخصه هاي ظاهري پس��ته هاي زودخندان 
براي جداكردن آنها ممكن نيس��ت، لذا بايد به 

شيوه های ديگر اقدام به جداكردن آنها نمود.
* نتاي��ج تحقيقات نش��ان مي دهد كه اين 
پس��ته ها معموالً وزن كمي دارن��د  و می توان 
آنها را به همراه پس��ته هاي آف��ت زده و نارس، 

بوسيله آب جدا كرد.غوطه وري سريع پسته هاي 
پوست گيري ش��ده درآب تازه و تميز و حذف 
پس��ته هايي كه در سطح آب ش��ناور مي شوند 
نيز مي تواند كمك موثري دركاهش آنها باشد. 

)حوض تر(
*از مخلوط كردن پسته هاي روآبي با زيرآبي 
خوداري ش��ود.)حذف پس��ته هاي رو آبي كه 
س��طوح آفالتوكس��ين را تا 70 درصد كاهش 

مي دهد.(
*آب حاص��ل از شستش��وي پس��ته ها در 
ترمينال فرآوري، آلوده به اسپورهاي قارچ است 

و  نبايد از اين آب مجدداً استفاده كرد. 
*اصول بهداش��تي و تميز ك��ردن محوطه 
و دس��تگاه ها بايد در ترمين��ال ضبط و مراحل 

فرآوري رعايت شود.
*اصول بهداش��ت فردي توسط كارمندان 

ضبط رعايت شود.
*تخلي��ه و تميزكردن كامل قس��مت هاي 

مختلف چرخ پوست گيري مورد توجه باشد تا 
از عدم وجود پسته هايي كه امكان آلودگي آنها 

می رود، مطمئن شويد.
 *دس��تگاههاي فرآوري، در داخل فضاي 

بسته و مسقف قرار گيرند.
خشك کردن پسته

*با خش��ك كردن سريع پس��ته به مقدار 
مناسب كه اجازه رشد قارچ ها را ن�دهد، عم��اًل 

مصونيت الزم براي پسته ايج��اد مي شود.  
*دماي خشك كن در هيچ قسمت آن نبايد 
كمتر از 55 درجه سانتي گراد باشد، در غير اين 
صورت و با انباشته شدن پسته مرطوب در دماي 
كمتر از 50 درجه س��انتي گراد شرايط رشد و 
تكثير قارچ كامالً مهيا می شود و امكان گسترش 

آلودگي  خواهد بود.
*زمان خشك كردن نيز بايد آنقدر باشد كه 
رطوبت پسته به اندازه نهايي آن برسد. بايد بعد 
از خشك كردن پسته ها با دميدن هواي خنك، 
دماي آنه��ا را پ��اي�ين آورد،  س��پس اقدام به 

تخ��ليه خشك كن كرد.
*استفاده از خشك كن هاي داراي تجهيزات 
كنترل دما و محاسبه زمان الزم، براي خشك 

شدن پسته ضروري است. 
*رطوبت پسته ها قبل از انتقال به انبار بايد 

حدود 6-4 درصد باشد. 
*زير و رو كردن مرتب دانه ها تا مرحله آخر 

خشك كردن، الزم است.
ش��رايط آب و هوايي در زمان خشك كردن 
در مقابل آفت��اب تاثير  دارد، بخص��وص اگر با 
بارندگي همراه باش��دكه تا 120 س��اعت نيز 
افزايش مي يابد. اين ش��رايط براي جوانه زدن 
س��ريع اس��پور قارچها  و توليد آفالتوكس��ين 
مطلوب خواهد بود. بنابراين استفاده از روشها 
و دستگاههاي  جديد برای خشك كردن سريع 
محصول پسته باعث مي ش��ود كه طول مدت 
خشك كردن، قابل كنترل شده و فرصت الزم 

براي رشد و جوانه زدن اسپورها فراهم نيايد.
* پسته ها بعد از خش��ك شدن، براي انجام 
عملياتي نظير جداس��ازي پس��ته خن��دان از 
دهان بسته، درجه بندي و جداسازي پسته هاي 
بدشكل و لك دار، كه از مراحل قبلي جامانده اند، 
معموالً در انبار يا س��يلوهاي موقت نگهداري 

مي ش��وند. دراين هنگام بايد توجه داشت كه 
شرايط مناس��ب براي جذب مجدد رطوبت يا 
حمله آفات انباري، مثل: شب پره هندي براي 

پسته فراهم نشود. 
انبار نگهداري

*پسته هايي كه مراحل فرآوري آنها پايان 
يافته و بعد از خشك شدن و درجه بندي از نظر 
رقم و اندازه تا زمان صادرات در انبار نگهداري 
مي ش��وند، بايد از نظر جذب رطوبت مجدد در 
انبار يا حمله آفات انباري كاماًل تحت مراقبت 

باشند. 
*از نظر ميكروبيولوژي، امكان رش��د قارچ 
در پس��ته با رطوبت 7 درصد وجود ندارد مگر 
اين كه بنا به داليلي در بعضي قسمت هاي توده 
محصول، رطوبت باالبرود و امكان رش��د قارچ 

ايجاد شود. 
 *با ايجاد تهويه كافي و نگهداشتنن رطوبت 
نس��بي انبار زير 60 درصد و دم��اي 25 درجه 
س��انتي گراد، امكان رش��د قارچ ها محدود مي 

شود.
توصيه ها:

*انتقال محصول به انبار در س��اعات خنك 
انجام شود.

*مشخصات پس��ته وارد ش��ده به انبار در 

دفتر مخصوص ثبت شود س��پس پسته ها در 
رديف هاي مشخص چيده ش��وند تا درصورت 

نياز بتوان پيگيري كرد.
*قب��ل از واردكردن محموله ه��اي جديد 
به انبار بايد باقيمانده محص��ول قديم را خارج 
ساخت و انبار را كاماًل تميز و با روش هاي مجاز 

ضدعفوني كرد.
 * انبارها بايد نس��بت به حرارت و رطوبت 

عايق باشند.
  *دما و رطوب��ت انبار بايد حت��ي االمكان 
پايين باشد و با دس��تگاههاي خودكار كنترل 

شود.
*دماي تمام محوطه انبار يكسان باشد تا از 

تجمع رطوبت روي محصول جلوگيري شود.
*س��قف، كف و ديوارهاي انب��ار بايد بدون 
شكاف باشد تا امكان ايجاد آلودگي كاهش يابد.

*از تماس مستقيم گوني ها با كف و ديواره 
انبار جلوگيري شود و محصول بر روي پالت هاي 

چوبي قرار گيرد.
*در صورت نياز به مبارزه ب��ا آفات انباري، 
س��موم تدخيني با رعايت اصول فن��ي به كار 
رود. الزم است تهويه انبار به طور كامل صورت 

گيرد.
*چنانچه شرايط مناسب جهت تفريخ تخم 
و رش��د الروهاي آفات انباري يا باغي- انباري 
فراهم آيد، فض��والت الروي به جا مانده، محل 
مناسبي براي رشد و تكثير قارچ ها خواهد بود. 
چون رشد قارچ ها و فعاليت حشرات دردماهاي 
پايين كند مي شود، هر قدر دماي انبار پايين تر 
باشد نگهداري طوالني تر محصول امكان پذيرتر 

خواهد بود. 
بسته بندي

*بس��ته بندي پس��ته در گوني هاي 50 تا 
70 كيلوي��ي كه درحال حاضر ب��راي صادرات 
پسته مورد استفاده قرار مي گيرد و بسته بندي 
پسته هاي بوداده  و نمك زده در انواع سلفون و 
قوطي هاي فلزي و در ابعاد مختلف براي مصرف 
داخلي و گاهي صادرات، ش��كل هاي مختلف 

بسته بندي پسته  است.
توصيه ها:

*بس��ته بندي بايد طوری باشد كه در طي 
حمل و نقل و تا زمان مصرف، ش��رايط را براي 
آلودگي پسته ايجاد نكند. با توجه به شيوه انتقال 
و مدت زماني كه پسته ها بايد نگهداري شوند 
و مالحظات اقتصادي، مي توان از بسته هايی كه 

مانع نفوذ رطوبت می شود استفاده كرد.
*حذف اكسيژن از داخل بسته بندي منجر 
به ك�اهش فعاليت حش��رات و قارچ ها ش��ده و 
از ايج��اد واكنش هاي ش��يميايي جلوگيري 

مي كند.
*درحمل دريايي بايد همه ی اقدامات الزم 
در جه��ت جلوگيري از ج��ذب رطوبت مجدد 
و بوجود آمدن ش��رايط آلودگي، م��ورد توجه 

قرار گيرد.
*كانتينره��اي حمل و نقل زميني پس��ته 
نيز بايد نس��بت به نفوذ رطوبت ايزوله باشند تا 
در هنگام عبور از نواح��ي مرطوب و يا مواجهه 
با بارندگي، اجازه انتقال رطوبت به پس��ته داده 

نشود.

بهداشت و سالمت پسته
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*دفترمرکزي انجمن- کرمان
تلفن: 93-2477691- 0341 / نمابر: 034-2477690

KERMAN@PISTACHIOIRAN.COM:پست الكترونيكي

* دفتر انجمن-  تهران
تلفن: 22966928،9-021/  نمابر: 021-22957999

TEHRAN@PISTACHIOIRAN.COM:پست الكترونيكي
INFO@PISTACHIOIRAN.COM

WWW. PISTACHIOASSOCIATION.COM:سايت انجمن پسته

تلفن خبرنامه: 021-22942371

khabarnamep@yahoo.com:ايميل خبرنامه

نشريه خبري تحليلي انجمن پسته ايران

آينده مبهم پسته کاري بی برنامه در استانهای مختلف

زمان تحويل
محصول هر  كيلو نقدي 

)تومان ( درجه پسته رقم
کهنه

نيمه اول شهريور ü 7000 32- 30 اس��تاندارد 
)معروف به اروپایی( فندقی خندان

نيمه اول شهريور ü 6200 32-30 ) کیل 50( فندقی
 دهن بست 

زمان تحويل

محصول كهنه
1388-1389

محصول تازه
1389-1390

هركيلو نقدی )تومان(
درجه پسته رقم

هركيلو نقدی )تومان(

89/6/16 6900 7100 32- 30 استاندارد 
)معروف به اروپایی( فندقی خندان

89/6/16 6200 - 32-30 ) کیل 50( فندقی دهن بست

قیمت پسته معامله شده دربازار تهران 

توضيح :قيمت تهران برای پسته محصول سال گذشته است.
 )تا قبل از چاپ خبرنامه برای پسته نو قيمت مشخصی اعالم نشده بود(

قیمت پسته معامله شده دربازار رفسنجان 

یزد؛ افزایش10درصدی برداشت پسته
معاون بهبود توليدات گياهي س��ازمان جهادكشاورزي 
استان يزد از افزايش 10 درصدي برداشت پسته از باغ هاي 

استان نسبت به سال قبل خبر داد.
س��جادي پور تغديه به روش چالك��ود، آموزش صحيح 
هرس درختان و تغذيه به روش محلول پاش��ي را از داليل 

افزايش توليد امسال برشمرد.
معاون توسعه تجارت خارجي سازمان بازرگاني استان 
گفت: پارس��ال بي��ش از 12 ميليون دالر صادرات پس��ته 
داشتيم و امسال اين رقم به 24 تا 25 ميليون دالر خواهد 

رسيد.

پسته اس��تان يزد به كشورهاي پاكس��تان، افغانستان، 
تركيه، سوريه، اردن، اسلواكي و روسيه صادر مي شود.

نهبندان؛ برداشت پسته در سطح 170 هکتار 
پسته كاران نهبنداني كار برداشت پسته در سطح 170 

هكتار از باغات پسته بارور را آغاز كرده اند.
مديرجهاد كشاورزی نهبندان گفت: پيش بيني مي شود 
در س��ال جاري از 170 هكتار باغ بارور پسته 50 تن پسته 
خشك برداشت ش��ود.وی افزود: س��االنه به طور متوسط 
50 هكتار به سطح زير كشت پسته در شهرستان نهبندان 

افزوده مي شود.
خيرخواه با انتقاد از حذف يارانه اي خريد نهال پسته در 

رييس موسسه تحقيقات پس��ته گفت: با 
توجه به نبود برنامه مناس��ب در استان هاي 
جديد به منظور كشت پسته، آينده اي مشابه 
باغهای نواحي پس��ته خيز فعل��ي در انتظار 

مناطق جديد است. 
وي در ارتباط با كيفيت پسته هاي توليد 
شده در ساير استان هاي كشور در مقايسه با 
پسته كرمان اظهار داشت: كيفيت پسته هاي 
بسياري از نقاط كشور مش��ابه استان كرمان 
است. در حال حاضر نيز بسياري از كشاورزان 
باغه��ای غيراقتصادي كرم��ان را رها كرده و 
در س��اير اس��تان ها اقدام به ايجاد باغ پسته 

مي كنند.
متاس��فانه اين توس��عه ب��دون برنامه در 
آينده اي نه چندان دور سرنوش��تي مش��ابه 

كرمان، يزد و فارس را نصيب اين افراد خواهد 
كرد.

ريي��س مؤسس��ه تحقيق��ات پس��ته در 
مورد مش��كل كمبود آب كش��اورزی گفت: 
خشكسالي هاي چند س��ال اخير و برداشت 
بي روي��ه از آب هاي زيرزميني ب��ر كيفيت و 
كميت آب تاثير داش��ته و آن را كاهش داده 

است.
عبداللهي تصري��ح كرد: در ح��ال حاضر 
نسبت آب به باغات پسته در تمام مناطق كم 
است، به ويژه در استان كرمان كه اين كمبود 

بيشتر مشهود است.
وی افزود: بايد حجم كل آب هاي سطحي 
و زيرزميني در نقاط جديدي كه براي احداث 
باغ پسته ايجاد مي ش��ود، تعيين، و سپس بر 

اساس حداكثر مقدار آب مورد نياز براي يك 
باغ پسته بارور سطح زيركشت اعالم شود.

عبدالله��ی خاطر نش��ان س��اخت: عدم 
حفاظت از منابع آب زيرزميني مشكلي است 
كه در كل كش��ور وجود دارد اما در ارتباط با 

پسته تفاوت نياز آبي در ابتداي كشت و پس از 
بارورشدن برمعضالت موجود افزوده است.

رييس مؤسسه تحقيقات پسته ميزان آب 
موردنياز يك باغ پسته بارور را 10-8 هزار متر 

مكعب در هكتار و در سال اعالم كرد.

نهبندان يادآور شد: پرداخت يارانه نقش مهم و مؤثري در 
توسعه كشت محصول پسته دارد.

رفسنجان؛پرمحصول، حتی در خشکسالی  
مديرجهادكش��اوری رفس��نجان با اش��اره به افزايش 
محصول پسته رفسنجان گفت : برداشت محصول از شنبه 
13شهريورماه در اين شهرستان آغاز شده  و تا نيمه مهرماه 
ادامه خواهد داشت.مس��عودمحمودي افزود: خشكسالي 
شديد، نوس��انات دما، طوفان و آفتاب سوختگي،خسارت 
قابل توجهي به محصول پسته وارد آورده ،اما نسبت به ادوار 
گذشته، س��ال پرمحصولي  پيش رو داريم. بر آورد امسال 
50 هزار تن و ميزان برداشت پسته كال براي تهيه مغز سبز 

كمتر از سه درصد است 
بردسکن؛گرمای بی سابقه هوا و برداشت زودتر

برداشت پسته در سطح 3100 هكتار باغ بخش شهرآباد 
بردسكن آغاز شد.

رئي��س اداره ترويج جهادكش��اورزي بخش ش��هرآباد 
بردسكن با اش��اره به اينكه بر اثرگرمای بی سابقه هوا كار 
برداش��ت پس��ته زودتر از س��ال هاي قبل آغاز شده گفت 

برداشت  تا پايان شهريورماه به اتمام خواهد رسيد .
به گفته مرادی : ميزان برداش��ت پسته خشك در سال 

جاري بيش از 4650 تن خواهد بود .

خبرهایی از برداشت پسته در مراکز پسته خیز کشور


