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 احداث انسکتاریوم برای مبارزه بیولوژیک 
با آفت پسیل

بررسـی بازار پستـه کـال و رسیـده
کال  پسته  بازار  تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی  منظور  به 
اعضای  با حضور  ای  جلسه  جاری،  سال  در  رسیده  و 
انجمن و فعاالن این بازار در تاریخ 11 مرداد ماه 1391 

در محل اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد. 
در ابتدای این جلسه، رئیس هیأت مدیره انجمن پسته 
ایران ضمن تشریح بازار پسته در سال محصولی جاری، 
عملکرد سال 90 در بازار داخلی و خارجی را بسیار موفق 
دانستند. در سال 1390 همزمان با افزایش نرخ دالر در 
داخل کشور، قیمت پسته در خارج از کشور نیز افزایش 
یافت. محسن جاللپور سال پیش رو را از چند جهت 
محصول  آنکه  اول  دانستند،  کننده  نگران  و  حساس 
پسته امریکا در سال جاری خوب و قابل توجه است و 
این کشور با برنامه ریزی کامل قصد در دست گرفتن 
بازار پسته را دارد. دوم موضوع محدودیت های ناشی از 
تحریم است که در صورت افزایش این محدودیت ها، 
شرایط انتقال ارز هم سخت تر خواهد شد و قطعاً این 

 

محدودیت ها بر بسیاری  از کاالهای صادراتی از جمله 
در  ایشان  اعتقاد  به  بود.  خواهد  تأثیرگذار  نیز  پسته 
شرایط کنونی، ذخیره سازی بیش از حد پسته معقول 

نیست و بایستی قبل از اینکه تحریم ها شدت بیشتری 
مقابل،  در  باشیم.  کوشا  آن  صادرات  در  کند  پیدا 
باعث کاهش  تواند  از پسته می  صادرات حجم زیادی 
قیمت جهانی آن گردد لذا بایستی با مدیریت مناسب 
حفظ  ایران  پسته  جهانی  بازار  که  شود  اقدام  طوری 

شود.
انجمن  مدیره  هیات  اعضای  از  بازیان  مجید  ادامه  در 
گزارشی در خصوص میزان تولید و موجودی پسته ارائه 
موجودی  تنوع  حاضر  حال  در  ایشان،  باور  به  دادند. 
 پسته کم بوده و بخش عمده آن پسته کالک با موجودی

6-5 هزار تن می باشد.
تولید  بینی  پیش  با  امریکا  ایشان  اظهارات  اساس  بر   
270 هزار تن پسته در سال محصولی پیش رو سعی در 
توسعه بازار پسته خود در چین را داشته و با دعوت از 
تعدادی از تجار پسته چین به آمریکا، قصد پیش فروش 

نمودن بخشی از محصول خود به آن کشور را دارد.
نیز  پسته  انجمن  امناء  هیأت  عضو  نشاط  اکبر  علی 
کال چینی قابل توجه پسته در سال 1389 و کاهش 
صادرات کالک به سوریه بدلیل جنگ را از دالیل عدم 

افزایش  و  افزایش قیمت آن در سال محصولی جاری 
موجودی فعلی دانستند.

محمود ابطحی عضو هیات مدیره انجمن نیز به شرایط 
خاص بازار در سال جاری اشاره کردند. به اعتقاد ایشان 
محصول نسبتا خوب سال پیش رو و باال رفتن پی در 
پی قیمت ارز، رد و بدل شدن بیشتر اطالعات بازار و 

برگزاری جلسات بیشتر را ضروری می سازد.
علیرضا پناهنده از اعضای انجمن پسته در خراسان نیز 
ضمن ارائه گزارشی از میزان محصول پسته خراسان در 
سال پیش رو و وضعیت برداشت پسته کال و رسیده 
که  کردند  اشاره  نکته  این  به  والت  مه  شهرستان  در 
علیرغم افزایش قیمت پسته خشک، قیمت پسته تر در 
سال جاری متناسب با آن افزایش نیافته است که دلیل 

آن کاهش قدرت خرید مردم می باشد.
در ادامه جلسه سایر اعضای حاضر به بیان دیدگاههای 
خود در این زمینه پرداخته و در پایان جلسه به پیشنهاد 
حضار مقرر شد که تا قبل از شروع فصل برداشت آینده 
جلسه دیگری برای بررسی وضعیت بازار توسط انجمن 

برگزار گردد.

پستـه خندان

پستـه ناخندان

مغـز پسته

مغـز سبزپسته
سایـر
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15 کشور عضو اتحادیه اروپابازارهای صادرات مجدد

شبه قاره هند 

شرق دور 

سایر  خاورمیانه کشورهای مشترک المنافع

گـزارش صـادرات پسـته ایـران
در  پسته  صادرات  میزان  ایران،  اسالمی  گمرک جمهوری 
اساس  بر  نمود.  اعالم  تن  با 4654  برابر  را  تیرماه 1391 
در  ایران  پسته  صادرات  کل  از  گمرک،  شده  منتشر  آمار 
تیرماه 1391، مقدار 3194 تن )معادل 68/6 درصد( پسته 
خندان، 550 تن )معادل 8/11 درصد( مغز پسته، 145 تن 
)معادل 3/1 درصد( مغز سبز پسته، 48 تن پسته ناخندان 

و 717 تن نیز دیگر انواع پسته بوده است.
تا  مهر 1390  ماهه  ده  دوره  در  پسته  جمع کل صادرات 
پایان تیرماه 1391 برابر با 103659 تن بوده که نسبت به 

دوره مشابه سال محصولی قبل با 143177 تن صادرات، 
از کل صادرات  دهد.  می  نشان  کاهش  درصد  معادل 28 
ده ماهه، 79136 تن )معادل 76/3 درصد( پسته خندان، 
 10087 ناخندان،  پسته  درصد(   7/4 )معادل  تن   7722
تن )معادل 9/7 درصد( مغز پسته، 1444 تن )معادل 1/4 
انواع پسته  نیز دیگر  تن  درصد( مغز سبز پسته و 5271 

بوده است.
ماهه  ده  دوره  در  ایران  پسته  صادراتی  مقاصد  مهمترین 

مورد بررسی بشرح زیر بوده است:

کشورهای شرق دور با 34899 تن )معادل 33/7 درصد(
کشورهای مشترک المنافع با 17013 تن )معادل 16/4 

درصد( 
 بازارهای صادرات مجدد )ترکیه و امارات( با 16638 

تن ) معادل 16/1 درصد(
15کشور اصلی عضو اتحادیه اروپا با 12504 تن )معادل 

12/1 درصد( 
کشورهای خاورمیانه با 12176تن )معادل 11/7 درصد(

 شبه قاره هند با 5995 تن )معادل 5/8 درصد(

سهم صادرات انواع پسته  در دوره ده ماهه مهر 1390 تا تیر 1391 مهمترین مقاصد صادراتی پسته ایران در دوره ده ماهه مهر 1390 تا تیر ماه 1391
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با توجه  به مشکالت به  وجود آمده در زمینه کنترل آفات  
به روشهای شیمیایی مانند پیدا شدن  باقیمانده سموم  در 
محصوالت کشاورزی، مقاوم شدن آفات به سموم و..... مبارزه 
بیولوژیک و تلفیقی در دستور کار کشورهای مختلف قرار 
گرفته است. یکی از کلیدی ترین آفات پسته،  آفت پسیل 
می باشد که در سالهای گذشته میزان خسارت حاصل از 
آن افزایش یافته و باغداران را دچار مشکل نموده است. به 
همین منظور چند تن از باغداران منطقه رحیم آباد کرمان 
های  آموزش  گذراندن  از  پس  غفوری  باقرآباد  مزرعه  در 
به  با حداقل هزینه  انسکتاریوم  به احداث یک  اقدام  الزم، 

منظور تولید شکارچیان طبیعی آفات پسته نموده اند.
انتخاب  بالتوری  حشره  مختلف  دالیل  به  اول  مرحله  در 
در  فاگوس  پسیلو  زنبور  و  کفشدوزک  تولید  و  گردید 
ذیل  شده  داده  شرح  مطالب  دارد.  قرار  آینده  کار  دستور 
حاصل تجربیات و فعالیتهایی است که در 6 ماه گذشته در 

انسکتاریوم مزرعه باقرآباد به دست آمده است.
مراحل تولید بالتوری به شرح زیر میباشد:

در  گرفتن  قرار  و  انسکتاریوم  به  وارد شدن  از  بعد  تخمها 
به  تبدیل  و  تفریغ شده  از 3 روز  بعد  ظرفهای مخصوص، 
الرو سن یک می شوند. مرحله الروی بسته به دما و رطوبت 
انسکتاریوم بین 12 تا 22 روز طول می کشد. الزم به ذکر 
است که به منظور سازگاری بهتر حشرات با دمای محیط، 
و  سانتیگراد  درجه   30 روی  دما  باقرآباد  انسکتاریوم  در 
رطوبت در حدود 20 درصد تنظیم شد که این اقدام منجر 
تا  به کوتاه شدن طول دوره تبدیل الرو به شفیره به 12 

14 روز گردید.
مانند  ها  انسکتاریوم  حرارت  درجه  معمول  شرایط  در 
بین  مشهد  فردوسی  دانشگاه  بیولوژیک  مرکز  انسکتاریوم 
25 تا 27 درجه سانتیگراد و رطوبت بین 60 تا 75 درصد 
می باشد که در این شرایط طول دوره فوق الذکر تا 22 روز 
گوشتخوار  الروی  دوره  طول  در  کشد. حشرات  می  طول 
می باشند و معموال به وسیله تخم » بید آرد ان اس تی 
یا )FSTYA (« و »تخم بید غالت )سی توتروگا(« تغذیه 
می شوند. الروهای بالتوری در صورت کمبود غذا اقدام به 

همخواری می کنند.

برای تغذیه الروها، با آلوده سازی آرد و رها سازی تخم بید 
آرد،  اقدام به تولید الرو و سپس حشره کامل بید آرد شده 
و در این مرحله حشرات در سیلندرهای مخصوص نگهداری 
شده و روزانه از تخم آنها برای تغذیه الرو بالتوری استفاده 
می شود. البته در انسکتاریوم باقرآباد به غیر از تخم بید آرد 
تولیدی، از تخم بید غالت، شته های موجود در گلخانه ها 
و حتی در شرایط کمبود غذا از جگر مرغ برای تغذیه الروها 

استفاده شده است.
از مرحله الروی، مرحله شفیرگی شروع می شود که  بعد 
در شرایط معمولی حدود 11 روز و در شرایط ایجاد شده 
اقدام خاصی  این مرحله  حدود 7 روز طول می کشد. در 
صورت نمی گیرد و شفیره ها در محفظه هایی نگهداری 
شده و بعد از تبدیل شدن به حشره کامل به سیلندرهای 

مخصوص تخم گذاری منتقل می شوند.
در مرحله حشره کامل، تغذیه حشره در طبیعت از شیره و 
شهد گیاهان می باشد و این کار در انسکتاریوم با ترکیبی 

از مخمر، عسل، شکر و آب انجام می گیرد.
و  دما  تغذیه،  به  بسته  حشره  گذاری  تخم  دوره  طول 
حشره  های  تخم  باشد.  می  روز   40 تا   20 بین  رطوبت 

 به صورتهای مختلف جمع آوری می شود. در انسکتاریوم 
تخم  آن  توری  و  ها  سیلندر  بدنه  روی  حشرات  آباد  باقر 
حشرات، کردن  جا  جابه  با  روزانه  و  کنند  می   گذاری 

 تخم ها جمع آوری شده و همراه تخم بید آرد برای تغذیه 
منتقل  باغ  به  و  شده  چسبانده  کریزوکارتها  روی   اولیه 
می شوند. جدا سازی تخمها معموال بعد از یک روز انجام 
می شود چون در روز اول حالت نرمی در پایه ها و تخمها 

وجود دارد که تلفات را باال می برد.
در مرحله آماده سازی و رها سا زی، به طور معمول روی 
هر کریزوکارت بین 10 تا 15 عدد تخم قرار داده می شود. 
نظر  در  کریزوکارت   4 درخت  هر  برای  باقرآباد  مزرعه  در 
گرفته شد. الزم به ذکر است که رها سازی در طول سال 

انجام می شود. 
برخی نکات و نتایج

- از تاریخ 90/10/19 تا تاریخ نگارش این مقاله از 1000 
تخم وارد شده به انسکتاریوم حدود 500 هزار تخم تولید 
ارزان  و  عملی  تولید  امکان  دهنده  نشان  که  است  شده 

بالتوری است.
هکتاری  نیم  باغ  یک  محدوده  در  باقرآباد  باغات  در   -
و هیچ گونه  است  بوده  بالتوری  با  انجام شده  مبارزه   تنها 
سم پاشی انجام نگرفته است. عالوه بر آن در 20 هکتار از 
باغات با همکاری جهاد کشاورزی مبارزه تلفیقی در قالب 

طرح IPM  انجام شده است.
- بالتوری عالوه بر پوره های پسیل به تخم سن نیز حمله 
می کند. به الرو بالتوری شیر شته هم گفته می شود چون 
را  آن  از  قسمتی  فقط  شیر  مانند  طعمه  به  حمله  از  بعد 

مصرف کرده و به سراغ طعمه بعدی می رود.
نتیجه  هنوز  باقرآباد  در  پسیل  آفت  کنترل  زمینه  در   -
قطعی گرفته نشده و حداقل به یک سال ادامه فعالیتها  و 

تجربه نیاز می باشد.

احداث انسکتاریوم برای مبارزه بیولوژیک با آفت پسیل
محمد علی انجم شعاع
عامل خوشه صنعتی پسته   

رهاسازی تخمهای بالتوری در باغ 

پوره بالتوری هنگام شکار پوره پسیل

تجـربه باغـدار 
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تور ایتالیا – فرانسه 
همزمان با نمایشگاه سیال پاریس

به مدت 9 شب و 10 روز 
تاریخ: 26 مهرماه 1391

 بازدید از کارخانه فرآوری و بسته بندی خشکبار در ایتالیا 
 بازدید از نمایشگاه سیال فرانسه 

 بازدید های توریستی در رم و فرانسه 
دفتر  با  بیشتر  اطالعات  ویزا، جهت کسب  أخذ  زمانی جهت  به محدودیت  توجه  با 
انجمن پسته ایران در تهران به شماره های 400-88947300-021 تماس حاصل 

فرمایید.

به  توجه  با  و  سیال  نمایشگاه  در  ایران  پسته  صنعت  فعال  حضور  اهمیت  به  نظر 
غرفه  متر   100 تهیه  با  ایران  پسته  انجمن  نمایشگاه،  در  اعضاء  حضور  محدودیت 
شهر  در   2012 سیال  نمایشگاه  در  ایران،  پسته  انجمن  پاویون  بعنوان  اختصاصی 
پاریس حضور می یابد. اعضای پیوسته می توانند در این نمایشگاه از خدمات انجمن 

بشرح زیر استفاده نمایند: 
 خرید غرفه

  انتشار مشخصات تجاری اعضا درکاتالوگ معرفی اعضای انجمن
  توزیع کاتالوگ اختصاصی شرکتهای عضو

 جهت کسب اطالعات بیشتر و استفاده از خدمات ارائه شده، با دفتر انجمن پسته در تهران به 
شماره های 400-88947300-021 تماس حاصل فرمایید.

استفاده از خدمات انجمن در نمایشگاه 
سیال فرانسه 

خبرگزاری ایرنا -  1391/5/9 - هیات وزیران یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزي در 
سال جاري را شش هزار و 500 میلیارد ریال تعیین کرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دولت،  یارانه کود شیمیایی 5235 میلیارد ریال و 
یارانه بهینه سازی مصرف سموم و کود شیمیایی و مبارزه هوایی با آفات عمومی 315 
میلیارد ریال تعیین شد. همچنین سقف میزان توزیع و قیمت فروش انواع کود شیمیایی 
فروش  قیمت  با  فسفات  با  مخلوط  آمونیم  نیترات  تن  هزار   10 شامل   1391 سال  در 
)کیلوگرم( 3800 ریال، 125 هزار تن دی آمونیم یا مونو آمونیم فسفات به قیمت 7000 
ریال، 5 هزار تن سوپر فسفات ساده به قیمت 3000 ریال، 360 هزار تن سوپر فسفات 
تریپل به قیمت 6000 ریال، 150 هزار تن سولفات پتاسیم به قیمت 6000 ریال، 3 هزار 
تن کلرور پتاسیم به قیمت 3000 ریال و 150 هزار تن کود کامل ماکرو )زراعی( به قیمت 

6000 ریال تعیین می شود.
تامین  برای  است  موظف  ایران  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مصوبه،  این  اساس  بر 
)2200( هزار تن کود اوره و )10,000( هزار تن کود نیترات آمونیم مخلوط با فسفات بر 
اساس قیمت میانگین )85 درصد( سه ماهه فوب دریای سیاه و دریای بالتیک مورد نیاز 

وزارت جهاد کشاورزی از واحدهای تولید کننده کود اقدام کند.
تولیدی،  واحدهای  مشخصات  موظفند  شیمیایی  کود  کننده  تولید  واحدهای  همچنین 
قیمت انواع کود شیمیایی و هزینه کارمزد عوامل توزیع را به صورت واضح و قابل رویت 

روی کیسه های کود درج کنند.
وزارت جهاد کشاورزی مجاز به جابه جایی بین مقادیر پیش بینی شده به شرط عدم تغییر 

در جمع مقادیر است.
این مصوبه را 'محمدرضا رحیمی' معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابالغ کرده است.

یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 
جاری تعیین شد
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