اهم اقدامات سال  1399سازمان حفظ نباتات کشور
در بخش مبارزه تلفیقی :
 -1به منظور حمایت و حفظ ظرفيت توليد محصووو ت اسوواسوور کشوواورزه ربو
خسووارتواه نا وور از ينغبال بر 13ميزيون و  431هزار و  505هكتار مدیریت  ،پي
 345720تن ضوود رفونر ب ر انماگ گرفته اسووت و خر بو

ظوور و بروز يفات و بيماره ها و رزفواه هرز و
يگاهر و مبارزه وويميایر و رير وويميایر و

مصووره بوينه سووموگ براه  600هزار هكتار توليد روامل و نظارت و

کنترل انماگ گرخیده است .
 -2به منظور گسوووترن کنترل بيولو ی

و توسوووبه کاربرخ روامل بيولو ی

و فريورخه ها و تمويزات کنترل رير ووويميایر خر قال

مدیریت تزفيقر يفات این سازمان خر سال  1399موفق به کاربرخ این روامل و فريورخه ها و تمويزات کنترل رير يميایر خر سطح
بي

از  400هزار هكتار د.

 -3انماگ رمزيات مدیریت  ،رخیابر ،ناسایر ،کنترل و مبارزه با انواع يفات :
سووطح رخیابر و پای

کوسووول هاه مزخ 11000000هكتارو سووطح مبارزه  535380هكتار؛ سووطح رخیابر و پای

 5500000هكتارو سووطح مبارزه  1914524هكتار؛ سووطح رخیابر و پای
سوووطح رخیابر و پای

نوندگان  750000هكتارو سووطح مبارزه350000هكتار؛

مزی زیتون 29600هكتارو سوووطح مبارزه  2165هكتار؛ سوووطح رخیابر و پای

66325هكتارو سطح مبارزه  12763هكتار؛ سطح رخیابر و پای

سوون ر ت

مزی ميوه مدیترانه اه

پ سيل ي سيایر مرکبات 12607هكتارو سطح مبارزه  4289هكتار

خر سطح کشور مر با د.
 . -4تنظيم خستورالمبل بكه هاه مراقبت وپي

يگاهر براه  32استان ومنطقه

 -5تاکيد ویژه بر انراه يوه هاه حفظ و حمایت از خ منان طبيبر يفات خر مزارع و بارات کشور
 -6ارائه خدمات فنر و کار ناسر توسط بو
مبارزه بيولو ی

رير خولتر به کشاورزان با سياست ارطاه یارانه به بو

رير خولتر خر نوت توسبه

و رير يميایر خر کشور

 -7حمایت از توليد انبوه روامل و فريورخه هاه کنترل بيولوزی
بمنظور ترري بو

و رير يميایر خر کشور با اتواذ سياست ارطاه تسوي ت یارانه اه

خصوصر به احداث و تمويز و راه اندازه مراکز توليد و فراوره این گونه روامل.

 -8تحت پو

قرارخاخن مح صو تر که م صره تازه خوره خا ته و یا راهكارهاه موثره نوت کنترل يفات ينوا ونوخ ندارخ مثل

ساقه خوارها
 -9فراهم سووازه زمينه وروخ تكنولو یواه برتر براه توليد روامل و فريورخه هاه کنترل بيولو ی
سياست حمایت از سرمایه گ اره بو

خاخزر و خارنر

 -10فراهم سازه زمينه انراه رمزيات کنترل بيولو ی
بو

و رير وويميایر به کشووور با اتواذ

و رير يميایر خر سطحر بي

از  1626000هكتار از ارا ضر ک شور تو سط

رير خولتر.

 -11نایززینر رو واه کنترل يميایر و مواطره يميز براه انسان و محيط زیست با رو واه کنترل بيولو ی

و رير يميایر سازگار

با محيط زیست خر  26نوع محصول زرارر و بارر کشور.
 -12کاه

از  1.6ميزيون هكتار از مزارع کشور با انراه رمزيات کنترل بيولو ی

مصره سموگ خر بي

 -13ارتقاء یافتن سطح رزمر و خان

و رير يميایر.

فنر مولدین مح صو ت ک شاورزه و نز م شارکت ينان خر انراه برنامه و ي نایر ينوا با متد

هاه نوین کنترل يفات.
 -14تويه زیر ساخت ها و به کارگيره خیتا گر و اسوورتراپ خر پای

و پي

يگاهر روامل خسارت زاه گياهر خر پایزوت هاه انتوابر

رتشكيل کميته هاه توصصر مرتبط براه بازنزره و روز يمد نموخن خستور البمل ها غ
 -15ایماخ ستاخ رالر گياهوز كر مح صو ت زرارر  ،بارر و گزوانه اه و برگزاره نز سات مربوطه خر ستاخ سازمان و  32ا ستان و
منطقه
 -16نص و راه اندازه سيستم هاه هوا ناسر کشاورزه رخیتا گرغ به تبداخ  124خستزاه خر سطح کشور
 -17تحت پو ووو

قرار خاخن حدوخ  135000هكتار از مزارع  ،بارات و گزوانه ها توسوووط وووبكه هاه مراقبت و پي

يگاهر بو

خصوصر
 -18تحت پو

قرار خاخن حدوخ 4326000هكتار از مزارع  ،بارات و گزوانه ها توسط بكه هاه مراقبت و پي

 -19يموزن فنر کزيني

يگاهر بو

خولتر

هاه گياه پز كر ر خرمانزاه هاه گياه پز كرغ

 . -20انراه سووامانه نامپ پای

روامل خسووارتزاه گياهر ر ووامل زیرسووامانه هاه قرنطينه و بودا ووت گياهر ،پي

خسارتزا،مدیریت يفات رمومر و همزانر ،مدیریت اط رات کزيني

هاه گياهوز كرغ

يگاهر وروامل

 -21تنظيم خسوووتورالبمل انرایر خرید خدمات فنر کار وووناسووور ،مواخ و روامل بيولو ی
ريرخولتر از محل ارتبارات یارانه اه وزارت نواخکشاورزه براه  32استان و منطقه

و تمويزات کنترل رير ووويميایر از بو

