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طلوع نیوز:

روزنامه هشت صبح :

وزارت زراعت :امسال بیش از  ۴۲هزار تُن جلغوزه برداشت خواهد شد

محصوالت انار فراه  ۱۱درصد افزایش یافته است

وزارت زراعت و آبیاری ،میگوید که قرار است امسال بیش از ۴۲هزار تُن جلغوزه
در افغانستان برداشت شوند که نشاندهندۀ افزایش ده درصدی حاصالت این
فرآورده است.
جلغوزه یکی از کاالهایی مهم صادراتی افغانستان در سالهای اخیر بودهاست که
ارزش بازرگانی آن در حدود دومیلیارد دالر تخمین زده میشود.
اکبر رستمی ،سخنگوی وزارت زراعت امروز (یکشنبه۱۲ ،میزان) در این باره به
طلوعنیوز گفت« :ما برای غرص نهالهای جلغوزه اقدام کردیم و به صدهاهزار نهال
تاکنون غرص شدهاند .از سویی هم ،سال آینده پیشبینی میشود که حاصالت
جلغوزه بیشتر از امسال افزایش یابند».
در سالهای گذشته ،بزرگترین بازار برای جلغوزۀ افغانستان پاکستان بودهاست
که پس از پروسس و بستهبندی معیاری جلغوزۀ افغانستان با نام پاکستان به
بازارهای جهان صادر میشد ،اما از دو سال بدینسو جلغوزۀ افغانستان با نام خود
افغانستان به بازارهای جهانی صادر میشود.
www.tolonews.com/fa/business

 :وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری از افزایش  ۱۱درصدی محصوالت انار
والیت فراه در سال روان خورشیدی خبر داده است.
این وزارت گفته است که امسال ۸هزار و  ۴۸۲هکتار زمین تحت پوشش
درختان انار قرار داشت و میزان حاصالت آن به ۱۲١هزار و پنج تُن رسیده
است.
وزارت زراعت روز دوشنبه ،پانزدهم میزان به نقل از ریاست این وزارت در
والیت فراه در اعالمیهای نوشته است که میزان حاصالت انار در سال ۱۹۳۱
به ۱۹۱هزار و  ١۹۵تُن رسیده بود.
طبق معلومات وزارت زراعت ،سال گذشته  ۱هزار و  ۸۲۱هکتار زمین در
فراه تحت پوشش باغهای انار قرار داشت و از هرهکتار آن  ۱۵۶۵متریک تن
انار برداشته شده بود.
وزارت زراعت گفته است که امسال از هرهکتار باغ انار ۱۱۶١ ،تُن حاصل
برداشته شده است.
https://8am.af/farah
تاتوبی نیوز:

رادیو سالم وطندار:
ساخت دستگاههای پروسس زعفران از سوی دانشجویان هراتی
از نوآوریهای دانشجویان انستیتوت زراعت در بخش جلوگیری از ضایعات و
بستهبندی زعفران و انگور ،امروز در یک مراسم در هرات رونمایی شد.
گلثوم نور ،یکی از دانشجویان انستیتوت زراعت هرات دستگاهی ساخته که به
وسیله آن میتوان زعفران را خشک ،پروسس و ضدعفونی کرد.
سمیه حفیف ،یکی دیگر از دانشجویان انستیتوت زراعت میگوید که دربخش
پروسس و بستهبندی زعفران نوآوری کرده و با این ابتکار میتوان نیازهای مبرم
زعفرانکاران را برطرف کرد.
حامد خسروی ،مسئول دفتر «کای» و برگزارکننده برنامۀ امروزی میگوید که در
این برنامه از  5طرح خالقانۀ دانشجویان انستیتوت زراعت رونمایی شده است.
او میگوید ،این  5طرح در قسمت جلوگیری از ضایعات زعفران و انگور است که
میتواند در راستای پیشرفت زعفران و انگور در کشور کمک کند.
بشیراحمد رشیدی ،رئیس اتحادیۀ زعفران افغانستان در والیت هرات میگوید که
ضایعات در صنعت زعفران بزرگترین چالش زعفران کاران است و امیدوار است
که با دستگاههای جدید این مشکل تا حدودی برطرف شود.
http://swn.af/article.aspx?a=50455
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نشرات خارجی
اسپوتنیک :

رادیو ازادی :

بارش ژاله کشاورزان شمال کابل را زیانمند ساخت

کمپاین واکسین حیوانات در افغانستان آغاز شد

ا داره هواشناسی افغانستان درباره بارندگی های بیشتر در والیت های مرکزی و
شرقی این کشور خبر داد.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز ،بارش بیپیشینه و سنگین ژاله در چند
روز اخیر در ولسوالیهای شمال کابل ،زیانهای بزرگی به کشاوری به ویژه باغهای
انگور در این بخشها وارد کردهاست.
از این میان ،کشاورزان در ولسوالی فرزه در شمال کابل میگویند ،که بارش
ژالههای اخیر ،همه ای حاصالت شان را نابود ساختهاست.
گل محمد ،یکی از کشاورزان ولسوالی فرزه کابل میگوید ،که ریزش ژاله به این
پیمانه و زیانهای برخاسته از آن بیپیشنه بودهاست" -:من این رقم ژاله را ندیدم،
مثلیکه دیروز دیدیم و حاصالت ما را برهم زده".
بلبل شاه ،باشندۀ ولسوالی فرزه نیز گفت" -:نه سیب ،نه انگور ،هیچ چیز نمانده.
چهارمغز و حتا انار را آسیب زده".
https://af.sputniknews.com

وزارت زراعت و مالداری افغانستان کمپاین سراسری واکسین حیوانات را
آغاز کرده است.
اکبر رستمی سخنگوی این وزارت میگوید ،این واکسین برای مصون شدن
حیوانات و عرضۀ لبنیات صحی ،همه ساله تطبیق میشود.
به گفتۀ آقای رستمی در این روند ،امسال حدود  ۵میلیون رأس مواشی
واکسین خواهند شد.
رستمی افزود که ارزش این مواشی حدود  ۱۱میلیارد دالر تخمین شده
است
به گفتۀ وی ،افغانستان دارای  ۹۱میلیون رأس گاو و گوسفند است که
بخش زیاد نیازمندیهای لبنیات و غذای شهروندان کشور را تأمین میکند
و از جانبی هم در بهبودی اقتصادی خانوادهها نیز نقش دارد.
https://da.azadiradio.com

تحلیل:
اخبار زراعتی دررسانههای داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته که فعالیتها ،دستآوردها و اقداماتی که ازجانب وزارت زراعت درکشور صورت
گرفته مهم بوده و امیدواریهای مارا توسعهی سکتور زراعت بیشتر میسازد.
سعی و تالش مسووالن در بخشهای مختلف زراعت قابل تمجید است امید است که تالشها درین راستا بیشتر شود و از طریق رسانههای محلی
دروالیات و ول سوالی ها برای کشاورزان روند اطالع رسانی ادامه یابد تا سطح اگاهی مردم دهاقین مالداران وباغداران بلند برود.
اقدامات انجام شده:
اکبر رستمی ،سخنگوی وزارت زراعت درمورد امسال بیش از  ۴۲هزار تُن جلغوزه برداشت خواهد شد با طلوع نیوز،افق  ،ودصم  ،اسپوتنیک ،خبرگزاری شفقنا
کمپاین واکسین حیوانات در افغانستان آغاز شد با رادیو ازادی  ،مسئوالن ریاست زراعت ،والیت پروان زیان به تاکستانها درپروان با سالم وطندار ،رئیس اتحادیه
زعفران کاران هرات برنامه رقابتی محصلین ارایه طرح جلوگیری از ضایعات انگوربا کلید گروپ  ،عبدالوهاب محمدی رییس زراعت ،بامیان افزایش کچالو
دربامیان  ، ،رییس زراعت  ،پنجشیر توزیع وسایل شیر دوشی با آژانس باختر  ،رئیس زراعت ننگرهارمجادله علیه افات نباتی کرم های لشکری اغازشد با تاتوبی
نیوز ،روزجواری با تاتوبی نیوز ،رئیس زراعت لغمان روند بازسازی باغ ها درلغمان با تاتوبی نیوز مسوول ریاست زراعت ،دایکندیپروسس هزار لیتر شیردر فابریکه
لبنیات دایکندی با آژانس باختر  ،روزنامه افغانستان ،ریس زراعت فراه افزایش یازده درصدی حاصالت انار فراه با آژانس باختر ،تاتوبی نیوز  ،روزنامه افغانستان ،
رئیس زراعت هلمند تالش برای حفاظت جنگالت با تاتوبی نیوز صحبت کرده است .

اقدامات بعدی:
رئیسهای محترم زراعت والیتها برای برجسته شدن فعالیتها و کارکردهای سکتور زراعت بیشتر با رسانههای محلی در والیتهای مربوطهی
شان در تماس باشند و در رابطه به اقدامهای شان به آنها توضیحات بیشتر ارائه نمایند و به دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت گزارش ارسال نمایند .و
شایان ذکر است که غرض تهیه البوم عکس ،مستند ها و نشر آن در صفحات وزارت ،ادارات زراعت والیتها عکسهای با کیفیت محصوالت زراعتی
را بهدفتر مطبوعاتی وزارت ارسال نمایند .تا با همکاری ادارت محترم زراعت والیات توانسته باشیم بیشتر و بهتر اطالعرسانی نماییم.

