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روح الــه  داریــم.«  ُرز  یــک  احســاس  هــر  »بــرای 
رز،  خاتــم  تعاونــی  شــرکت  مدیرعامــل  محمــودی 

صحبت هایش را با این جمله آغاز می کند. 
روح اله محمودی سال 13۸۴ تولید گِل رز با روِش 
کشــِت هیدروپونیک را با برنِد “خاتم رز” آغاز کرد، او 
در تشریح چگونگی شــروِع این کسب وکار می گوید: 
در ابتــدا یــک واحــد گلخانه ای بــا مســاحت دو هزار 
مترمربــع، در مجتمــع گلخانه ای نیر اســتان یــزد در 
اختیــار داشــتم، ســپس در ســال 13۸۶ بــا افزایــش 
مســاحِت ســطِح زیِر کشــت، ایــن واحــد گلخانه ای 
در وســعت ۵ هزار مترمربع توســعه یافت، البته رونِد 
توســعه ی ایــن مجموعــه در همین نقطــه متوقف 
نشــد و 1۰ ســال بعد یعنی در ســال 13۹۶ نخســتین 
واحد گلخانه ای را در مجتمع بهشت ارنان راه اندازی 

کردم.
محمــودی ادامه می دهــد: در این مجتمع برای 
توســعه ی مطلــوب، ۲ و نیــم هکتار زمیــن در اختیار 
گرفتیم، که از این میــزان ۵ هزار و۶۰۰ متر از آن برای 
کشت گل رز در نظر گرفته شد، و در حال حاضر نیز با 
سطح زیِر کشِت دو و نیم هکتار، به عنواِن بزرگترین 
واحِد تولیدی گل ُرز در کشور در حاِل فعالیت هستیم.
تولیــدی  واحــِد  ایــن  محصــوالت  او،  گفتــه  بــه 
شــامل 1۶ رنــگ رز در قالب 3۰ واریته اســت، ُرزهای 
مینیاتــوری، عــروس هلنــدی و گل هــای آپاراتمانی 

لوکس نیز به تازگی به این مجموعه اضافه شده اند.

تنها تولید کننده ی ُرزِ جاودان در کشور
محمــودی رزهــای جــاودان را دیگــر محصــول 

این مجموعه معرفی می کنــد و توضیح می دهد: در 
یک ســال اخیر بــه ویژه در زماِن اوِج تولید، بخشــی 
روانــه  جــاودان"  "ُرِز  قالــب  در  را  خــود  تولیــداِت  از 
بــازار می کنیــم، چراکه این ســبک از تولیــد به دلیل 
ماندگاری باال، برای بازارهای صادراتی بسیار مناسب 
اســت، ضمن اینکه در اعیاد و مناســبت ها نیز مورد 

استقبال قرار می گیرد.
بــه گفتــه او، خاتــم رز تنهــا تولیدکننــده ی ایــن 
ُرِز  همــان  جــاودان  رز  اســت.  کشــور  در  محصــول 
مومیایــی شــده اســت کــه در مــدت زمــاِن دو هفتــه 
مومیایــی می شــود تــا به واســطه ایــن فراینــد حالِت 
طبیعــی آن حفــظ شــود. تمامــِی فراینــد تولیــد ایــن 
محصــول شــیمیایی اســت. رزهــای جــاودان کامــا 
حس و حال یک گل رِز طبیعی را دارند و چنانچه در 

معرض نور زیاد قرار نگیرند، 3 تا ۵ سال دوام دارند.
گل هــای  تولیــد  دربــاره  همچنیــن  محمــودی 
آپارتمانــی به عنوان محصــول جدید این مجموعه 
اظهار می کند: گل های آپارتمانی محصوالتی هستند 
کــه به تازگــی تــازه رونــِد تولیــِد آن را شــروع کرده ایــم. 
رویکــرِد مــا در تولیــد ایــن نــوع محصــوالت عرضــه 
گل هایــی اســت کم آب خــواه کــه در نوِر کم و شــدید 

مقاوم باشند. 
این تولید کننده اضافه می کند: این مجموعه تا 
به امروز به طور مستقیم برای ۴۵ نفر اشتغالزایی به 
همراه داشته که تمامی این افراد تحت پوشش بیمه 
قــرار دارند. افتتــاح "بازار گِل یزد" در میدان امام علی 
و بلــوار کوثر به عنواِن  محل عرضه مســتقیم عرضه 
محصوالت نیز بی شک اشتغاِل مناسبی را به همراه 

خواهد داشت.
محمودی در تشریح مزیت های مجموعه تحت 

امــر خــود به عنــوان بزرگترین تولید کننــده ی گل رز 
در کشور می گوید: استان یزد بازاِر تولیِد کیفی و کمی 
گل رِز کشــور را بر عهده دارد، این در حالی اســت که 
این اســتاِن کویری به دلیل کمبــوِد منابع آب از نظر 
کمیت، تولیدکنندگاِن زیادی در این عرصه ندارد، اما 
از لحــاِظ کیفیــت، گل های رِز خوشــرنگ و خاص با 
ماندگاری باال در این استان تولید می شود، دلیِل این 
تمایز نیز نوِر مناسب و کافی در یزد است. جالب است 
بدانید کیفیت تولیِد گل رز در استان یزد با گل های رِز 

تولیدی در هلند برابری می کند.
بــه گفته او، حجِم تولیــد گِل رز در مجتمع خاتم 
رز به اندازه ای است که در فصل گرم و سرد سال نیاز 

بازار گِل رِز کشور را تامین می کند.
او هدف خود را بازارهای صادراتی عنوان و تصریح 

می کند: تولیدات این مجموعه برای مصرف داخل 
کافی است، حتی از خارج از کشور نیز برای صادرات 
تقاضا داریم، اما میبایست ابتدا واحد تولیدی خود را 
از نظِر فضا گسترش دهیم تا در زمان حضوِر مشتری 
خارجی هر رنگی که تقاضا کردند در اختیارشان قرار 

دهیم.
محمــودی در پاســخ بــه اینکــه چــه کشــورهایی 
متقاضــی تولیــدات گل رز ایــن مجموعــه هســتند، 
می گوید: کشــورهای گرجستان، ترکمنستان، هلند، 
متقاضی این محصول هســتند، اما متاســفانه برای 
حمل ونقــل محصــول بــا چالــش مواجــه هســتیم، 
کــه میبایســت از ســوی دولــت برطــرف و  چالشــی 
زیرساخت های موردنیاز برای صادرات بدوِن آسیب 

این تولیدات تامین شود.

ِز هلندی در کشور رگترین واحِد تولیدی گل ُر ؛ بز ز خاتم ُر

کیفیِت ُرزهای تولید شده در یزد با ُرزهای هلندی برابر است
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ویژه نمایشگاه تخصصی ایراِن سبز
موهبتی بی مثال از طبیعتگل، گیاه، باغبانی، نهال و صنایع وابسته

گیاهـــان در زندگـــی مـــا ایرانیـــان  گل هـــا و 
و  کرده انـــد  ایفـــا  پررنگـــی  نقـــِش  دیربـــاز  از 
نشـــانه های آن را می تـــوان در صنایـــع دســـتی 
کشـــورمان به زیبایی مشاهده کرد. نقش های 
بـــه کار رفته در فـــرِش دســـت باِف ایرانی یکی 
از بهتریـــن نمونه  هـــا بـــرای اثبـــاِت ایـــن ادعـــا 
اســـت. پیونـــِد همیشـــگی و عمیـــِق انســـان ها 
بـــا گل هـــا و گیاهـــان همچنیـــن خیلـــی زود در 
ادبیـــاِت کهـــِن ایـــران زمین جـــای خـــود را باز 
کـــرد و به عنواِن موهبتـــی از طبیعت، احترام و 
عشِق مردِم این ســـرزمین را برانگیخت. کم تر 
شـــاعِر پارسی ســـت که برای رنگ و رو دادن به 
شـــعر و زینت بخشـــیدن به کام خود از گل ها 
و گیاهان در آن اســـتفاده نکرده باشد و همین 
امـــر اهمیِت این موضـــوع را در فرهنگی ایرانی 

می دهد. نشـــان 
در حـــاِل حاضـــر گلخانه های بســـیاری در 
کشـــور ســـاالنه مقـــدار قابـــل توجهی  سراســـِر 
گیـــاه پـــرورش می دهنـــد. ایـــن صنعت  گل و 
در دنیـــا جـــزو صنایـــِع ســـوده ده و اقتصادی 
گـــردش مالـــی بســـیار بـــاال اســـت  بـــا میـــزاِن 
کـــه عاوه بـــر ایجـــاِد اشـــتغاِل پایـــدار و رونق 
تولیـــد  توســـعه ی  و  اقتصـــاد  بـــه  بخشـــیدن 
ملـــی، امـــکان صـــادرات را نیز فراهـــم می کند 
نشـــیب  و  فـــراز  کـــه  اســـت  درحالـــی  ایـــن 
ایـــن بـــازار نیـــز بســـیار اســـت، بنابرایـــن الزم 
ظرفیـــت  از  هوشـــمندانه  و  گاهانـــه  آ اســـت 
ســـرمایه گذاری در تولیـــد و پـــرورش گل هـــا و 

گیاهـــان اســـتفاده شـــود.
بـــا رشـــِد شهرنشـــینی و آلودگی های ناشـــی 
از ایـــن رشـــد و دغدغه های ناشـــی از تغییراِت 
اقلیمـــی، بی شـــک تنهـــا نجات دهنـــده ی مـــا 
گل هـــا و درختـــان خواهنـــد بـــود. ارتبـــاِط موثر 
و نزدیـــک بـــا طبیعت راهی ســـت برای کســـِب 
آرامش و غنا بخشـــیدن بـــه روح و روان آدمی.

ایـــران کشـــوری چهارفصل اســـت و همین 
گـــوِن  امـــر، زمینـــه  ی پـــرورِش گونه هـــای گونا
اســـت.  آورده  فراهـــم  را  گیاهـــان  و  گل هـــا 
بی شـــک توجه به ایـــن ظرفیت اتفاقـــاِت زیبا 

و ارزشـــمندی را رقـــم خواهـــد زد. 

سرمقاله

احمد قافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 

تجاری بین المللی منطقه یزد

صفحه     2

نمایشگاه تخصصی ایراِن سبز در یزد برگزار شد

یک رویداِد ارزشمند همزمان با هفته منابِع طبیعی یک رویداِد ارزشمند همزمان با هفته منابِع طبیعی 
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نمایشـــگاه تخصصی ایران ســـبز با موضوع گل، 
گیـــاه، باغبانـــی، نهـــال و صنایع وابســـته بـــا حضور 
بیـــش از 3۰ شـــرکت کننده به مـــدت ۵ روز در محل 

دائمی نمایشـــگاه های اســـتان یزد برگزار شـــد.
بی شـــک هم زمانـــی ایـــن رویـــداِد ارزشـــمند بـــا 
هفتـــه منابـــع طبیعـــی و در آســـتانه ی ســـاِل نـــو، 

کیـــدی اســـت بـــر اهمیـــِت پـــرورش و نگهـــداری  تا
گیاهـــان بـــه عنـــواِن ریه هـــای زمیـــن و گســـترش 

فضـــای ســـبز.
هـــدف اصلی از برگزاری این نمایشـــگاه عاوه بر 
ایجاد همگرایی و کمک و حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی، تقویـــِت تولیداِت داخلـــی و ترویِج فرهنگ 

نگهداری و اســـتفاده ی درســـت از گل هـــا وگیاهان 
است.

حضور بیش از 3۰ گلخانه و مجموعه ی بزرگ و 
فعال در زمینه کاشت، پرورش و نگهداری گیاهان 
در ایـــن رویداد، ایـــن امکان را به مخاطبان داد تا با 
عـــاوه بر تنوع بـــرای خرید، از حضـــوِر متخصصاِن 

حاضر در نمایشگاه در زمینه گل و گیاه بهره ببرند.
اســـتان های یزد، اراک، مازندران و چهار محال 
و بختیـــاری از جملـــه اســـتان های حاضـــر در ایـــن 

بودند. نمایشگاه 
بی شـــک بـــه دلیـــِل تنـــوع گل و گیاه در کشـــور، 
برگزاری چنین رویدادی در ایجاد شـــادابی و نشاط 

بخشـــی به شهر نیز تاثیر به ســـزایی خواهد داشت.
گفتنی اســـت، این نمایشـــگاه در محـــل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی اســـتان یزد و در فضایی 
به مســـاحت بیـــش از ۵۰۰۰مترمربـــع از تاریخ 1۶ الی 
۲۰ اســـفندماه 1۴۰۰ با رعایت کامل شـــیوه نامه های 

بهداشـــتی میزبان عاقه مندان بود.

کشـــِت بدوِن خاک یا هیدروپونیک، نوعی روش 
پـــرورش گیاه اســـت که براســـاِس آن به خـــاک برای 
رشـــد گیاهان نیاز نیســـت و عناصر موجود در خاک 
)مـــواد آلـــی و معدنی( به صـــورت محلـــول در اختیاِر 
آن هـــا قرار می گیـــرد، مجموعـــه تولیـــدی گل و گیاه 
ســـرو و آســـا به عنواِن بزرگ ترین واحـــد تولیدی گل 
گلدانـــی در مرکـــز و جنوب کشـــور از ایـــن روش برای 

پرورِش گیاهـــاِن خود اســـتفاده می کند.
محمد آزادی، کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی 
گرایِش باغبانی و مدیر مجموعه تولیدی گل و گیاه 
ســـرو و آســـا می گوید: ما در این مجموعه هـــا با تنوع 
۲۰ نـــوع گیاِه گدانی، از پرلیت و کوکوپیت برای رشـــِد 

گیاه در بســـتِر بدوِن خاک استفاده می کنیم. 
وی اضافـــه می کند: قســـمت های بیرونی نارگیل 
از الیـــاف و رشـــته های فیبـــری تشـــکیل شـــده و در 
صنعت کشـــاورزی از این پوشش برای بستر کاشت 
گیاهان اســـتفاده می شـــود. در واقع پوست نارگیل از 
کوکوپیت پوشـــیده شده است. گیاهان در کوکوپیت 
سریع تر و ســـالم تر از خاک رشـــد می کنند. کوکوپیت 
به دلیِل ســـاختاِر کرکی که دارد مانند اسفنج آب را به 

خوبی جذب می کنـــد، بنابراین با افزایش هوادهی و 
نفوذ آب به رشـــد ســـریع تر، قوی تر و سالم تر گیاهان 

می کند. کمک 
آزادی تصریـــح می کنـــد: پرلیـــت نیـــز از نظر فنی 

نوعی سنگ است که از معادن آتشفشانی استخراج 
و ســـپس در دمـــای شـــدید گرم می شـــود تا بـــه ماده 

معدنی ســـفید رنگ و ســـبک تبدیل شود. پرلیت به 
دلیل محتوای باالی سیلیکونی بستری را برای نگه 
داشـــتن اکســـیژن ایجاد می کند تا هوادهـــی را برای 

رشـــد ریشـــه گیاهان افزایش دهد.
به گفتـــه او، نکتـــه اصلـــی در پـــرورِش گل و گیاه 
کسِب اطاعاِت کافی در این زمینه و بررسی گیاهاِن 
متناســـب با اقلیِم محِل زندگی و بعـــد از آن توجه به 

نیاز بازار اســـت.
آزادی ادامـــه می دهـــد: مردم ایـــن روزها عاقه ی 
بســـیاری به نگهداری از گل و گیاه دارند، اما شـــرایِط 
اقتصـــادی در بســـیاری از مواقـــع مانـــع می شـــود تـــا 
آنطـــور کـــه می خواهنـــد عمـــل کننـــد، با ایـــن وجود 
خوشـــبختانه هیچگاه از این عاقه ی خود دســـت 

نکشیده اند.
او معتقد اســـت: ایران بـــه دلیل دارا بـــودن اقلیِم 
چهار فصل یکی از تولیدکننـــدگاِن مطرِح گل و گیاه 
در جهـــان بـــه شـــمار می آیـــد، هرچنـــد ضعف هـــای 
صادراتـــی ایـــن اجـــازه را بـــه ایـــران نمی دهـــد آنطور 
که شایســـته اســـت عمل کند امـــا با این وجـــود، این 

پتانســـیل قابِل انکار نیست.

نمایشگاه تخصصی ایراِن سبز در یزد برگزار شد

یک رویداِد ارزشمند همزمان با هفته منابِع طبیعی 

رگ ترین واحد تولیدی گل گلدانی در مرکز و جنوب کشور بز

پرورِش گیاه در بستِر بدوِن خاک

مجری برگزاری نمایشگاه ایراِن سبز تاکید کرد:

ضروِت تامیِن زیرساخت برای صادراِت گل ها و گیاهان
صنعتی سودده و ارزآور

پنج شنبه 19 اسفند  1400    ویژه نمایشگاه تخصصی ایراِن سبز؛ گل، گیاه، باغبانی، نهال و صنایع وابسته

بـــه اعتقـــاِد مجـــری برگـــزاری نمایشـــگاه ایـــراِن ســـبز، کشـــوِر 
عزیزمـــان ایران از نظِر تنوع گیاهی جایگاِه بســـیار قابل قبولی در 
دنیا دارد، با این وجود متاســـفانه نتوانسته ایم در زمینه صادرات 

آنطور که شایســـته اســـت عمل کنیم.
محمدرضا خبرگی با بیـــان اینکه اصلی تریِن معضل در بحِث 
صادراِت گل و گیاه نبود زیرســـاخت های الزم و مناسب برای این 
امر اســـت که باعث شـــده علی رغِم پتانســـیل غنی در این زمینه 
و باالبـــودن کیفیت گل هـــای تولیدی، نتوانیم ســـهِم مطلوبی از 

بازارهـــای جهانـــی را به دســـت بیاوریـــم، گفت: به گفتـــه فعاالن 
این عرصه، نبوِد سیســـتم حمل ونقل مناســـب برای جابه جایی 
گل هـــا باتوجه به عمِر کوتاه گل و شـــرایط خـــاص و نگهداری آن 

از اصلی ترین مشـــکاِت توســـعه صادرات در این بخش اســـت.
مدیرعامل شـــرکت شـــکوه مروارید با اشـــاره به ضرورت تامین 
و فراهم ســـازی شـــرایط برای صادراِت گل ها و گیاهان تاکید کرد: 
نقش آفرینـــی ایـــران در بـــازاِر گِل جهانی به عنـــواِن یک صنعِت 
ســـوده ده و ارزآور باید مورِد توجه مســـئولین و متولیان قرار گیرد و 

ضعـــِف حضور در بازارهای جهانی رفع شـــود.
خبرگـــی یکی دیگر از معضاِت این صنعـــت را باال رفتِن هزینه 
تولیـــد دانســـت و اذعان کـــرد: باوجوِد این مشـــکات امـــا فعاالن 
ایـــن صنعـــت و گلخانـــه داران بـــا عشـــق فعالیـــت خـــود را ادامه 
گر در ایـــن حوزه سیاســـت گذاری های موثر  می دهنـــد، بنابراین ا
و هدفمنـــد صورت نگیـــرد، در حـــِق این صنعت کم لطفی شـــده 

است.
خبرگـــی ایران را خواســـتگاه و موطن بســـیاری از گل و گیاهان 

زینتی دانســـت و گفت: نمایشـــگاه گل وگیاِه یـــزد در درجه اول با 
هدف ایجاد شـــادابی و نشاط بخشی به شـــهر و حمایت از تولید 
کننـــدگان داخلـــی برگزار شـــد، زیرا اســـتفاده از گیاهان نـــه تنها بر 
کیفیت و ســـبک زندگی ما تاثیر مثبت دارد، بلکه بر زیبایی شـــهر 

نیـــز می افزایـــد و حِس زندگی و نشـــاط بـــه آن منتقل می کند.
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از  یکـــی  عنـــواِن  بـــه  حاجی عابـــدی  حســـین 
گلخانـــه داران یزدی که 1۰ ســـال تجربـــه فعالیت در 
حـــوزه تولید گل و گیـــاه را دارد معتقد اســـت: بخش 
قابـــل توجهی از افرادی کـــه عاقه مند به نگهداری 
از گل و گیاه هســـتند نسبت به راه و روش نگهداری 

گاهـــی ندارند. از آن آ
گل هـــا نســـبت بـــه  کـــدام از  گفتـــه او، هـــر  بـــه 
خاســـتگاهی که دارنـــد، نیازمند رعایـــت مقرراتی در 

آبیـــاری، تامیـــن نـــور و خـــاک مناســـب هســـتند.
مدیـــر گلخانه  قصـــِر گل، رعایت ســـه اصل مهم 
قارچ ُکشـــی، زه کشـــی و آبیاری اصولی گل ها را نکات 
کلیـــدی نگهـــداری از گل و گیـــاه معرفـــی و تصریـــح 
می کنـــد: می توانـــم ادعـــا کنم تنهـــا گلخانـــه دار در 
اســـتان یزد هســـتم کـــه تمام گل هـــا را متناســـب با 

گلدان زه کشـــی می کنم. ســـایز 
انجـــام  چگونگـــی  تشـــریح  در  حاجی عابـــدی 
زه کشـــی و اهمیت آن در نگهداری از گل ها می گوید: 
زه کشی شـــامل ایجاد ســـوراخ های متعدد در الیه ی 
زیریـــن گلدان اســـت؛ بهتریـــن گل هـــا زمانی خوب 
کـــه بخـــش زیریـــِن گلـــداِن آن هـــا  رشـــد می کننـــد 
دارای ســـوراخ های بـــزرگ و متعددی باشـــد، چراکه 

میبایســـت آِب اضافـــه به طور صد در صـــد از گلدان 
خـــارج شـــود، ما بـــرای اینکه ایـــن فرایند بـــه خوبی 
انجام شـــود از پوکه اســـتفاده می کنیـــم، بنابراین در 
انتهای گلدان ها یک تا ده ســـانتیمتر پوکه استفاده 
می کنیم تا خاک موجب بســـته شدن ســـوراخ های 
انتهای گلدان نشـــوند و آب اضافـــه به خوبی خارج  

شود.
بـــه گفتـــه او، ۵۰ درصـــد گل هایـــی کـــه خشـــک 
می شـــود بـــه دلیل نبوِد زه کشـــی اســـت؛ مســـاله ای 
گـــر رعایت کنند،  که مـــردم از آن اطاعـــی ندارند، و ا

گیاهـــاِن ســـرحالی خواهند داشـــت.
او در ادامـــه میزان آب دهی به گل ها را بر اســـاس 
نـــوع آن ها متفـــاوت می داند و می گویـــد: نوع خاک 
مورد دیگری اســـت که حتی از ســـوی گلخانه داران 
بـــه درســـتی رعایت نمی شـــود، برخـــی از یـــک  نوع 
خاک بـــرای تمام گل ها اســـتفاده می کننـــد که این 
کار اشـــتباه است، گل ها بر اســـاِس ظرافِت ریشه نیاز 

به خاک های مختلفـــی دارند.
حاجی عابـــدی اضافـــه می کنـــد: مـــا بـــرای تولید 
و عرضـــه گل هـــا 1۲ نـــوع خـــاک مختلـــف در اختیار 
داریـــم، که بر حســـِب نـــوع گیاه، خاک متناســـب با 

آن را اســـتفاده می کنیـــم.
او در توضیـــح فعالیـــت خود در عرصـــه گل و گیاه 
عنـــوان می کند: قصِر گل با فضـــای ۴۰۰متر، تمامی 
زیرســـاخت ها شـــامِل سیستم های  هوشـــمنِد تغییر 

دما را دارا اســـت. 
مدیـــر گلخانه  قصـــِر گل تصریح می کنـــد: در این 
مجموعـــه تقریبـــا ۹۰ درصـــد گل هـــای آپارتمانی با 
امـــکان مانـــدگاری در یزد موجـــود اســـت؛ درواقع از 

بیـــش از ۲۴1 نـــوع از گل هـــای آپارتمانـــی و بیرونی، 
تقریبـــا ۷۰ نوع از این گل ها در یزد قابلیت نگهداری 
دارنـــد، ۴۰ نـــوع دیگر هم که نیاز بـــه تامین رطوبت 

بـــاال دارد را نیـــز ما در این گلخانـــه داریم.

با  ارگانیک  کود  نوعی  هوشمند،  کوِد  قرص 
عملکردی جالب است، این قرص  به تدریج و طی 
یک پروسه یک ماهه، در خاِک گلدان باز می شود و 
به گیاه این فرصت را می دهد تا عناصر مورد نیاِز خود 
را به صورت تدریجی و بر حسِب نیاِز خود دریافت 

کند.
محصول  این  به  هوشمند  کوِد  قرص  اطاِق 
می شود،  محسوب  تبلیغ  و  برندسازی  یک  اگرچه 
اما بی ارتباط به عملکرِد آن نیست، چراکه این کود 
با وجود آنکه تمامی عناصِر الزِم مورد نیاِز گیاه را در 
خود دارد، اما به طوِر هوشمند هر عنصری را به آن 
منتقل نمی کند، بلکه گیاه بر حسِب نیاز، مواد مغذی 

موردی نیاز خود را دریافت می کند.
علی رضا فتوحی، عامِل فروِش قرِص کوِد بیز، در 
تشریح تفاوت این محصول با کودهای معمول در 
بازار می گوید: اکثر مردم عاقه زیادی به نگهداری 
گیاهان آپارتمانی دارند، اما علِم نگهداری از گیاهان 
را ندارند، درواقع مردم به این نکته واقف هستند 
که گیاهان برای رشد و زنده ماندن به کوددهی نیاز 
گاهی ندارند که هر گیاه چه میزان کود نیاز  دارند، اما آ

دارد.

وارد  کانادا  از  این قرص  گذشته  در  او،  گفته  به 
کشور می شد و برای نخستین بار یک شرکت دانش 
با  و  این محصول  باانجاِم تحقیقات روی  بنیان، 
همکاری یک سرمایه گذار، برای تولید انبوِه آن در 

کشور اقدام کرد.
این  خارجی  مشابه  می دهد:  ادامه  فتوحی 
محصول هر قوطی بین 3۰ تا ۵۰ دالر معادل ۷۰۰ تا 
یک میلیون تومان برای مصرف کننده هزینه در پی 

دارد، اما در حال حاضر خریدار می تواند با یک دهم 
هزینه این محصول را در بازاِر ایران تهیه کند.

کسب  این  به  خودش  وروِد  دالیل  از  یکی  او 
و  می داند  آپارتمانی  گل های  به  زیاد  عاقه  را  و کار 
می گوید: به دلیل آنکه در روند کود دهی به گل ها از 
انواع کودهای شیمیایی استفاده می کردم و همیشه 
رشته  علیرغم   بودم،  مواجه  زیادی  چالش های  با 
تحصیلی متفاوت، به مدت دو سال تحقیق روی 

انجام  را  نگهداری شان  روش  و  آپارتمانی  گیاهان 
دادم، تا اینکه به طور اتفاقی با این قرص آشنا شدم 
و  تبلیغ  به دلیل عملکرِد مطلوب،  از مدتی  بعد  و 
برندسازی برای این محصول را آغاز کردم. طی این 
دو سال نیز خوشبختانه رضایت مشتریان را جلب 
که داشتیم  کرده ایم و نسبت به شعارها و اهدافی 
بازخورد خوبی هم دریافت کردیم، چراکه ما معتقد 
هستیم این کود دردسرهای معموِل خانواده ها برای 

نگهداری از گیاهان را برطرف کرده است.
این  مصرف  بازار  تشریح  در  همچنین  فتوحی 
تمامی  برای  کود  این  می دهد:  توضیح  محصول 
افرادی که گل های آپارتمانی، باغچه ای، سیفی جات 

و میوه های بوته ای دارند، مناسب است.
به گفته او، بر اساس یک مقاله علمی همانطور که 
سرحال بودِن گیاهان در روحیه افراد خانواده تاثیر 
می گذارد، در مقابل پژمردگی گیاهان نیز تاثیر منفی 

بر روحیه دارد.
کوِد بیز معتقد است: برخی  عامِل فروِش قرِص 
و  مجوزها  بازار  در  موجود  شیمیایی  کودهای  از 
تاییدیه های الزم برای عرضه به بازار مصرف را ندارد، 
اما به دلیِل حاشیه سوِد مطلوب باوجوِد آثار مخرب 

برای گیاهان، در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.
او خواهان توجه ناظران بر روند عرضه کودهای 
می گوید:  و  می شود  فروشندگان  سوی  از  شمیایی 
برخی از فروشندگان معتقد هستند چرخه ی عرضه 
کودهای شیمیایی  نامناسب و در پی آن از بین رفتن 
گل ها سبب می شود که این روند به خرید مجدد گل 
گیاه منجر شود، اما این رویکرد درستی نیست و  و 
میبایست ناظران و مسئولین به این مهم توجه کنند.

مدیر گلخانه  قصِر گل:

قارچ ُکشی، ِزه کشی و آبیاری اصولی، 3 اصِل کلیدی پرورِش گل

مختصری درباره ی قرِص کوِد هوشمند

جذِب عناصر بر اساِس نیاِز گیاه

زی و منابع طبیعی استان یزد: رییس سازمان نظام مهندسی کشاور

یزد، بهترین پایگاِه تولید و توسعه ی گلخانه های 
پرورش گل و گیاه
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کشـــاورزی  رییـــس ســـازمان نظـــام مهندســـی 
نمایشـــگاه  برگـــزاری  اشـــاره  بـــا  یـــزد  اســـتان 
 1۴۰1 نـــوروز  آســـتانه  در  گیـــاه  و  گل  تخصصـــی 
گفـــت: نمایشـــگاه گل و گیـــاه بـــرای اولین بـــار بـــا 

پیشنهاد ســـازمان نظام مهندسی کشـــاورزی یزد 
بـــه صـــورت تخصصـــی در آســـتانه ســـال جدید و 

مقـــارن بـــا هفتـــه منابـــع طبیعـــی برگزار شـــد.
 محمدرضـــا خلـــف باغـــی افـــزود: بـــا توجه به 

اینکه یزد شـــهری کویری اســـت و مردم عاقه ی 
بســـیاری بـــه کاشـــت گل و گیـــاه دارنـــد، بـــه طور 
معمـــول در پایـــان ســـال و هفتـــه منابـــع طبیعـــی 

اســـتقبال زیـــادی بـــه کاشـــت درخت می شـــود.
موقعیـــت  بـــه  توجـــه  بـــا  کـــرد:  تصریـــح  وی 
جغرافیایـــی اســـتان یزد و قرار گرفتـــن در مرکزیت 
کشـــور، نیازهـــای اســـتان های جنـــوب و جنـــوب 
شـــرق کشور را پوشـــش می دهد و می تواند پایگاه 
خوبی برای توســـعه تولید گل و گیاه اســـتان های 

باشد.  همســـایه 
خلف باغی با اشـــاره بـــه گلخانه هـــای فراوان 
در اســـتان یـــزد و پـــرورش گل های شـــاخه بریده 
و فصلـــی، عنـــوان کـــرد: با ایـــن ظرفیـــت، امکان 

برگزاری نمایشـــگاه بزرگ گل، گیـــاه و باغبانی در 
آســـتانه نوروز فراهم می شـــود.

کشـــاورزی  رییـــس ســـازمان نظـــام مهندســـی 
را  ایـــن ســـازمان مشـــاورین خـــود  کـــرد:  عنـــوان 
ســـواالت  بـــه  پاســـخگویی  و  راهنمایـــی  جهـــت 
جهـــت  را،  ناظـــر  کارشناســـان  و  بازدیدکننـــدگان 
منظـــور  بـــه  نمایشـــگاه  محصـــوالت  ســـامت 
توزیـــع مســـتقر  از  قبـــل  گیاهـــان  از  نمونه گیـــری 

اســـت. نمـــوده 
وی از قیمـــت مناســـب و واقعـــی گل و گیاهان 
در این نمایشـــگاه گفـــت و افزود: این نمایشـــگاه 
باعث شـــد تـــا مغازه هایی که در ســـطح شـــهر گل 
و گیـــاه را بـــا قیمـــت غیرواقعی عرضـــه می کردند، 

قیمت هـــا را تعدیـــل نمایند.
مـــورد  نمایشـــگاه  ایـــن  افـــزود:  باغـــی  خلـــف 
اســـتقبال خـــوب مـــردم قـــرار گرفـــت و بیشـــترین 
قشـــر بازدیدکننـــده خانواده هـــا و جوانـــان بودند.

ظرفیت برگــزاری چند نمایشــگاه تخصصی گل و 
گیاه باوجوِد تعدد گلخانه های فصلی 

نمایشـــگاه  برگـــزاری  رویکـــرد حمایـــت  از  وی 
و  صنایـــع  دامپـــروری،  و  کشـــاورزی  تخصصـــی 
و  داد  خبـــر  آینـــده  ســـال  در  کشـــاورزی  ادوات 
عنـــوان کرد: در نظر اســـت تا در طول ســـال چند 
نمایشـــگاه گل و گیاه و کشـــاورزی در استان برگزار 

. د شو

برای اطالع از رویدادهای نمایشگاه و شرکت در قرعه کشی عدد 1400 را به 100090 ارسال کنید
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در روِش کشِت بافت، گیاهانی که در طبیعت 
به سختی تکثیر می شوند، در قالب فرآیندی جدید 
کشت، در یک فضای بسته قرنطینه و بعد از آن به 
مدِت یک سال بدوِن آب و کود تغذیه می شوند و 

بعد از گذشِت یک سال تا یک سال و نیم به بستِر 
خاک بازگردانده می شوند.

تحقیقات  مرکز  نماینده  شاطری،  حسین 
گیاهی جهاد دانشگاهی کشور می گوید: در این 

مرکز همچنین کشت، پرورش و برداشِت گیاهاِن 
دارویی به روِش استاندارد صورت می گیرد و پس 
از بسته بندی به این دلیل که مجوز سازمان غذا 
و دارو را دریافت می کند، امکان تجویِز آن ها توسط 

پزشک وجود دارد.
به گفته او، ونوس، گلسنگ، بنفشه آفریقایی 
از جمله گیاهانی هستند که در این مرکز به روِش 

کشِت باف تکثیر می شوند.

کشِت بافت، روشی نوین برای پرورِش گیاهان سخت تکثیر

نمایشــگاه گل و گیاه در روزهای پایانی ســال جاری به دلیل 
همزمانی با روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، با حال و هوای 

بهاری و استقبال متفاوت مردم و شرکت کنندگان روبرو شد.
مردمــی که همه ســاله در آســتانه بهــار گل و گیــاه و درخت و 
سبزه می خریدند، امسال با تنوع بیشتر و قیمت های مناسب تر 

در نمایشگاه روبرو شدند.
غرفــه داران و شــرکت کنندگان نیــز از میــزان فروش و شــرایط 

نمایشگاه ابراز رضایت کردند.
زمان ســنجی مناســب بــرای برگزاری هر نمایشــگاه بــا توجه 
گــون آب وهــوا  بــه مناســبت های ملــی و مذهبــی و شــرایط گونا

و اقلیــِم هــر منطقــه از جملــه مــوارد مهمــی اســت کــه متولیــان 
برگزاری نمایشگاه بین المللی یزد باید در تقویم اجرایی برگزاری 

نمایشگاه ها در سال آینده مدنظر قرار دهند.
بی شــک حضور متفاوت و کم نظیر مردم در نمایشــگاه گل و 

گیاه اهمیت این توجه را بیش از پیش نشان می دهد.
شرکت های حاضر در نمایشگاه

استقباِل کم نظیِر مردم از برگزاری نمایشگاه گل و گیاه در اسفندماه

مجتمع گل و گیاه سرو-یزد  
گروه تولید کشاورزی آسا-یزد

مجتمع تولیدی گل باغ بابک-محالت
-یزد مجتمع گل شاخه بریده رز

گل و گیاه نازگل- یزد
-محالت گل و گیاه خاکپور

گل و گیاه ذوالفقاری-محالت
گل و گیاه تنکابنی- تنکابن

تولید گل باغ جزیره- محالت
گل و گیاه پونه-مازندران

-یزد ماهی فایتر
نظام مهندسی کشاورزی-یزد

-مازندران مزرعه سبز
-چهارمحال  کاکتوس امیر

دهکده گل-محالت
یزد گل-یزد

گلدان پالستیکی گل آذین- مازندران
گل و گیاه رهنما- مازندران

شرکت ایلیا زیتون-یزد
- یزد گلخانه گل مادر
گلخانه قصر گل- یزد

گلخانه نیوکاکتوس-یزد
گل و گیاه عابدی- محالت

زیرگلدانی چوبینه-یزد
خانه کاکتوس- یزد

میوه خشک یاوری- یزد
کاکتوس خانه-یزد

گل و گیاه شاطری-یزد
داروگیاهی دیپال-یزد

گلدان چینی یمنا- یزد
محصوالت تخصصی آلوئه ورا-مازندران


