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 براي موفقيت بايد راه پيشرفت را بارها و بارها امتحان كرد و هر روز و هر روز براي آن قدم برداشت

 
 برنامه اي براي جلوگيري از افزايش قيمت مرغ و نهاده هاي دامي نداريم

برنامه اي براي كنترل و جلوگيري از افزايش قيمت مرغ و نهاده هاي دامي نداريم، ولي از سوي ستاد تنظـيـم   :  وزير جهاد كشاورزي گفت
محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي امروز در حاشيه جلسه هيات دولت و در جـمـع   .  بازار گاهي ممكن است در قيمت ها تجديد نظر بشود

 .آمار توليد صنايع دامي در وضعيت خوبي قرار دارد و كمك هاي خوبي به توليد كنندگان صورت گرفته است: خبرنگاران گفت
برنامه اي براي كنترل و جلوگيري از افزايش قيمت مرغ و نهاده هاي دامي نداريم، ولي از سوي ستاد تنظيم بـازار گـاهـي      :  وي ادامه داد

ممكن است در قيمت ها تجديد نظر بشود كه با بررسي هاي سازمان حمايت و توليد كنندگان، پيگيري هاي آن ها موجب تغيير قيمت هـا  
 .در بازار خواهد شد

 

 انتقاد تند حجتي از وابستگي شديد ايران در صنعت دامپروري
محمود حجتي در نشست با معاونين خود و روساي مؤسسات تحقيقات كشاورزي با بيان اينكه وابستگي صنعت دامپروري كشور به خـارج  

سال پيش صنعت دامپروري كشور كامالً بومي بود و همه توليدات آن نظـيـر پشـم در         50در :  شود، خاطرنشان كرد روز بيشتر مي روزبه
 .شد صنعت فرش و منسوجات استفاده و موجب افزايش درآمد و اشتغال در كشور مي

اين الگوگيري به خاطر تفاوت :  ها مانند آمريكا الگوگيري شده است، اظهار داشت وي با اشاره به اينكه در صنعت دامپروري از ديگر كشور
 .اقليم غلط است و بايد اصالح شود

 !ايم رو آمريكا شده در صنعت طيور دنباله
هاي اقليمي امكان تـولـيـد       اروپائيان مانند ما به خاطر محدوديت:  ايم، يادآور شد رو آمريكا شده حجتي بابيان اينكه در صنعت طيور دنباله

كنجاله سويا را نداشتند و براي كاهش وابستگي، كنجاله كلزا را جايگزين كنجاله سويا در تغذيه طيور كردند، اما با اين موضوع در كشـور  
وزير جهاد كشاورزي بر ضرورت انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي براي كاهش وابستگي صنعت دامپروري كشور بـه    .  ما مخالفت شد
براي پايداري توليد انواع گوشت دام و طيور و لبـنـيـات در كشـور،         :  هاي بومي و اقليمي تأكيد كرد و افزود گيري از ظرفيت خارج با بهره

 .هاي جديد در تأمين خوراك دام در داخل ضروري است ها و يافته كارگيري روش هاي پربازده و به توسعه پرورش دام
هـا در يـك        اي در تغذيه دام جاي يونجه و جايگزيني خصيب جو به جاي ذرت علوفه وي با اشاره به جايگزيني كاه حاصل از گندم ديم به

شود، شير توليـدي   گيري از گياهي كه با استفاده از آب باران توليد مي با اين اقدام ضمن بهره:  واحد دامداري پيشرو در استان تهران گفت
المـلـلـي در       گيري از تجارب داخلي و بين يافته و الزم است محققان ما با مطالعه و بهره و ارزش غذايي آن در اين واحد دامداري افزايش

 .هاي بومي و در سازگاري با اقليم تالش كنند هاي موردنياز صنعت دامپروري با توجه به ظرفيت زمينه جايگزيني نهاده
 در كشور ما ارزش اقتصادي دام منحصر به گوشت آن شده است

ارزش اقتصادي دام در كشور ما بيشتر به گوشت آن منحصر شـده    :  چيز دورريختني نيست، يادآور شد حجتي بابيان اينكه در طبيعت هيچ
افزوده اين فعالـيـت    شود و توليدكنندگان از ارزش هاي پيشرفته از همه اجزاي دام در صنايع مختلف استفاده مي كه در كشور است درحالي
وزير جهاد كشاورزي بر لزوم ترسيم نقشه راه صنعت دامپروري كشور تأكيد كـرد و خـواسـتـار تسـريـع در                 .  شوند مند مي اقتصادي بهره

 . هاي نيشكر و خرما براي تأمين خوراك دام و صنعتي سازي و ترويج اين تحقيقات شد هاي تحقيقاتي مانند استفاده از سرشاخه يافته انتقال
 

 هاي طيور درصدي در كنترل بيماري 97موفقيت 
درصـدي روبـرو        97با توجه به رصد، تشخيص، واكسيناسيون و اقدامات بهداشتي در كنترل بيماري طيور با موفقيت   :  رفيعي پور گفت

طـي  :  هاي طيور اظـهـار كـرد        عليرضا رفيعي پور رئيس سازمان دامپزشكي كشور درباره آخرين وضعيت مبارزه در حوزه بيماري.  شديم
به سبب تشخيص، رصد، واكسيناسيـون و     97هاي طيور را در كشور داشتيم كه در نيمه دوم سال  موج طغيان بيماري 97و  96هاي  سال

هاي مشترك دام و انسان همچون تـب     بيماري:  وي افزود.  درصدي در كنترل بيماري مواجه شديم 97ساير اقدامات بهداشتي با موفقيت 
رفيعي پور در بخش ديگر سخنان خود درباره آخرين وضعـيـت   .  درصد كاهش داديم 75تا  38را  حدود �  برفكي، تب مالت، سياه زخم و 

هزار تن براي واردات گوشت گرم و مـنـجـمـد        50بنابر آخرين آمار از ابتداي سال تا كنون بيش از :  ثبت سفارش واردات گوشت گفت
رئيس سازمان دامپزشكي با اشاره به ايـنـكـه    .  گوساله و گوسفندي ثبت سفارش شده كه اين ميزان بيش از مدت مشابه سال قبل است

علي رغم حذف ارز يارانه اي، واردات گوشت به صورت مرتب در حال انجام است، پيـش  :  مشكلي در تامين گوشت قرمز نداريم، بيان كرد
 .هزار تن برسد 150تا  140شود تا پايان سال ميزان واردات به  بيني مي

با توجه به اقدامات مناسبي كه در حوزه آنفلوانزا حاد پرندگان انـجـام     :  گفت 98وي درباره آخرين وضعيت آنفلوانزا حاد پرندگان در سال 
با توجه به ارتقاي برنامه ملي كـنـتـرل      : رفيعي پور ادامه داد. شود امسال، سالي بدون طغيان آنفلوانزا را سپري كنيم داديم، پيش بيني مي

نسبت به  98آنفلوانزا و نيوكاسل و اقدامات خاصي كه در اين حوزه صورت گرفته است، اميدواريم وضعيت بيماري نيوكاسل در پايان سال 
 .بهتر شده باشد 97سال 
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