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سرمقاله
چالش ها و راهکارهای کشت پاییزه چغندرقند در استان
گلستان ()2
از جمله مهم ترین چالش های چغندرقند پاییزه در استان گلستان می توان به موارد ذیل
اشاره کرد  -1:عدم وجود ظرفیت صنعتی در استان .در حال حاضر ،چغندرقند تولیدی
استان به کارخانه قند جوین و بعضاً سایر کارخانه های قند حمل می گردد .این موضوع
عالوه بر پیچیده کردن مدیریت برداشت ،به دلیل هزینه حمل باال ،سبب افزایش هزینه
تولید می گردد -2 .پراکندگی کشت در استان .در حال حاضر ،کشت چغندرقند از کرد کوی
در غرب استان تا کالله در شمال شرق استان پراکنده است و این پراکندکی ،مشکالتی را
در خدمات رسانی به مزارع و کشاورزان ایجاد می نماید -3 .کوتاه بودن دامنه تاریخ کاشت.
دامنه مناسب کشت چغندرقند در استان گلستان از دهه سوم مهر تا دهه اول آبان می باشد.
کشت زودتر و دیرتر از این دامنه به ترتیب امکان وقوع ساقه روی و سرمازدگی را افزایش
می دهد -4 .محدودیت رقم .با توجه به شرایط اقلیمی استان گلستان در حال حاضر ارقام
کمی برای کشت وجود دارد -5 .کمبود اطالعات در زمینه مدیریت عوامل زراعی کشت
پاییزه چغندرقند -6 .عدم وجود برنامه های آموزشی مدون برای انتقال اطالعات فنی به
بهره برداران -7 .مشخص نبودن جایگاه چغندرقند در تناوب زراعی کشاورزان -8 .کمبود
ماشین آالت مناسب کاشت ،داشت و برداشت چغندرقند .راهکارهای بهبود وضعیت تولید
چغندرقند پاییزه در استان گلستان عبارتند از-1 :توسعه تدریجی سطح زیرکشت چغندرقند با
توجه به عدم وجود زیرساخت های الزم در استان -2 .تعیین مناطق مستعد تولید چغندرقند
در استان و منطقه بندی تولید با توجه به احتمال حضور سایر کارخانه های قند در استان.
 -3تعیین اراضی مناسب چغندرقند و ایجاد زمینه الزم به منظور کشت در زمان مناسب-4 .
افزایش کمی و کیفی دوره های آموزشی برای بهره برداران-5 .ایجاد مزارع الگویی برای
آشنایی بیشتر کشاورزان با زراعت پاییزه چغندرقند -6.احداث کارخانه قند در استان با
مشارکت کشاورزان منطقه -7 .حمایت بیشتر دولت از چغندرکاران با توجه به پایین بودن
عملکرد  -8افزایش کمی و کیفی ماشین های کاشت ،داشت و برداشت چغندرقند.
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آموزش و ترویج کشاورزی از ایستگاه تحقیقات چغندرقند
مهندس مطهری کرج بازدید کرد .بنابر گزارش روابط عمومی مؤسسه
تحقیقات چغندرقند ،بر اساس هماهنگیهای بهعمل آمده ،روز سهشنبه  ۱۵مهر،
دکتر بازرگان معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
بههمراه دکتر محمودی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی ،دکتر جوادی
معاون پژوهشی و دکتر نوشاد مدیرکل دفتر خدمات فنی و پشتیبانی سازمان از
ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری کرج بازدید بهعمل آوردند .در این مراسم که
دکتر طالقانی رییس موسسه تحقیقات چغندرقند ،معاونین ،رؤسای بخشها و
محققین و کارشناسان این مؤسسه ،میهمانان را همراهی میکردند ،دکتر مصباح
و دکتر صادقیان روسای قبلی موسسه نیز حضور داشتند .در ابتدای مراسم دکتر
طالقانی ضمن خیرمقدم و خوشامدگویی خالصهای از شرح وظایف و فعالیتهای
مؤسسه و همچنین اهمیت محصول چغندرقند در تولید شکر ،اصالح و معرفی
ارقام جدید چغندرقند مقاوم به بیماریها و قابلرقابت بودن بذور تولید داخل با
بذور خارجی و وارداتی با توجه به صرفهجویی در خروج ارز از کشور توضیحاتی
برای حاضرین ارائه دادند .در این ایستگاه ،بهدلیل اهمیت تولید شکر از سایر
گیاهان قندی ،با همکاری و مشارکت پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،سه
قطعه آزمایشی به کشت گیاهان سورگوم شیرین ،استویا و چیکوری اختصاص
داده شده است .در پایان بازدید ،دکتر بازرگان ضمن تشکر ویژه از تالش
محققین موسسه طی سالهای اخیرجهت دستیابی به ارقام جدید و مقاوم
چعندرقند که نسبت به ارقام قبلی داخلی برتری قابل مالحظه ایی دارند ،ابراز
خرسندی کرد .در ادامه بازدید ،دکتر بازرگان بههمراه معاونین و رییس موسسه و
همراهان از گلخانههای تحقیقاتی در شهر جدید هشتگرد که توسط شرکت
تعاونی دانشبنیان توسعه گیاهان زراعی جهت تکثیر و کشت برخی از محصوالت
صیفی مانند خیار ،گوجهفرنگی ،بادمجان ،ملون و  ...فعالیت میکند ،بازدید کردند.
 دکتر وفابخش معاون محترم وزیر در امور زراعت وزارت
جهادکشاورزی و هیئت همراه از مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه
بذر چغندرقند بازدید کرد .با هماهنگیهای بهعمل آمده ،روز سهشنبه
اول مهرماه سالجاری ،دکتر وفابخش معاون وزیر در امور زراعت وزارت

اخبار مؤسسه


دکتر بازرگان معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات،

جهادکشاورزی به همراه مهندس کریمی مدیرکل دفتر محصوالت اساسی
وزارت جهادکشاورزی و مهندس حصادی مجری طرح چغندرقند کشور از
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مؤسسه تحقیقات چغندرقند بازدید کردند .در ابتدای برنامه ،دکتر طالقانی ضمن
خیرمقدم و خوشامدگویی جهت آشنایی با مؤسسه مطالبی را عنوان کردند و
سپس دکتر رجبی معاون پژوهشی مؤسسه طی سخنانی به معرفی و تشریح
فعالیتها و شرح وظایف مؤسسه پرداخت .در ادامه ،از آزمایشگاههای تکنولوژی
قند ،مارکرهای مولکولی ،گیاهپزشکی و کنترل بذر و همچنین طرحها و
پروژههای تحقیقاتی در ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری بازدید بهعمل آمد و
توضیحاتی توسط مجریان طرحها به بازدیدکنندگان ارائه شد .در پایان ،در
جلسهای که در ساختمان ایستگاه مهندس مطهری برگزار شد ،دکتر وفابخش
ضمن تشکر و خرسندی بابت فعالیتها و اقدامات انجامشده در مؤسسه
تحقیقات چغندرقند ،مباحثی را در خصوص وضعیت موجود و چالشهای
پیشروی چغندرقند ،چغندر علوفهای ،کشت نشایی و تولید بذر چغندرقند با
حاضرین در جلسه مطرح کردند.

 کمیته معرفی رقم از ارقام کاندید جدید چغندرقند در مرکز

روز بینالمللی مزرعه ارقام چغندرقند بهاره در ایستگاه

استان



مطهری برگزار شد .به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات چغندرقند،
مزرعه
روز
بینالمللی ارقام
چغندرقند بهاره با
حضور نمایندگان
شرکتهای تولید
خارجی
بذر
در
چغندرقند
ایران ،نمایندگان
پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی و تعدادی از محققان و اعضای هیئتعلمی مؤسسه در
روز نهم مهر سال جاری در محل ایستگاه تحقیقات چغندرقند مهندس مطهری
واقع در کمالشهر کرج برگزار شد .در این مراسم که نمایندگان شرکتهای
تولید بذر خارجی همچون KWS, Maribo Hilleshog, Lionseed, Strube,
 Betaseed, Hilleshog, SesVandehaveبههمراه نمایندگانی از شرکت
دانشبنیان توسعه گیاهان زراعی حضور داشتند ،دکتر رجبی معاون پژوهشی
موسسه ضمن خیرمقدم و خوشامدگویی ،توضیحاتی در خصوص هدف از
برگزاری این برنامه و همچنین نکاتی در ارتباط با تهیه و تولید بذرهای مقاوم
داخلی برای حاضرین ارائه کرد .در ادامه ،نمایندگان شرکتهای تولید بذر در
کنار مزارعی که از بذرهای مختلف شرکتهای مربوطه کشت شده بود،
توضیحاتی در خصوص ویژگیهای ارقام مذکور بیان و در پایان،
شرکتکنندگان از مزارع و آزمایشهای کشت شده در ایستگاه تحقیقات
مهندس مطهری بازدید کردند.
 نتایج آزمون ارزش زراعی ارقام خارجی چغندر قند در کمیته
معرفی رقم ارائه شد .در جلسه پنجاه و ششم کمیته معرفی رقم در تیر سال

جاری که در مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال برگزار شد ،نتایج
آزمون تعیین ارزش زراعی ارقام خارجی چغندرقند بهاره طی دو سال زراعی
 98-۱397توسط دکتر فصاحت ،مسئول واحد روابط بینالملل مؤسسه ،ارائه شد.
در این جلسه با توجه به نتایج ارائه شده شش رقم مقاوم به ریزومانیا ،سه رقم
مقاومت به بیماری ریزوکتونیا و سه رقم مقاوم به نماتد مورد تأیید قرار گرفت.
درجلسه پنجاه و هفتم کمیته معرفی رقم در شهریور نیز که در محل همان
مؤسسه برگزار شد ،نتایج آزمون تعیین ارزش زراعی ارقام خارجی چغندرقند
پاییزه ارائه و بر اساس نتایج ارائهشده ،شش رقم برای کاشت در منطقه
خوزستان (دزفول) ،سه رقم برای کاشت در منطقه فارس (داراب) و دو رقم برای
کاشت در منطقه گلستان (گنبد) مورد تأیید قرار گرفتند .برای منطقه خراسان
رضوی (تربتجام) بهدلیل ساقهروی باال هیچ رقمی تایید نشد.
تحقیقات

و

آموزش

کشاورزی

و

منابعطبیعی

آذربایجانغربی (ایستگاه تحقیقات میاندوآب) بازدید کردند .در
تاریخ  ۱3شهریور  ،۱399دکتر رضایی (ریاست مرکز و عضو هیئتعلمی بخش
تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر) و دکتر احمدآلی (معاون پژوهشی مرکز و
عضو هیئتعلمی
بخش تحقیقات
فنی و مهندسی)
که از طرف
مؤسسه تحقیقات
ثبت و گواهی بذر
و نهال بهعنوان
نماینده کمیته رقم معرفی شده بودند ،از آزمایش موردنظر با عنوان «آزمون
تعیین ارزش زراعی ارقام داخلی مقاوم به ریزومانیا و پوسیدگی ریشه (سال
دوم)» که در ایستگاه تحقیقات میاندوآب کشت شدهبود ،بازدید و هیبریدهای
کاندید برای معرفی را مورد ارزیابی قرار دادند .بر اساس مشاهدات ،برتری
هیبرید کاندید  SBSI-076نسبت به شاهدهای موجود و مخصوصاً رقم داخلی
سینا به لحاظ سبزی برگ و سطح مقاومت به ریزومانیا ،نبود عالیم پوسیدگی
ریشه در نمونههای برداشتشده ،یکنواختی و میزان رشد و ریشههای خوشفُرم
و با اندازه مناسب کامالً مشهود بود که در صورت تأیید نهایی توسط کمیته
معرفی رقم و طی سایر مراحل در آینده نزدیک بهصورت تجاری در اختیار
چغندرکاران بهاره کشور قرار خواهد گرفت.
 کتاب «راهکارهای افزایش بهرهوری آب در زراعت چغندرقند»
منتشر شد .کتاب «راهکارهای افزایش بهرهوری آب در زراعت چغندرقند»
توسط دکتر محمدیان و دکتر باغانی از اعضاء هیئتعلمی مؤسسه تحقیقات
اصالح و تهیه بذر چغندرقند و مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تهیه
و تدوین و توسط نشر آموزش مؤسسه ترویج و آموزش کشاورزی منتشر شد.
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عالقمندان میتوانند جهت دسترسی و دانلود رایگان کتاب فوق به پایگاه
اینترنتی تاالرترویج دانش و فنون کشاورزیhttps://agrilib.areeo. :
 ac.ir/book_8823.htmlمراجعه کنند.

پروژهها به آزمایشگاه تکنولوژی قند مؤسسه ارسال و مورد تجزیه کیفی برای تعیین
درصد قند و ناخالصیها قرار گرفت.
 سرپرست دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج

چغندرقند در برنامه رویش شرکت کردند .روز چهارشنبه مورخ
 99/6/۱2دکتر محمدیان عضو هیئتعلمی مؤسسه تحقیقات چغندرقند
مصاحبهای با شبکه آموزش سیما داشتند که از برنامه تلویزیونی رویش پخش
شد .این مصاحبه درباره کشت متراکم چغندرقند با اجرای تغییر آرایش کشت
بود .همچنین ،برنامه دیگری با موضوع کشت پاییزه چغندرقند در تاریخ 99/8/3
از شبکه آموزش سیما پخش شد .در این برنامه زنده ،دکتر یوسفآبادی
پژوهشگر مروج ارشد مؤسسه تحقیقات چغندرقند ،به اهمیت کشت پاییزه
چغندرقند و لزوم توسعه سطح زیرکشت این محصول از دیدگاه صرفهجویی در
مصرف آب و دیگر نهادههای تولید محصول پرداخت و توصیههای کاربردی و
عملیاتی اجرای این روش کشت را برای کشاورزان تشریح کرد .این برنامههای
آموزشی در لینک .com/episode https://www.telewebionقابل
مشاهده هستند.
 دوره های آموزشی چغندرقند ویژه کارشناسان کشاورزی برگزار

کشاورزی از ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری کرج بازدید کرد.
طبق هماهنگیهای بهعمل
آمده ،روز دوشنبه  ۱9آبان،
دکتر نکویی سرپرست دفتر
امور اقتصادی سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج
ایستگاه
از
کشاورزی
تحقیقاتی مهندس مطهری
بازدید کرد .در این بازدید که
دکتر طالقانی رییس موسسه و دکتر رجبی معاون پژوهشی نیز حضور داشتند ابتدا
خالصهای از فعالیتهای کلی مؤسسه و همچنین اهمیت ایستگاه و کارخانه
فرآوری بذر عنوان شد .در ادامه دکتر نکویی از کارخانه بوجاری بذر بازدید و خانم
مهندس جلیلی در خصوص فرآیند فرآوری و بوجاری بذر در این کارخانه توضیحاتی
را ارائه نمودند.
 مصاحبه داوطلبان جذب هیئتعلمی مؤسسه تحقیقات اصالح و

 اعضای هیئتعلمی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر

شد .با هماهنگی با آموزش معاونت زراعت وزارعت جهاد کشاورزی  5دوره
آموزشی ویژه کارشناسان سازمان های جهاد کشاورزی در استانهای مختلف
کشور توسط محققان موسسه تحقیقات چغندرقند در ماههای مرداد ،شهریور و
آبان ماه به صورت وبینار برگزار شد .عناوین دورههای آموزشی شامل تحلیل و
مقایسه بهره وری کلی و جزئی عوامل تولید در دو روش کشت مستقیم ونشائی
چغندرقند ،ارتقای کیفیت چغندرقند ،زراعت چغندرقند پاییزه (آماده سازی بستر
کشت) ،مدیریت مکانیزاسیون چغندرقند و آنالیز خالء عملکرد بود .در این دوره-
های آموزشی مجموعا  172نفر شرکت داشتند.


برداشت پروژههای تحقیقاتی کشت بهاره چغندرقند در کشور
انجام شد .پروژههای تحقیقاتی کشت بهاره چغندرقند که در سال  ۱399در ستاد
مراکز
و
مؤسسه
خراسان
تحقیقاتی
رضوی ،آذربایجانغربی،
و
همدان
فارس،
کرمانشاه اجرا شده بود در
فاصله زمانی اواخر مهر تا
 ۱۵آبان برداشت شد .این
پروژهها عمدتاً شامل
بررسی مواد ژنتیکی داخلی برای گزینش بهترین ژنوتیپ ها از نظر عملکرد کمی و
کیفی و مقاومت به بیماریها و معرفی آنها بهعنوان ارقام جدید و آزمون های تعیین
ارزش زراعی ارقام داخلی و خارجی هستند .همچنین ،نمونههای خمیر ریشه این

تهیه بذر چغندرقند برگزار شد .بر اساس فراخوان جذب هیئتعلمی روز
یکشنبه مورخ  23شهریور در محل ستاد مؤسسه تحقیقات چغندرقند ،از مجموع 27
نفر متقاضی جذب هیئتعلمی ،تعداد  23نفر متقاضی واجد شرایط در آزمونهای
تعیینشده شرکت کردند .بر همین اساس ،از متقاضیان در قالب سه کمیته علمی ـ
تخصصی ،زبان انگلیسی ،نرمافزار و بانکهای اطالعاتی مصاحبه و آزمون بهعمل
آمد .الزم بهذکر است فرد برگزیده از بین داوطلبان حاضر در مصاحبه جذب
هیئتعلمی ،در بخش تحقیقات چغندرقند مرکز تحقیقات کشاورزی صفیآباد
دزفول مشغول به فعالیت خواهد شد.

معرفی بخش بیوتکنولوژی ()2
مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
آزمایشگاه کشت بافت
فنآوری کشت «درون شیشهای» بافت گیاهی دربرگیرنده کلیه
روشهای مرتبط با کشت و
رشد اندامها و سلولهای
گیاهی در شرایط عاری از
آلودگی است .این فنآوری
عملیات
کلیه
بستر
بیوتکنولوژی نوین در
برنامههای بهنژادی گیاهان محسوب میشود .فنونی از کشت بافت که از
سالهای اولیه تأسیس این آزمایشگاه تاکنون در مؤسسه در قالب پروژههای
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خبرنامه داخلی،

تحقیقاتی صورت گرفته است عبارتند از )۱( :کشت بافت قطعات گلآذین و
جوانه رأسی بهمنظور تولید کلونی و تکثیر انبوه گیاهان یکنواخت و حفظ
تمامیت الینهای والدینی از طریق تکثیر غیرجنسی )2( .استفاده از فنآوری
کشت تخمک بارورنشده و متعاقباً دو برابر کردن تعداد کروموزومهای گیاهان
جهت دستیابی به گیاهان دابلهاپلویید یا الینهای هموزیگوت در مدت یک
نسل بهمنظور دستیابی به الینهای والدینی خالص مقاوم برای صفات کمی
همچون تحمل به خشکی )3( .کشت سوسپانسیون سلولی برای ایجاد تنوع
سلولهای سوماتیکی و انتخاب موتانتهای مقاوم به تنشهای غیرزیستی)4( .
کشت و امتزاج پروتوپالست از دو گونه مختلف چغندر برای تهیه هیبریدهای
غیرجنسی و انتقال صفات موردنظر از گونه وحشی به گونه زراعی )۵( .استفاده
از ترکیبات تنظیم کننده فشار اسمزی مانند مانیتول و پلیاتیلنگلیگول برای
انتخاب ژنوتیپهای چغندرقند متحمل به تنشهای خشکی و شوری در شرایط
کشت درونشیشه.

یادی از یک همکار قدیمی
یداله فرزانه
مهندس فرزانه در سال  ۱3۱۵در روستای رستمخان
استان اردبیل بهدنیا آمد و تحصیالت ابتدایی خود را
تا مرحله اخذ مدرک دیپلم در شهر اردبیل گذراند.
ایشان پس از ادامه تحصیل ،در سال  ۱339موفق به
اخذ مدرک فوقلیسانس در رشته مهندسی زراعی
کشاورزی از دانشگاه تهران شد .در سال  ۱342با
رتبه دو مهندسی در بنگاه اصالح و تهیه بذر
چغندرقند وقت استخدام شد و سپس به اداره اصالح و تهیه بذر چغندرقند اردبیل
منتقل شد و بهعنوان کارشناس امور بذرگیری انجام وظیفه کرد .وی در سال
 ،۱3۵8بهعنوان رئیس این اداره منصوب شد و تا سال  ۱362در این سمت مشغول
به فعالیت بود .مهندس فرزانه یکی از بنیانگذاران اداره مذکور بود و از همان ابتدای
تولید بذر در اردبیل ،نقش بهسزایی در تولید این محصول در منطقه داشته است،
بهطوریکه هماکنون نیز بعد از گذشت سالهای زیاد از دوره فعالیت ایشان،
کشاورزان اردبیل به نیکی از وی یاد میکنند .مشارالیه در تاریخ  ۱373/8/0۱پس از
فعالیتها و تالشهای موثر ،به افتخار بازنشستگی نائل شد .وی در سال  ۱392بعد
از سپری کردن یک دوره بیماری دعوت حق را لبیک گفته و به دیار باقی شتافت.

روحش شاد و یادش گرامی باد.
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جوین با سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی و مؤسسه تحقیقات اصالح و
تهیه بذر چغندرقند در زمینههای تحقیقات کاربردی و تولید انواع بذر سبزی و صیفی،
دکتر بازرگان ،معاون وزیر و رییس سازمان به همراه دکتر محمودی ،معاون توسعه
مدیریت و منابع ،دکتر اقنوم رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
رضوی ،دکتر احمدی رئیس بخش تحقیقات چغندرقند خراسان و دکتر خیری از
مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال از توانمندیهای این شرکت در مورخه
 ۱399/7/6بازدید کردند .مهندس حسینی ،مدیرعامل و رییس هیئتمدیره شرکت
کشت و صنعت جوین ضمن خوشآمدگویی به فعالیتهای حوزه تولید بذر ،تولید
محصوالت مختلف زراعی و صنایع تبدیلی اشاره کرد .در ادامه ،تیم همراه از مزارع
بهنژادی و تکثیر بذر هیبرید ذرت ،آزمایشات  PVSچغندرقند ،ذرت ،پروژه تولید بذر
هیبرید فلفل دلمهای ،و همچنین پروژه های کاربردی موسسه تحقیقات چغندرقند
که در کشت و صنعت جوین در حال اجراست ،بازدید کردند.
 دوره آموزشی کشت پاییزه چغندرقند در مشهد برگزار شد .با
پیگیریهای بهعمل آمده توسط مدیریت جهادکشاورزی بردسکن و با همکاری
سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی ،دوره آموزشی کشت چغندرقند پاییزه با هدف
ارائه آخرین
یافتههای
تحقیقاتی و
توصیههای
به
فنی
کارشناسان،
بهرهبرداران
و
کشاورزان در روز دوشنبه  3۱شهریور در محل جهادکشاورزی بردسکن برگزار شد.
مدیر جهادکشاورزی بردسکن بههمراه کارشناسان و کشاورزان منطقه در این دوره
شرکت کردند .در این برنامه ،دکتر حمیدی ،محقق بخش تحقیقات اصالح و تهیه
بذرچغندرقند مرکز خراسان رضوی بعنوان مدرس به ارائه مطلب پرداخت.
خبرنامه چغندرقند (نشریه داخلی علمی ـ خبری)
شماره  54ـ سال پانزدهم ـ چهار صفحه ـ آبان 1399
مدیرمسئول :داریوش طالقانی سردبیر :رحیم محمدیان اعضاء هیأت
تحریریه :اباذر رجبی ،سعید صادقزاده حمایتی ،رحیم محمدیان و
فرحناز حمدی مدیر داخلی :فاطمه بابا پشتیبان :مسعود توانگر و

اخبار شهرستان

عبدالحسن علیزاده صفحهآرایی و کامپیوتر :فاطمه بابا و
سیدمرتضی عربزاده

 معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
از برنامههای پژوهشی مؤسسه در شرکت کشت و صنعت جوین
بازدید کرد .پیرو همکاریهای علمی ،پژوهشی و فناوری شرکت کشت و صنعت

نشانی :کرج ـ میدان شهید فهمیده ـ نرسیده به ترمینال شهید کالنتری ـ
مؤسسه تحقیقات اصالح وتهیه بذر چغندرقند ـ کدپستی3۱۵8۵-4۱۱4 :

