
https://hamshahrionline.ir/x6rN6

۲۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۵

کد خبر 520482

استان ها

مبارزه با ملخ صحرایی در سیستان و بلوچستان به حدود ۱۷۳ هزار هکتار رسید
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: ۱۷۲ هزار و ۹۵۴ هکتار از مراتع این استان از پنجم آبان پارسال تاکنون علیه ملخ صحرایی سمپاشی

شده است.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از ایرنا، غالم حیدر زورقی پنج شنبه ۲۲ خرداد اظهار داشت: ۷۴ هزار و ۱۱۹ هکتار از سطح مراتع سیستان و بلوچستان در
این مدت علیه ملخ بالدار و ۹۸هزار و ۸۳۵ هکتار علیه پوره ملخ سمپاشی شده است.

وی افزود: با توجه به روند افزایش هجمه ملخ صحرایی، سطح مبارزه با این آفت مهاجر تا تابستان امسال ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان با بیان این که تخصیص اعتبارات ملی و استانی برای مقابله جدی با این آفت ضروریست گفت: تاکنون
دیده بانی در سطح ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار هکتار از اراضی این استان انجام شده است.

وی افزود: کار مبارزه با ملخ صحرایی مهاجر در ۱۵ شهرستان سیستان و بلوچستان کماکان تداوم دارد و تاکنون هیچ خسارتی به بخش کشاورزی استان وارد
نشده است.

زورقی ادامه داد: جهادکشاورزی پارسال هنگام هجوم ملخ صحرایی به سیستان و بلوچستان با بسیج تمام امکانات، مبارزه با این آفت را در سطح ۲۱۱ هزار و
۵۳۵ هکتار از مراتع منطقه انجام داد و مانع آسیب رسانی به بخش کشاورزی شد.

ملخ های صحرایی در مسیر حرکت شان تمام گیاهان زراعی، باغی و حتی علف های هرز را می خورند، این نوع ملخ قدرت پرواز بسیار زیادی دارد و در یک
شبانه روز می تواند تا ۱۵۰ کیلومتر پرواز کند.

ملخ صحرایی از کشوری به کشور دیگر و از استانی به استان دیگر می تواند مهاجرت کند.

این نوع از ملخ ها در مسیر عبور خود با تغذیه از سبزینه های مختلف جنگل ها، باغ های میوه، علوفه، غالت، صیفی و مراتع را از بین می برند و با توجه به
قدرت تخریبی باالیی که دارند باعث قحطی در منطقه مورد هجوم نیز می شوند.
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