اولویت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان اصفهان
سال 0011
********

 -0محصوالت گلخانه ای
 گلخانه تولید سبزی و صیفی با اولویت فلفل دلمه ای و نیز گوجه و خیار بسته به شرایط بازار
 گلخانه تولید گل و گیاهان زینتی با اولویت گل رز شاخه بریده  ،آلسترومریا و لیلیوم

 -2گیاهان دارویی
 کشت زعفران  ،گل محمدی و در اولویت بعدی به ترتیب زیره سبز ،موسیر ،زرشک،قدومه و کاسنی

 -3شیالت و آبزیان
 احداث و توسعه واحدهای پرورش ماهیان سردآبی و گرم آبی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی
 احداث و توسعه واحدهای پرورش ماهیان زینتی

 -0تولید بذر و نهال اصالح شده در جهت اصالح الگوی کشت و اصالح و جایگزینی
باغات
 تولید بذور غالت با اولویت گندم و جو ،بذر سیب زمینی  ،بذر حبوبات ( نخود و لوبیا) و نباتات
علوفه ای
 اصالح نهال انواع درختان میوه هسته دار از جمله بادام  ،انار ،هلو و سیب
 اصالح باغات درجه دو و جایگزینی باغات درجه سه خصوصا سیب ،انار و پسته

 -5صنایع تبدیلی وتکمیلی محصوالت کشاورزی و دامی
 افزایش بهره وری کشتارگاه های موجود
 احداث و توسعه صنایع فراوری و بسته بندی زعفران
 برندسازی و ساماندهی صنایع لبنی و فراوردههای دام و طیور موجود
 احداث و توسعه صنایع تبدیلی،واحدهای فرآوری،بسته بندی و سورتینگ محصوالت باغی
 احداث و توسعه صنایع تبدیلی ،واحدهای فراوری ،بسته بندی و سورتینگ ( سیب زمینی و پیاز )

 -6مکانیزاسیون و مدرن سازی کشاورز ی
 ارتقاء ضریب مکانیزاسیون با افزودن تراکتورها و دنباله بندهای جدید و حذف ماشین آالت مستهلک
 -7پرورش دام سبک  ،طیور و زنبورعسل با رویکرد اصالح نژاد و اولویت زنجیره های تولید
دام :
 پرورش دامهای سبک و پر تولید و آمیخته از جمه گوسفند و بز نژاد بومی و گوسفند نژاد خارجی
رومانوف و بزهای نژاد خارجی سانن ،آلپاین و مورسیا
 تکمیل زنجیره یکپارچه تولید شیر و گوشت قرمز
طیور :
 احداث و توسعه واحدهای پرورش بوقلمون و شترمرغ
 تکمیل زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ  ،تخم مرغ و گوشت بوقلمون

 -8فعالیت های گیاه پزشکی و دامپزشکی
 تقویت و تشکیل کلینک های گیاهپزشکی و دامپزشکی

 -9ساماندهی کسب و کارهای خرد
 توسعه مشاغل خانگی با اولویت بسته بندی و فرآوری میوه  ،سبزی و بسته بندی و سورتینگ
حبوبات

