معاون وزيرجهاد کشاورزی در امور زراعت خبر داد

اجرای 500طرح پشتیبان
برای حمایت از تولید  8محصول راهبردی
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزي در گفتوگو
با خبرنگار «سبزينه» با بيان اينكه وزارت جهاد
کشاورزي کيفيت همه توليدات را اندازهگيري ميکند،
گفت :بر اساس کنترلهاي انجام شده ،کيفيت تمام
گندم توليدي کشور براي ناني که مصرف ميکنيم
بسيار مناسب است و  32درصد از اين محصول نيز
باالترين استانداردهاي کيفي در سطح دنيا را دارد.
عباس کشاورز ادامه داد :براساس تحقيقات پژوهشکده
غالت که  5تا  6هزار نمونه گندم را از مناطق مختلف
کشور مورد آزمایش قرار داده ،ميزان پروتئين گندم
توليدي کشور باالي  12درصد و در عين حال گلوتن
آن نيز  26درصد است که در دنيا در زمره گندمهاي
خوب و بسيار خوب طبقهبندي ميشود .وي افزود:
کيفيت پایین گندم مسألهاي است که با رسيدن به
خودکفايي در توليد اين محصول از سوي برخي مطرح
ميشود که با توجه به واقعيتهاي موجود ،بازگو کردن
اين مسائل از سوي اين افراد جاي سوال دارد.
تدوين و اجراي برنامه راهبردي مديريت توليد
 8محصول اساسي در کشور
معاون وزير جهاد کشاورزي با تأکيد بر اينكه سطح
زير کشت گندم آبي از  2/5ميليون هکتار در سالهاي
 ۹۰تا  ۹۲به کمتر از  ۲ميليون هکتار در  ۱۰سال
آينده خواهد رسيد ،اظهار داشت :در سال جاري
ميزان توليد و خريد گندمي که انجام شد در حالي
بود که  ۴۰۰هزار هکتار زمين آبي کمتر شده است.
کشاورز از تدوين و اجراي برنامه راهبردي مديريت
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تاکنون براي
مديريتتوليد
4محصولگندم،
جو ،دانه روغني کلزا
و برنج مسئوالن و
مجريانیمستقل
منصوب شده
همچنین دولت
براي اجراي برنامه
حمايتي توليد پايدار
8محصولراهبردي
 500طرح پشتيبان
در زمينه توليد و
تأمين بذر ،توسعه
مکانيزاسيونو
مديريت تغذيه و
مبارزه با آفات را
اجرا ميکند

توليد هشت محصول اساسي کشور خبر داد و گفت:
 94درصد واردات بخش کشاورزي در هشت محصول
راهبردي است و طرحهاي مديريت توليد براي
محصول برنج ،گندم ،جو ،دانههاي روغني ،چغندرقند
و ذرت اجرا خواهد شد.
وي گفت :وزير جهاد کشاورزي تاکنون براي مديريت
توليد چهار محصول گندم ،جو ،دانه روغني کلزا و
برنج مسئوالن و مجريانی مستقل منصوب کرده
است و هيچ ترديدي در عمليکردن طرحها ندارد.
کشاورز افزود :دولت براي اجراي برنامه حمايتي توليد
پايدار هشت محصول راهبردي  500طرح پشتيبان
در زمينه توليد و تأمين بذر ،توسعه مکانيزاسيون
و مديريت تغذيه و مبارزه با آفات را اجرا ميکند.
وي با بيان اينكه راهکار تداوم خودکفايي در توليد
گندم توسعه کشت دانه روغني کلزاست ،افزود :دانه
روغني کلزا حتي اگر مشکل کمبود روغني نداشتيم
باز هم بايد براي پايداري توليد گندم کشت شود ،زيرا
توليد گندم به علت شيوع آفات و بيماريها ،مورد
تهديد جدي قرار خواهد گرفت.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزي در پايان
خاطرنشان کرد :کشت دانههاي روغني به ويژه دانه
روغني کلزا از نسخههاي اصلي برنامه اقتصاد مقاومتي
در بخش کشاورزي است و اين نسخه بايد براي ادامه
روند توليد گندم اجرا شود.

