ویژهنامه مراسم جشن شکرگزاری برداشت محصول
طريق توليدات داخلي تأمين شده است .همچنين 58
هزار تراكتور ،بيش از  10511دستگاه انواع كارنده و
 8638دستگاه انواع سمپاش پشت تراكتوري نيز در
اختيار كشاورزان قرار گرفته است.
رشد  63درصدي بذور گواهي شده
اسفندياريپور از رشد  63درصدي بذور اصالح
شده نسبت به سال  92خبر داد و گفت :براساس
برنامهريزيهاي صورت گرفته مقرر شده تا در سال
پنجم اجراي طرح حدود  40درصد از مزارع گندم
ديم و  65درصد از مزارع آبي كشور تحت پوشش
بذور گواهي شده قرار گيرند .اين در حالي است كه در
سال  93-92بذور گواهي شده مصرفي حدود 290
هزار تن برآورد شده كه اين ميزان در سال 94-93
به  325هزار تن ،در سال  95-94به  381هزار تن و
همچنين در سال جاري نيز به بيش از  472هزار تن
ارتقا يافته كه رشد بيش از  63درصدي را نسبت به
سال  92را در پي داشته است.
مشاور وزير جهاد كشاورزي گفت :بيش از 10
هزار نيروي كارشناس تحت عنوان «ناظر» و براي
فعاليت در مراكز خدمات كشاورزي با همكاري بنياد
توانمندسازي گندمكاران مشغول بهكار شدهاند كه
در واقع نقش رابط اصلي بين كشاورزان و وزارت
جهاد كشاورزي ،متناسب با شرايط اقليمي نظارت در
جهت بهبود شرايط توليد را برعهده گرفتهاند.
مجري طرح گندم باعنوان اينكه رويكرد اصلي طرح،
افزايش بهرهوري با وجود كاهش سطح زيركشت بوده
است ،گفت :در اين راستا از مجموع  2ميليون و 500
هزار هكتار مزارع آبي گندم ،يك ميليون و  900هزار
هكتار كاهش يافته و همچنين مجموع  4ميليون
هكتاري مزارع گندم ديم نيز به  3ميليون  500هزار
هكتار رسيده است .اين در حالي است كه با وجود اين
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كاهش سطح ،افزايش توليد گندم به بيش از 14/4
ميليون تن را شاهد بودهايم.
اسفندياريپور از نياز  14/8ميليون تني كشور به
گندم در افق  1404خبر داد و گفت :در حاليكه نياز
كشور به گندم در افق  1404حدود  14/8ميليون
تن پيشبيني شده ،توليد  14/4ميليون تني در سال
جاري نشان از پتانسيل كشور براي دستيابي به خود
كفايي كامل در افق چشمانداز است.
وي ميانگين توليد  3ساله گندم را در بازه زمانی
سالهای  90تا  92حدود  8ميليون و  930هزار تن
عنوان كرد و گفت :در حالي ميانگين توليد  3ساله
كمتر از  9ميليون تن بوده كه در سال  93اين ميزان
به  10ميليون و  579هزار تن و در سال  94به 11
ميليون و  503هزار تن رسيده ،در سال جاري نيز
توليد به  14ميليون و  402هزار تن افزايش يافته
است .وي ميانگين خريد تضميني سالهاي  90تا
 92را  4ميليون و  78هزار تن عنوان كرد و گفت:
ميزان خريد تضميني در سال  93به  6ميليون و 716
هزار تن و در سال  94به  8ميليون و  82هزار تن و
همچنين در سال جاري به  11ميليون و  525هزار
تن افزايش يافته است.
رشد صعودي در عملكرد
مجري طرح گندم درباره وضعيت عملكردي اين
طرح گفت :در توليد گندم آبي ميانگين توليد گندم
در هر هكتار در بازه زماني سالهاي  90تا  92حدود
 2490كيلوگرم بود كه با روند رو به رشد در سال 92
تا  93به  3137كيلو و در سال 93تا  94به بيش از
 3410كيلو و در سال  94تا  95به  4156كيلوگرم
افزايش يافته است .همچنين اين روند به گندم ديم
نيز تسري يافته ،به گونهاي كه ميانگين توليد گندم
در مزارع ديم به ازاي هر هكتار در سالهاي  90تا
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