ویژهنامه مراسم جشن شکرگزاری برداشت محصول
عضوبنيادتوانمندسازیگندمکاراندرگفتوگوبا«سبزينه»:

مکانیزاسیون کشاورزی همگام با تولید
حرکت کند

با توجه به ارزيابي کارشناسان بخش
کشاورزي ،ظرفيتها و توانمنديهاي
قابل مالحظهاي در کشور در راستاي توليد
گندم و رسيدن به خودکفايي در تولید اين
محصول وجود دارد که همواره بر استفاده
حداکثري از آنها تأکيد شده است .سال
جاري ،سال تحقق ميزان مورد نظر توليد
گندم و استفاده حداکثري از ظرفيتها
بود و اين محصول استراتژيک ،توليدي
متناسب با نياز کل کشور و حتي بيشتر
داشت .بارندگيهاي نادر در استانهاي
غربي کشور در سال گذشته در کنار اهتمام
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزي در رسيدن
به سطح توليد مورد نظر ،نتايج موفقي را
در زمينه برداشت اين محصول اساسي رقم
زد .با اين حال کارشناسان معتقدند که
براي استمرار سطح توليد به همين شکل،
تداوم تالشها و همچنين شناسايي و
حذف عوامل محدود کننده نظير مشکالت
مکانيزاسيون در کنار ارتقای سطح آموزش
متوليان صنعت کشاورزي ضروري است.
محمد امين آسودار ،عضو بنياد توانمندسازي
گندمکاران در گفتوگو با «سبزينه» با
اشاره به اينكه شرايط آب و هوايي در
سال گذشته مناسب بود و حتي به صورت
نادر در استان خوزستان در ماه فروردين
شاهد بارندگي بوديم ،گفت :اگر اظهارات
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزي در سال
جديد نيز اتفاق بيفتد و شاهد عملکرد و
نتايج موفقيتآميز باشيم ،ميتوان گفت که
اين اظهارات درست بوده در غير اين صورت
پيشبينيها جامع نبوده و شرايط اقليمي
بيشترين تأثير را بر تجربه موفق امسال در
تولید گندم داشته است.
آسودار با اشاره به اينكه در کنار شرايط
اقليمي نميتوان از تالش متوليان توليد در
وزارت جهاد کشاورزي چشمپوشي کرد،
اظهار داشت :براي استمرار سطح توليد،

تداوم اين تالشها و همچنين شناسايي و
حذف عوامل محدودکننده ضروري است.
عضو بنياد توانمندسازي گندمکاران از
ضعف مکانيزاسيون به عنوان مشکل بزرگ
بخش کشاورزي نام برد و افزود :الزم است
مکانيزاسيون همگام با نياز توليد باشد.
تاريخ کشت گندم در هر منطقه تعريف
شده است ،با اين وجود در بعضي نقاط زمان
کشت به اتمام رسيده و کشاورز همچنان در
حال کشت است.
وي با اشاره به اينكه فراهم کردن نياز
کشاورز و ارائه آموزشهاي الزم از اين
ناهماهنگي جلوگيري ميکند ،خاطرنشان
ساخت :معرفي ماشينآالت جديد ،همگام
بودن با تغيير فناوري و تکنولوژي و انتقال
آن ،بهويژه بحث انتقال تکنولوژي به
کشاورز از جمله موارد مهم در ارتقاي سطح
بهرهوري است که از جانب وزارت جهاد
کشاورزي مغفول مانده.

آسودار با اشاره به اينكه ابزار صنعت
کشاورزي دائم در حال تغيير و بهروزرساني
است ،افزود :ماشينآالت کشاورزي جديد،
نياز کشاورزي پايدار است و اگر اين ابزار و
علم آن در اختيار مهره اصلي توليد يعني
کشاورز قرار بگيرد ،ميتوان به پايداري
روند توليد مناسب اميد داشت .با اين حال
همچنان شاهد اطالعرساني ضعيف در اين
حوزه هستيم.
عضو بنياد توانمندسازي گندمکاران،
متوليان صنعت کشاورزي در هر مقام و
عنوان را نيازمند آموزشهاي بهروز شده
در دورههاي متفاوت دانست و اذعان
داشت :استادان دانشگاه ،کارشناسان جهاد
کشاورزي ،مسئوالن وزارتخانه و کشاورزان
به تقويت آموزشها نياز دارند و الزم است
که سرمايهگذاريهاي قابل توجهي در
بخش آموزش کشاورزي در راستاي ارتقاي
بهرهوري انجام شود.
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