ویژهنامه مراسم جشن شکرگزاری برداشت محصول
هزار جرییب ،مجری طرح «پنبه» وزارت جهاد کشاورزي ،خبر داد

تحقق خودکفايی پنبه در افق 1404

مجري طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزي
با عنوان اينكه برنامهريزيهايی در توليد
پنبه براي خودکفايي در افق  1404انجام
شده است ،گفت :با توجه به برنامهريزي
براي خودکفايي در تولید پنبه در افق
 ،1404پيشبينيها با توجه به پتانسیل
باالي کشور نشان ميدهد تا پايان برنامه
ششم توسعه بيش از  75درصد نياز کشور
به پنبه از طريق داخل تأمين خواهد شد.
ابراهيم هزار جريبي ،مجري طرح پنبه
وزارت جهاد کشاورزي ،در گفتوگو با
«سبزينه» در تشريح برنامههاي توليد
پنبه گفت :بيش از  50درصد از نياز کشور
به کشور از طريق توليدات داخلي تأمين
ميشود و اين در حالي است که همگام با
توسعه صنايع ،امکان افزايش توليد پنبه نيز
در کشور فراهم است.
وی در تشريح اقدامات صورتگرفته در
اجراي طرح گفت :با توجه به عملکرد باالتر
بذرهاي اصالحشده در توليد پنبه و لزوم
بهکارگيري دانش فني در توليد اين بذرها،
استفاده از دانش فني محققان داخلي و
خارجي در دستور کار قرار گرفته است.
وي در ادامه به استفاده از ارقام زودرس
اشاره کرد و گفت :در راستاي بهبود
بهرهوري آب ارقام اصالح شده و زودرس
مورد بهرهبرداري قرار گرفتهاند و همچنين
توسعه مکانيزاسيون براي کاهش هزينههاي
برداشت نيز در اجراي طرح در نظر گرفته
شده است.
مجري طرح پنبه کشت حفاظتی پنبه را
الزامي دانست و گفت :براي استفاده بهينه از
منابع انرژي و همچنين حفظ منابع خاک،
کشت حفاظتي پنبه همچون ديگر ارقام
و محصوالت زراعي الزامي است و در اين
راستا توسعه کشت نشايي نيز به صورت
آزمايشي و الگويي صورت گرفته است.
مجري طرح پنبه درباره استفاده از ارقام
تراريخته براي افزايش توليد گفت :آنچه
مسلم است اینکه استفاده از دانش

تراريخته نيز همچون ساير فناوريهاي
نوين در رشد توليد موثر خواهد بود و اين
در حالي است که استفاده از ارقام تراريخته
در جهت جلوگيري از خسارات ناشي از
آفات نیز بسيار حائز اهمیت است.
وي ادامه داد :کليه مطالعات و تحقيقات
مرتبط با محصوالت تراريخته در کميته
خاصي در سازمان تحقيقات کشاورزي انجام
میشود که در زمينه پنبه نيز دستاوردهايی
حاصل شده؛ اما در اجراي طرح پنبه از
هيچگونه بذر و رقم تراريختهاي استفاده
نشده است.
هزار جريبي درباره خريد تضميني پنبه
گفت :بر اساس قانون ،خريد تضمیني پنبه
از سوي سازمان تعاون روستايي صورت
ميگيرد که با توجه به قيمت باالتر پنبه
در بازار نسبت به نرخ دولت ،هم اکنون
بيشترخريدها از سوي بخش خصوصي
انجام میشود و در سال جاري حدود 15
هزار تن پنبه به روش خريد تضميني از
کشاورزان خريداري شده است.
وي در پاسخ به دليل افزايش نرخ پنبه در
بازار گفت :با توجه به عدم فروش پنبه خام
از سوي کشورهاي اروپايي ،تقاضاي خريد

پنبه از سوي صنايع با افزايش مواجه شده
و زمينه اين اختالف قيمت را فراهم آورده
است .وي درباره وضعيت قيمتي و نحوه
خريد تضميني پنبه در سال آينده گفت:
نرخ قطعي خريد تضميني پنبه هنوز
از سوي دولت اعالم نشده؛ اما افزايش
 15درصد قيمت پيشنهاد شده است،
ضمن آنکه همچون سالهاي گذشته در
صورت عدم امکان فروش محصول از سوي
کشاورزان در بازار ،تعاون روستايي نسبت
به خريد تضميني پنبه از کشاورزان اقدام
خواهد کرد .بهگفته هزار جريبي امسال
 70هزار تن پنبهکاري شده که پيشبيني
ميکنيم که  160هزار تن پنبه از آن
برداشت شود.
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