آخریــن زمینــی کــه کشــت میشــد زمینــی
بــود کــه آببنــد شــده بــود ،از ســوی دیگــر در
آن آببندانهــا پــرورش ماهــی و اردک نیــز
انجــام میشــد.
آیــا میتــوان در تولیــد برنــج بــه خودکفایــی
رســید؟
تجهیــز و نوســازی  ۱۵۰هــزار هکتــار اراضــی،
توســعه ارقــام پــر محصــول ،توســعه کشــت
مجــدد بــه  ۵۰هــزار هکتــار ،افزایــش کشــت
نشــایی ،افزایــش  ۸۵درصــدی برداشــت
برنــج بــا ماشــینآالت و بهصــورت مکانیــزه،
مبــارزه بــا آفــت از جملــه دالیــل دیگــر اســت
کــه سیاســتگذاران بخــش تولیــد ،آنهــا را در
افزایــش تولیــد و خودکفایــی در برنــج مؤثــر
میداننــد.
یکــی از عواملــی کــه میتوانــد نقــش مؤثــری
در خودکفایــی برنــج داشــته باشــد ،برنامههــای
بهنــژادی و اســتفاده از بذرهــای پــر محصــول
و مقــاوم در برابــر کمآبــی و بیآبــی اســت؛
در ایــن بــاره مریــم حســینی ،رئیــس مؤسســه
تحقیقــات برنــج کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه
یکــی از گونههــای مقــاوم و پرمحصــول کیــان
اســت میگویــد :مقــاوم بــودن در برابــر کــم
آبــی و بــی آبــی از مهمتریــن مزایــای رقــم
کیــان اســت .ایــن رقــم از ابتــدای گل دهــی
نیــاز بــه آب نــدارد و میتوانــد یــک دوره
بیــش از  ۳۰تــا  ۴۰روزه بــدون آب باشــد.
بــه گفتــه وی بــرای تولیــد رقمهــای بومــی
برنــج در هــر هکتــار بــه طــور میانگیــن ۱۲
هــزار مترمکعــب آب اســتفاده میشــود کــه بــا
کاشــت برنــج کیــان میتــوان در حــد زیــادی
در مصــرف آب کشــاورزی صرفهجویــی کــرد و
همچنیــن مزیــت دیگــر کیــان ایــن اســت کــه
در صــورت کشــت انبــوه ،تولیــد برنــج کشــور را
حداقــل یــک تــا دو تــن در هکتــار نســبت بــه
ارقــام بومــی افزایــش میدهــد.
علــی اکبــر عبــادی ،عضــو هیــأت علمــی
مؤسســه تحقیقــات برنــج نیــز دربــاره مقایســه
بیــن ارقــام محلــی میگویــد :رقــم کیــان در
م هاشــمی و طــارم در شــرایط
مقایســه بــا رق ـ 
یکســان حــدود یــک تــا یــک و نیــم تــن
شــلتوک بیشــتری در هکتــار دارد .اگــر در
بهتریــن شــرایط در یــک هکتــار از کاشــت رقـم
هاشــمی  ۴تــن شــلتوک بــه دســت آیــد در
همــان شــرایط از کاشــت رقــم کیــان  ۵و نیــم
تــا  ۶تــن شــلتوک برداشــت میشــود.
بــه گفتــه مریــم حســینی عضــو مؤسســه
تحقیقــات برنــج هــدف از برنامههــای
بهنــژادی و بهزراعــی مؤسســه تحقیقــات
برنــج کشــور ،رفــع موانــع تولیــد بهمنظــور
حفــظ پایــداری در شــرایط بحرانــی و افزایــش
تولیــد برنــج ایرانــی در شــرایط نرمــال اســت و
امیــد م ـیرود تــاش همــه دس ـتاندرکاران در
تولیــد برنــج داخلــی منجــر بــه خودکفایــی در
ایــن محصــول اســتراتژیک شــود.
رضــا صادقــی ،کارشــناس مســائل کشــاورزی
نیــز درخصــوص خودکفایــی برنــج در کشــور
گفــت :بــدون شــک ایــران میتوانــد بــا
اجــرای برنامههایــی از جملــه کشــت قــراردادی
برنــج و حمایــت از کشــاورزان بــه شــکلهای
مختلــف از جملــه تأمیــن نهادههــای
کشــاورزی بــا قیمتهــای مناســب ،بــه ایــن
هــدف نائــل شــود.
وی گفــت :بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت
برنــج در کشــور و بارندگیهــای مناســبی کــه
امســال در شــمال کشــور رخ داده بــا یــک

برنامــه ریــزی درســت میتوانیــم خودکفایــی
را تــا چنــد ســال آینــده در کشــور متصــور
باشــیم.
معرفــی ۲رقــم جدیــد برنــج در مازنــدران بــرای
خودکفایــی
محققــان معاونــت مؤسســه تحقیقــات
برنــج کشــور در آمــل دو رقــم جدیــد برنــج را
بــا عملکــرد تولیــد  ۸.۵تــن در هکتــار معرفــی
کردنــد کــه بــا رونمایــی ایــن دو رقــم جدیــد
عــاوه بــر افزایــش قابــل توجــه در تولیــد
برنــج ،از واردات ایــن محصــول نیــز کشــور
بینیــاز خواهــد شــد.
ایــن دو رقــم جدیــد کــه در حــال حاضــر
 ۰۸و  ۰۱۵نــام دارد ،در فصــل زراعــی امســال
در معاونــت مؤسســه تحقیقــات برنــج کشــور
در شهرســتان آمــل کشــت شــده .عــاوه بــر
مصــرف کمتــر آب ،کیفیــت بســیار خــوب در
طعــم ،حــدود یــک و نیــم تــن در هکتــار در
مقایســه بــا ارقــام پرمحصــول قبلــی افزایــش
عملکــرد تولیــد دارد.
وحیــد خســروی ،معــاون مؤسســه
تحقیقــات برنــج کشــور در مازنــدران نیــز بــه
معرفــی دو الیــن جدیــد برنــج تولیــد محققــان
ایــن مؤسســه در شهرســتان آمــل اشــاره کــرد
و گفــت :ایــن دو رقــم برنــج تــا پایــان امســال
رونمایــی و بــرای فراگیرشــدن کشــت در اختیــار
کشــاورزان قــرار خواهــد گرفــت.
وی ،قــد بوتــه دو رقــم جدیــد برنــج را حــدود
 ۱۱۰ســانتیمتر اعــام کــرد و افــزود :دوره
کشــت تــا برداشــت ایــن محصــول بــه ترتیــب
 ۹۲تــا حــدود  ۱۱۰روزه اســت و از نظــر کیفیــت
طعــم و پخــت هــم ردیــف برنــج طــارم اســت.
معــاون مؤسســه تحقیقــات برنــج کشــور

بــا بیــان اینکــه طــی حــدود  ۶دهــه فعالیــت
معاونــت مؤسســه تحقیقــات برنــج کشــور در
شهرســتان آمــل تاکنــون  ۲۵رقــم برنــج معرفــی
و در اختیــار کشــاورزان قــرار گرفتــه اســت،
گفــت :رقمهــای معرفــی شــده شــامل نــدا،
نعمــت ،فجــر ،شــفق ،شــیرودی ،تیســا ،هــال
و طلــوع بــا عملکــرد محصــول بــاال نقــش
بســیار مهمــی در تولیــد برنــج مصرفــی و بــی
نیــازی حداقلــی کشــور بــرای واردات داشــته
اســت.
تولیــد  ۸.۵تــن برنــج ،عملکــرد رقــم جدیــد در
هــر هکتــار
مرتضــی نصیــری ،مســئول بخــش اصــاح و
تهیــه بــذر معاونــت مؤسســه تحقیقــات برنــج
کشــور در مازنــدران در تشــریح صفتهــای دو
رقــم جدیــد برنــج ،بــه کیفیــت مطلــوب هــر دو
رقــم معرفــی شــده اشــاره کــرد و گفــت :رقــم
 ۰۸از نظــر تولیــد ،مشــابه برنــج دانــه بلنــد
هنــدی اســت و رقــم  ۰۱۵هــم مشــابه ارقــام
طــارم محلــی و امراللهــی و بینــام هســت.
وی ،مقــاوم بــودن بــه بیمــاری بالســت
و خســارت کــم در برابــر آفــات برنــج را از
قابلیتهــای مهــم برنجهــای معرفــی شــده
جدیــد عنــوان کــرد و ادامــه داد :مصــرف آب
در رقمهــای جدیــد برنــج در مقایســه بــا
رقمهــای قبلــی کمتــر اســت و عــاوه بــر
کشــت در اســتانهای شــمالی ،در اســتانهای
جنوبــی کشــور نیــز قابلیــت کشــت دارد.
مســئول بخــش اصــاح و تهیــه بــذر
معاونــت تحقیقــات برنــج ادامــه داد :هــر دو
رقــم دارای عطــر و طعــم مشــابه برنــج طــارم
محلــی اســت و بــا ذائقههــای مــردم کشــور
ً
کامــا ســازگاری دارد.
مــا نیــز

ویــــژهنامه
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