گفتنــی اســت از کلــزا  47درصــد

روغــن اســتحصال میشــود
ایــن در حالــی اســت کــه
در دیگــر دانههــای روغنــی

اســتحصال روغــن کمتــر اســت

بــه طــوری کــه بهعنــوان نمونــه
از دانــه ســویا تنهــا  18درصــد

روغــن برداشــت میشــود
بــه همیــن دلیــل توســعه

کشــت دانههــای روغنــی
در کشــور بیشــتر معطــوف
بــه تولیــد کلــزا بــوده اســت

آفتابگــردان روغنــی اســت .برداشــت دانــه روغنــی
کلــزا بهعنــوان مهمتریــن دانــه روغنــی کشــت
شــده در کشــور31 ،اردیبهشــت در خوزســتان
بــه پایــان رســید و طبــق اعــام معــاون بهبــود
تولیــدات گیاهــی ســازمان جهادکشــاورزی اســتان،
بیــش از  ۷۶هــزار تــن کلــزا از مــزارع برداشــت شــد.
تــورج نــوروزی بــا اشــاره بــه ســطح زیرکشــت ۴۵
هــزارو ۵۰۰هکتــاری کلــزا در ســالجاری افــزود:
انتظــار داشــتیم حــدود  ۶۵هــزار تــن کلــزا از ایــن
ســطح برداشــت شــود ،امــا خوشــبختانه بیــش از
 ۷۶هــزار تــن کلــزا برداشــت شــد.
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان
جهادکشــاورزی خوزســتان بــا بیــان اینکــه  ۷۶هــزار
و  ۷۰۰تــن کلــزا از کشــاورزان خوزســتانی خریــداری
شــده اســت ،گفــت :ســال گذشــته حــدود ۱۰۰هــزار
تــن دانــه روغنــی کلــزا در خوزســتان بهصــورت
تضمینــی خریــداری شــد .خوزســتان ازجملــه
5اســتانی اســت کــه امســال بــرای نخســتین بــار
شــاهد کشــت قــراردادی کلــزا بــود.
فارس و خسارت سرما به مزارع کلزا
فــارس هــم در شــرایطی کــه یکــی از قطبهــای
مهــم کشــاورزی بویــژه در تولیــد گنــدم محســوب
میشــود ،رتبــه ســوم تولیــد دانههــای روغنــی
را بهخــود اختصــاص داده اســت 25.202 .هکتــار
از زمینهــای زراعــی ایــن اســتان زیرکشــت
دانههــای روغنــی اســت کــه از ایــن میــزان
ســهم کلــزا  13.982هکتــار ،کنجــد  10.530هکتــار،
گلرنــگ 630هکتــار و آفتابگــردان روغنــی 60هکتــار
میشــود .ایــن اســتان امــا امســال شــرایط خوبــی
نداشــت و در ســرمازدگی اخیــر (فروردیــن امســال)
230هــزار هکتــار زمیــن زراعــی که بیشــتر زیرکشــت
گنــدم ،جــو و کلــزا بودهانــد و 75هــزار هکتــار بــاغ
انــار ،انگــور و گــردوی آن خســارت دیدنــد.
ســال زراعــی گذشــته نیــز ســرمازدگی  20هــزار
میلیــارد ریــال خســارت بــه کشــاورزی اســتان
فــارس وارد کــرد کــه امســال بــا افزایــش 4برابــری
بــه 95هــزار میلیــارد ریــال رســیده اســت .برداشــت
کلــزا در شهرســتانهای مختلــف ایــن اســتان آغــاز

شــده اســت ،امــا هنــوز عــدد و رقــم دقیقــی از
عملکــرد زمینهــای زراعــی آن در دســت نیســت.
خراســان شــمالی ،اردبیــل ،مازنــدران،
سیستانوبلوچســتان ،کرمــان ،آذربایجــان غربــی،
ســمنان و اصفهــان دیگــر تولیدکنندههــای عمــده
دانههــای روغنــی در کشــور هســتند.
کلزا؛ درصدر کشت دانههای روغنی
ســطح زیرکشــت دانههــای روغنــی در ســال
زراعــی  1400-1401حــدود  ۲۷۰هــزار هکتــار و
بهگفتــه مجــری طــرح دانههــای روغنــی وزارت
جهادکشــاورزی ،متوســط عملکــرد آبــی و دیــم این
زمینهــا حــدود  ۱۳۰۰کیلوگــرم اســت.
ســعدالله منصــوری بــا بیــان اینکــه ســاالنه
150هــزار تــن روغــن معــادل 10درصــد نیــاز در داخل
کشــور تولیــد میشــود ،میگویــد :بیشــترین
ســطح زیرکشــت دانههــای روغنــی مربــوط بــه
کشــت کلــزا ،شــامل  ۱۷۰تــا  ۲۵۰هــزار هکتار اســت.
او بــا اشــاره بــه حــذف ارز ترجیحــی و گرانــی
روغــن در هفتههــای اخیــر تصریــح میکنــد :بــا
فراهــم شــدن توســعه کشــت دانههــای روغنــی
برنامهریــزی بــرای توســعه کشــت ایــن محصــول
انجــام شــده اســت و طــی ۴ســال آینــده میــزان
خــود اتکایــی روغــن از  ۱۰بــه  ۵۰درصــد افزایــش
خواهــد یافــت.
تولید  280هزار تن کلزا در سالجاری
خریــد تضمینــی دانــه روغنــی کلــزا همزمــان بــا
فصــل خریــد گنــدم در کشــور آغــاز شــده اســت و
تاکنــون بیــش از  280هــزار تــن از ایــن محصــول از
کلــزاکاران سراســر کشــور خریــداری شــده اســت که
 100هــزار تــن آن توســط شــرکت بازرگانــی دولتی و
مابقــی توســط بخــش خصوصــی خریــداری شــده
ا ست .
بــا ایــن حــال فصــل برداشــت کلــزا تــا پایــان
شــهریورماه ادامــه دارد و بــه نظــر میرســد
میــزان خریــد تضمینــی ایــن محصــول بــا افزایش
محسوســی روبــهرو شــود ،ایــن در حالــی اســت
کــه خریــد تضمینــی ســویا نیــز از مهــر مــاه تــا

پایــان آذرمــاه صــورت میگیــرد.
وزارت جهــاد کشــاورزی اعــام کــرده کــه ســطح
زیــر کشــت کلــزا اعــم از آبــی و دیــم در ســال زراعــی
گذشــته  220هــزار هکتــار و ســطح قابــل برداشــت
آن حــدود  178هــزار هکتــار بــوده اســت.
گفتنــی اســت از کلــزا  47درصــد روغــن
اســتحصال میشــود ایــن در حالــی اســت کــه در
دیگــر دانههــای روغنــی اســتحصال روغــن کمتــر
اســت بــه طــوری کــه بهعنــوان نمونــه از دانــه
ســویا تنهــا  18درصــد روغــن برداشــت میشــود
بــه همیــن دلیــل توســعه کشــت دانههــای
روغنــی در کشــور بیشــتر معطــوف بــه تولیــد کلــزا
بــوده اســت.
ارز  4200تومانــی مهمتریــن مانــع تحقــق
خودکفایــی دانههــای روغنــی
ســرانه مصــرف روغــن خوراکــی در ایــران 21
کیلوگــرم در ســال اســت در حالــی کــه ســرانه
جهانــی مصــرف ایــن مــاده خوراکــی  12کیلوگــرم
اســت و ایــن مســأله میتوانــد عــوارض خطرنــاک
بــرای ســامت افــراد و جامعــه بهدنبــال داشــته
باشــد ،بــه همیــن دلیــل بیشــتر کارشناســان
صنایــع غذایــی معتقدنــد اصــاح ارز ترجیحــی
بهتریــن تصمیــم بــرای بــازار ایــن کاالی اساســی
بــوده اســت.
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