در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ

ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﭘﻨﺒﻪ و داﻧﻪﻫﺎی
روﻏﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﺒﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود ۹۸ﻫﺰار و ۸۱۰ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮآورد ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺣﺪود
۲۷۰ﻫﺰار ﺗﻦ وش ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎکﮐﻨﯽ ارﺳﺎل
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﻨﺒﻪ ﻣﺤﻠﻮج اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار وش ﻧﯿﺰ ﺣﺪود ۸۱ﻫﺰار
ﺗﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺪود ۶۸درﺻﺪ ﻧﯿﺎز داﺧﻞ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎت،
وﻟﯽاﻟﻠﻪ وﺛﻮﻗﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زراﻋﺖ و ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﭘﻨﺒﻪ ،ﺗﻼشﻫﺎ و
اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺬور ﭘﻨﺒﻪ از ارﻗﺎم زودرس و
ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺗﺮوﯾﺠﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان و ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻨﺒﻪ ﮐﺸﻮر و ﺛﺒﺖ و ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺬر و ﻧﻬﺎل ﺑﺎ ﯾﺎری
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ روﻧﺪی ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۹۵در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ
و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﺒﻪ وﺟﻮد دارد ،دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﭘﻨﺒﻪ و
ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺷﺪن ﮐﺸﻮر از واردات ﭘﻨﺒﻪ ﻣﺤﻠﻮج در ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ،در ﺳﺎل  ۹۵ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ ﺣﺪود
۷۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر و وش ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺣﺪود ۱۶۱ﻫﺰار ﺗﻦ و ﭘﻨﺒﻪ ﻣﺤﻠﻮج اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ
ﺣﺪود ۴۸ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  ۹۹اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ۴۱درﺻﺪی ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ۶۷درﺻﺪی وش ﭘﻨﺒﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺆﯾﺪ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ ۶۸درﺻﺪی در ﭘﻨﺒﻪ ﻣﺤﻠﻮج در ﺳﺎل
 ۹۹اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۴۰۲
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﺤﻠﻮج دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
وﺛﻮﻗﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﺒﻪ ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ و وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

