وضعیت تولید بذور گندم و جو در کشور
سارا حکیمالهی

چکیده
بذر اساس تولید در کشاورزی محسوب می شود و به عنوان اولین نهاده مصرفیی در انقاراص ار ان ینقیگری یراه
ناش غیفقابل انگاری دارد .بذر سالم ،اایل و با کی یت زیفبنای تولید و توسعه اققصادی ،بهفه وری مطلوب از منابع و
تضمین امنیت غذایی و اسقاالص کشور است.
از آنجا که ارزش یک محصوص یاهی به مادار زیادی به کی یت بذر آن بسقگی دارد ،بذر نارش تعیرین کننرده ای
در تغذیه ،اققصاد و زند ی جوامع انسانی دارد و مهمقفین ناش آن به عنوان ماده اولیه بفای تامین مواد غذایی مرورد
نیاز ملت هاست.
بفرسی ها نشان می دهد اسق اده از بذرهای ااالح شده ساز ار با شفایط بومی هف منطاه موجب ایزایش تولیردان
کشاورزی ،کاهش هزینه ها و در نقیجه مانع از هدر ریقن سفمایه می شود .یگی از مشرگالن مفللره شریش از تولیرد
کشاورزی این است که بسیاری از کشاورزان ما به اهمیت اسق اده از بذرهای ااالح شرده شری ندرفده انرد و یرا اینگره
بذرهای ااالح شده به مادارکایی در اخقیار آنها نمی باشد لذا کشاورزان مدادرن به جمع آوری مارداری از محصروص
به عنوان بذر نموده و با نگهداری آن در اندار ،در ساص بعد از آن اسق اده می کنند.
در این زارش ضمن ارائه تعاریف و توضیحاتی شیفامون بذرها ،بفنامه های وزارن جهاد کشاورزی بفای تولید انروا
بذرهای واهی شده طی سالهای زراعی  09تا  09بفرسی می شود و وضعیت تولیرد برذرهای نرد و جرو بره دلیرل
اهمیت ویژه آنها به طور اخقصاای تف بفرسی می شوند.
در ادامه ت سهیالن شفداخقی بانک کشاورزی بفای تولید انوا بذرها بفرسی می شود و سپس به ارائه چرالش هرا و
راهگارهای موجود در راسقای ایزایش تولید بذر شفداخقه می شود.
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