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 گام بلند براي خودکفایی در تولید برنج با بذر روشن + فیلم

طبرستان گفت: کشور ظرفیت خودکفایی در تولید برنج را دارد رئیس پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوري 
 .هاي اساسی در این زمینه به خوبی برداشته شده استو گام

 
زاده پیش از ظهر امروز در همایش به گزارش خبرگزاري فارس از شهرستان ساري، پرفسور قربانعلی نعمت

اظهار کرد: باید ظرفیت عملکرد براي برنج یک روزه با عنوان رونق تولید برنج با حضور محققان کشور 
 .شودوجود داشته باشد، حداکثر ظرفیت در اقدامات اصالحی انجام می

وي با اعالم اینکه براي افزایش ظرفیت برنج نیاز به معیار است، تصریح کرد: براي رقم روشن که به دنبال 
سال زمان برده  34ا است نزدیک به اي در اختیار متوسعه هستیم و براي خودکفایی مملکت برگ برنده

 .است

» روشن، ندا و نعمت«رئیس پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوري طبرستان خاطر نشان کرد: پیش نیاز تولید 
بوده این دو رقم به دلیل نداشتن عطر و طعم و دیررس بودن در زمان خودش موثر بودند اما تا حدودي از 

 .گردونه عمل خارج شوند

هاي تحقیقاتی کشور نباید به راحتی کنار گذاشته شود، گفت: در انتظار هستیم که اینکه طرحوي با اعالم 
 .باشند داشته مناسب همکاري گذارانسیاست   در کنار پژوهشگران مدیران و



ریزي انجام شده و زاده خاطر نشان کرد: پیگیري براي تولید رقم پرمحصول و داري کیفیت برنامهنعمت
 .سال کار شده است 30به این محصول نزدیک بیش از  یابیبراي دست

توانیم زمینه شود و مینیاز میرنج بیوي اضافه کرد: شک ندارم با این رقم جمهوري اسالمی از واردات بی
 .جلوگیري از واردات را فراهم کنیم

ولید برنج روشن، اي در ترئیس پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوري طبرستان با اشاره به کاربرد دانش هسته
ریزي اي دسترسی پیدا کنیم برنامهدهند ما دانش هستهگفت: یکی از دالیلی که کشورهاي غربی اجازه نمی

 .براي خودکفایی محصوالت مورد نیاز کشور است

ها مواردي هاي بسیار مناسبی دارد، گفت: در حوزه کشاورزي دهاي ظرفیتوي با اعالم اینکه انرژي هسته
 .اي براي تولید محصوالت ورود پیدا کنیمتوانیم با استفاده از انرژي هستهیاست که م

هاي کشور یکی میلیون تن برنج به کشور، گفت: تامین نیازمنديزاده با اشاره به واردات بیش از یکنعمت 
 .از اقداماتی است که دانشمندان باید انجام دهند

زمینه وظیفه جدي دارند و باید به صورت جدي در این وي یادآور شد: دانشمندان و محققان در این 
 .ارتباط ورود پیدا کنیم

پنجه در هر  100رئیس پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوري طبرستان خاطر نشان کرد: رقم پاکوتاه بیش از 
متر ارتفاع برنج است که سانتی 25تا  20سازي ندارد، حدود بوته دارد ولی قابلیت استفاده و تجاري

 .شود از پاکوتاه براي اقدامات اصالحی انجام شودمی

وي یادآور شد: کشور ما به لحاظ فیزیکی و کارکرد در تولید برنج کمبودي نداریم اما انتظار داریم که 
 .باشند داشته جدي توجه  مردان باید به این موضوعدولت

ردار است در هندوستان وجود دارد زاده یادآور شد: باالترین رقمی که در دنیا به لحاظ کیفی برخونعمت
 .کیلوگرم برنج سفید تولید شده است 300تن و  4کیلوگرم در هکتار دارد اما  400تن و  5که 

مردان در حوزه اقتصادي به رئیس پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوري طبرستان با اعالم اینکه نگاه دولت 
شود، برنج متناسب با کیفت رقم نفع تولیدکننده نیست، گفت: عمال راه براي تولید ارقام پرمحصول بسته می

 .گذاري شود تا عدالت در تولید رعایت شودقیمت
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