
 صنعت بذر هندوستان

 Educationدر مجله  2012دسامبر  22نویسنده: بهوپن شرما، انتشار یافته در 

 نوادا کالیفرنیا و ایالتی های: جعفر مسجدی، دانش آموخته دانشگاهترجمه و تدوین

 وضعیت کشاورزی هندوستان

دهنده  میالدی راه زیادی را طی نموده است. هندوستان نشان 1960کشاورزی هندوستان از زمان انقالب سبز دهه 

سال اخیر  50سناریوی جالبی است: هر دو تولید ناخالص ملی وتولید دانه های غذایی از سرعت رشد جمعیت در

چون رشد کشاورزی در  ،ولی در حال حاضر وضعیت در حال هشدار دهنده ای قرار گرفته .پیشی گرفته است

-98سالهای اخیر ثابت مانده است . حادبودن مشکل با این واقعیت خود را نشان میدهد که در ده سال دوره بین 

رشد کرده است . جالب توجه اینکه در حالیکه  %1تولید دانه های غذایی با نرخ سالیانه فقط  2006-2007تا  97

% مسرور شد،واقعیت این است  6/6با رشد  2010-11لیون تن در سال می 6/241کشور از تولید دانه های غذایی 

 را نشان میدهد. 2008-09میلیون تن سال  88/233که میزان یاده شده افزایش اندکی از تولید 

میلیون تن خواهد رسید. برای نائل آمدن به   280به حد  2020پیش بینی کل تقاضابرای دانه های غذایی  تا سال 

سال آینده باید حفظ شود . این مهم است که رشد  15بخش کشاورزی برای  %4میزان رشد  ،نیازتولید مورد 

دار رشد داخلی تولید کشور طلیعه به همین دلیل رشد کشاورزی باید  ،اقتصادی زمینه ساز عدالت اجتماعی شود

 باشد.

روی اطمینان از امنیت غذا ومواد  "انقالب همیشه سبز "در نتیجه تمرکز انقالب سبز دوم یا آنطور که خطاب شده 

 ،جمعیت هندوستان را شامل میشود %28مغذی برای جمعیت هندوستان به خصوص جمعیت زیر خط فقر که حدود 

این  با توجه به اینکه دیگر زمینی برای اضافه کردن وجود ندارد و از بین رفتن برخی زمینهای کشاورزی، است.

 هد بود . علم وتکنولوژی باید نقش عمده را بازی کنند.معجزه به آسانی قابل دسترسی نخوا

درگیر شدن بخش خصوصی وهزینه روی برنامه معطل مانده سیستم های آبیاری کلیدهای  بذرهای پر محصول،

نیل به تولید بیشتر هستند. لذا انقالب سبز دوم که تولید را به حداکثر برساند و باعث ایجاد فرصتهای اشتغال 

 جمعیت روستایی شود نیاز حال هستند.ودرآمد برای 

بذر کلید افزایش تولید میباشد. به همراه بیوتکنولوژی ودیگر  به عنوان مهمترین نهاده در تولید کشاورزی،

 بذور فرصتهای فراوانی در بهبود تولید بخش کشاورزی هندوستان ایجاد مینمایند. تکنولوژیهای بهبود محصول،

 



 

 ستان و رشد آینده وضعیت فعلی صنعت بذر هندو

صنعت بذر هندوستان یکی از کاملترین وطپنده ترین در دنیا مبیباشد ودر حال حاضر جایگاه ششم را باگردش 

. در پنج سال اخیر، صنعت بذر هندوستان داردبا ده میلیون روپیه (  مساوی کرور )هر کرور 9000مالی نزدیک 

از افزایش استفاده  ناشی رشد اصلی شته است. از نظر ارزش،رشد دا %، 7/6در مقایسه با نرخ رشد جهانی  12%

میزان بیشتر از طریق افزایش نرخ این هایبرید صیفی جات بوده است. رشد  هایبرید تک جانبه ذرت و هایبرید پنبه،

صنعت بذر هندوستان در حال تغییرات اساسی شامل  شلتوک بوده است. جایگزینی بذر محصوالتی از قبیل گندم و

همکاری شرکتهای هندی با شرکتهای چند ملیتی  ورود شرکتهای چند ملیتی، افزایش نقش شرکتهای بذر خصوصی،

 شده است.  )منظور شرکتهای کمتری سهم بیشتری از بازار را در دست دارند( تمرکز و

سوم ویا چهارم هندوستان رده  2014سال آینده را دارد و تا سال  4برای  %17صنعت بذر هندوستان برنامه رشد 

 را در بازارهای جهانی بذر خواهد داشت. 

 

 این خوش بینی بر اساس واقعیات ذیل می باشد:

  هرچند افزایش چشمگیر در اندازه بازار هیبریدهای پنبه وجود نداشته باشد، ارزش افزوده هایی نظیر علف

 کش های مقاوم به صورت چشمگیری ارزش بازار را بهبود می بخشد.

 یری بذرهای هیبرید سینگل کراس با ارزش باالی ذرت در حال رشد سریع می باشد.به کارگ 

 پرورش دهندگان خصوصی بیشتری، آر-اف&وی-پی-با بودن سیستم آی پی آر از طریق قانون پی 

  شروع به تولید و مهیا کردن واریته های برنج، گندم و سویا را برای کشاورزان نموده اند.



  افزایش درآمد کشاورزی و سوددهی بهبود خواهد یافت.نرخ جایگزینی بذر با 

 .ویزگی های بایوتک جدید باعث افزایش ارزش بازار بذر خواهد شد 

این رشد در نتیجه بسیاری عوامل، که برخی در ذیل ذکر شده اند، مورد انتظار می باشد. تمامی این هدایت کنندگان 

یت می نمایند. اینها با به جای خاص بودن به هم متصل می به صورت پشت سر هم برای دست یابی به اهداف فعال

به روز نمودن تکنولوژی، اقدامات تکمیلی و سیاستهای ار از طریق -ار-باشند. برای مثال، بهبود در سیستم اس

 دولت است که در نیل به چنین رشدی حیاتی می باشد.

 عوامل مؤثر در رشد:

 قدرت ذاتی هندوستان  -1

منطقه اصلی کشاورزی  اقلیمی در دنیاو  15 ،ین کشاورزی از نظر وسعت در دنیادومین سرزمهندوستان دارای 

بررسی برای بیشتر  و تحقیق، نوع خاک دنیاست . این چند گانگی فرصت الزم برای پرورش 60نوع خاک از  46

نه های غذایی از طریق کسب خود کفایی در تولید داسنتها در فرهنگ وارزشها، استفاده از  جاهای دنیا میدهد...

 انقالب سبز به تمام دنیا نشان داده شده است.

 (SRRبهبود نرخ جایگزینی بذر ) -2

است نرخ جایگزینی بذر  %100در زمانیکه جایگزینی بذر در بین هایبرید هایی مثل پنبه ،آفتابگردان ،باجرا وجووار 

ر برخی محصوالت در شکل ذیل نشان داده شده رشد در نرخ جایگزینی بذر دکمتر از حد انتظار است .    OPVدر 

صنعت وسیستم توسعه عمومی می بایست سیستم جایگزینی بذر  برای نیل به رشد آینده(. 2است )شکل شماره 

 بهبود ببخشد. ،بستگی به نوع محصول ،درصد 17 درصد به 2را از سطح کنونی 

 



 می شود )جدول یک(.اگر تفاوتهای بین ایالتها را ببینیم، وضعیت پیچیده تر 

 جدول یک: نشان دادن نرخ جایگزینی در محصوالت و ایالتهای مختلف

 

 حبوباتنیاز اولیه بهبود نرخ جایگزینی بذر در محصوالت غذایی مثل شلتوک، گندم و 

 تکنولوژی جدید .3

متعجب شد . در اینجا  BTبذر حامل ابتدایی تکنولوژی برای بهبود تولید میباشد. دنیا از نرخ استفاده از پنبه 

تکنولوژی جدید به معنی این است که هر نوآوری در بذر که  کشاورز استقبال  می نماید به معنی کسب سود آوری 

توسط بخش خصوصی در تحقیق  یسرمایه گذاری بسیار ،سرمایه گذاری دولتی تحقیق وتوسعه به جز .میباشد

مینطور از تحقیق در مؤسسات داخلی وبین المللی یا بیوتک و پرورش صورت پذیرفته است. صنعت خصوصی ه

ط تطبیق بهتر و محصوالت حمایت نموده است. ما منتظر هایبریدهای برنج با شرای ،شخصاً و یا از طریق کنسرسیوم

 هستیم. خوببا کیفیت 

 تکمیلی( آموزشسرویسهای اضافه ) -3

سی نمی تواند انتظار داشته باشد که هر اطالعات ارائه تجربیات اقتصاد کشاورزی به کشاورزان چالش زا میباشد. ک

شود. لذا مهم است با کشاورزان ارتباط برقرار نموده و روشهای مؤثرتر وسود  BTمفیدی منجر به تأثیرات پنبه 

تکمیلی سیستم دولتی ناکارا است وفاقد ارتقاء دانش میباشد.  آموزشآورتر کاشت را به آنان یاد داد. شبکه فعلی 

یا  تکمیلی با مشارکت بخش خصوصی )یا شخصا آموزششاید بهترین روش پیشبرد اهداف این است که یک مدل 

همکاری در  از طریق همکاری با دیگر مؤسسات( است. برخی شرکتها از قبل توافق با دولتهای محلی را برا ی

 تکمیلی امضاء کرده اند. این باید در کل کشور اجرا شود. آموزشخصوص 



 افزایش اندازه بازار بذر صیفی جات  -4

تغییر در سبک زندگی وعادتهای جمعیت هندوستان ایجاد که منجر به مصرف بیشتر میوه وصیفی  ،با افزایش درآمد

 منجر بهاضافه میشود و این  به دلیل افزایش تقاضای حاصل از افزایش درآمد کشت جات میشود. تولید ومنطقه

باعث افزایش بیشتر میشود سطح بازار دانه های GMموارد  افزایش تقاضا برای بذر صیفی جات هایبرید میشود.

 کرور میباشد در سه چهار سال آینده دوبرابر خواهد شد. 900صیفی جات که در سطح 

 

  FRو  PPVأثیر قانون ت -5

بخصوص  OPد، مشارکت بخش خصوصی در تحقیق و توسعه نموایجاد  FRو  PPVبا محافظتی که تحت قانون 

در برنج و گندم افزایش یافت. این همینطور باعث مهیا نمودن مشارکت در تولید و تأمین بذر بهبود یافته توسط 

بخش خصوصی شده است. واریته های جدید به همراه آموزش تکمیلی مناسب تأثیرات مهمی در رشد صنعت بذر 

 افزایش نرخ جایگزینی بذر خواهد داشت. به دلیل

 توسعه جغرافیایی -6

شرکتهای بذر فرصتها را در بازارهای صادراتی کشورهای آسیایی مثل بنگالدش، پاکستان، سری النکا، میانمار، 

 اندونزی و مالزی و کشورهای افریقایی مثل تانزانیا، غنا، اتیوپی، نیجریه، سودان و کنیا جستجو می نمایند. عرضه

سیاری را ب محدود بذور هایبرید در این کشورها و احتمال زیاد تطبیق جرموپالسم محصوالت هندی فرصتهای

برای بازیگران بذر هندوستان مهیا می کند. با حداقل افزایش هزینه تحقیق و توسعه، توسعه تجاری در این کشورها 

و گسترش محصوالت غذایی فریقا برای تولید کرور در شرق ا 11300شرکت هندی  80قابل تحقق می باشد. بیش از 

سرمایه گذاری کرده اند. این شرکتها به دنبال بذور بهتر از هندوستان هستند. ولی قبل از رفتن به سرزمینهای 

 بیگانه، ما باید بذر را به مناطق داخل کشور مثل ایالتهای شمال شرقی که صنعت بذر وجود خارجی ندارد ببریم.

 دولت تهای حمایتیسیاس -7

تگذاران از تکنولوژی جدید سمیالدی به دلیل حمایتهای سیاسی، مردمی و پشتیبانی سیا 60انقالب سبز در دهه 

امکان پذیر شد. در حال حاضر کشور مجددأ به حمایت از تمام ارکان جامعه، بخصوص سیاستهای حمایتی از 

 بخشهای ذیل نیاز دارد:

o سعه، تولید بذر و توزیع آنمهیا ساختن محیط برای تشویق تحقیق و تو 

o  توصیه های حمایتی بازیگران صنعت بذر از محصوالت غذاییGM  

o ( کمیته تنظیم مقررات بیو تکنولوژی هندوستانBRAI.سریعأ فعال شود ) 



o پروسه معرفی )دورزدن( کارایی و جلوگیری از اغماض رات می بایست در عین داشتنسیستم تنظیم مقر ،

 بذر کند نشود.

o  سیستم شفاف آزمایش، آزاد سازی و مانیتورینگ محصوالتGM 

o  ،با نرخ پایین، معافیت گمرکی تجهیزات وارداتی برای تحقیق  تسهیالتمشوقهای مالی نظیر معافیت مالیاتی

 و توسعه و فرآوری بذر

 ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری -8

 IPOاین اواخر صنعت بذر برای سرمایه گذاران خیلی جذاب شده است. سرمایه گذاران با اشتیاق به دنبال سیستم 

(Initial  Public Offering  )صنعت بذر هستند. با عنایت به اینکه دولت  به معنی عرضه اولیه سهام یک شرکت

خارجی( در بخشهای منتخب کشاورزی شامل سرمایه گذاری مستقیم  Foreign Direct Investment) FDIاجازه 

خصوصی را داده، ورود سرمایه باعث مهیا شدن توسعه ساختار که مورد نیاز رشد سهامی تولید بذرو شرکتهای 

. موارد فوق می بایست همزمان به کار برده شوند تا به هدف خواهد شد سریعتر صنعت بذر هنوستان می شود

گرا/کارآفرینان که در حال حاضر صنعت بذر هندوستان را حرفه جوانان  ستان امنتعیین شده نائل آید. آینده در د

 مدیریت می کنند است.

 موسسه بذر در هندوستان

برنامه بذر هندوستان شامل مشارکت دولتهای مرکزی و ایالتی ، کنسول کشاورزی هندوستان، دانشگاههای ایالتی، 

ی باشند. بخش بذر هندوستان شامل دو سطح بخش عمومی، بخش تعاونی و موسسات بخش خصوصی م

موسسه ایالتی بذر  15(، SFCI(، موسسه مزارع ایالتی هندوستان )NSCبذر ) موسسات ملی از قبیل موسسه ملی

(SSCs)  آژانس ایالتی صدور  22شرکت مهم بذر می باشند. برای کنترل کیفیت و صدور مجوز،  100و در حدود

( وجود دارد. بخش خصوصی نقش مهمی را در تولید SSTLsآزمایشگاه ایالتی تست بذر ) 104( و SSCAمجوز بذر )

هر چند بخش سازمان یافته بذر به خصوص برای بخش غالت غذایی هنوز توسط  و توزیع بذر شروع کرده است.

 بخش دولتی تسلط دارد.

 (NSCموسسه ملی بذر )

برای تولید و  ،در کشور سالمدف توسعه صنعت بذر تحت قانون شرکتها با ه 1963موسسه ملی بذر در سال 

توزیع بذر با کیفیت باال بین کشاورزان تشکیل شد. این شرکت تولید بذر پرورشی در مزارع خود و خرید بذر 

را از طریق عقد قرارداد  بنیادینپرورشی دانشگاههای کشاورزی را دنبال می کند. بذور لیبل دار، گواهی شده و 

گاههای ایالتی کشاورزی، موسسات ایالتی بذر و موسسه ایالتی کشاورزی هندوستان تأمین می کشت، از: دانش

 نماید.



 موسسه مزارع ایالتی هندوستان

مزرعه تحت مدیریت موسسه مزارع ایالتی هندوستان در قسمتهای مختلف کشور با مساحت  12در حال حاضر 

 برنامه اصلی فعالیتهای موسسه به قرار ذیل می باشد: هکتار فعالیت می نمایند. 36141

a)  و پرورش دهنده غالت، حبوبات، دانه های روغنی، کنف و محصوالت صیفی بنیادینتولید بذرهای 

b) گواهی شده برای موسسات ایالتی بذر و آژانس های دیگر تولید بذر 

c)  از ورود به بازارتولید بذر نگهداری شده مربوط به واریته های شناسایی شده ولی پیش 

d) تولید تجاری محصوالت زراعی و باغی 

e) تولید و توزیع مواد کاشت باغبانی علمی سطح باال و محصوالت زراعی 

با توجه به مشکالت زیست محیطی و نیاز به بهره برداری از زمینهای غیر قابل استفاده، کاشت محصوالت برای 

همینطور باغهای تولید میوه عالی در ده واحد خود برای سوخت و علوفه توسط موسسه انجام شده است. موسسه 

 رفع نیاز بذر میوه های مختلف ایجاد نموده است.

برای زمینه سازی تولید بذور با کیفیت باال، موسسه در زمینه توسعه مزرعه و آبیاری سرمایه گذاری  

 نموده است.

 صنایع خصوصی

شرکت در نوسان  500تا  200ندارد. محاسبات بین تعداد محاسبه دقیقی از تعداد شرکتهای خصوصی بذر وجود 

شرکتهای خصوصی بذر در زمینه اندازه، ظرفیت تحقیق و نوع محصوالت متفاوت هستند. تحقیقات پرورش  است.

 گیاه در شرکتهای بزرگتر وجود دارد.

ش خصوصی در هم آمیخته برخالف بخش دولتی که تحقیق از تولید بذر و بازاریابی جدا است، این فعالیتها در بخ

است. تفاوت مهم دیگر در نوع محصول است. بخش خصوصی بیشتر روی بذر هایبرید تمرکز می کند. در نتیجه 

 .ندتهسمحصول گندم و جو غیر مهم  به جز فروشنده واریته ها و هایبریدهای دولتی، بخشهای

ورگوم، دانه های روغنی )به از طرف دیگر بخش خصوصی بازیگر اصلی بازار هایبرید صیفی جات، س 

: گیاهی در افریقا و جنوب شرق آسیا که برای دانه و Pearl Milletت )نبه و پرل میلپطور مثال آفتابگردان(، ذرت 

در زمینه مالکیت، شرکتهای خصوصی به صورت کامل در اختیار افراد هستند و در بورس . است برگش می کارند(

سهامشان عرضه نشده، هر چند برخی شرکتهای بزرگ سهام را به شرکتهای خارجی خارجی بذر فروخته اند. 

ر بازار د ،شرکتهای خارجی از طریق خرید سهام شرکتهای هندی، همکاری فنی و یا مالکیت شرکتهای تابعه خود

 هند حضور دارند. 



 این شرکتهای بذر چه در بخش دولتی چه بخش خصوصی، منابع تولید بذر شرکتهای تولیدی تحت قرارداد هستند.

بنیادی که برای تولید تجاری بذر استفاده می شوند تامین می شوند. صنعت بذر یکی از اولین کارندگان با بذرهای 

برای محصوالت غالت برنج و گندم، منبع اصلی بذور صنعت بذر دولتی یا . مثالهای کاشت قراردادی در هند است

خصوصی نیست بلکه خود کشاورزان هستند. هر چند برای موسسات بزرگ، فروش واریته های دولتی و هایبرید 

   درصد این محصوالت را تامین می نماید.  90ها فعالیت اصلیشان نیست، بلکه محصوالت قبلی نزدیک به 

رخی موارد یک کشاورز عمده و یا گروهی از کشاورزان تخصصشان کاشت بذور و فروش آنان به در ب

در مورد سورگوم، ذرت و آفتابگردان، مقداری از بذر که توسط بخش تجاری صنعت بذر همسایگانشان می باشد. 

 می باشد. %43الی  %25تامین می شود بین 

احتماال نصف بود،  1990این اندازه در اوایل دهه  زده می شود  ولی ر تخمینارزش بازار بذر حدود یک میلیارد دال

درصد  70تا  60تخمین سهم بخش خصوصی از  در نتیجه در یک دهه اخیر این صنعت رشد سریعی داشته است.

می باشد، البته چون بخش خصوصی هایبریدهای با ارزش باال را می فروشد، سهم آنها در ارزش از سهم آنها در 

  تعداد بیشتر به نظر می رسد. 

 


