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 تامین و توزیع نهاده ها پیشران جهش تولید در بخش کشاورزی

 مدرس دانشگاه–از: رحمان امامی 

 مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

تولیدات بخش کشاارریی ای   سال جاری در حالی به نام سال جهش تولید نامگذاری شده است که

امین کنناده نیایااای ااذاکی کشاور م ماوش مای شاوند ای ارلوکات ر         تعمده  به عنوان  آنجائیکه

اامیت خاص  ر رکژه ای برخوردار می باشند ر بنابر شراکط ت رکمی کشور جهش تولید در بخاش  

کشارریی ر یکربخش اای رابمته به آن می تواند نوکدبخش خودکفااکی ر خوداتکااکی در تماامی    

بارای بمایاری ای ااناکب تلادک ی ر      نقاش پیشارانی   اناد تولیدات  اذاکی باشد که در پای آن مای تو  

 تکمی ی را به دنیال داشته ر پاسخگوی ازاران فرات شغ ی در سطح کشور باشد.

برکمی پوشیده نیمت که برای جهش تولید در ار بخاش نیاای باه برخای ای ساایر کارااای  یم ر       

ده اا ی ر در کنار آن ضررری است که در بخش کشارریی آش ر خاک مناسب به عنوان  در نها

کود ، بذر ، آفت کش اای نلاتی ر ماشاین ااای کشاارریی ستوساکه مکانیزاسایون م ر اا   ناین        

اعتلارات ر سرماکه در گردش به عناوان نهااده ااای ضاررری م ماوش مای شاوند کاه در جرکاان          

موقاب در  تولیدات بخش کشارریی دارای نقش اساسی می باشند که باکد در یمان تولید تامین ر باه  

بین کشاارریان ر فکاا ن اکان عرااه تویکاب شاود.در حاال حاضار بارای یکاربخش ااای مخت ا              

             تاامین ر تویکاب    مصادر کشارریی دستگااهای اجراکی مخت   یکر نظار ریارت جهااد کشاارریی    

شند نهاده اای کشارریی برای یکربخش اای یراعت، باالانی، دام ر طیور ر شیالت ر آبزکان می با

که رظاک  اکن دستگاه اا در سال جاری که به عنوان سال جهش تولیاد مای باشاد بمایار خااص ر      

 حیاتی می باشد.

تامین نهاده اای کشارریی به عنوان موتور م رکه ر خون حیات بخشی در رگهای تولید در بخش 

برجرکاان   کشارریی م موش می شود که ارگونه تاخیر ر کا توق  در تامین ر تویکب آن به شادت 
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تولید تاثیرگذار خوااد بود. برای مثال ارگونه تاخیر در تاامین ر تویکاب کودااای کشاارریی ر کاا      

تامین خوراک دام بالفاا ه اثرات خود را در ررند تولید م صو ت یراعی ر باای ر کاا تولیادات   

تاه مدت باایار  گوشتی سفید ر قرمز نشان داده ر در اورت ادامه اکن تاخیر ر توق  اای ب ند ر کو

عرضه را متالط  ر تولیدکنندگان ، اادرکنندگان ر مصرف کنندگان را د ار کأس ، ناامیدی ر کاا  

 به نابودی می کشاند.

اخیر ب ث ررنق تولید ر در سال جاری جهش تولید در کشاور ماورد توجاه    خوشلختانه در سالهای 

د در بخش کشارریی باکد تامین ر تویکب به موقاب نهااده ااای    قرار گرفته است اما برای جهش تولی

کشارریی به عنوان کک ارلوکت اا ی ر اساسی قارار گیارد کاه خوشالختانه رکار گاذاری آن در       

سالهای گذشته با اکجاد شرکت اا ر موسمات تخصصای تاامین کنناده نهااده ااای کشاارریی در       

ت آبزکاان انجاام شاده اسات ر آنراه در اکان       یکربخش اای یراعت، باالانی ، دام ر طیاور ر شایال  

تامین نقدکنگی  یم بارای تاامین    باشراکط دارای اامیت می باشد که ای اکن شرکت اا ر موسمات 

مناساب در   نموده ر آن را در یماان حماکت به موقب نهاده اای کشارریی ای منابب داخ ی ر خارجی 

 یمت مناسب قرار داند.اختیار تولیدکنندگان خرد ر کالن بخش کشارریی با ق

کو اک باودن   در حال حاضر تولید در بخش کشاارریی کشاور باه دلیار باا  نلاودن ممااحت ر        

رسکت راحداای تولیدی به شدت نیایمند حماکت می باشند ر ککی ای حماکت ااای بمایار مها  ر    

پوشاش  ضررری تامین به موقب ر به رفور نهاده اای کشارریی با کیفیت  یم در سطح کشور برای 

تقاضای راحداای تولیدی در بخش کشارریی اسات تاا باه اکان طرکاق تماامی تولیدکننادگان در        

بخش کشارریی قادر باشند نهاده ااای موردنیاای خاود را باه ااورت ساهر ر آساان ای بایارااای         

 رف ر با قیمت مناسب ر با ترکن کیفیت ر امیشه در دسترس فراا  نماکند.مص

تولیدکنناادگان در بخااش کشااارریی ای قیماات بااا ی نهاااده اااای   در شااراکط کنااونی بماایاری ای

کشارریی می نالند اما خوشلختانه امه اکان تولیدکننادگان در قالاب ات ادکاه مرااداران، ات ادکاه       

، ات ادکه بااداران ر داها ات ادکه دکگر دارای تشکر اای مردم نهاد می باشند که اکن امار  دامداران
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با نشمت اای متکدد ر باا دساتگااها ر نهادااای اجراکای ممارول در      کک فرات مغتن  می باشد تا 

مخت ا  بارای تولیاد م صاو ت متکادد کشاارریی در       سال جهش تولید ر عالره برحر مشکالت 

، باا کیفیات ر قیمات مناساب باه      نهاده اای کشارریی در یمان مناسبیمینه تامین ر تویکب به موقب 

ریی در سراسر کشور ر حتی در درر افتاده تارکن نقاا    تفاا  رسیده تا تولیدکنندگان بخش کشار

ررستاکی با دلگرمی ر اطمینان ای تامین رتویکب به موقب نهااده ااای کشاارریی در رابطاه باا جهاش       

 تولید گام بردارند.

 پاکان                                                                            


