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ملیون طن 3.6ملیون طن العام الماضي إلى 2.7في المئة من 33توقعت وزارة الزراعة السوریة ارتفاع إنتاج البالد من القمح
بالقمح بنحو المزروعةوقدرت المساحة. األمطار الغزیرة التي شھدتھا مناطق زراعیة خالل الشھرین الماضیینھذا الموسم، بعد

تویة والصیفیة، القمح ھذا الموسم، على حساب المحاصیل الشملیون ھكتار، بعدما سمحت وزارة الزراعة بالتوسع في زراعة1.5
. القابلة للزراعة بمحصول القمحبھدف استثمار األراضي

وأوضحت. 2005ملیوناً العام 4.7، و2006ملیون طن العام 4.2من القمح بلغ نحو وتشیر األرقام الرسمیة إلى أن إنتاج البالد
دنّي خالل السنوات الماضیة ساھمت في ت، إال أن موجة الجفاف التي سادت1994الوزارة ان سوریة بدأت تصدّر القمح منذ العام 

ألف ھكتار، سیخصص القسم 200وتنفذ وزارة الريّ مشروع نھر دجلة لريّ أكثر من .اإلنتاج وتحویل البالد إلى بلد مستورد لھ
.منھا لزراعة القمحاألكبر

م الحالي، خطوات لزیادة المساحات المزروعة بالقمح خالل الموسوأكد وزیر الزراعة السوري ریاض حجاب، أن وزارتھ اتخذت
وشدد . الريّ الحدیثوعوالتركیز على زیادة اإلنتاجیة في وحدة المساحة وإدخال التقنیات الحدیثة عبر مشرلتحقیق األمن الغذائي

.ة اكبرتقاوم الظروف المناخیة وتعطي إنتاجیعلى ضرورة إعطاء األولویة للبحث العلمي في استباط أصناف جدیدة

لمرغوبةوھي تشتھر بإنتاج القمح الصلب، ذي الجودة العالیة ا. القمح الصلب والطريصنفاً من20ویوجد في سوریة نحو 
ورفعت الحكومة سعر . يتأمین القطع األجنبعالمیاً، وتحتل الحبوب المرتبة الثانیة في سلم الصادرات السوریة، بعد النفط، في

21.5لیرة إلى 20.5لیرة، ومن 21إلى ) دوالر0.42(لیرة سوریة للقمح الطري 20شراء كیلوغرام القمح من المزارعین من 
.»المؤسسة العامة للحبوب«للقمح الصلب، بھدف تشجیع الفالحین على بیع إنتاجھم إلى لیرة

وأعلنت . ألف لیرة للطن الطري16.7الصلب، وألف لیرة للطن من القمح17ویذكر أن السعر في األسواق العالمیة لم یتجاوز 
وقدرت قیمة القمح الذي ستشتریھ من . ملیون طن2.7للموسم الحالي تتجاوز ان حاجة البالد من القمح» مؤسسة الحبوب«

وقال . مركزاً 144إلى بلیون لیرة، في حین وصل عدد الفروع التي افتُتحت لشراء الموسم في المحافظات60بنحو المزارعین
، على رغم ان سعره كان 2008رفضوا بیع القمح إلى التجار عام رئیس اتحاد الفالحین السوریین حماد السعود، إن المزارعین

في 95كامالً، أو جھلكل رئیس جمعیة فالحیة یسلّم إنتا» مكافأة«ودعا الى منح . »مؤسسة الحبوب«تعرضھ اعلى من السعر الذي
.المئة منھ إلى المؤسسة
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