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 منظمة االغذية و الزراعة 
 

 منظمة االغذية العالمية التابعة لالمم المتحدة 
والخاص تشير  توقعات االنتاج العالمى 

للحبوب أن تكون مرضية بشكل هام  فمن 
المتوقع زيادة االنتاج العالمى من الحبوب 

و مع .  طنا ٢٠٨٢لتصبح %  ٤،٣بنسبة 
ذلك فإن عدد من الدول سيكون فى ماساة 
نتيجة الخسائر فى المحاصيل وإنخفاض 

االنتاجية خاصة فى مناطق الجنوب 
األفريقى  سيظل االنتاج العالمى من الذرة 
بنفس نسبة العام الماضى وهناك توقعات 
إيجابية لدول شرق أفريقيا سوف تتخطى  

 . إلنتاجية  المعدالت السابقة 

وسوف يزيد إنتاج الذرة فى أفريقيا الجنوبية 
نظرا لزيادة المساحة  وزيادة الطلب خاصة 

ألنتاج اإليثانول الحيوى فى الواليات 
و ستكون اعلى إنتاجية : المتحدة االمريكية 

للقمح فى المكسيك من حيث سبب العوامل 
الحيوية غير الوراثية لفقدان العديد من 

وة الحيوانية فى اإلنتاج  الزراعى و الثر
 بوليفيا 

لقراءة تقرير منظمة االغذية و الزراعة 
 يمكننا االطالع على موقع 
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   جديد يؤآد منافع مبيدات األفات تقرير

 قام بها أشار تقرير يعتمد  على دراسة
الباحثون فى جامعة جرينوتش فى المملكة 
المتحدة ان عدد آبيلر من المنافع يعدد من 
استخدام مبيدات األفات وهى وجهة نظر 

 . تخالف العديد من األبحاث الحديثة 
فى هذة الدراسة قدم جيرىآوبر و هانز 

دوبون دالئل على ان مبيدات األفات سوف 
تحسين مستوى تستمر االداه األآثر فاعلية ل

من بين . المعيشة للناس على مستوى العالم 
العديد من المنافع التى اشار اليها التقرير 

 هناك 
آمثل لتحسين إنتاجية " المنفعة االولوية"

 .المحاصيل و خواص حيوانات المزرعة 
مثل تحسين الخواص " و المنفعة الثانوية "

ثم ؟أوضح الباحثون إلى . الغذائية و الجودة 
همية االقتصادية و الدينية و االجتماعية األ

لقرأة تفاصيل . للمنفعة األولوية و الثانوية 
 .هذا التقرير يمكن اإلطالع على الموقع 

 
 
 

 افريقيا
 

وزارة اإلقتصاد لدول جنوب أفريقيا 
 يوافقون على خطة التكنولوجيا الحيوية 

  وزارة األقتصاد لدول غرب توصل
عى إلى  إتفاق  يس ECOWSأفريقيا

استخدام التكنولوجيا الحيوية لزيادة انتاجية 
جاء ذلك خالل اإلجتماع . الغذاء فى المنطقة 

الثالث لوزراء اإلقتصاد لدول غرب أفريقيا 
و فى توصيات هذا . و الذى أقيم فى غانا 

 المشارآين أن هذه التكنولوجيا اإلجتماع أقر
سوف تحسن اإلنتاجية وسوف نساعد 

الزراعين للوصول إلى إنتاجية عالية و 
آما . إدارة مستدامة  للمصادر الطبيعية 

أجمعوا على ضرورة األخذ فى األعتبار 
أجراءات السالمة على المستوى القومى و 
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األقليمى قبل البدء فى تطبيق هذة 
 . التكنولوجيا 

لك سوف يكون هناك تصور للحصول وبذ
و . على منافع تطبيقيات التكنولوجيا الحيوية 

هو ما يتطلب بالضرورة مساعدة المشارآين 
و مجهودات مشارآة من الحكومات فى 

الدول المختلفة وهذا ما صرح بة مارسيل 
نوالوزى من  مرآز غرب ووسط أفريقيا 

لالبحاث الزراعية و التطوير  وهى المظلة 
ظمة و المشارآة فى األبحاث الزراعية المن

 .فى غرب ووسط أفريقيا 
  

 أوروبا 
 

أخذت التقارير المزارعون األوروبيون 
 BTينتفعون  من الذرة المقاومة للحشرات 

MAIZE 
يحقق المزارعون األوروبيون منافع عديدة 

من زراعة الذرةالمقاومة  للحشرات و 
 BTالمنتجة  بالتكنولوجيا الحيوية 

 من خالل زيادة الدخل  لتحسين جودة وذلك
الحبوب إضافة لمنافع البيئة و إنخفاض 

يعتبر هذا . استخدام المبيدات الحشرية 
ملخص الدراسة التى قام بها جراهام 

   االقتصادى بالمملكة PGبروآسى مدير 
 المتحدة بعنوان 

منافع أستخدام الذرة المنتجة بالتكنولوجيا "
  BT   ت الحيويةالمقاومة للحشرا

-١٩٩٨النتاج االول من عام : فى أوروبا 
٢٠٠٦  

  :النتائج االساسية لهذة الدراسة
فى مناطق زراعة الذرة التى : إنتاجية أعلى 

تصاب بثاقبات الذرة  األوروبية و ثاقبة 
سيتان الذرة فإن التاثير االساسى لزراعة 

الذرة المقاومة للحشرات و المنتجة بالطريقة 
ان متوسط المنفعة من االنتاجية التقليدية وآ

 . و أحيانا اعلى % ١٠+
 حصل ٢٠٠٦فى عام : زيادة فى الدخل 

 BTمزارعين الذرة المقاومة للحشرات 
 ١٤١ و ٦٥على دخل إضافى يتراوح بين 

يورو للهكتار و هو ما يعادل زيادة فى الربح 
+٢١ +١٢% 
 

 :جودة الحبوب أفضل  •
مة فى بعض المناطق أعطت الذرة المقاو

 تحسين فى جودة الحبوب نظرا  BTلألفات 
  لألنخفاض الشديد فى نسبة الميكوتوآسن

 . المتواجد فى الحبوب )  السموم الفطرية (
إستخدام أقل من المبيدات الحشرية  •

: 
فى حين آان يعتمد المزارعين على 

المبيدات الحشرية فى مقاومة  ثاقبات الذرة 
ولوجيا فإن إستخدام الذرة المنتجة بالتكن

الحيوية و المقاومة لهذة األفات يعطى نفعا 
بيئيا  باستخدامنا لكمية أقل من المبيدات 

 .الحشرية فى هذة الزراعات 
 
 


