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ة    ة عالمي ى مواجه دعو ال او ت الف
 99UGلمرض القمح 

ظهرت ساللة جديدة من صدا  القمح اآثر 

 ايرادات القمح العالمية فتكا مما يهدد من

 الساللة فى اوغندا عام ظهرت هذه

دخلت المنطقة العربية فى اواخر 1999

. االصابة فى ايران وتم اآتشاف 2007

وتهدد هذة الساللة االن انتاج القمح فى 

 .افغانستان ، وباآستان ، الهند والصين 

وقد ناشد ممثلين من الدول التى تزرع 

القمح فى اتخاذ اجراءات وتعاون من اجل 

حماية القمح من مرض صدا الساق من 

) فاو (خالل منظمة الغذاء والزراعة 

 وفى قرار تبناة .التابعة لالمم المتحدة 

 99المؤتمر الدولى لصدا ساق القمح  

UG بالهند ، يجب على الدول التى تواجهة

هذة المشكلة والمجتمع الدولى والجهات 

المانحة والمنظمات الدولية فى زيادة 

مساعدتها من اجل مكافحة دولية للتغلب 

واشارت الفاو انة يجب . على هذا المرض 

هذا المرض على الدول التى ينتشر بها 

والدول المهددة بالعدوى ان تتخذ آافة 

االحتياطات واالجراءات التى من شانها 

التغلب على انتشار المرض وآذلك تبادل 

المعلومات فيما بينها وعمل نظام تحذير 

واشار الفاو ان اآثر .دولى لهذا المرض 

من اصناف القمح فى اسيا % 80من 

 99وافريقيا حساسة لالصابة بمرض 

UG.  

 
ان      انون االم ى ق صدق عل الى ت م

 الحيوي 
صدق مجلس الشعب المالى وهى من احدى 

دول غرب افريقيا على قانون االمان 

وقد وافق  . 2008نوفمبر 13الحيوي فى

 عضو على القانون فى حين اعترض 108

 .  عضوا 20

 

العلماء االوغانديين يبداون البحث فى      
 القطن المنتج بالتكنولوجيا الحيوية 

 
توم اريكا مدير . بدا فريق عمل بقيادة د

المعهد القومى لمصادر ابحاث المناطق 

شبة الجافة باوغندا ابحاث عن التحور 

الوراثي فى القطن من اجل استعادة انتاجية 

واعد فريق العمل قطعة ارض . القطن 

من اجل ) ما يقرب من فدان (بمساحة ايكر 

ويعد المعهد القومى . التجارب الحقلية 



لمصادر ابحاث المناطق شبة الجافة ومعهد 

وسط موبوآو باوغندا المعهدان االساسيان 

وتقوم . المهتمان بهذة التجارب الحقلية 

المنظمة القومية لالبحاث الزراعية 

بالتعاون مع برنامج االمان الحيوى بتدريب 

آبار المزارعيين على آيفية ادارة هذة 

 . التجارب 

 


