النسخة العربية من  Crop Biotech Updateاول يناير ٢٠٠٩

االزمة االقتصادية العالمية تؤثر على انتاج البطاطس فى
دول العالم النامى
تأثر انتاج البطاطس العالمى باالزمة االقتصادية العالمية وخفض االستثمارات وضعف فرص
حصول مزارعى البطاطس على قروض ائتمانية على حسب ما جاء بتقرير منظمة االغذية و
الزراعة )الفاو( التابعة لالمم المتحدة .يظھر ھذا التأثير –على حسب تقرير الفاو -نتيجة لكون
البطاطس من اھم المحاصيل الغذائية و التى تدر دخال مباشرا للمزارعين بدول العالم النامى.
تتبوء الصين حاليا قمة الدول التى تنتج البطاطس عالميا وتعد بنجالديش ،الھند و ايران من
اكبر الدول استھالكا للبطاطس.
يحذر تقرير الفاو من مغبة االزمة االقتصادية العالمية على االستثمارات فى الدول النامية ودعم
الزراعة ومساعدة صغار المزارعين فى قطاع انتاج البطاطس .على الدول النامية العمل لخفض
معوقات التجارة ودعم المزارعين اذا ما عجزت بنوك التنمية على ذلك.
ناشدت منظمة الفاو و المركز الدولى للبطاطس "علوم البطاطس فى خدمة الفقراء" على
الوقوف بجانب انتاج البطاطس فى دول العالم النامى .ناشدت الفاو بضرورة تقديم افضل
اصناف البطاطس الى المزارعين ،اصناف ذات مقاومة اقوى ضد االافات الزراعية واالمراض
و الجفاف والتغيرات المناخيةونظام زراعى يؤدى الى استدامة استخدام المصادر الطبيعية.
لقراءة التقرير بالكامل يرجى زيارة الموقع:
http://www.potato2008.org/pdf/IYPbook-en.pdf

توجو توافق على قانون االمان الحيوي
صرحت توجو – وھى احدى دول الجوار لدولة بوركينا فاسو بالقارة االفريقية -بقانون االمان
الحيوي .وقد اقرت اللجنة القومية بتوجو القانون فى  ٣٠ديسمبر  .٢٠٠٨وعتبر القطن من
اھم المحاصيل الزراعية فى توجو.

مبادرة التكنولوجيا الحيوية باثيوبيا
اعلنت منظمة بيوايرن انھا ستدعم تطوير و استخدام التكنولوجيا الحيوية فى مجال الزراعة و
الصناعة واالدارة البيئية من اجل المشاركة فى التنمية المستدامة فى اثيوبيا .اوضحت السيدة
شيوما تيفيرا منسق المشروع و االبحاث انھا ستعمل مع جامعة اديس ابابا ومركز البحوث
الزراعية االثيوبى من اجل القيام باحاث تتعلق بتطوير اصناف الذرة السكرية المقاومة للضغوط
البيئية و البيولوجية .تطرح بيوايرن ايضا اصناف كاسافا وبطاطا مقاومة للفيروسات والعمل
على ايجاد طريق ابداعية لنظام انتاج التقاوى .

