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توافس اصناف قمح جديدة مقاومة للصدأ بروز القمح بحلول
عام 0200
ردشٖ انًجبدساد انعبنًٛخ حبنٛب يٍ أخم انزغهت عهٗ انًًشض انشئٛسٗ نهمًح ْٕٔ صذأ
انسبق ٔ.لذ َبل ْزا انًًشض يٍ لجم انجبحث ٍٛثمٛبدح انفبئض ثدبئضح َٕثم نهسالو َٕسيبٌ
ثٕسنٕج يٍ خالل رشثٛخ أصُبف انمًح انًحسُخ يع خُٛبد يمبٔيخ نهصذأ ٚٔ.سجت ْزا
انًًشض خفط فٗ اَزبخٛخ انمًح انٗ ثشكم يمهكٚٔ .أرٗ ْزا انًًشض ف ٙأسثعخ
سالالد خذٚذح ٔنٓب انمذسح عهٗ انزغهت عهٗ خُٛبد يمبٔيخ نصذأ انمًح ٚ .دذ انعهًبء
يصبدس أخشٖ نهًمبٔيخ ظذ انصذأ ٔ ،حزٗ أ ٌٜخذد يصبدس َبخحخ .يصبدس رشًم
خطٕغ يمبٔيخ يُبنًشكض انذٔنٗ نزحس ٍٛانزسح ٔانمًح  ٔ،انًشكض انذٔن ٙنهجحٕس
انضساعٛخ ف ٙانًُبغك اندبفخ (اٚكبسدا) ٔ ،ثشايح رشثٛخ أخشٖ ٔٔ ،فمب نهزمبسٚش ُٚٔ ،جغٗ
عهٗ انزمبٖٔ انًمبٔيخ أٌ ركٌٕ يزبحخ ثحهٕل عبو  ، 3122لجم عشش سُٕاد يًب كبٌ
يزٕلعب

.
]

أصناف الرزة الصفساء الجديدة نموذج لألعمال الجديدة في
مالوي
رٕاخّ انًحبصٛم ف ٙانسُٕاد األخٛشح فشال كجٛشا فٗ يالٔ٘ ٔٚعع انًضاسع ٍٛأيهٓى
ا ٌٜعهٗ اثُ ٍٛيٍ أصُبف انزسح اندفبف ٔ. 334 ٔ 413لذ ٔظعذ ْزِ األصُبف
ٔخبصخ ثبنُسجخ نهًُبغك اندبفخ ٔانزشثخ انخصجخ يٍ يالٔ٘ يٍ خالل انزسح انز ٙرزحًم
اندفبف نًششٔع ) (DTMAافشٚمٛب خالل يشكض رحس ٍٛانزسح ٔانمًح (سًٛٛذ) ،

ٔٔصاسح انضساعخ ٔاأليٍ انغزائ ٙثًالٔ٘ ٔ ،يحطبد انجحٕس ثغشض رطٕٚش أصُبف
خذٚذح نًٕاكجخ انجٛئخ انًزغٛشح ٔ ،ششكبد انجزٔس  ،فعهٗ سجٛم انًثبل  ،ششكخ ثزٔس
يالٔ٘  ،ئحذٖ انششكبد انشائذح ف ٙخُٕة أفشٚمٛب ٔ ،رعشض  334 ٔ 413كًب اَزدذ
اصُبف يفزٕحخ انزهمٛح ٔ ،انز٘ ًٚكٍ اَمبرِ يٍ يٕسى ٔاحذ ال ٚضال يٍ انًًكٍ صسعٓب
ثعذ ثالثخ يٕاسى الحمخ دٌٔ أٌ ٚإثش رنك انعبئذ ٔصفبد ئٚدبثٛخ أخشٖ .رخزهف عٍ
االصُبف األخشٖ انًزبحخ ردبسٚب انزٚ ٙدت ششاؤْب ٔصسعذ خذٚذح ف ٙكم يٕسى آخش
أٔ أداء انًحبصٛم سُٛخفط .
"ئٌ انًُبخ ٚزغٛش ٚ ٔ ،زًثم فٗ رُبلص سمٕغ األيطبس ٔانطمس اًٚ ٌٜه ٙعهُٛب اسزخذاو
أصُبف انًضاسع ٍٛانز ٙرًُٕ ٔانز٘ ثذٔسِ ٚزطهت يٍ ششكبد انجزٔس ئَزبج أصُبف
خذٚذح"

