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 االمن الغذائي و مقاوماتنا الحیویة

ماجستیر امراض نبات /المھندس میثم علي البھادلي   

مع توسع ادراك االنسان وزیادة معارفة و توالي االكتشافات واالستنتاجات السریعة  بتطور وسائل 
المعلومات  بات االنسان الیوم اكثر اھتماما بكل ما یتعلق بصحتة  ھذةالبحث العلمي وسرعة انتشار 

فاصبحنا الیوم نركز علي نوع المیاه التي نستعملھا و نوع الطعام وما , ي حولة و صحة المحیط الذ
و فیتامینات و غیرھا  واصبحنا نتحسس و نتخوف كثیرا  من ان تحتوي من معادن و والیاف  

یحتوي طعامنا على مواد ضارة و خطرة  كبقایة المبیدات الكیمیاویة  و المنشطات النباتیة واكثرھا 
ھذا التخوف مبرر النة اتضح بالدلیل العملي  العلمي ان كثیر من ما یورد , الصل كیمیاویة ا

لالسواق من خضروات وفاكھة محملة ببقایة المواد الكیمیاویة وبنسب متفاوتة بعضھا قد یكون 
و السبب الرئیسي یعود الن الكثیر من مقبول واحیانا كثیرة متجاوزة المسموح دولیا بارقام مخیفة 

المستخدمة او النة مجبر على ذلك  المواد ال یدرك خطورة  انة ین للعمل الزراعي اماالممارس
, حالة مرضیة او افة حشریة تستوجب المكافحة الكیمیاویة للحد او القضاء على تلك المشكلة بسبب 

و المزارع یضطر احیانا كثیرة للمكافحة الكیمیاویة حتى قبل جني او قطف المحصول بیوم  او 
ومع .... كثیرا وھو بالمحصلة ینظر لمصلحتة باالساس و ھو حق مشروع  واال سیخسر  یومین

وما یتطلب ھذا من توفیر الغذاء الصحي  و الجید  االزدیاد الحاصل بالتعداد السكاني في العالم 
 لتغطیة الحاجیات المتزایدة من الغذاء من جھة  و تنامي حاجة االنسانواالھم بالكمیات المطلوبة 

یة و الیوم لكثیر من المنتجات الزراعیة التي تدخل في الكثیر من الصناعات كالدوائیة و الكیمیاو
فمن غیر المنطق الحد من استخدام تلك المواد الكیمیاویة النھا   ال یحصى الذيالورقیة وغیرھم 

احیانا شحة  االنتاج الزراعي من التلف  و الخسارة التي قد ینجم عنھا ىعناصر مھمة للمحافظة عل
بشكل الفت  او تسبب مجاعات في دول  بالتالي قفز اسعارھاتمن تلك المنتجات الزراعیة و 

لقد فعلوھا ,   ؟ في االنتاج الزراعي ا ودورھال نطلق العنان لتلك الكیمیاویات لمیزاتھھف.....ىاخر
( تاكل طبقة االوزن  ولسنوات طویلة وكانت الكارثة حین اكتشفوا قبل سنین قلیلة ان احد اھم اسباب

رض وسكانھا ضد االشعاعات الكونیة الخطیرة لالهللا سبحانة وتعالى  وھبھوھو الدرع الواقي الذي 
یعود بشكل رئیسي لمبید المثیل بروماید  وھو مبید لیس مھما فقط بل ) ستدمر االرض لوالھا و التي

  .استراتیجي ویدخل في صلب تحقیق االمن الغذائي 

نا ة معقدة ذات اطراف كثیرة  ان حاولاضعھا امام قارئ المقالة  لیكون امام معادلھذة المقدمة 
البدائل و االدوات قلیلة  ولكن البد من , تصحیح  او ترجیح اي طرف منھا اختل االخر وبسرعة 

النفسنا ولالجیال القادمة  اوال  ونحقق) بیتنا(نبحث عن حلول نحقق فیھ سالمة الكرة االرضیة  ان
على ان  صحي وامن و ان نحقق للمزارعین البدائل الفعالة عن تلك الكیمیاویات االساسیة  غذاء

  .تكون فعالة  فكما قلنا قبل قلیل ھي معادلة معقدة 
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.  الفعالة , الطبیعیة , نحن الیوم في شركة البركة لمستلزمات الزراعة العضویة امنا بالحلول البدیلة 
بفلسفة  مؤمنین,عتھم اھدافا سامیة وروح عمل الجسد الواحد  ھو ایمانا مشترك بین اطرافا جم

بان تطرح و تساھم بحل جزء مھم من تلك المعادلة المعقدة البركة لمستلزمات الزراعة العضویة 
السابقة  جزء لة تماس مباشر  باعادة ترمیم طبقة االوزون بایجاد البدیل الطبیعي الفعال لمبید المثیل 

للالمراض الفطریة   الفعالة طار البدیل عن الكثیر من المبیدات الكیمیاویةبروماید وفي نفس اال
الفعالة المتوفرة حالیا ؟؟ فما ھي تلك البدائل الطبیعیة , )  النیماتودا(  والفات الدیدان الثعبانیة

  .؟؟ وماھي الرؤیا المستقبلة متوسطة المدى لشركة البركة لمستلزمات الزراعة العضویة

  

بانة استخدام كائنات حیة نافعة للقضاء على كائنات ) البیولوجیة ( المكافحة الحیویة  یعرف مصطلح
تفترس نوع  فھناك من یستخدم حشرة, اخرى تسبب االمراض و الضرر بمزروعاتنا ومحاصیلنا 

, اخر من الحشرات الضارة او تنمو بداخلھا مسببة موتھا فیحقق بذلك مفھوم المكافحة البیولوجیة 
دم دائما بانة بدیل ثانوي او ضعیف او ان تاثیرة ھوم ھو لیس طرح جدید ولكن كان یصطمفھذا ال

كاستخدام الفیروسات في مكافحة انواع من حشرات  speciesمحدود جدا على انواع محددة 
ان من اھم الشروط للبدائل البیولوجیة  ان یكون بدیل ذو طیف تاثیر واسع وان ال یقل . القارضة 

لقد ركزنا في شركة البركة لمستلزمات الزراعة , البدیل الكیمیاوي ان لم یكن افضل منة كفاءة عن 
نیماكونت المبید الحیوي  Biocont-tت-العضویة على تطویر كل من المقاوم بیوكونت

Nemacont    في المركبین ) المادة الفعالة  ( على انتقاء السالالت الفعالة للفطرین الحیویین
ویرادائھم من جوانب عدیدة لنضمن قدرة المبیدین الحیوین السابقین من العمل بكفاءة السابقین  وتط

رف ظعالیة في ضروف بیئیة متباینة محافظا على تفوقة على كثیر من البدائل الكیمیاویة عند تغیر 
  .بیئي او مناخي واحد

    t-Biocont –ت - المبید الحیوي بیوكونت

ن بدیال عن استخدام غاز مثیل بروماید  ضد الفطریات الممرضة تم انتاج ھذا المبید الحیوي لیكو
وبدیل  التي تصیب الجذور بشكل رئیسي soil borne pathogenic fungi في التربة الزراعیة 

تصیب االجزاء  عن المبیدات الكیمیاویة المستخدمة ضد نفس الفطریات المرضیة السابقة واخرى
  ).الخضریة ( الھوائیة 

 Trichodermaالمادة الفعالة في ھذا المنتوج ھو الفطر الحیوي ترایكودیرما ھرزیانم 
harzianum  
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حسب فعالیتھا  وقدرتھا على النمو و التكاثر في   تصنفسالالت كثیرة عالمیامن ھذا الفطر  ھنالك
ریات المرضیة من ممیزات الساللة التي ننتجھا قدراتة العالیة على الفتك بالفط بیئات متباینة ولكن

  بشكل مختصر بعدة طرق منھا ولیس للحصر ھامن بني جنس

  التطفل المباشر على النموات والتراكیب المختلفة  للفطریات المرضیة 
  افراز االنزیمات المحللة لجدران الخارجي لتلك الفطریات المرضیة ومن ثم التطفل علیھا 
 جذور وھي احد مصادر غذاء تلك منافستھا على االفرازات الطبیعیة التي تنضح من ال

 الفطریات في التربة
   لملى المكان حیث یضاف الفطر الحیوي بجرعات عالیة ومن ثم یبداء ھو یالتكاثر منافستھا

 التلقائي لینافس الفطریات المرضیة االخرى  

  NEMACONTالمبید الحیوي نیماكونت 

جي فعال بدال عن غاز المثیل بروماید حین بیولوھو االخر لیكون بدیل  يج ھذا المبید الحیوتلقد ان
وكذلك بدیال بیولوجیا عن المبیدات النیماتودیة ) النیماتودا (یستخدم للقضاء على الدیدان الثعبانیة 

  .الكیمیاویة 

المادة الفعالة في ھذا المنتوج البیولوجي ھو الفطر الحیوي فاسیلومایسس 
الفطر الحیوي النافع  البد من فھم  ام الیة عمل ھذوحتى نفھ  Paecilomyces  lilacinusلیالسینس

  .في التربة وكیف یؤثر ھذا الفطر بشكل مبسط جزء من دورة حیاة النیماتودا

ومحاطة بافرازات ھالمیة حول تلك التجمعات   تجمعاتعادة تضع انثى النیماتودا  بیضھا بشكل 
ار البیض بشكل رئیسي من مادة و كذلك یتكون جد, لتحمیھم من الظروف البیئیة لحین الفقس 

تلك  االنثىوحین تضع , الكایتن وھو كذلك احد مكونات الجدار الخارجي للدیدان  الثعبانیة البالغة 
تبدا بالنمو وتمر باطوار نمو عدیدة حتى یكتمل نموھا ثم , البیوض و المقدرة باالالف  في كل تجمع 

ن ثعبانیة بالغة تھاجم الجذور بشكل رئیسي تتغذى وتبدا بدورتھا كدیدا. تشق طریقھا خارج القشرة 
علیھا مسببة العقد الكثیرة على تلك الجذور والتي في المحصلة تضعف النباتات و تقلل من ایرادات 

.  ذة االفة دورات عدیدة بنفس الموسم الزراعي ھالحاصالت الزراعیة ثم تھلك النباتات اخیرا و ل
  لفعالة؟؟فاین دور المبید الحیوي ومادتة ا

ھذا الفطر بالنمو  مكونا ما ) سبورات(ضاف المبید الحیوي نیماكونت للتربة تبداء ابواغ حین ی
یسمى الخیوط الفطریة التي تنجذب وبقوة نحوا غذائھا الرئیسي اال وھو المادة الھالمیة حول البیض 

الكایتنیز  لیحللل حول القشرة مفرزا انزیم وحیث یمد شبكتة داخل تجمعات البیض و قشرة البیض 
ة روف البیئیظلتتعرض بعد ذلك اطوار النمو المختلفة لتلك الدیدان لل طبقة الكایتین في القشرة  

و لكن ھل , ھالكھا قبل البلوغ و بذلك نكسر دورة نمو تلك االفة الخارجیة قبل اوانھا مما یسبب 
المرحلة بمھاجمة االطوار البالغة من ننتھي ھنا ؟؟ كال الن الفطر النافع یبدا بنفس الوتیرة وبنفس 
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تین فیھا  فحین یحقق االصابة بھا تخمل و یقل باالساس طبقة الكای فاتلك الدیدان الثعبانیة مستھد
نشاط تلك االفة بسرعة حتى یجھز علیھا ثم یشق طریقة خارج جسم فریستة السابقة بحثا عن اصابة 

  جدیدة

ات شبیھة  قدرتة السریعة على اضعاف اثر الجیل النشط حین یستخدم منتوجنا قیاسا بمنتوج یالحظ
البالغ  االول و الثاني اسرع من مثیالتة و ھو ماینعكس بسرعة عالیة على صحة النبات و نظافة 

   وكبر حجم المجموع الجذري   

   ین السابقینومن الممیزات االخرى للمنتوج

 مواد اساسیة یستفید منة كبدیل غذائي تحلیل المواد العضویة في التربة لقدرتة على تحلیلھم ل
 عند قضائة على الفطریات المرضیة في التربة 

  ھو االفرازات الطبیعیة  احدھمتحفیز نمو النباتات بشكل ملموس وواضح بسببین رئیسیین
 التي ینتجھم  وھي محفزة لنمو النباتات 

  لنباتات كاسمدة طبیعیة  وجعلھا اسھل استخداما من قبل ا ةتحلیل المواد العضویة في التربو
وكسر بعض االواصر الكیمیاویة  بین حبیبات التربة  وبعض المعادن الغذائیة التي یستفید 

 منھا النباتات
 مركب امن بالمطلق للبیئة  و ھو یمثل العودة للطبیعة  والنیماكونت ت-ان المنتوج بیوكونت

في العدید من الدول  ومن  وھو منتوج اثبت كفائة عالیة في مقاومة االمراض الفطریة, 
 .ا بعد اعتماد وتسجیل المنتوج فیھارضمنھا المملكة العربیة السعودیة  اخی

 اي بقایا ضارة لصحة المستھلك و لیس لة فترة انتظار بین استخدام  ال یترك المبید الحیوي
 ة الزراعی الكیمیاویة المبید و قطف او جني الحاصالت الزراعیة على العكس من المبیدات

  تدخل استخدام ھذة المبیدات البیولوجیة ضمن مفھوم الزراعة العضویة و التي تعطي
  لمنتجیھا افضلیة تنافسیة من حیث السعر ورغبات الزبائن

نحن في شركة البركة لمستلزمات الزراعة العضویة مستمرون بتطویر البدائل الطبیعیة للمبیدات  
علیة في ھذة  عاملونالدرجة االولى  وھو ما نحن الكیمیاویة  على ان تكون باالساس فعالة ب

المرحلة متوسطة المدى من تطویر منتج بیولوجي لمكافحة امراض فطریة اخرى كالبیاض الزغبي 
  وبض االفات الحشریة  و البیاض الدقیقي

وسیكون لنا في المدى المتوسط طرح المخصبات النباتیة الطبیعیة و المكمالت الغذائیة الطبیعیة 
فعالة لالنتاج الحیواني  لتكتمل بذلك سلة منتجات البركة الطبیعیة خدمة للطبیعة النظیفة و االمنة وال

  لنا والجیالنا
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ینرئیس استشاری/ لبركة لمستلزمات الزراعة العضویة شركة ا  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


