
 الخبراء يضعون النقط على الحروف بخصوص سبل الحصول على محاصيل و مداخيل أفضل للمزارعين

 

 أول منتدى تحت عنوان : أرض واحدة، صحة التربة و الجذور

 

حدث جديد سنوي لمناقشة أهمية صحة التربة و الجذورمن أجل األمن الغذائي، دعم سبل العيش، مواجهة آثار تغير المناخ 

انطالقة جماعة للتواصل بشأن األعمال المتعلقة بالجذور و التربةيمثل   

 
شخص لمناقشة كيفية فتح  800انعقد المنتدى األول لصحة التربة و الجذور في األول من مارس. عرف حضور أزيد من 

الزراعة والمنظمات الدولية ضم المنتدى خبراء من إمكانية تحسين صحة التربة والجذور للمساعدة في تغيير النظم الغذائية. 

والمنظمات غير الحكومية واألوساط األكاديمية والقطاعين العام والخاص. دعوا معا للعمل الجماعي في العلوم و التكنولوجيا 

 الذي  يستهدف المراحل األولى من نمو النبات

األراضي الصالحة للزراعة في العالم. ومع  ٪ من60كان التركيز الرئيسي هذا العام على القارة اإلفريقية ، التي تضم حوالي 

الشرق األوسط وأفريقيا جنوب الصحراء   ،المغرب العربي ذلك ، فقد أتاحت ورش العمل الموازية التي تركزت على تركيا،

لد وجنوب إفريقيا إلجراء مناقشات مخصصة باللغات اإلقليمية. كان المتحدثون الرئيسيون في الجلسة العامة هم إريك فيروا

)الرئيس التنفيذي لمجموعة سينجينطا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة سينجينطا للزراعة المستدامة( والدكتورة أسمهان الوافي 

 )رئيسة العلماء في منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة(

صحية ، يمكنكم الحصول على أكد إريك فيروالد أن "كل شيء يبدأ بالتربة. إنها أساس ممارسات الزراعة اإلنتاجية ـ مع تربة 

نباتات صحية وأشخاص أصحاء وأرض سليمة.  بالعمل على صحة التربة من خالل ممارسات الزراعة المتجددة ، فإننا نعمل 

على مواجهة آثار التغير المناخي، فقدان التنوع البيولوجي واألمن الغذائي ، فضالً عن تحسين سبل عيش المزارعين. يساعد 

دة، صحة التربة و الجذور المجتمع الدولي للمضي معا نحو تحقيق ذلكمنتدى أرض واح " 



% من غذائنا. توفر التربة 95أشارت الدكتور إسمهان الوافي إلى أن األراضي الصحية  هي أساس الزراعة، نظرا لتوفيرها 

المياه و ترشيحها و كذا تحسين  أيضا الوقود و األلياف و المنتجات الطبية كما تلعب دورا رئيسيا في دورة الكربون، تخزين

 القدرة على الصمود في وجه الفيضانات و الجفاف

 
في حديثه في الجلسة االفتتاحية ، أشار مايكل ميسيكو ، مدير الزراعة في إفريقيا للحفاظ على الطبيعة ، إلى أن "تغير المناخ ال 

"اينفصل عن حياة تربتنا وصحتها والجذور التي يجب أن تزدهر بداخله  

أكد الدكتور عبد الفتاح دابابات )عالم أول ، ممثل تركيا ، سيميت( على أهمية العمل على الرفع من  الوعي ، أن "المزارعين ال 

يدركون أساًسا أن التربة / الجذور  يمكن أن تمثل مشكلة. معظمهم ليسوا على دراية بأمراض تعفن الجذور وقضايا صحة 

على محصولهم. هذا هو السبب في أن مصطلح "العدو الخفي"  الذي ينطبق تماماعلى هذه التربة في حقولهم ، مما يؤثر 

 المعاينة. لذلك ، ال يتم تطبيق إدارة صحة الجذور والتربة ويتم قبول خسائر الغلة هذه ببساطة

ضافة إلى رفاهية كما أكد المتحدثون على الصلة بين التربة وصحة الجذور واإلنتاجية االقتصادية على المدى البعيد إ

المجتمعات.  وشملت النقاط األخرى التي أثيرت تقنيات قياس صحة التربة ودورها في تمكين المزارعين والعلماء في اتخاذ 

قرارات مستنيرة. كما تم التأكيد على أهمية تمكين أصحاب الحيازات الصغيرة وتمكين الوصول إلى التقنيات الحديثة وكذلك 

لقطاعين العام والخاص في تحقيق ذلكأهمية التعاون بين ا  

المتحدثون في الجلسة االفتتاحية هم الدكتور مايكل ميسيكو )مدير الزراعة في إفريقيا ،( ، وماندال نكومو )المدير اإلداري 

جامعة  لجنوب إفريقيا ، صوليداريداد( ، والبروفيسور ريتشارد سيكورا )الرئيس السابق لعلم أمراض التربة والنظم البيئية ،

بون( وستيف ماوند )رئيس حماية المحاصيل واستدامة البحث و التطوير ، سينجينطا(. أدار الجلسة ريدي التهابي )عضوة في 

 هيئة الصحفيين العالمية التابعة لألمم المتحدة ، مؤلفة ومذيعة حائزة على  عدة جوائز(



 
بابات )أول العلماء ،  ممثل تركيا ، سيميت( ، ديبيسي أربا )المدير المتحدثون في الجلسة الختامية هم الدكتور عبد الفتاح أ.دا

اإلداري ، منتدى الثورة الخضراء األفريقية( ، يامي أكينباميجو )المدير التنفيذي ، منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا( ، 

ذورإفريقيا الشرق األوسط ، سينجينطا(. أزارياه صوي )رئيس الرابطة األفريقية لتجارة البذور( ولوك هنري )رئيس معالجة الب

 أدارت الجلسة نيفا صادق أوغلو نوفاكي )مسؤولة استدامة األعمال في سينجينطا(

 
" ( الحلول الممكنة ألمراض التربة 2( أمراض التربة وأهمية النظام الجذري الصحي، 1تناولت الجلسات الموازية المختلفة 

( األمراض التي تنتقل عن طريق التربة وأهمية وجود مجموع جذري سليم وصحي 3من أجل حماية و تحسين صحة الجذور، 

( التقنيات الحديثة لعدم استخدام الحراثة و عالج البذور من أجل صحة 4جمهورية مصر العربية ـ منطقة الشرق األوسط، 



المزارعين أصحاب الحيازات الصغرى لتحسين دعم  (6( حالة الضغط الذي تشكله آفة النيماتود بالتربة و 5التربة و الجذور، 

 صحة التربة و خصوبتها و كذا إمكانية مشاركة القطاعين الخاص والعام

  يشمل التأثير السلبي ألنظمة الحراثة التقليدية تآكل التربة وانبعاثات الكربون. لذلك تم تحليل أهمية تقنيات عدم الحراثة

 

 تم تنظيم الحدث من قبل
Agventure, Association for Strengthening Agricultural Research in Eastern and Central Africa (ASARECA), African Seed Trade 

Association (AFSTA), Forum for Agricultural Research in Africa (FARA), International Maize and Wheat Improvement Center 

(CIMMYT), Rizobacter, Seed Co Limited, Syngenta Seedcare, the Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture,  Solidaridad 

and The Nature Conservancy (TNC).   https://soilroothealth.com/ 

 للمزيد من المعلومات، المرجو االتصال ب

neva.sadikoglu-novaky@syngenta.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ور والتربة مهمةالصحة تحت األقدام: لماذا تعتبر الجذ  

 

٪ من الطعام الذي نأكله ينمو في األرض. ومع ذلك ، فإن أكثر من ثلث تربة العالم  في حالة متدهورة ؛ وبدون 95حوالي 

. يقلل تآكل التربة من المياه والمغذيات 2050٪ بحلول عام 90اتخاذ إجرا ء ات سريعة ، يمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 

للنباتات. تتيح الجذور الصحية االستخدام األفضل للعناصر الغذائية والمياه. إنها تساعد في إنتاج ومساحة الجذر المتاحة 

المزيد من البراعم واألوراق من كل بذرة ، مما يمّكن المزارعين من إنتاج المزيد من الغذاء والتربة من التقاط المزيد من 

التربة. تساعد صحة التربة والجذور في التخفيف من تغير المناخ. الكربون. تساعد الجذور الصحية أيًضا في معالجة تآكل 

يوجد بالفعل المزيد من الكربون في التربة أكثر منه في الغالف الجوي وكل الحياة النباتية . تشير الدراسات إلى وجود 

ر طن في الحياة النباتية مليا 560مليار طن في الغالف الجوي و  800مليار طن من الكربون في التربة ، مقارنة بـ  2500

والحيوانية. يمكن للتربة الصحية تخزين المزيد. النباتات الصحية ذات الجذور الجيدة تلتقط المزيد من الكربون من الغالف 

 الجوي

 

https://soilroothealth.com/
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