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 الخبز  إنتاجم البطاطا يف  استخدامخاطر  مصر: 

 عبد التواب برکات 

سوق تجارة   ��  و�حھالعاملية  القمح  أسعار  ��  سبوق  امل�سبب االرتفاع غ��  �� العالم  دولة  عا�ي مصر أك�� من أي  �ُ 

وما   ،ما زالت مستمرةو   ،2022ر/شباط  ف��اي  24وال�ي بدأت ��    ،ا�حرب الروسية ع�� أوكرانيا  �عدا�حبوب الدولية  

��ا أك�� مستورد للقمح �� العالم أل  ،ة للدولة وموارد النقد األجن�يع�� املوازنة العاممن ضغوط  فرضتھ ع�� مصر  

 م��ا من الدولت�ن املتحار�ت�ن. % 90يأ�ي  2021العام مليون طن ��  13بمعدل وصل إ�� 

، عن اتجاه الوزارة كشف وز�ر التمو�ن والتجارة الداخلية املصري ع�� املصيل��وللتغلب ع�� أزمة است��اد القمح، 

القمح إل  �� خليط مع دقيق  البطاطا ا�حلوة  البلدي املدعم، ضمن خطط ا�ح�ومة   نتاجالستخدام  رغيف ا�خ�� 

 .�حرب الروسية ع�� أوكرانيالتقليل است��اد القمح الذي تأثر بتداعيات ا

وك�� ا�حديث حول الفكرة ا�جديدة ب�ن مؤ�د ومعارض وساخر �� ال��امج ا�حوار�ة ومواقع التواصل االجتما��. و�ان 

إم�انية تطبيق   أك�� من احتمال  البطاطا  ا�حتوي ع��  ا�خ��  املواطن املصري لطعم  ال��ك�� ع�� مدى استساغة 

 .ية �� حل أزمة القمح بمصرقتصادالفنية، ونجاع��ا من ناحية ا�جدوى االالفكرة ابتداًء من الناحية 

عاما    20، يقول إنھ أم�ىى  باحث من علماء مركز البحوث الزراعية املشهود لهم بالكفاءة والتم��وراء هذه الفكرة  

اس  �� البحثية  حياتھ  اإل من  غز�رة  البطاطا  من  جديدة  أصناف  النشو�ات    نتاجتنباط  من  عال  محتوى  وذات 

حسب للباحث املتخصص �� زراعة  ومنخفضة السكر�ات لت�ون مناسبة لصناعة ا�خ�� البلدي املدعم. وهذا نجاح يُ 

 .السالالت النباتية من خالل الت�ج�ن ب�ن األصناف واالنتخاب الورا�ي �نتاج ا�خضراوات و 

ح فكرة التوصل إ�� بديل لدقيق القمح لالكتفاء الذا�ي ووقف است��اد القمح الذي �ستن�ف موارد املوازنة إن نجا

املصدرة،  الدول  من  السيا�ىي  لالب��از  ويعرضها  للدولة  السيا�ىي  القرار  و�رهن  األجن�ي  النقد  من  للدولة  العامة 

ة ت�لف أضعاف ت�لفة القمح �� العالج، هو حلم و�ج��ها ع�� شراء أنواع رديئة من القمح تحتوي ع�� سموم ممرض

القيمة  حيث  من  القمح  دقيق  مع  ومتطابقا  مستساغا  ي�ون  أن  يتطلب  البديل  لكن  مصري.  مواطن  �ل  ينشده 
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البديل إ�� دقيق القمح    إضافة، يجب أن ت�ون عملية  هوقبل ذلك و�عد  .أو قر�با من ذلك  الفنيةالغذائية وا�خواص  

 .يةقتصاداالناحية التصنيعية وا�جدوى قابلة للتطبيق من ال

 .أي مادة غذائية إ�� ا�خ�� البلدي املدعم ح�ى ال تؤثر �� قيمتھ الغذائية وطعمھ ومظهره  إضافة يجب ا�حذر عند  

% هو أهم وأرخص مصدر غذائي 82ا�خ�� البلدي املدعم الذي يصنع من دقيق القمح املستخلص بنسبة  ذلك أن  

وال��وت�ن   مدار  للكر�وهيدرات  ع��  مضتللمصر��ن  عقود  مصر، عدة   �� املدعم  البلدي  ا�خ��  عن  دراسة  و��   .

ئج أنھ يوفر للمصر��ن صفحات، أكدت النتا  106عن ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ��    2014صدرت سنة  

% من ال��وت�ن، وذلك قبل تخفيض وزن الرغيف من 70% من االحتياجات الغذائية من السعرات ا�حرار�ة و 52

(دراسة ا�خ�� البلدي املدعم �� مصر، ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مارس  غراما.    90غراما إ��    130

2014( 

سنة   15ملصنوع من البطاطا ودقيق القمح مقبول جدا. وأذكر أنھ قبل قرابة  ول�حقيقة، فإن طعم ومظهر ا�خ�� ا

تقر�با، دعا�ي زميل باحث �� محطة البحوث الزراعية ��خا، وهو الدكتور رمضان كنا�ي، رئيس البحوث بمعهد 

البطاطا    بحوث األرا�ىي واملياه، و�� محطة البحوث ال�ي �عمل ف��ا الباحث، لتقييم جودة خ�� حّضره من مخلوط

م��ا للتعميم. و�ان تقيي�ي أن طعم الرغيف ومظهره مقبوالن. ثم تركز النقاش حول  ءا�حلوة مع دقيق القمح ومال 

، وهو ما صرف الباحث  إضاف��انقطت�ن هما، انخفاض القيمة الغذائية ل�خ�� الناتج، وصعو�ة تجه�� البطاطا عند  

 .عن الفكرة

 القیمة الغذائیة للبطاطا

ناح الغذائية، فإن مراجعة  أما من  القيمة  تحليل األغذيةية  ل�ل جداول  الفاو ومرجع  ، و�� معتمدة من منظمة 

باحث ومؤسسة �عمل �� مجال التصنيع الغذائي والتغذية، تو�ح بجالء أن القيمة الغذائية للبطاطا ا�حلوة تقل 

% �� 12% �� البطاطا، مقابل  2ا �� القمح بأضعاف كث��ة. ذلك أن متوسط �سبة ال��وت�ن ال تز�د ع��  عن مثيل��

  .دقيق القمح

  �� البطاطا  استخدام   �� التفك��  الباحث عن  بث�ي  كفيلة  �انت  بالذات  النقطة  قبل    إنتاجوهذه  عاما،   20ا�خ�� 

�� أغراض غذائية أو صناعية أخ إ�� استخدامها  ��  واالتجاه  أو   إنتاجرى، أو استخدامها  نوع آخر من ا�خبوزات 
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األغذية ا�خاصة، ال�ي يطلق عل��ا اسم األغذية الوظيفية، ولكن عذره أنھ غ�� متخصص �� مجال �غذية اإل�سان  

 .وتكنولوجيا ا�خ��

% �� 72ل  %، مقاب25يت�ح أيضا من جداول تحليل األغذية، أن متوسط �سبة الكر�وهيدرات �� البطاطا ا�حلوة  

أن   �ع�ي  مما  القمح،  قيمة   إضافةدقيق  و��  ا�خ��،  رغيف   �� ا�حرار�ة  السعرات  تقلل  سوف  ا�خ��  إ��  البطاطا 

غذائية مهمة للمواطن املصري الذي ليس لھ بديل غ�� ا�خ�� �� توف�� الطاقة وال��وت�ن النبا�ي الذي �عت�� بديال 

املص الغائب عن موائد  ا�حيوا�ي  لل��وت�ن  ��  ناقصا  البطاطا  مالءمة  آخر ع�� عدم  دليل  وهذا  ا�خ��   إنتاجر��ن. 

 .البلدي 

البطاطا ا�حلوة املسلوقة إ�� دقيق القمح بنسبة واحد إ��   إضافةو�عملية حسابية �سيطة يمكن أن �ستنتج أن  

تخدام %. وهو ما يجعل اس30%، والسعرات ا�حرار�ة بنسبة  50واحد سوف تقلل �سبة ال��وت�ن �� ا�خ�� بنسبة  

البطاطا املسلوقة أقرب إ�� أغذية ا�حمية املستخدمة �� تخفيض وزن املصاب�ن بالسمنة منھ إ�� خ�� �عتمد عليھ  

 .املالي�ن �� ا�حصول ع�� احتياجا��م األساسية من ال��وت�ن والطاقة

ح. وهذا معناه أن % �� دقيق القم10% مقابل  70وكذلك فإن متوسط �سبة الرطو�ة أو املاء مجازا �� البطاطا هو  

للماء أك�� من أي م�ون غذائي آخر. وا�خالصة أن خلط البطاطا ا�حلوة   إضافة البطاطا إ�� دقيق القمح ��    إضافة

% من املصر��ن 90رغيف ا�خ�� البلدي املدعم يقلل القيمة الغذائية ل�خ�� الذي �عتمد عليھ    نتاجمع دقيق القمح إل 

 .الطاقة وال��وت�ن، و�ضر بال�حة العامة خاصة لدى األطفال �� مرحلة النمو  �� سد ا�جوع وتوف�� االحتياجات من

 التحدیات التکنولوجیة

مركز البحوث  ية” من أهم جوانب تقييم البحوث العلمية ا�حكمة ��  قتصادُ�عد “القابلية للتطبيق وا�جدوى اال

الناحية التكنولوجية، تحتاج درنات البطاطا إ�� عملية سلق إلنجاز ما �عرف بـ”جلتنة النشا، ح�ى . ومن  الزراعية

قام بھ �� املعمل وعند التطبيق ع�� نطاق  اق��حھ الباحث و يمكن خلطها بدقيق القمح املعد لصناعة ا�خ��، وهو ما  

الفكرة ع�� نطاق واسع، فإن عملية ا�خ��. ولكن عند تطبيق   �� يا ومهدرة اقتصادالسلق ست�ون م�لفة    صغ�� 

 .للوقت والطاقة
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الذي   بالعفن  واملصاب  التالف  واستبعاد  �ل مخ��،  داخل  الدرنات  لفرز  عاملة  أيد  إ��  تحتاج  العملية  ألن  وذلك 

سيلوث ا�خ�� �� حالة التساهل �� عملية الفرز. وتحتاج العملية التصنيعية إ�� اس��الك كميات كب��ة من املياه �� 

 �� إ�� مصدر للطاقة املستخدمة  الزراعية. وكذلك يحتاج ا�خ��  ال��بة  بقايا  للتخلص من  الدرنات  عملية غسيل 

عملية السلق، غاز أو سوالر، مما �عد ت�لفة مضاعفة لصناعة ا�خ�� ا�خلوط بالبطاطا تكفي �� األخرى لرفض  

 .الفكرة

السلق    الباحث   اق��ح �عد  تجميدها  خالل  من  البطاطا  لتداول  أخرى  طر�قة  تزن  و�عبأيضا  عبوات   ��  20ئ��ا 

جه�� الدرنات وسلقها، وتوزيعها ع�� ا�خابز مجمدة. لكن ذلك يتطلب إ�شاء مصا�ع كب��ة لتكيلوغراما ومضاعفا��ا  

ع�� ا�خابز    مجهزةسيارات  ثالجات محمولة ع��  تجميدها وتخز���ا �� غرف مجمدة تمهيدا لتوزيعها ��  ثم �عبئ��ا و 

ألف مخ��، ثم توف�� وسيلة أخرى لتسييح مكعبات البطاطا    33ال�ي وصل عددها إ��    املنتشرة �� أنحاء ا�جمهور�ة 

 .ا�جمدة قبل إضاف��ا إ�� الدقيق، و�� طر�قة أك�� �لفة من طر�قة السلق داخل ا�خابز

قة ثالثة لتجه�� درنات البطاطا، و�� تجفيف الدرنات ثم طح��ا. ولكنھ انتبھ عن طر�  كشف وز�ر التمو�نبدوره،  

لصعو���ا فاستدرك قائال: إ��ا إش�الية كب��ة. و�� كذلك بالفعل، وقد �ستحيل تنفيذها؛ حيث تحتاج إ�� مجففات  

ط  تناسب  مطاحن  ثم  مصر،   �� موجودة  غ��  و��  البطاطا  لتجفيف  الكهر�اء  أو  بالغاز  �عمل  درنات �خمة  حن 

البطاطا ا�جافة و�� تختلف عن مطاحن القمح وغ�� موجودة كذلك �� مصر. و�عد ا�حصول ع�� دقيق البطاطا  

يجب توف�� أجهزة �خلطھ مع دقيق القمح بطر�قة متجا�سة. ولصعو�ة التجفيف والطحن وا�خلط املتجا�س، من 

ن �� مصر بطاطا حاليا أو �� العام القادم تكفي املتوقع أن تفشل هذه الطر�قة وغ��ها �� تجه�� البطاطا، إن �ا

 .ا�خ�� املدعم إنتاجلالستخدام �� 

 یةقتصادالجدوى اال

  إنتاجالفدان من درنات البطاطا وحبوب القمح، فيقول أنھ استطاع أن يصل ب  إنتاجب�ن متوسط    الباحثيقارن  

و�التا��  طن من الدقيق. 2أردب، وهو ما �عادل    20طن، �� ح�ن أن فدان القمح �� أفضل حاالتھ ينتج    20ول إ��  األ 

من القمح، وفق حواره مع �حيفة األهرام ا�ح�ومية   أفدنة 10 إنتاج الفدان الواحد من البطاطا �عادل  إنتاجفإن 

   مارس هذا العام. 24�� 
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الفدان من البطاطا بالقمح    إنتاجخاطئ ُب�ي ع�� استدالل خاطئ. فعند مقارنة  اج  و�� مقارنة غ�� �حيحة، و�ستنت

، ومتوسط  %70طو�ة، �� درنات البطاطا �ساوي  يجب احتساب �سبة الرطو�ة �� ا�حصول�ن. ألن متوسط �سبة الر 

الصواب هو أن   و��ون   .%30�سبة املادة ا�جافة، كر�وهيدرات و�روت�ن ودهون وعناصر معدنية وفيتامينات، ف�ي  

طن من الدقيق. وقد صرح الباحث �� �حيفة اليوم السا�ع    6طن من درنات البطاطا ينتج    20الفدان الذي ينتج  

 طن فقط من الدقيق عند تجفيف البطاطا وطح��ا. 4يونيو بأن الفدان �عطى  27خ �بتار 

ف املقابل،  القمإ��   �� الرطو�ة  �سبة  متوسط  عن  ن  تز�د  ال  املصري  الةباملائ  9ح  ا�جافة  املادة  و�سبة  تمثل �،  ي 

. ولذلك �عت�� القمح هو مادة صناعة ا�خ�� الرئيسة �� مصر و�� العالم �لھ باملائة  91امل�ونات الغذائية �� ا�حبة  

 ومنذ فجر التار�خ، وال يوجد بديل �امل لھ ح�ى اآلن.

فهو حساب خاطئ. ألن القمح يتم طحنھ   طن من الدقيق،  2ادل  أردب وهو �ع  20والقول بأن فدان القمح ينتج  

طن من   2.5رغيف ا�خ�� البلدي املدعم. وتبلغ �سبة التصا�� �� هذه ا�حالة    نتاج إل   باملائة   82  استخالص بنسبة  

سبة . والنباملائة  93.3إ��    ستخالصطن للفدان برفع �سبة اال   2.8طن، و�مكن ز�اد��ا إ��    2الدقيق �� الفدان، وليس  

النخالة و�� ذات قيمة غذائية عالية، �ستخدم جزء م��ا �� عملية ا�خ��، والبا�� �� العلف ا�حيوا�ي.   املتبقية �س�ى

 طن �املة.  3الفدان من القمح هو  إنتاجوحاليا يز�د سعرها عن سعر القمح. ما �ع�ي أن متوسط 

ھ ليس م��ر �خلط ا�خ�� دقيق البطاطا، لكنطن من    4طن �� مقابل    3الفدان من القمح    إنتاجورغم أن متوسط  

�� مصر تراجع  يةإنتاجبالبطاطا. ألن   تنتج    كث�� من الدول مؤخرا عن    تالقمح  ال  4ما �عادل  ال�ي  . فدانطن من 

طن من الفدان ولكن ال يتم �عميمها ع�� املزارع�ن ألهداف غ�� وطنية بأي    4.5مصر أصناف قمح تنتج  و�وجد ��  

 حال.  

وقة الطن الواحد من البطاطا ا�جنداوي املسليقول الباحث إن    يونيو،  27بتار�خ    ل�حيفة الدستور تصر�حھ  و��  

القمح. وهذا خطأ كب��، ألن   إنتاج أفدنة من    10طن من البطاطا ويعادل    20ق، وأن الفدان ينتج  �عادل طن دقي

الباحث يحتسب �سبة املاء املوجودة �� البطاطا املسلوقة �أ��ا دقيق، وهذا غ�� �حيح. ذلك أن دقيق القمح املعد 

نھ إلتمام عملية ال�ج�ن، ثم يتبخر معظمها  من وز   باملائة 70لصناعة ا�خ�� البلدي يضاف لھ كمية من املياه �عادل  

 من الرطو�ة �� ا�خ�� الناتج.   باملائة 35�� فرن ا�خب��، و�تبقى �سبة 
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 تجربة فاشلة

رغيف ا�خ�� املدعم، وهو القرار الذي    نتاج% إل 20دقيق الذرة إ�� دقيق القمح بنسبة    إضافةأخ�ىى أن نكرر تجر�ة  

، و�انت حجتھ أن سعر الذرة أقل من القمح، وأن وز�ر التمو�ن األسبق،  تور أحمد جو���الدك  1997نفذه �� سنة  

 الذرة سوف توفر است��اد القمح والعملة الصعبة ال�ي تدفعها الدولة �� االست��اد.   إضافة

�جلوت�ن تقر إ�� مادة ان �� صناعة الطحن القرار �� بدايتھ، ألن دقيق الذرة �� حد ذاتھ يف�ورغم معارضة املتخصص

التسو�ة،  أثناء  الرغيف  طبق�ي  لفصل  الزمة  و��  وحده،  القمح  بھ  يختص  الذي  ال�ج�ن،  عرق  لت�و�ن  الالزمة 

القمح،  دقيق   �� مثيل��ا  من  أك��  الذرة  �شا  حبيبات  وحجم  الذرة،  حبوب  لطحن  مجهزة  غ��  القائمة  واملطاحن 

 .دون أن �سمع للمتخصص�ن �ح�ومة القرارواحتمال حدوث خلط غ�� متجا�س للدقيق، طبقت ا

�عد تنفيذ الفكرة زادت �سبة ا�خ�� التلف أثناء عملية ا�خب��، ال�حلة، وتب�ن أن ا�خ�� ا�حتوي ع�� دقيق الذرة 

وزادت �سبة فقد ا�خ�� �� صناديق  مناسب لأل�ل،    يفقد طزاجتھ �عد وقت قص�� ال يز�د عن ساعت�ن، ثم يصبح غ��

�س  الوزارة  القرى. وقدرت   �� السمك  واملوا�ىي ومزارع  الطيور  املدن، وحظائر   �� من بالقمامة  بأك��  ا�خ��  فقد  ة 

 الذرة إهداًرا للمال العام.  إضافة %، وأصبح 30

ع�� الذرة  دقيق  احتواء  �سبب  والتغذية  ال�حة  خ��اء  القرار  معارضة  من  ورغم  عالية  الفطر�ة    �سب  السموم 

الذرة طوال عشر سنوات.   إضافةوالتوكسينات السامة و�سب��ا �� ز�ادة �سب أمراض السرطان �� مصر، استمرت  

الذرة   إضافةزاد سعر الذرة عن سعر القمح ورغم ذلك استمرت ا�ح�ومة ��    2007و�� أزمة الغذاء العاملية �� سنة  

 لسنوات أخرى دون م��ر.  

ال��دي�ىلقرار عارضھ  بداية تنفيذ امنذ   الغذاء، ورئيس    استشاري ،  الدكتور أحمد السيد  أنظمة ا�جودة وسالمة 

ة سابقا، وقدم دراسات تؤكد سرعة إصابة الذرة بالفطر�ات املنتجة للسموم ن شمال القاهر قطاع �شركة مطاح

الفطر�ة "االفالتوكس�ن واالوكراتوكس�ن"، وال�ى �سبب أمراضا خط��ة، مثل السرطان والفشل الكبدى وال�لوى، 

بتار�خ   بمذكره  عام    20وتقدم  التضام  2006د�سم��  وز�ر  املصيل��،  ع��  الدكتور  و إ��  االجتما��  حول  ن  ق��ا، 

 املدعم دون جدوى.  البلدي ا�خ��  نتاجضرورة إلغاء �سبة محصول الذرة من الدقيق املستخدم إل 
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 إضافةثم قامت ثورة يناير وأوقف الدكتور باسم عودة، وز�ر التمو�ن �� عهد الرئيس الراحل الدكتور محمد مر�ىي،  

 جتمع املصري �لھ. خ�� �شهادة ا�دقيق الذرة إ�� ا�خ�� ما أدى إ�� تحس�ن جودة ا�

   فجوة يف األعالف

طن هو   20الفدان م��ا إ��    إنتاجطاطا يصل  لبساللة من ا  �� تر�ية ا�خضر �� استنباط  نجاح الباحث املتخصص

الفدان من السالالت األخرى ��   نتاجإل عليھ. سيما أن املتوسط العاملي    أانجاز كب�� يحسب للباحث و�نب�� أن ي�اف

ل  ا�خ�� البلدي املدعم هو املش�لة. وهنا سؤا   إنتاجطن فقط. ولكن اإلصرار ع�� استخدام البطاطا ��    15حدود  

� مصر ر�ما  ، ملاذا ال توجھ البطاطا إ�� االستخدام �� األعالف ا�حيوانية وال�ي �عا�ي من فجوة كب��ة �هومهم أال و 

 جوة القمح؟ أك�� من ف 

مليون طن، بمعدل    15.5�� العام املا�ىي بلغت واردات مصر من األعالف املتمثلة �� الذرة الصفراء وفول الصو�ا  

. و�� كمية  ق تقر�ر اإلدارة املركز�ة ل�حجر الزرا��وفمليون طن،    4.5و�ا  لصفراء، ومن امليون طن من الذرة الص   11

وت�لفة است��اد األعالف بالدوالر أع�� من ت�لفة   مليون طن.   13كب��ة تفوق واردات مصر من القمح وال�ي وصلت إ��  

 است��اد القمح ايضا.  

العاملي. و�ش��   نتاجمن اإل   ةباملائ  50ل  مليون طن، تمث  50الص�ن �� أك�� منتج للبطاطا ا�حلوة �� العالم، بمعدل  

. ا�حيواناتاألخرى �� �غذية    نتاجو�� دول اإل   الص�ن  البطاطا ا�حلوة ��  إنتاجمن    باملائة  65اإلحصاءات إ�� استخدام  

 النشا والكحول الصنا�� والوقود ا�حيوي و�غذية اإل�سان.   إنتاجوالنسبة الباقية توجھ لالستخدامات الصناعية ��  

بديل �امل يمكن أن يحل محل القمح   إيجادأنھ ال بديل للقمح �� صناعة ا�خ��، والعالم لم ينجح �عد ��  ا�خالصة،  

أو ل  بدائل  إضافةالنظام ع��    و�صرارا�خ��.    إنتاج��   البطاطا  أو  الذرة  البلدي املدعم مثل  �� رغيف ا�خ��  لقمح 

�� بحوث غ�� تطبيقية. ودعم  الباحث�ن  العام و�جهود  للمال  غ��هما هو اضرار متعمد ب�حة املصر��ن، و�هدار 

لز�ادة   الرامية  الزراعية  للبحوث  اإل إنتاجا�ح�ومة  عالية  أصناف  باستنباط  القمح  لألمراض ومقاومة    نتاجية 

 أك�� جدوى من البحث عن بدائل للقمح. باتية، وتحس�ن جودة ا�خ�� البلدي املدعملنا
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يمكن أن %  93.3أو  %  87.5% إ��  82ا�خ�� من    إنتاجالدقيق املستخدم ��    استخالص�� تقديري أن رفع �سبة  و

كيلوغرام   100طحن  ن  الناتجة مي�ون أك�� نجاحا �� حل جزء من أزمة القمح ا�حالية. بمع�ى أن تز�د كمية الدقيق  

أو كيلوغرام فقط. هذه الطر�قة توفر نصف مليون    82بدال من  كيلو غرام    93.3أو  كيلوغرام    87.5من القمح إ��  

 ا�خ�� البلدي املدعم، مع ا�حافظة ع�� جودة ا�خ��.   إنتاجمالي�ن طن يتم استخدامها ��   10طن من إجما�� مليون  

الذا�ي من القمح،   االكتفاءولذلك فإن ال��ك�� نحو الهدف، وهو  مح �� مصر.  لق ألزمة ات�ون حال �امالولك��ا لن  

�� أول    باملائة  30وأتت أ�لها بنسبة    2012الدكتور محمد مر�ىي، �� سنة    وفق ا�خطة ال�ي وضعها الرئيس الراحل

املن�رع املساحة  ز�ادة  ع��  و��جيعهم  للمزارع�ن  مجز�ة  أسعار  تقديم  خالل  من  با�حصو سنة  اإلس��اتي�� ل  ة 

أصبحت �سبب األزمة ا�حالية ضرورة م�حة أك�� من أي وقت م�ىى. وال أمل التأكيد ع�� أن تطبيق الدورة الزراعية 

 القمح رأسيا قبل ز�ادة املساحة األفقية.  إنتاج يمكن أن يضاعفا  نتاجو�شر البذور عالية اإل 
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