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مركز البحوث الزراعية بـ"القدس المفتوحة" يدخل محصوال علفيا جديدا

البقولي العلفي  المحصول  المفتوحة، أن  القدس  الزراعیة بجامعة  البحوث  الزراعة ومركز  رام هللا- معا- أعلن د. معن شقوارة عمید كلیة 

"القوار" (GUAR) قد ُأدخل إلى فلسطین وُزرع بنجاح في محطة مركز البحوث الزراعیة للجامعة الذي يقع في المشروع اإلنشائي بأريحا.

في المحصول  مثلت  عیّنة  تحلیل  تم  إذ  فحص،  مرحلة  بعد  الغذائیة  ومكوناته  إنتاجه  حیث  من  نجاحاً  لقي  المحصول  أن  شقوارة  وبین 

بروتینیاً يدخل مختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعیة بمدينة جنین، وبلغت نسبة البروتین فیه (25%)، ما يشكل مصدراً غذائیاً علفیاً 

في عالئق األغنام واألبقار (على شكل دريس).

الزراعي القطاعین  تواجه  التي  والتحديات  المشكالت  حل  في  المساھمة  في  تكمن  البقولي  العلفي  المحصول  زراعة  أھمیة  وأوضح 

الذي األمر  الصعبة،  بالعملة  السنوية  االحتیاجات  من   (%85) بنسبة  المستوردة  األعالف  كمیات  في  الكبیر  بالعجز  المتمثلة  والحیواني 

يرھق الحكومة والمستوردين والمزارعین.

وأكد شقوارة على أن مركز البحوث الزراعیة بدأ فعالیاته ونشاطاته في زراعة المحصول العلفي (القوار) في شھر حزيران الماضي، وعلى

الرغم من الظروف البیئیة الصعبة التي تسببھا درجات الحرارة وملوحة التربة المرتفعة، فقد أظھر المحصول قدرته على تحمل تلك الظروف،

ما يشیر إلى الحصول على نتائج إيجابیة وبنجاح.

وقال إن المرحلة الالحقة ستتضمن تنفیذ تجربة استخدام المحصول (القوار) في تسمین األغنام بالتعاون مع الخبراء المختصین في كلیة

الزراعة بجامعة النجاح الوطنیة، لتقییم ھذا المنتج وبیان تأثیره على الثروة الحیوانیة في فلسطین.

تنقیة محطة  في  المعالجة  المیاه  باستخدام  الزراعیة،  التعاونیة  شرف  دير  جمعیة  مع  بالتعاون  المزارعین  أراضي  في  زراعته  وتمت 

التربة الرّي تحت  باستخدام  تنقیة جنین  في محطة  قريباً  وزراعته، وسُیزرع  المحصول  إدخال ھذا  تأكیدا على ألھمیة نشر فكرة  نابلس 

مقارنة بأسلوب طريقة الري بالتنقیط، وذلك بالتعاون مع جمعیة مرج ابن عامر التعاونیة للرّي للحصول على أعلى كفاءة له.

بروتینیاً يدخل مختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعیة بمدينة جنین، وبلغت نسبة البروتین فیه (25%)، ما يشكل مصدراً غذائیاً علفیاً 

في عالئق األغنام واألبقار (على شكل دريس).

وبین د. شقوارة أن أھمیة زراعة المحصول العلفي البقولي تكمن في المساھمة في حل المشكالت والتحديات التي تواجه القطاعین

الزراعي والحیواني المتمثلة بالعجز الكبیر في كمیات األعالف المستوردة بنسبة (85%) من االحتیاجات السنوية بالعملة الصعبة، األمر

الذي يرھق الحكومة والمستوردين والمزارعین.

وأكد شقوارة أن مركز البحوث الزراعیة بدأ فعالیاته ونشاطاته في زراعة المحصول العلفي (القوار) في شھر حزيران الماضي. وعلى الرغم

من الظروف البیئیة الصعبة التي تسببھا درجات الحرارة وملوحة التربة المرتفعة، فقد أظھر المحصول قدرته على تحمل تلك الظروف، ما

يشیر إلى الحصول على نتائج إيجابیة وبنجاح.

وقال إن المرحلة الالحقة ستتضمن تنفیذ تجربة استخدام المحصول (القوار) في تسمین األغنام بالتعاون مع الخبراء المختصین في كلیة

الزراعة بجامعة النجاح الوطنیة، لتقییم ھذا المنتج وبیان تأثیره على الثروة الحیوانیة في فلسطین.

تنقیة محطة  في  المعالجة  المیاه  باستخدام  الزراعیة،  التعاونیة  شرف  دير  جمعیة  مع  بالتعاون  المزارعین  أراضي  في  زراعته  وتمت 

نابلس تأكیداً ألھمیة نشر فكرة إدخال ھذا المحصول وزراعته، وسُیزرع قريباً في محطة تنقیة جنین باستخدام الرّي تحت التربة مقارنة

بأسلوب طريقة الري بالتنقیط، وذلك بالتعاون مع جمعیة مرج ابن عامر التعاونیة للرّي للحصول على أعلى كفاءة له.
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