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میدانیة، زیارة2015ماي11االثنیننظم المركز المركز الجھوي للبحث الزراعي لمكناس، یوم 
وذلك بھدف تقدیم برامج ومكتسبات البحث في ھذا مجال بمنطقة سایسالقطانيحولاالبتكارألرضیات

الھندیة-المبادرة المغربیة"والتي ینھض بھا المعھد الوطني للبحث الزراعي بتعاون مع شركائھ في إطار 
."القطانيلتنمیة

على زیارة لضیعة التجارب بالضویات في فترتھا الصباحیة وقد اشتملت ھذه التظاھرة العلمیة والتنمویة 
الزراعيللبحثالجھوياستقبل المشاركون من طرف الدكتور ریاض بالغي، رئیس المركزحیث

أرضیة االبتكار وتم خاللھا تقدیم . للمركزوالتدبیري العلمي الجھويلمكناس، مصحوبا بأعضاء المجلس
وبرنامج البحوث حول زراعة الفول ) ضاوي، البحث الزراعي مكناسالدكتور خالد ال(لمنطقة السایس 

للبقولیات بضیعة إیكاردابرنامجتقدیم كما تم. )الباحث زین العابدین فاطمي، البحث الزراعي مكناس(
وزیارة الحقل التجریبي حول محاربة آفة شوال الخروف ) الدكتور دمحم بوحسیني، إیكاردا(الضویات 

)orobanche ( الذي یشرف علیھ الدكتور عبد الحمید ھامل)البحث الزراعي مكناس.(

االبتكار حول زراعة القطاني المنشأة بتعاونیة سیدي عیاد أما الفترة المسائیة فھمت زیارة أرضیة
لغایة نقل الباقة التكنولوجیة حول القطاني للمزارعین بھذه المنطقة ) مكناس–ولیلي الجماعة القرویة(

.ل الحقل للتدبیر المندمج للمزروعاتمن خال

جانب من المشاركین والمشاركات في الیوم الحقلي
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د الوطني للبحث الزراعي، الدكتور دحان رشید، إلى جانب ترأس ھذا الیوم الحقلي الكاتب العام للمعھ
معھد الحسن الثاني للزراعة والبیطرة، من" القطانيلتنمیةالھندیة-المبادرة المغربیة"ممثلین عن شركاء 

المركز، و)الھند(للبحث Swaminatanمؤسسة سوامیناتان والمكتب الشریف للفوسفاط،ومؤسسة
المناطق فيالمحاصیللبحوثالدوليالمركز، و)إیكاردا(الجافة المناطقفيالزراعیةللبحوثالدولي

كما سجل مشاركة ممثلین عن كل المؤسسات المعنیة بالتنمیة ).إكریزات(واالستوائیةالشبھ جافة
لالستشارةالوطنيللفالحة والمكتبواإلقلیمیةالجھویةمن المدیریاتبالمنطقةواالستشارة الفالحیة

باإلضافة إلى حضور عریض من مزارعین، باحثین، طلبة ) بولمان-تافیاللت وفاس-مكناس(الفالحیة 
.إم-إف-من إذاعة مدیناشاملةتمیز ھذا الیوم بتغطیة إعالمیةو. وأطر التنمیة واالستشارة الفالحیة

زیادة إنتاج البقولیات الغذائیة من قبل تھدف إلى "القطانيلتنمیةالھندیة-المبادرة المغربیة"یشار إلى أن 
المزارعین لتعزیز األمن الغذائي من خالل تحسین التكنولوجیا والتدبیر المتكامل للمحصول في سیاق 

-السایسمن مناطقكلفيإنشاء خمس أرضیات لالبتكارخصوصام ھوت. جنوب-التعاون جنوب
.وردیغة-دكالة والشاویة-ازیالل، عبدة-زعیر، تادلة-زموتاونات، 

ةالحقلیزیارةالجانب من 
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