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  بیوتكنولوجیا األعالف و تغذیة الحیوان

FEED BIOTECHNOLOGY: THE SCIENCE OF ANIMAL 
NUTRITION 
  

  طه محمد البداوى

  قسم االنتاج الحیوانى ـ كلیة الزراعة ـ جامعة القاهرة
  

 الحیـــوان بتغذیـــة افـــضل أو برفـــع كفـــاءة أداءتغذیـــة الحیـــوان علـــم و البیوتكنولوجیـــا لهـــا دور مهـــم فـــى تحـــسین 

  .تكون الحیوانات بصحة جیدة و إنتاجها أعلىوهضم لا

 فعلى سبیل المثـال األحمـاض األمینیـة مـن ،واإلضافات الغذائیة تحسن علیقة الحیوانات و تقلل تكلفة التغذیة

 واألحمـــاض األمینیـــة یمكـــن إنتاجهـــا بكمیـــات ،اإلضـــافات المعروفـــة وهـــى أساســـیة فـــي بنـــاء البـــروتین فـــي الجـــسم

ائل تكنولوجیــة باســتخدام الكائنــات الدقیقــة فغــذاء الخنــازیر المفطومــة یمكــن إضــافة األجــسام ضــخمة بــالتخمر بوســ

المــضادة إلیــه و التــي یمكــن الحــصول علیهــا مــن صــفار بــیض الــدجاج و تــرتبط هــذه األجــسام المــضادة للكائنــات 

تبط بجـــدار القنـــاة الدقیقـــة المـــسببة لألمـــراض فـــي أمعـــاء الخنزیـــر وبـــذلك تـــرتبط مـــسببات األمـــراض بهـــا و ال تـــر

  .الهضمیة و تمر لتخرج من جسم الخنزیر دون ضرر
  

  Feed additivesاإلضافات الغذائیة 

 Enzymesاإلنزیمات ـ ١

و . التفــاعالت الكیماویــة أو المتابولیزمیــة الــضروریة لنمــو الخلیــةفــى ساعد ُ تــتاألنزیمــات عبــارة عــن بروتینیــا

نزیمـات إلوا. یـه الغـذاء الـى وظیفـة معینـة فـى الحیوانـات المختلفـةاألنزیمات تحسن مـن جـودة الغـذاء و تـسمح توج

 تستخدم إلزالة مواد موجودة بصورة طبیعیـة قدو. التى تستخدم كإضافات غذائیة تنتج على مستوى ضخم بالتخمر

 ســبیل المثــال ىفــى الحبــوب أو األعــالف الخــضراء و تــسبب ضــررا للحیوانــات و تعیــق االســتفادة مــن الغــذاء علــ

 تغذیـة دعنـهـذا ویحـدث . م الفیتیز یضاف للغذاء لتحسین هضم الفیتـات و یقلـل الحاجـة الـى إضـافة الفوسـفورإنزی

الــدواجن او الخنــازیر علــى حبــوب كالــذرة فــأن الفیتــات تقلــل مــن امتــصاص الفوســفور وبــذا یــضطر المنتجــون الــى 

  .مكن للفیتیز أن یحد منهإضافة فوسفور فتزید كمیة الفوسفور الخارجة فى الروث و تلوث البیئة وی

والمثال على إمكانیة زیادة قدرة الحیوان على هضم الغذاء ، انـزیم البیتـا جلوكـانیز یـضاف الـى عالئـق بـداري 

التــسمین و الخنــازیر النامیــة ألن الحبــوب مثــل الــشعیر و الــشوفان تحتــوى علــى كربوهیــدرات لزجــة تجعــل الحبــوب 

  .ذه اللزوجة ویزید من هضم الحبوبصعبة الهضم، و البیتا جلوكانیز یقلل ه
  

 Prebiotic and probiotic  البریبیوتك و البروبیوتكـ ٢

 الهــضم و الــبعض دتوجــد الكائنــات الدقیقــة بــصورة طبیعیــة فــى الجهــاز الهــضمي للحیوانــات منهــا مــا یــساع

هــضم للغــذاء و اآلخــر قــد یكــون مــسببا لألمــراض، مــن خــالل البیوتكنولوجیــا حــاول العلمــاء الوصــول إلــى أفــضل 

البریبیوتـــك هـــي اســـتخدام مكونـــات الغـــذاء لتـــشجیع نمـــو البكتریـــا النافعـــة بینمـــا یـــشیر البروبیوتـــك إلـــى المیكروبـــات 

  .  النافعة للجهاز الهضمي و كالهما تقلل اإلجهاد الناتج عن البكتریا المسببة لألمراض
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  Hormonesالهرمونات ـ ٣

یــوان مــن خالیــاه تعمــل كمفتــاح الكهربــاء لبــدء نــشاط مــا فــي الجــسم، والهرمونــات مركبــات كیماویــة یفرزهــا الح

و حالیــا . هرمــون النمــو فــي حیوانــات المزرعــة یزیــد كفــاءة األبقــار و الخنــازیر فــي تحویــل الغــذاء إلــى لحــم أو لــبن

ددة یحقن هرمون النمـو مباشـرة فـي الحیوانـات، و االتجاهـات البحثیـة الجدیـدة تتنـاول اسـتخدام أحمـاض أمینیـة محـ

  .لتشجیع إفراز هرمون النمو طبیعیا ـ دون الحاجة إلى حقنه ـ لتحسین النمو و إنتاج اللحم و اللبن في الماشیة

  

  Transgenicsالتحویر الوراثى  

والحیوانـات المحـورة وراثیـا أكفـأ . نقل دنا من نوع الـى نـوع آخـر قـد یحـسن التمثیـل الغـذائي لحیوانـات المزرعـة

نهـا أن تنـتج مركبـات غذائیـة بـصورة طبیعیـة كتلـك التـي تـستمدها مـن غـذائها، علـى سـبیل فى هضم الغذاء و یمك

المثال عمل الباحثون على تطویر أغنام یمكنها إنتاج أحماض أمینیة ضـروریة ممـا قـد یقلـل الحاجـة إلضـافة هـذه 

نتاجـه ممـا یحـسن صـحتها  تخلیق السیستین و بالتحویر الوراثي یمكنها إافاألغنام ال یمكنه. األحماض فى غذائها

  . و إنتاجها من الصوف

 
 

Plant Biotechnology بیوتكنولوجیا النبات  

یــستطیع مربـــو النبـــات إكـــساب المحاصـــیل صـــفات تحـــسن قیمتهـــا الغذائیـــة للحیـــوان أو أن تجعـــل المحاصـــیل 

 الفوســفور، و أســهل فــى التجهیــز و مــن األمثلــة المعروفــة الــذرة و الكــانوال منخفــضة الفیتــات لتحــسین امتــصاص

  .الشعیر العاري و الكانوال قلیلة األلیاف وكل هذا یجعل التجهیز أسهل ویرفع القیمة الغذائیة

 ضــد األمــراض الــشائعة و الــذرة edible vaccinesو البرســیم الحجــازى یمكــن أن یحتــوى علــى فاكــسین  

  .عالیة اللیسین تقلل الحاجة الى إضافة هذا الحمض األمیني الضروري

 

  An expanding fieldت مفتوحة مجاال

أنتــشر و تنــامي اســتخدام البیوتكنولوجیــا فــى تغذیــة الحیــوان، فاإلضــافات الغذائیــة و اإلنزیمــات تــساهم بالفعــل 

و تــوفر البیوتكنولوجیـا أیـضا كثیــرا مـن الخیــارات . فـى تحـسین إنتــاج الحیوانـات لـسد االحتیاجــات العالمیـة المتزایـدة

  .ة اإلنتاج مع المحافظة فى نفس الوقت على البیئةالمستقبلیة لزیادة كفاء

 

  األخطار الصحیة المحتملة لألعالف المحورة وراثیا

أن خیوط الفضائح الحدیثة بخصوص الطریقـة التـي نغـذى بهـا الحیوانـات طویلـة و أحـدثها رد فعـل حكومـات 

 الـذي وجـد فـى أعـالف نلدیوكـسیو ا. فرنسا و إیطالیا علـى جنـون البقـر بتحـریم اسـتخدام مـسحوق اللحـم و العظـم

   .الدواجن فى بلجیكا و فرنسا و مخلفات المجارى التي استخدمت فى تغذیة الحیوان

حتــى اآلن لــم تظهــر حــاالت مرضــیة أو مــشاكل صــحیة كبیــرة مــع اســتخدام فــول الــصویا  او الــذرة المحــورة 

ن العالمـات التحذیریـة و أدلـة متنامیـة علـى األ أن هنـاك قائمـة متزایـدة  مـ. وراثیا أو مشتقاتهما فـى غـذاء الحیـوان

  . عدم وجود اختبارات مناسبة لهذه المنتجات الجدیدة والتى تغذى للحیوانات بكمیات كبیرة فى امریكا و أوروبا
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  ـ المقاومة لفعل المضادات الحیویة١

ى عـالج االمـراض تحتوى األعالف المحورة وراثیا على جینات تقاوم فعل المضادات الحیویة التـى تـستخدم فـ

ممـــا قـــد . فـــى الحیـــوان و اإلنـــسان، و وقـــد أدخـــل المهندســـون الوراثیـــون هـــذه الجینـــات كمرقمـــات لغـــرض تكنیكـــى

یضعف بشدة العالج الفعال لألمراض لو انتقلت صـفة مقاومـة فعـل المـضادات الحیویـة للبكتریـا المـسببة ألمـراض 

  .االنسان و الحیوان

و الحكومــات وقفــوا ضــد ادخــال جینــات مقاومــة المــضادات الحیویــة الــى و العلمــاء و لجــان األمــان الحیــوى 

ــم . المحاصــیل المحــورة وراثیــا فــالنرویج تحــرم اســتخدامهما و النمــسا و لكــسمبورج حرمــت ذرة نوفــارتس وسویــسرا ل

 تسمح حتى بتجارب حقلیة على البطاطس المحورة وراثیا الحتوائها على جین مقاوم للمـضاد الحیـوى كانامیـسین ،

و مؤسسات كثیرة منها الجمعیة الطبیة البریطانیة للبرلمان األوربي طلبت تحریم إدخال جینات مقاومة المـضادات 

  .الحیویة فى  المحاصیل المحورة وراثیا

و االحتیاطـــات تتطلـــب تجـــریم أى اســـتخدام للجینـــات المقاومـــة للمـــضادات الحیویـــة، فلـــیس هنـــاك اى ســـبب 

 .  اومة المضادات الحیویة من اجل منفعة قصیرة المدى للصناعةلتحمل مخاطر تهدد الصحة من مق

  

  ـ انتقال الدنا من المحاصیل المحور وراثیا الى البكتریا ٢

ــیش فـــى أمعـــاء الحیـــوان و وأن یـــصل للخالیـــا    ــه ان یعـ ـــدنا مـــن الغـــذاء المـــأكول یمكنـ ــة علـــى ان ال توجـــد ادلـ

ین ساعة بعد األكل و وجد فى خالیـا الطحـال و الكبـد، و وهذا الدنا الغریب أمكن تتبعه ألربعة و عشر. الجسمیة

  .أكد باحثون آخرون أن الدنا الخارج من البكتریا أو من الغذاء یمكن ان ینتقل الى بكتریا أخرى فى الفم

    

  ـ الحساسیة٣

دام األغذیـة المحـورة وراثیـا قـد تــسبب حـساسیة جدیـدة و المثـال الـشهیر هــو فـول الـصویا المحـور وراثیـا باســتخ

ــدم مـــن أفــراد حـــساسون للجـــوز البرازیلــى ، علـــى غیـــر  جــین مـــن الجــوز البرازیلـــى  حیـــث اثبتــت فحـــص عینـــات ال

ولـم توافـق هیئـة حمایـة البیئـة األمریكیـة . المتوقع، ان لدیهم نفس تفاعل الحساسیة مع فول الصویا المحور وراثیـا 

فینتــیس لالســتهالك اآلدمـــي بــسبب القلــق بخـــصوص التـــى انتجتهــا ا" ســتارلنك" علــى ســاللة الــذرة المحـــورة وراثیــا 

 Bacillus thuringiensis)الحــساسیة التــى یحتمــل حــدوثها بــسبب توكــسین  تنتجــه الباســلیس ثریونجینیــسیز 

Cry 9 C) .   و یوجد دالئل على أن هذه الساللة من البكتریا مقاومة وثابتة فى سوائل  المعـدة، و یبقـى مؤشـرین

  .أثیر هذه الساللة من البكتریا على الحیوان  و وجودها فى المنتجات الحیوانیةللدراسة و الفحص هما ت

  أنا كعالم لن أشرب لبنا من أبقار غذیت على ذرة محورة وراثیا 

ــة،  ففـــى بریطانیـــا  أصـــبح ضـــعف األســـاس العلمـــي للمحاصـــیل المحـــورة وراثیـــا واضـــحا فـــى األحادیـــث العامـ

مبیــدات حــشائش معینــة و هــذه الــذرة تــستخدم فــى تغذیــة الحیــوان و یتحــدثون عــن شــردون ل ل و هــو ذرة تتحمــل 

  تنتجها أفنتیس و هى الشركة المنتجة أیضا للستارلینك

وســماع البروفیــسور بــوب اورســكوف مــدیر وحــدة األعــالف الدولیــة فــى ابــردین اســكتلندا و واحــد مــن خبــراء 

ـــم تكـــن مناســـبة و اســـكتلندا البـــارزین فـــى تغذیـــة الحیـــوان یقـــرر أن التجـــارب العلمیـــة  ـــا ل علـــى الـــذرة المحـــورة وراثی
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االختبارات كانت غیر كافیة من حیث الوقت و المقاییس المأخوذة  یقول لو الذرة المحورة وراثیـا أجیـز اسـتخدامها 

لالســتخدام التجــاري المتزایــد فلــى المملكــة المتحــدة فالنــاس الحــق فــى التراجــع عــن شــرب اللــبن النــاتج عــن التغذیــة 

ضـاف انـا كعـالم و علــى أسـاس المعرفـة المتاحـة فــى الوقـت الحاضـر، لـن أشــرب لبنـا مـن أبقـار مغــذاة و أ. علیهـا

فیفیـان هـوارد و یـشغل رئـیس مجموعـة علـم األمـراض و . وشـاهدا أخـر مـن الخبـراء هـو  د. على ذرة محورة وراثیا

" وراثیـا لــم تنـل االختبــارات الكافیــةأنـا أرى أن الــذرة المحــورة "  یقــول لالـسموم لألجنــة و األطفـال فــى جامعــة لیفربـو

ویقول أنه بعد فحص بیانات شركة الفینتیس و التـى تنـتج هـذه الـذرة فانـه یوجـد فـروق معنویـة إحـصائیا فـى الـدهن 

و البــروتین و األلیــاف بــین الــساللة شــاردون ل ل المهندســة وراثیــا و الــسالالت غیــر المهندســة وراثیــا بینمــا تــدعى 

  .المحورة وراثیا و المستخدمة فى تغذیة الحیوان خضعت لتحالیل شاملة لألمان الصناعة أن المحاصیل 

         

  تشریعات األعالف المحورة وراثیا

 تـــشریعات فـــى االتحـــاد األوروبـــي تـــنظم اســـتخدام األعـــالف المحـــورة وراثیـــا المـــستخدمة فـــي تغذیـــة دال یوجـــ

و تـأخرت . ذائیة المحورة وراثیا  ال تمتد لتغطـى األعـالففالقوانین األوروبیة التي تحكم المحاصیل الغ. الحیوانات

والمحاوالت األولـى .  حتى اآلن١٩٩٦ف المحورة التي كانت موضع نقاش منذ إجراءات إصدار تشریعات األعال

للمجتمــع الــدولي لالتفــاق علــى عمــل بروتوكــول لألمــان الحیــوان لتنظــیم التجــارة الدولیــة للحاصــالت المحــورة وراثیــا 

للكائنـــات و یحـــدد البروتوكـــول مخـــاطر اآلمـــان الحیـــوي  . ٢٠٠٠أســـفر عـــن توقیـــع بروتوكـــول مـــونتلایر فـــي ینـــایر 

 دولـة علـى االتفاقیـة ٥٠المحورة وراثیا علـى البیئـة و صـحة اإلنـسان والتنـوع الحیـوي و مـازال فـي حاجـة لتـصدیق 

إلعطائها الشرعیة وحتى مؤتمر سیاتل والتـي نظمتـه منظمـة التجـارة الدولیـة لمناقـشة تحریـر التجـارة وقعـت دولتـان 

ائنـات المحــورة وراثیـا فـي اتفاقیـة منظمــة التجـارة الدولیـة إلحكــام الوالیـات المتحـدة و كنــدا أرادت تـضمین الك. فقـط 

الــــسیطرة علــــى تــــداول الحاصــــالت المحــــورة وراثیــــا مــــع تنــــامي قلــــق المجتمــــع مــــن الناحیــــة الــــصحیة و البیئیــــة و 

 فاألسـالیب التـي یتـضمنها البروتوكـول غیـر مفهومـة نـسبیا و مخرجاتهـا. االجتماعیة لمواد هذا البروتوكول المقترح

  .غیر متوقعة في استحداث تلوث حیوي ال یمكن السیطرة علیه

  

  

  

  هل األعالف المحورة وراثیا آمنة ؟

  :بالنسبة لألمان یجب اإلجابة على األسئلة التالیة

  ـ هل یمكن أن تسبب أضرار للحیوانات؟١  

  ـ هل  یمكن أن تسبب أضرار لإلنسان؟٢  

  

وغیــاب مثــل هــذه . ني فــي اســتهالك الــصویا بعــد الــدواجن ال یوجــد تجربــة علــى الخنــازیر وهــو الحیــوان الثــا

و كثیــر مــن شــركات البیوتكنولوجیــا تــدعى أنهــا قــد جربــت . البحــوث  شــیئا مروعــا فــى ضــوء كارثــة جنــون البقــر

 قـررت لجنـة األعـالف ١٩٩٩األعالف المعدلة وراثیا لألمان علـى الحیوانـات وهـذا لـیس صـحیحا ، ففـي دیـسمبر 

وذلــك " جریــت علـى الحیوانــات وحیــدة المعــدة ال یمكـن تطبیــق نتائجهــا مباشـرة علــى المجتــراتالتجـارب التــي أ" أن 
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وعلـى الـرغم . و ال یمكن سحب نتائجهمـا علـى الماشـیة و األغنـام مـثال. لالختالف الكامل في جهازهما الهضمي

الـذرة المحـور وراثیــا وشــركة أفینتـیس ادعتـا أن محـصولها مـن ) سـینجینتا حالیـا( مـن ذلـك، فـان شـركتي  نوفـارتس 

وتمثــل المرقمــات المقاومــة للمــضادات . آمــن بالنــسبة للماشــیة بنــاءا علــى تجــارب أجریــت علــى الفئــران و الجــرذان

فــي األعــالف المحــورة وراثیــا الجانــب األكبــر مــن المخــاطر،  ) Antibiotic resistance marker(الحیویــة 

ثفـة، بـل قـد تغـذى علـى صـورتها الطبیعیـة، وكثیـرا مـن هـذه فأعالف الحیوانات ال تجرى علیها عملیات تصنیع مك

األغذیــة تحتــوى علــى جینــات مقاومــة للمــضادات الحیویــة و مــن ثــم فــان إمكانیــة انتقــال هــذه الجینــات إلــى بكتریــا 

الكرش قائمة ، و لو حدث ذلك فـأن مقاومـة هـذه البكتریـا المـضادات الحیویـة قـد تزیـد، و ال یمكـن توقـع التـأثیرات 

نقطـة ) فـى بریطانیـا ( و قـد ركـزت دراسـة ممولـة مـن وزارة الزراعـة و المـصاید .  متوقعة على سلسلة الغذاءالغیر

 هـذه الدراسـة عـن أى بواحدة عن إمكانیة تبعثـر دنـا األعـالف المحـورة وراثیـا أثنـاء التـصنیع مـن عدمـه و ال تجیـ

  :ثیا مثلأسئلة أخرى بخصوص التبعات الصحیة المحتملة لألعالف المحورة ورا

ـــ  هــل تجهیــز األعــالف المحــورة وراثیــا یبعثــر الــدنا وهــل خطــورة انتقالــه الــى البكتریــا فــى القنــاة الهــضمیة ١

  .قائمة؟

  ـ هل ینتقل الدنا إلى البكتریا فى الفم؟٢

الــذرة المحــور وراثیــا و الــذي تنتجــه نوفــارتس یحتــوى جــین ینقــل المقاومــة لألمبیــسیللین  وهــو مــن المــضادات 

وقـــد أعلنــت اللجنــة البریطانیـــة لألغذیــة الجدیــدة و تــصنیع الغـــذاء قلقهــا الــشدید مـــن .  الواســعة االســتخدامالحیویــة

وقــد أعلنــت ". النتــائج قــد تكــون خطیــرة جــدا" انتقــال دنــا األعــالف إلــى البكتریــا و أوردت أن هــذا لــو حــدث فــان 

یویـة فـى األعـالف المحـورة وراثیـا ولكـن اللجنتـان عـن اعتراضـهما علـى اسـتخدام الجینـات المقاومـة للمـضادات الح

  .مازالت تستخدم

ان المحاصیل المحورة وراثیا قد أنتجت لعـدة أسـباب منهـا إدخـال جینـات لمقاومـة " و قد تضمن تقریر اللجنة 

وفـــى بعـــض الحـــاالت یكـــون هـــذا الجـــین مرتبطـــا بجـــین آخـــر مقـــاوم لمـــضادات . مبیـــدات الحـــشائش أو الحـــشرات

 هــذه المقاومــة الــى كائنــات الكــرش الدقیقــة فــان مــشكلة مقاومــة ســالالت مــن البكتریــا لفعــل ولــو انتقلــت. الحیویــة 

و لــذلك لــیس مــن .  المــضادات الحیویــة ممــل قــد یــسبب مــشاكل صــحیة خطیــرة مثــل عــودة انتــشار مــرض الــسل

  .المستحب ان نستبعد كلیة إمكانیة انتقال مثل هذه الجینات من النبات الى المیكروبات

ألساســـي مـــن اســـتهالك األغذیـــة المحـــورة وراثیـــا هـــو هـــل تـــستطیع أن تبقـــى هـــذه الجینـــات بعـــد أن و القلـــق ا

یهضمها اإلنسان و تسیر في تیار الدم أو هل یحتمـل وجـود تـأثیرات علـى الجهـاز الهـضمي للثـدییات أو أن لهـذه 

هـذه األجهـزة فـى النـسل المواد تـأثیر عكـسي علـى أعـضاء و أجـزاء الجـسم مثـل الجهـاز المنـاعي او التناسـلي  أو 

؟  وعلــى النقــیض اهــل ســیكون ثمــة تــأثیر علــى الجیــل الثــاني او الثالــث  او مــا بعــدهم: علــى ســبیل المثــال. القــادم

و أن الدنا المـأكول مـع الغـذاء یمكـن . للمفهوم السائد ، فإن الدنا ال یتكسر فى األمعاء بل یبقى ثابتا لفترة طویلة 

ر مــن ذلــك یمــر الــى تیــار الــدم لیــدخل خالیــا الــدم البیــضاء و خالیــا الكبــد و استخالصــه بعــد هــضم جزئــي و أكثــ

  . الطحال

وقــد أوضــح المركــز األمریكــي . ثمــة احتمــال بانتقــال الجــین إلــى اإلنــسان مــن الحیوانــات التــي یتغــذى علیهــا

لیقـة ولهـذا فـان مادة علف مفرده مثـل الـذرة أو الـصویا قـد تمثـل نـسبة عالیـة مـن مكونـات الع" للطب البیطري  أن 

   و الـذي یعتبـر قلیـل األهمیـة فـى غـذاء toxicantsالتغییر فى تركیب المركبات الغذائیـة أو المـواد ذات الـسمیة 
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اإلنــسان قــد یكــون عظــیم األهمیــة فــى علیقــة الحیــوان، فالحیوانــات تأكــل بــذور القطــن الكاملــة أو زیــت بــذرة القطــن 

  ". ذرة القطن مثال یتناول منه كمیات قلیلة على عكس اإلنسان الذي عندما یتناول زیت ب

یجب أن تجرى تجارب طویلة المدى على التأثیرات البیئیة لألغذیة " وقد أقرت الجمعیة الطبیة البریطانیة أن 

المحورة وراثیا و خصوصا التأثیر التراكمي فى البیئة وفى سلسلة الغذاء و احتمال انتقال الدنا للحیوان أو 

  .الهضم أو التمثیل الغذائي اإلنسان أثناء 

 و یـشیر فـى اسـتنتاجه ١٩٩٩ مـارس ١١و من تقاریر وزارة الزراعـة و المـصاید أیـضا تقریـر ملوثـات الغـذاء 

 ملیـــون طــن مـــن جلـــوتین الـــذرة و نـــصف ملیـــون طـــن مـــن ١.١ ملیـــون طـــن مـــن كـــسب الـــصویا و ٢ان : " الــى 

ولهـذا فانـه . تـوى علـى مـواد مـن سـالالت معدلـة وراثیـا مخلفات مصانع البیرة تستخدم فـى تغذیـة الحیوانـات قـد تح

و مـن هـذه . یجب مالحظة ان المواد المحورة وراثیا قد دخلت البالد بكمیـات كبیـرة لتـذهب الـى أعـالف الحیوانـات

مـن المـواد % ٢٠ ملیون طن فى صناعة األعالف و هذا یمثـل ٢.٢تستخدم بریطانیا )  ملیون طن ٣.٦(الكمیة 

وهـذا یعنـى أن اسـتخدام األعـالف . ظم  منتجـات الـصویا و الـذرة ال تـستخدم كمـصدر بـدیل للطاقـةالخام و أن مع

المحــورة وراثیــا یزیــد بــسرعة فــى المملكــة المتحــدة و تجــرى تجــارب علــى نطــاق المــزارع و لــیس تجریبیــا علــى ذرة 

یشر أن یضمن أن هذه الـذرة  والتي تستخدم فى تغذیة الماشیة و لم یستطع وزیر البیئة میشیل م٢٥افینتیس ج م 

  .لن تصل الى سلسلة غذاء اإلنسان أو الحیوان

  

  صناعة الغذاء و األعالف

 تــشریعات و ال معلومــات للمــستهلك توضــح لــه المخــاطر المحتملــة و معظــم المــستهلكین ال یــدرون د ال یوجــ

لمتحـدة ـ و خاصـة الالعبـین و تفـشل صـناعة الحبـوب فـى الوالیـات ا. كثیـرا عمـا یأكلونـه مـن أغذیـة محـورة وراثیـا

ٕالكبــار ـ فــي فــصل المحاصــیل التقلیدیــة عــن المحــورة وراثیــا واألســس الدیمقراطیــة و األخالقیــة البالیــة وانكــار حــق 

یمثــل فــول الــصویا و جلــوتین الــذرة المــصدر األساســي للبــروتین فــى . العامــة فــي اختیــاراتهم فــي صــحتهم و بیئــتهم

م فــي تغذیــة الــدواجن و الخنــازیر و كــسب وقــشر الــصویا لألبقــار الحالبــة، فكــسب الــصویا یــستخد. غــذاء الحیــوان

وجلــوتین الــذرة هــو نـــاتج ثــانوي لــصناعة الغــذاء فـــى الوالیــات المتحــدة النتــاج النـــشا و المحلیــات او فــى صـــناعة 

  .منه یستخدم في تغذیة األبقار% ٩٠الكحول، و أكثر من 

  ADM سوق الحبوب العالمیـة و األعـالف، فـشركة ادم  و تتحكم حفنة من الشركات متعددة الجنسیات في

و توصـف كارجیـل بأنهـا تـتحكم فـي .  همـا اكبـر شـركات توریـد و تجهیـز الحبـوب فـي العـالم Cargillو كارجیـل 

مــن أســواق الحبــوب وهــى فــي نفــس الوقــت أكبــر تــاجر للبــذور الزیتیــة فــي % ٤٥سلــسلة الغــذاء حیــث تــتحكم فــي 

  .نعي أغذیة و أعالفالعالم وفى نفس الوقت مص

 ألـف طـن مـن الـصویا سـنویا ، ومنتجـو المـواد ١٠٠ شـركات أعـالف تـشترى كـل منهـا ٣وفى بریطانیا هناك 

 بدایــة مــن اســتیراد مــواد الخــام لــصناعة األعــالف و Food chainالخــام لعــالف یتحكمــون فــي السلــسة الغذائیــة 

  .لى قائمة طعام مطاعم األغذیة السریعةحتى المنتج النهائى من اللحم على أرفف السوبرماركت أو ع

و الهیئــات المكونــة لجـــسد تجــارة و صــناعة األعـــالف فــى بریطانیــا تبـــدى اهتمامــا قلــیال بالمخـــاطر التــي قـــد 

و یذهب البعض الى القول بـا، المحاصـیل المحـورة وراثیـا سـتقدم فوائـد هامـة فـى المـستقبل . یتعرض لها المستهلك
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وهــذا یتجاهــل تمامــا مفهـــوم . ا إلشــباع حاجــة العــالم المتزایـــدة لغــذاء منــتج بكفــاءةلمــستهلكین و ســتلعب دورا هامــ

  .األمان

 تـــستغل فـــى إنتـــاج أعـــالف، فـــأن يمـــن األراضـــي الزراعیـــة فـــى االتحـــاد األوروبـــ% ٧٥وعلـــى الـــرغم مـــن أن 

جنتـین وان كـان النـاس  یعتمد على  االستیراد أساسا من الوالیات المتحدة و البرازیل وكنـدا و األرياالتحاد األوروب

في اسكتلندا قد أعلنوا بكل وضـوح انهـم ال یریـدون تحمـل المخـاطر الناجمـة عـن الغـذاء المحـور وراثیـا كمـا یظهـر 

مــن تراجـــع أســـواق األغذیـــة المحــورة وراثیـــا ، فـــإن معظـــم المـــستهلكین ال یعــون أن صـــناعة أعـــالف الحیـــوان هـــى 

  .  ن سلسلة غذائهم مازالت معرضة للتلوث عبر الجینىالسوق األساسي  للمحاصیل المحورة وراثیا و أ

لیس ثمة ضرورة للموردین إلى لـصق العالمـات علـى األعـالف المحـورة وراثیـا و ال أهمیـة أیـضا للبـائعین أن 

یـــضعوا العالمــــات علـــى اللحــــم أو منتجـــات األلبــــان الناتجــــة مـــن حیوانــــات غـــذیت علــــى أعـــالف محــــورة وراثیــــا، 

  .وا و مرة أخرى أنكر حقهم في أن یراقبوا تجارب التحویر الوراثيفالمستهلكین لم یستشار
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