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ToBRFV نتائج التجارب األولى تؤكد مستوى المقاومة العالي ضد الفیروس : 
 

، لم تظل شركة إنزا  2020) في نھایة عام  ToBRFVبعد اإلعالن عن اكتشاف الجین الُمقاوم لفیروس التبقع البنى لثمار الطماطم ( 
كانت  قد أصناف طماطم عالیة المقاومة ضد الفیروس و ُمستخدمة ىاألول ت الشركة التجارب حیث أجر  ) ساكنة. Enza Zadenزادن ( 

، كبیر أخصائیي ُمنتجات الطماطم، عن التجارب األولى التي أجریت في المكسیك:  )Oscar Laraالنتائج ممتازة. یقول أوسكار الرا ( 
". "ال نرى أي أعراض على اإلطالق في النباتات، في حین أن وطأة انتشار المرض   مرتفعة للغایة

   
 نتائج تجارب واعدة للغایة 

) للفیروس بجانب  HR) التجارب في المكسیك، یتم وضع أصناف الطماطم عالیة المقاومة (Enzaفي الموقع الذي تُجري بھ شركة إنزا (
ت على أوراق  األصناف العُرضة لإلصابة بالفیروس. وھناك یمكنك أن ترى الفرق بوضوح. حیث ظھرت مختلف أنواع االضطرابا 

أصناف الطماطم العُرضة لإلصابة بالفیروس، مثل تبرقش الطماطم باللون األصفر. كما أن نمو النباتات الُمصابة یظل متأخًرا. یقول  
".  ToBRFV): "یمكنك أن ترى بوضوح مدى قدرة أصنافنا ذات المقاومة العالیة على مقاومة فیروس Oscar Laraأوسكار الرا (
أصناف النباتات العُرضة لإلصابة بالفیروس، فإن األنواع الُمقاومة للفیروس تبدو أكثر تمتعًا بالصحة الجیدة ولونھا   "وبالمقارنة مع

أخضر غامق، وال تظھر علیھا أي أعراض لإلصابة بالفیروس على اإلطالق وتتمتع بنمو جید. جمیع أصناف الطماطم عالیة المقاومة  
)HRال تظھر علیھا أي أعراض على اإلطالق".  ) للفیروس التي قمنا بتجربتھا 
 

 أخبار مثیرة وُمشوقة 
) على إجراء اختبارات على نحٍو متواٍز في عدة بلدان بأصناف ذات ُمقاومة عالیة لفیروس  Enza Zadenتعكف شركة إنزا زادن (

في المكسیك وإیطالیا وإسبانیا والشرق  أكدت تجاربنا   ، مدیر أبحاث المحاصیل بالشركة: ")Kees Konstتوبامو. یقول كیس كونست (
) قائًال: "ھذه أخبار  Könstاألوسط أن لدینا مستنبتات طماطم ذات نوعیة جیدة ومستوى عاٍل من المقاومة للفیروس ". ویُضیف كونست (

ات التي تلوح في األفق بالنسبة  مثیرة لجمیع األطراف المشاركة في صناعة زراعة الطماطم. نحن نعلم أن ھناك الكثیر من الصعوب 
) في السوق. ونتوقع أن تكون ھذه األصناف جاھزة في السنوات  HRلعمالئنا، لذا فإننا نواصل العمل بجد لتوفیر أصناف عالیة المقاومة (

 القادمة". 
 

 أداء عاٍل وُمقاومة عالیة 
ماطم (استیالد الطماطم). "لدینا مجموعة كبیرة من  ) لھا تاریخ طویل في مجال تطویر سالالت الطEnza Zadenشركة إنزا زادن (

 baby)) ومن طماطم بیبي بالمCherry tomatoإلى الطماطم الكرزیة اللذیذة ( (Beef)أصناف الطماطم، بدًءا من طماطم الرج بیف
plum) إلى طماطم بینك (Pink tomato)   جنب مع الجین الذي اكتشفناه،  للسوق اآلسیویة. ھذه األصناف األساسیة عالیة األداء جنبًا إلى

 . " ToBRFVكل ذلك سیمكننا من تقدیم أصناف عالیة األداء ذات مقاومة عالیة لـفیروس 
   

 لماذا یعتبر مستوى المقاومة العالي ضد الفیروس ُمھًما للغایة؟ 
دخول   ToBRFV، یتأخر انتشار الفیروس ولكن یظل بإمكان فیروس )IR): "مع مستوى المقاومة المتوسطة (Könstیقول كونست (

وفي نھایة األمر ستظھر األعراض على النباتات". "ولكن مع مستوى المقاومة العالي للفیروس، ال تستضیف النباتات   - نباتات الطماطم 
ا لنشر الفیروس وأن اختبار الكشف عن وجود  والفواكھ الفیروس على اإلطالق. وھذا یعني أن ھذه النباتات والفواكھ لن تكون مصدرً 

الفیروس ستكون نتیجتھ سلبیة. یمكن أن تكون زراعة صنف ذي مقاومة عالیة للفیروس ھي العنصر الفارق بین تحقیق الربح أو خسارة  
 المحصول". 

 
 ابق على اطالع على آخر األخبار 

ل لتصلك آخر  ToBRFVتعلق بمقاومتنا العالیة لـفیروس ھل ترید أن تكون أول من یعرف آخر األخبار عن التطورات فیما ی  ؟ سّجِ
 أخبارنا.

 

 )Enza Zadenحول شركة إنزا زادن (
) وإنتاج البذور، ولھا  الخضروات استیالد) ھي شركة عالمیة رائدة في مجال تطویر سالالت الخضروات (Enza Zadenإنزا زادن ( 
دولة حول العالم، ویقع مقرھا الرئیسي في ھولندا. ھذا، وتُعرف الشركة بكونھا رائدة في مجال في تطویر سالالت   25أعمال في 
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  Vitalis Organic Seedsنوع آخر من الخضروات وأعشاب الطھي.  30الطماطم (استیالد الطماطم) وتقدم أفضل البرامج ألكثر من  
 ). Enza Zadenالبذور العضویة الُمعتمد لشركة إنزا زادن ( ھو قسم 

 

نت  communications@enzazaden.nl لم��د  من المعلومات ، ير��  مراسلتنا  ع�  أو ز�ارة موقعنا  ع� اإلن�ت
www.enzazaden.com/hr-tobrfv 


