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المنتجات الغذائية والعلفية البديلة
 ، النمساERBER، نائبة رئيس قسم البحث والتطوير، جمموعة Eva Maria Binderالدكتورة 

عامال المشهدمقدمة: 

الطلب على مصههههالر النوتينات التيليدية وانيوانية والسههههمديةع ىيالة على الصهههه يد ال امل شهههه د من املتوقع أن ي
ع. وهذه الزيالة Bruinsmaو Alexandratosو 2050إىل عام  2007يف املائة خالل الفرتة املمتدة من عام  76بنسههههههههههههههبة 

ت زى فيط إىل تزايد عدل السههههههههههههههدان، وإ ا أيمهههههههههههههها إىل تال النةم الاذائية يف البلدان النامية ميارنة بالبلدان املتيدمة  ال
ع. فاالبا ما ميدن بدفاءة اسهههتمدام اضراغههه  ال الصهههانة لزراعة ايااهههين لرع  انيوانات. 2012 وآخرون Rosegrantو

ع  املفرط وإجيال مراع  جديدة على حسههههههههههههههاو النةم اييدولوجية الطبي ية ينطويان على آةار بي ية وخيمة. ال أن الر 
وعالوة على ذلك، قد تفمهه  ىيالة إنتاا اللحوم املتوق ة أيمهها إىل ارتفام يف مسههتوى انب اةات ااىات الدفي ة، إغههافة إىل 

نة للزراعة واملياه ال ذبةع واحتدام املنافسههههة بب البشههههر وانيوانات ىيالة المههههاط على املوارل الطبي ية ومألن اضراغهههه  الصهههها
على انبوو والها من اضاذية/اضعالف النباتية ذات اجلولة ال الية ومنةمة الت اون والتنمية يف امليدان االقتصههههههههههههههال  

انية إغههافية آمنة وماذية على ع. ومن مث، هناك حاجة ماسههة إىل توفل أاذية وأعالف حيو 2017ومنةمة اضاذية والزراعة 
حد سواء مع تيلين البصمة البي ة يف الوقت ذاته إىل أقصى حد ممدن.

باهتمام متزايد يف خمتلف أرجاء ال امل. المنتجات الغذائية والعلفية البديلةولسد هذه الفجوة، حتةى  

القضايا الرئيسية

 املوال املمافة إىل اضعالف انيوانية

ييتمهههههههههههه  تدأليف اينتاا انيوات إنتاا كميات أكن يدخالت أقن. ويسههههههههههههتفال من أوجه التيدم ايرى يف جما   
ية من أجن تشهههههههههههجيع مسهههههههههههتوى أمألن من الصهههههههههههحة واينتاا انيوانيب. وي دف اينتاا البحث واالبتدار املت ليب بالتاذ

نههات وتفههاوت اليههدرة على اسههههههههههههههتي ههاو املاههذيههات الاههذائيههة انيوات انههديههث إىل ف م احتيههاجههات النمههاء انهها ههة للحيوا
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واسهههههههتمدام ا بف الية، ومن املفرتم أن يسهههههههمب بشهههههههدن متزايد باسهههههههتحداا حصههههههه  أكألر تواىنا توفر املدونات ال لفية 
ت انيوية المرورية لون ايفراط يف توفل املاذيات الييمة. وميدن للموال املمافة إىل اضعالف انيوانية، يا يف ذلك امل ينا

اط  امل و ، وتيلي  التباين يف اسههتمدام املاذيات مواملسههتملصههات النباتية واضنزميات، أن تدعم انفاى على الاشههاء امل
وحتسهههههههههههههب قدرة انيوانات على مواج ة التحديات املناعية والت ايف من ا. وميدن للنزميات التدميلية، مألن الفيتاى والنوتيز 

لناى، حتسههب إطالا املاذيات واامههاميت ا، يف حب تسههتمدم هيدروليزات لدلة للتصههد  للملوةات والداربوهيدراى والازي
ال املراوبة، مألن السهههموم الفطرية، فتحوإا إىل موال أيمهههية ال سهههامة، يا يسهههمب باسهههتمدام اضعالف ال  سهههت در لوال 

حة أفمهههن. وه  أقن عرغهههة للمرام، وحتتاا لنمائ ا كما أن انيوانات ال  تتمتع بتاذية جيدة، تتمتع أيمههها بصههه  ذلك.
إىل كميات أقن من املدخالت وكاملمهههههههالات امليدروبية على سهههههههبين املألالعو وهذا يفل  بدوره إىل خف  خماطر سهههههههالمة 

م دتليا املياومة ملمههههههالات امليدروبات. وتنطو  ىيالة كفاءة اسههههههتمدااضاذية بسههههههبب اضمرام انيوانية املصههههههدر ونين الب
خمزونات اضعالف املتاحة على إمدانية اند من انب اةات ااىات الدفي ة لدى اجملرتات. وعالوة على ذلك، تفل  ب   
املوال املمهههافة إىل اضعالف بصهههورة انتيائية إىل إعاقة الدائنات انية الدقيية يف الدر  وخف  انب اةات امليألان املتنتية من 

فيهة جديدة يف أعالف الدواجن واملايههههههههههههههيهة يف طيهاته حتديات تنةيميهة جديدة جيب اضبيهار. وممهن إلراا مدونات عل
م اجلت ا أيمهها، ال سههيما مسههائن السههالمة والتحيال من مطالبات التوسههيم. وعلى ال موم، يألل الدألل من املوال املمههافة إىل 

لراج ا يف اضعالف ليسههههههههت مرهية اضعالف يههههههههواان لدولة يف ما يت لل بالصههههههههحة ال امة كما أن ال يبات التنةيمية ي
للااية. ولدن إذا أةلت مطالبات توسهههيم لدلة بشهههنن تنةل موال ممهههافة لدلة على اهههحة انيوانات أو مرغههه ا، إغهههافة 
إىل سهههههالمة املنتجات وبالنسهههههبة إىل انيوانات واضاذية املنتجةع، فملنه ينبا  ملطالبات الدفاءة االسهههههتنال إىل أسهههههس علمية 

ست انة بملجراءات رقابية مناسبة لتجنب تملين كن من املنتجب واملست لدب الذين يشرتون منتجات تتم تربيت ا وينبا  اال
باالسهت انة ذذه املنتجات. وبايغهافة إىل ذلك، ينبا  حتديد املسهفوليات املفسهسهية بالنسهبة إىل الذين يتولون مراقبة ا ةار 

 .وانب التنةيمية ال  مل تطرح على بساط البحث من قبناملرتتبة على البي ة، أو ال ذلك من اجل

 املنتجات الاذائية وال لفية املصنوعة من انشرات

ليد جرت ال الة على اسهههههههههههت الك انشهههههههههههرات كجزء من النةام الاذائ  ال ال  يف عدل من أقاليم ال امل. ولدن  
الرتبية املدألفة للحشهههرات باتت تدتسهههب ىتا مع توقع لاوى الييمة السهههوقية ال املية بالنسهههبة إىل انشهههرات، كاذاء وعلف 

ن، فيد يهههههههههههههه دت السههههههههههههههنوات اضخلة تزايد االهتمام بملمدانية . وبالف 2020مليار لوالر أمريد  حبلول عام  1حيوات، 
اسهههههههههههتمدام تربية انشهههههههههههرات لتلبية الطلب املتزايد على النوتب يف اضعالف انيوانية ويف النةام الاذائ  للبشهههههههههههر نةرا إىل 

النسههههههههههههههبة إىل اينتاا الدفاءة ال  تسههههههههههههههتطيع ذا حتوين علف ا إىل بروتب. ومن بب اضنوام ال  تبشههههههههههههههر بالدألل من ا ل ب
الصههههناع  لل لف، هناك الذباو اجلند  اضسههههول ويرقات الذباو املنز  ولول اليز ولول الدقيل اضاههههفر. ويف حب تشههههل 
البيانات ايدولة املتاحة حىت ا ن إىل اخنفام خطر انتيال عدوى اضمرام انيوانية املصههههههدر جراء اسههههههت الك انشههههههرات 

ن لتحديد املماطر امليدروبية السهههت الك انشهههرات ال  يتم تربيت ا. ويف الوقت ذاته، النية، ما نزال يف انتة ار حتييل مفصههها
ذلك  ينبا  إيالء االهتمام إىل ما مت حتديده يف انشهههههههههرات ال  لر  تربيت ا وإعدالها لصهههههههههناعة اضعالف انيوانية ويا يف

دن للموال الديميههههههائيههههههة ال املراوو في هههههها من البي ههههههةاململفههههههات املبيههههههدات وامل ههههههالن الألييلههههههةع من تراكم بيولوج  مم
ع.2015، وآخرونCharlton و2003، وآخرون Vijverو
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ورام االسههتمدام الطوين اضمد للحشههرات كمصههدر اذائ ، هناك تنسههيل لدول عن اندول الوطنية وعدل قلين  
وتنةر يف مسائن يراء انشرات اضولية لبداية إنشاء  جدا من اليوانب ال  ت اجل مسنلة تربية انشرات كناذية أو أعالف،

وآخرون  Lahteenmaki-Uutela Aو خلية، والبنية اضسههههههههههههههاسههههههههههههههية الالىمة، وامل ايل املت لية بالتجارة يف املنتجات الن ائية
ن اياو لوائب ويف الوقت الذ  توجد فيه لوائب تنةيمية يف ب   اضقاليم وكما يف أوروبا على سههبين املألالع، فملع. 2017

لدلة يف أجزاء أخرى من ال امل  ب بوجول موال فرعية مت دلة تسههههههههههههههتمدم لرتبية انشههههههههههههههرات، ترتاوح بب علف الدجاا 
وخمتلف جمار  النفايات، يا يف ذلك من مصهههههههالر حيوانية، مألن الفمهههههههالت من املسههههههها ، مع ما ينطو  ذلك من تب ات 

مع املم  قدما، سيدون من امل م تزويد واغ   السياسات بامل لومات ال لمية لتملة يىت بالنسبة إىل سالمة اضاذية. و 
واضللة ال  ميدن االسهههتنال إلي ا لوغهههع خطوط توجي ية ولوائب تنةيمية تشهههمن  يع جوانب تربية انشهههرات واليدرة على 

م من أجن وغههع موااههفات خااههة السههيطرة على جحافن انشههرات، بدءا من اينتاا اضو  إىل التج يز والتوىيع والتوسههي
   .بالسالمة والتجارة

 الطحالب

تسههت لك الطحالب البحرية ومألن اضعشههاو البحريةع ومسههتملصههااا، مألن الداراجينان، يف خمتلف أرجاء ال امل.  
تسههههملها ينتاا وقد اكتسههههب االهتمام باسههههتزراع ا ىتا نةرا إىل ما تزخر به أنوام الطحالب الدقيية من إمدانات ينبا  

الطاقة، وكمدمالت تاذوية واههههيدالنية، وضارام إنتاا اضاذية واضعالف، وكن دة. وميدن إدتار واحد من اضراغهههه 
املستمدمة الستزرام الطحالب أن ينتج طاقة اذائية تتجاوى بألالةب مرة تلك ال  تنتج ا الذرة أو فول الصويا، مماا جي ل ا 

اينتههاا. وتشههههههههههههههمههن اضنوام اضوليههة ال  تتم ىراعت هها وبي  هها جمففههة، وال  ه  انيههة بههالنوتينههات لصههههههههههههههوال مألههاليهها لتدأليف 
التيديرات إىل ويف الوقت انا ، تشههههههل . Chlorellaو Spirulina والدربوهيدرات واضمحام الدهنية ال املشههههههب ة، نوع 

مليارات لوالر أمريد ، ومتألن التطبييات الاذائية والتاذوية يف  7و 5الدقيية ترتاوح بب للطحالب  أن السههههههههههههههوا ال املية
مليار لوالر أمريد  للمسههههههههاحيل السههههههههمدية، ويتوقع أن  0.7الوقت الراهن مليار  لوالر أمريد  من املبي ات السههههههههنوية و

أليفة ولرجة انرارة الداف ة، يف املائة سنويا. وبالنةر إىل منافع املدخالت الشمسية الد 5يستمر هذا الرقم يف التزايد بنسبة 
ميدن توسيع إنتاا الطحالب الدقيية ليشمن اضقاليم املدارية ويبه املدارية، وهو ما يس م يف كن من اضمن الاذائ  وسبن 

نةام مفتوح ونةام مالل. وينطو  اضول على تداليف اسههتألمارات أقن بدألل،  –وقد مت واههف نةامب لتنتاا امل يشههة. 
بصههورة أكن للتلوا. وقد يفل  اسههتمدام الطحالب الدقيية يف اضاذية واضعالف إىل   ور خماطر جديدة  ولدنه عرغههة

يف السهههلسهههلة الاذائية. وبايغهههافة إىل املوال املسهههبابة للحسهههاسهههية ال امل روفة سهههابيا، من اضمية يدان غهههمان انماية من 
يل من حتديد السهههههههههاللة. وعلى ارار تربية النباتات وانيوانات، التلوا امليدروبيولوج  والديميائ  ووغهههههههههع أسهههههههههاليب التح

هناك إمدانات ل ملية التحوير الوراة  لسهههههالالت الطحالب قد ال ميدن الدشهههههف عن ا. وتدتسههههه  التشهههههري ات ال  توفر 
كما سههيدون من ايعالنية املمههلالة واملاشههويههة أو املنتجات املاشههويههة أمية حا ة.    االلعاءاتللمسههت لدب انماية من 

املفيد وغههههع سههههياسههههات تيسههههر التموين واالئتمان للمزارعب النايهههه ب من أجن محاية مواقع اينتاا من التلوا. وسههههيتوقف 
.إنتاا الطحالب على السياسات ا ااة باستمدام املياه وإعالة استمدام ا
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 عالفاالقتصال البيولوج  الدائر : إعالة تدوير النفايات الاذائية ينتاا اض

يت رم قرابة ةلث  يع اضاذية املنتجة السههههههههت الك البشههههههههر إما للفيدان وال اههههههههانة لالسههههههههت الكع أو لل در.  
اقتصههههههههاليا  وبي يا  واجتماعيا  وكذلك خطرا  ي دل اضمن الاذائ . وميدن ملنع هذا  اعب   وتشههههههههدن خملفات الفاقد من اضاذية 

الفاقد وخفمههههههههههههههه، جنبا إىل جنب مع االسههههههههههههههتمدامات البديلة للم در من اضاذية، يا يف ذلك إعالة تدوير اضاذية، 
و باسههههتحداا عملية من أجن املسههههاعدة على اند من هذه ا ةار السههههلبية. ف لى سههههبين املألال، قام مبتدر هولند  يهههها

إعههالة تههدوير منتجههات ا بز التههالفههة، ولدن ا منههة، يعههدال وجبههات خفيفههة بههاسههههههههههههههتمههدام الطبههاعههة الألالةيههة اضب ههال. وإن 
اسهههرتاتيجيات إعالة تدوير اضعالف ه  أكألر تيدما يف قطام اضعالف انيوانية: فتيدل الفاقد من اضاذية إىل انيوانات 

ما وميل مزايا مشرتكة أكن عن طريل خف  جمار  النفايات، وانب اةات ااىات الدفي ة، ولعم االقتصال ي تن حال مستدا
البيولوج  الههدائر . وينطو  ذلههك على ب   الت ههديههدات، مألههن خمههاطر لخول عوامههن أمرام حيوانيههة وخملفههات كيميههائيههة 

اسهههههتحدام ا. ولمهههههمان االسهههههتمدام ا من للفاقد ومسهههههببات أمرام حيوانية املصهههههدر يف السهههههلسهههههلة الاذائية، وانتشهههههارها و 
وامل در من اضاذية وتتب  ما، من المههههههرور  اسههههههتحداا تدنولوجيا مبتدرة، وم ايل وسههههههياسههههههات خااههههههة بتجار التجزئة 
لتنةيم عمليات اجلمع وامل اجلة واالستمدام. وميدن لعم هذه االبتدارات حبوافز واستألمارات لوغع البنية التحتية الالىمة 

 اجلة الفاقد وامل در من اضاذية وتألييف املسههههههههت لدب ولار التجزئة للفصههههههههن بب الفاقد وامل در من اضاذية واململفات مل
اضخرى. وقد بالرت ب   السلطات الوطنية، على سبين املألال، إىل سنا قوانب لتنةيم عملية إعالة تدوير الفاقد وامل در 

لار التجزئة، مألن سوا ممتاىة للمنتجات انيوانية ال لفية "اييدولوجية" ال  تنتج من اضاذية ووغ ت حوافز للمزارعب و 
 .باستمدام الفاقد وامل در من اضاذية

 االستنتاجات

جيب على التدنولوجيات الاذائية وال لفية اجلديدة أن تشمن مناهج لتحسب استمدام املنتجات الألانوية، وىيالة  
ملماطر وانيلولة لون وقوع ا، مع ال من يف الوقت ذاته على تيييم امليايمههههههات املتصههههههلة بدامن الييمة التاذوية، وراههههههد ا

عملية لورة حياة املنتج، يا يف ذلك ايلارة يف املزارم، واضنشهههههههطة ذات الصهههههههلة باضعالف واملياه، واملسهههههههائن اللوجسهههههههتية، 
لبدائن امل روغههههة يف هذا املوجز تيدل حلول قيمة، إذا إغههههافة إىل تتبع سههههلسههههلة الييمة بنكمل ا. وقد يدون ييدور ب   ا

.اقرتنت بمليراف ورقابة مالئمب لممان سالمت ا وتطبيي ا بشدن مناسب ما
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