أهمية السيليسيوم
حوار مع البروفيسور ديرك فان دين بيرغ
المكون الناقص
السيليسيوم :
ّ
ٌكتسً السٌلٌسٌوم أهمٌة قلٌلة فً مجال الزراعة ،ولن ٌتم إعطاؤه ماٌستحق من اإلهتمام إال إذا ما
تم فهم تقنٌة إضافته إلى التربة .فً الماضً ،كان األشخاص ٌظنون أن الحاجة إلى السٌلٌسٌوم لم
تتعدى كونه مكونا عادٌا تتم إضافته إلى التربة ،أما األن فقد زادت أهمٌته وأصبح مكونا هاما جدا
ٌُضاف إلى النباتات لٌُحسن وظائفها.
ٌذوب فً الماء وٌتواجد فً التربة بكمٌات صغٌرة جداٌ .تكون حمض السٌلٌسٌك من جسٌم صغٌر
جدا ٌنشط بٌولوجٌا فقط على شكل حمض األورثوسٌلٌسٌك  .OSAهذا الحمض تتغذى علٌه النباتات
بجرعات ذات تشبع صغٌر لكن لها دور حٌوي جدا فً نمو النبتة "وصحة الحٌوانات أٌضا" .تحتاج
الكائنات الحٌة إلى حمض األورثوسٌلٌسٌك  OSAولٌس إلى عنصر السٌلٌكات.

دورة حياة السيليسيوم ضد دورة حياة الكربون
ترتبط دورة حٌاة السٌلٌسٌوم مباشرة بدورة حٌاة الكربون المفهوم بشكل كبٌر .بدون سٌلٌسٌوم
الٌُمكن أن ُتوجد حٌاة .الجسٌمات التً تعتمد على السٌلٌسٌوم فً تغذٌتها كالثنائٌات الذرة والتً
تعٌش وتتكاثر فً الطبقة العلٌا من المحٌطات و ُتمثل أكثر من  35بالمئة من الجسٌمات المنتجة
للكربون.
ترتبط دورة حٌاة السٌلٌسٌوم مباشرة بدورة حٌاة الكربون ،وٌبقى المكون الرئٌس هو حمض
األورثوسٌلٌسٌك ،الذي تعتمد علٌه الجسٌمات الثنائٌة الذرة لصنع غشائها الخارجً الصلب .عندما
تنفق هذه الجسٌمات ،فإنها تغرق إلى قعر البحار وتبدأ فً التحلل روٌدا روٌدا ،لتشكل أخٌرا نوعا
من الرواسب الثنائٌة الذرة .هذاه الرواسب عند إتصالها بأحماض فإنها ُتفرز مركزا خفٌفا من
حمض األورثوسٌلٌسٌك والذي ٌصعد بعد ذلك إلى سطح مٌاه البحار .فً نفس الوقت ،تتغذى
جسٌمات أخرى على ثنائٌة الذرة وٌدخل السٌلٌسٌوم فً دائرة الهرم الغذائًُ .تعتبر ثنائٌة الذرة من
بٌن أول أشكال الحٌاة التً ظهرت على وجه البسٌطة ،وٌعتمد كثٌر من الباحثٌن علٌها لدراسة دورة
حٌاة السٌلٌسٌوم .وإذا ما قمنا بمقارنة البحار التً تعج بأشكال الحٌاة ،فإننا سنجد مستوٌات مرتفعة
لحمض األورثوسٌلٌسٌك مقارنة بالمستوٌات المنخفضة لنفس المادة داخل البحار الفقٌرة كبحر
البلطٌق مثال.
ٌتبوأ السٌلٌسٌوم مكانة هامة فً نظام تطور الحٌاة .كما أن بولٌمٌرات حمض السٌلٌسٌوم تتماشى مع
كل أنواع الخالٌا من السكرٌات إلى البروتٌنات فالحمض النووي فالدهنٌات فالماكروخالٌا .وقد تم
إنشاء أول البروتٌنات بمساعدة بولٌمٌرات الحمض السٌلٌسٌكًٌُ .عتبر وجود السٌلٌسٌوم ضرورٌا

لدى الكائنات الحٌة والحٌوانات خصوصا فً عملٌة تكوٌن األنسجة التواصلٌة والتً تكتسً دورا
حٌوٌا ووظٌفة حمائٌة.
أما الٌوم ،فإنه من الممكن أن نصف السٌلٌسٌوم " بالمكون الضروري للعٌش" ،حٌث ٌحمً الحمض
النووي وٌُرجح تكوٌن األنسجة المجددة .أما لدى البشر ،فإن نسبة تركٌز السٌلٌسٌوم لدى األم
الخامل تكون ضئٌلة جدا ألنها ُتمرر الغالبٌة العظمى منها لجنٌنها .أما نسبة تركٌز حمض
األورثوسٌلٌسٌك األكبر لدى النباتات فمن الممكن مالحظتها داخل البذور حٌث تساهم فً عملٌة
التخمٌر.

تحتاج جميع النباتات للسيليسيوم
تم تصنٌف النباتات استنادا على قدرتها على إمتصاص حمض األورثوسٌلٌسٌك .النباتات األحادٌة
الفلقة كنبتة قصب السكر تمتص السٌلٌسٌوم بقوة .تجدر اإلشارة إلى أن النباتات التً تحظى بالعدٌد
من المنافع من امتصاص السٌلٌسٌوم هً نفس المحاصٌل الزراعٌة التً عاشت على مر العصور
وشكلت الغذاء األساسً لبنً البشر طٌلة قرون عدٌدة مثل الحبوب .هذه الظاهرة توجد أٌضا لدى
عدد من النباتات ذات فلقتٌن اثنتٌن كالكنباث ونبتة الشرى واللتان تشتهران بقدرتهما على مقاومة
تأثٌرات الحشرات الضارة نظرا لقساوة أوراقها .كما أن حمض السٌلٌسٌك هام جدا للحمضٌات .أما
نباتات أخرى كالطماطم مثال فإنها التزال تعرف نموا أحسن باستعمال حمض األرثوسٌلٌسٌك.
تتقوى النباتات و ُتظهر ثباتا فً النمو والشكل وقوة الفاكهةٌُ .مكن أن نجزم أن أغلبٌة الفاكهة قادرة
على إمتصاص حمض الورثوسٌلٌسٌك ـ ولكن بأشكال مختلفة.
ٌبدو أن حمض األورثوسٌلٌسٌك ٌمتلك وظٌفة تنظٌمٌة داخل عملٌة امتصاص النباتات للعناصر
المعدنٌة المهمة .فً عملٌة زراعة األرز ،أظهر عدد من الباحثٌن الٌابانٌٌن كٌف أن النباتات ٌُمكنها
أن تمتص نسبة أقل من الفوسفاط الموجود فً تربة غنٌة بالفوسفاط إذا ماتم رشها بحمض
األورثوسٌلٌسٌك .إستنادا على هذه النتٌجةٌُ ،مكننا الخلوص إلى أن هناك سلسلة مٌكانٌزمات منظمة
للعملٌة برمتها وأن حمض األورثوسٌلٌسٌك هو من ٌقود وٌتحكم فً سٌر هذه العملٌة.

التأثيرات الدقيقة جدا للسيليسيوم على النباتات
لعل أبرز تأثٌر لحمض األورثوسٌلٌسٌك على النباتات هو أنه ٌُقوي نسٌجها الداخلً .تتمركز
بولٌمٌرات حمض األورثوسٌلٌسٌك على سطح الورقة المتصلب وعلى أدمتها .هذا التعزٌز لقوة
الورقة ٌحول دون دخول الخٌوط الفطرٌة وٌُصعب من مهمة الحشرات الضارة التً تتغذى على
النسٌج اللمفاوي للنبتة .تنتشر التجاوٌف الفطرٌة فً كل مكان ،سواء فً الجو أو داخل جزٌئات
الغبار المتناثر .لكن الزراعات والمحاصٌل فً وقتنا هذا أصبحت أقل تعرضا لخطر اإلصابة
بأمراض فطرٌة ألن مٌزان القوة أصبح ٌمٌل إلى جانب النباتات التً أصبحت أكثر مناعة بفضل
مبٌدات الفطرٌات والمنتوجات الكٌمٌائٌة األخرى .هذه النقطة شكلت محور مالحظة البروفٌسور

دٌرك فان دٌن بورغ منذ عشر سنوات خلت .عندما تتم إضافة حمض األورثوسٌلٌسٌك للورود ،فإن
النتٌجة تأتً مغاٌرة وأفضل كثٌرا مقارنة باستعمال مخصبات كٌمٌائٌة أخرى.
ُتقوي بولٌمٌرات حمض األورثوسٌلٌسٌك جدران خالٌا النبتة وتتمركز فً مصفوفة خارج الخلٌة.
عملٌة إضافة السٌلٌسٌوم إلى النبتة التً تستهدف األنسجة الوعائٌة هً عملٌة فائقة األهمٌة ،تضمن
جعل النسٌج الوعائً الذي تمر من خالله المٌاه والمعادن أكثر صالبة وأقل عرضة لإلنهٌار .وجود
نسٌج وعائً صلب ٌضمن لنا توزٌعا أحسن وأعدل لنسبة المٌاه والمعادن المنقولة من خالل النسٌج.
إذ ُتحاول جمٌع النباتات الحفاظ على حمولة معدنٌة كاملة وقارة .سواء أكانت التربة تتوفر أو ال
على نسبة من الكالسٌوم فإن حمض األورثوسٌلٌسٌك ٌنظم هذه العملٌة .إلى جانب تراكم السٌلٌسٌوم
على أنسجة النباتات فإن التأثٌر األساسً لحمض األورثوسٌلٌسٌك ٌبقى هو إعطاء النبتة القدرة على
التحكم فً عملٌة تعرقها وكمٌة الماء المخزونة فٌها ،حتى تستطٌع مواجهة العوامل المناخٌة
الخارجٌة بأفضل شكل.
عملٌة مشابهة أخرى لحمض األورثوسٌلٌسٌك تخص الحٌوانات والبشر على حد السواء تتعلق
باألنسجة التوصٌلٌة .فبعد خضوعهم لفترة جد قصٌرة من منتج صٌدالنً ٌحتوي على حمض
األورثوسٌلٌسٌك والبورون ،أظهر أشخاص مصابون بالتهاب المفاصل تحسنا ملحوظا وقدرة على
التحرك والمشً.

النمو
تنظيم عملية
ّ
تنمو النباتات التً تسقى بمنتج حمض األورثوسٌلٌسٌك بشكل طبٌعً وأكثر سماكة ،ورغم تأخر
عملٌتً اإلزهار والتثمٌر نسبٌا إال أن ذلك ٌُعوض بظهور براعم زهور ومستوٌات مرتفعة من
السكرٌات داخل الثمار .وعلٌه ،فإن هناك العدٌد من المنافع فً إستعمال حمض األورثوسٌلٌسٌك فً
سلسلة إنتاج الزراعة و البستنة.
ٌؤثر حمض األورثوسٌلٌسٌك إلى ح ٍّد ما على دورة حٌاة المٌاه كما الٌسمح للنبتة أن تنمو بشكل
رخو وضامر .كما لوحظ أن جرعة زائدة من حمض األورشوسٌلٌسٌك قد توقف النمو بشكل كلً
عند عدد من األزهار .وفً بعض الحاالت األخرىٌ ،مكن أن ُتحرق أوراق النبتة دون أن تؤثر
على عملٌة نموها ،لكن فً جمٌع الحاالت التموت النبتة بل تتجدد وتكون عملٌة نموها المقبلة أكثر
قوة وصحة .على ماٌبدو فإن حمض األورثوسٌلٌسٌك ٌتمركز فوق جذور النباتات إلستعمال مقبل
فً عملٌة نمو أخرى.

التأثير على عملية األيض
أظهرت أبحاث حدٌثة فً الٌابان وجود جزٌئات البروتٌن التً تنقُل بشكل إٌجابً حمض
األورثوسٌلٌسٌك داخل جدران خالٌا حبات األرز ،لذا فإن ولوج حمض األورثوسٌلٌسٌك ال ٌتم فقط
عن طرٌق اإلنتشار .وهذا ٌُثبت مرة أخرى على أهمٌة السٌلٌسٌوم بالنسبة للنباتات .فهناك أنظمة
أنزٌمات تتأثر بحمض األورثوسٌسلٌك لكن لم ٌتم لحدود الساعة فهم واستٌعاب الظاهرة بشكل جٌد.

ُ
وتجاذب كبٌر بٌن السٌلٌسٌوم والبورون .كما ٌؤثر البورون على عناصر أخرى
هناك أٌضا انسجام
كالبوتاسٌوم وبعض التفاعالت األنزٌمٌة لدى النباتات والحٌوانات.
ٌبدو أن حمض األورثوسٌلٌسٌك لدٌه تأثٌر ٌكبح إنتاج اإلٌثٌلٌن داخل أنسجة النباتات ،حٌث الحظ
باحثون من بولندا أن زهرة األقحوان تنمو بشكل جٌد رغم انخفاض مستوى تركٌز حمض
األورثوسٌلٌسٌك .كما أن النباتات أو األزهار ُتظهران براعما أكثر عند ارتفاع نسبة تركٌز حمض
األورثوسٌلٌسٌك .بشكل عام ،نخلص إلى أن عملٌة النمو تكون أبطئ وأقرب إلى الطبٌعٌة مع وجود
حمض األورثوسٌلٌسٌك ،وتكون النباتات أقوى وأكثر سماكة وتعٌش وتتغذى بشكل إقتصادي أكثر.
ٌؤثر حمض األورثوسٌلٌسٌك أٌضا على إنتاج أصباغ األنثوسٌانٌن التً تشٌر إلى وجود تدخل فً
عملٌة اإلٌناع والتلون فً الثمار .فً المغرب ،تحافظ الحمضٌات على لونها األصفر نظرا لفقر
التربة .وعند إجراء محاولة علٌها وإضافة حمض األورثوسٌلٌسٌك علٌها تحول لونها إلى اللون
البرتقالً.
دائما ماٌتم الربط بٌن إنتاج المواد البولٌفٌنولٌة الناجمة عن قطع أو تدمٌر أنسجة نبتة ما وبٌن
حضور حمض األورثوسٌلٌسٌك ،حٌث تتوفر تلك المواد على خصائص مضادة للتلف والعفونة.

معضلة التغذية
تم قٌاس مستوٌات الحمولة المعدنٌة ونسبة تركٌز الفٌتامٌنات داخل الخضراوات فً اإلتحاد
السوفٌاتً سابقا ،على مراحل منتظمة طٌلة القرن الماضً .وقد لوحظ إلى حدود سنة 0555
إنخفاض نسبتها إلى  05بالمئة .على النقٌض من ذلك ،ارتفعت نسبة تركٌز المعادن والفٌتانٌنات بٌن
عامً  3041و  0550فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،إرتفعت بنسبة  25بالمئة .والٌمكننا بأي
شكل من األشكال أن ُنعوض هذا النقص الغذائً بانكبابنا على أكل كمٌات أكبر من الخضراوات
والفواكه.
هذا وقد تعرض تركٌز األمالح المعدنٌة والفٌتامٌنات إلى هبوط حاد خالل القرن الماضً نظرا
لكثرة استعمال المبٌدات الفطرٌة والحشرٌة والمخصبات واألمل بأن تنمو الزراعات نموا مضطردا،
وأن ٌكون النمو بشكل أسرع وأن تبدو النباتات بلون أخضر وبحلة أبهى .الأحد كان ٌعٌر اهتمامه
ُ
ٌحدث داخل النباتات ،أو للتأثٌرات الكٌمٌائٌة أو الغذائٌة لها .إننا األن بصدد إنتاج نباتات
لما
إصطناعٌة عن طرٌق استعمال وسائل غٌر طبٌعٌة بالمرة.
هذا النقص فً تركٌز األمالح المعدنٌة والفٌتامٌنات داخل النباتات له تأثٌر سلبً كبٌر على صحتنا
وصحة أجسامنا ،كما أنه من الواجب التأكٌد على أنه كان هناك استهتار كبٌر تجاه كمٌة الفٌتامٌنات
الالزمة لضمان صحة جٌدة .هذا الخصاص الٌُمكن تعوٌضه باللجوء إلى استعمال بعض المكمالت
الغذائٌة.

سامة
المخلّفات ال ّ
ٌُنتج قطاع الزراعة والبستنة خضراوات ملوثة برواسب ومخلفات المبٌدات والمنتجات الكٌمٌائٌة،
وهاته الخضراوات تؤثر جدا على صحتنا سواء بالتراكمات أو تجمعات هذه الرواسب .فرغم توفرنا
على قوانٌن ولوائح ُتحدد أقصى تركٌز مسموح به داخل المنتجات الزراعٌة إال أن ما ٌنقص هو
الفهم والعمل بمقتضٌات هذه النصوص القانونٌة .كمثال على ذلك نجد التشرٌع الفرنسً الذي
الٌُراعً هذه المسألة وبالتالً نجد أن عنب المائدة ٌتم رشه عدة مرات بمبٌدات حشرٌة وفطرٌة
دون اإلكتراث بالتفاعالت الكٌمٌائٌة الناتجة عن تلك العملٌة .إننا أمام منتوجات تحتوي على
تركٌزات عالٌة من العناصر الكٌمٌائٌة التً ُتشكل خطرا كبٌرا على صحة البشر وصحة الحٌوانات
على حد السواء.

الملوثة
التربة
ّ
تخلفُ الزراعة والبستنة بٌئة ملوثة بمخلفات المواد الكٌمٌائٌة ،حٌث أن معظم مصادر الكالسٌوم
المستعملة فً الزراعة جلها ملوثة بالرصاص الذي ٌدخل بذلك فً هرم سلسلة التغذٌة ،مع أنه من
الممكن أن تتم إزالة شوائب الرصاص هذه من المكمالت الغذائٌة مثال رغم أن نظام التطهٌر هذا
ٌُكلف أمواال طائلة .بصفة عامةٌُ ،مكننا القول أن نسبة الكالسٌوم المأخوذة من الخضراوات أمست
تقل بصفة مستمرة.
ٌُساعد وجود البكتٌرٌا فً التربة على إغناء التربة وٌعمل فً تناسق تام مع جذور النباتات ،مع ذلك
أصبحنا نالحظ أن وجود البكتٌرٌا فً التربة أصبح ٌقل تدرٌجٌا وذلك راجع لإلستعمال المكثف
للمبٌدات الحشرٌة والفطرٌة التً تستعمل على األتربة وال ُتفر ُق بٌن الجسٌمات الجٌدة وغٌرها.
من الضروري أن تتوفر التربة على تركٌز منخفض من حمض األورثوسٌلٌسٌك ،ألنه فً تلك
الحالة سٌكون امتصاصه سهال من طرف النباتات مع الماء واألمالح المعدنٌة األخرى .لكن
مانالحظه فً األتربة الزراعٌة الٌوم ،هو كثرة اعتمادها على المبٌدات الحشرٌة والفطرٌة وعناصر
كٌمٌائٌة أخرى ُت ُ
عٌق وصول حمض األورثوسٌلٌسٌك .الٌوم ،هناك ماٌزٌد عن  35555نوع من
المبٌدات الحشرٌة والفطرٌة اإلصطناعٌة التً تدخل فً مجال معالجة األتربة.
ٌتم استعمال مخصبات الفوسفاط على األتربة وتتفاعل مع حمض األورثوسٌلٌسٌك  ،لكنها ُت ُ
عٌق
عملٌة امتصاص الحمض من طرف جذور النباتات .فً الماضً ،لم ٌكن هذا المشكل مطروحا
نظرا ألن الفوسفاط كان ٌوجد على شكل واحد وهو البولٌفوسفاط السهل التحلل فً التربة على شكل
مونوفوسفاط و دٌفوسفاط .وقد أكد علماء باحثون من جامعة فلورٌدا أن استعمال مخصبات
الفوسفاط على قصب السكر ٌُمكن أن ٌتم تقلٌله بنسبة خمس مرات ،وذلك بإضافة السٌلٌكات إلى
التربة .كنتٌجة لذلك ،كان الفوسفاط ٌتعرض للتضٌٌع حٌث ٌتم إهراقه فً الودٌان والمجاري المائٌة،
مما خلق مشكال أخر وهو تكاثر الطحالب التً تنتج بدورها نوروتوكسٌنات تدخل جسم السمك،
وٌمكن رؤٌة اإلضطرابات لدى األشخاص الذٌن ٌتغدون على هذا النوع من األسماك.

ٌُمكن إعادة تنقٌة األتربة التً تحتوي على معادن صلبة كاأللومنٌوم بواسطة النباتات التً تحتوي
على حمض األورثوسٌلٌسٌك .أما النحاس والرصاص فٌبقٌان طٌعٌن للسٌلٌسٌوم إلى حد معٌن.

مستهلكو اليوم يرغبون في الحصول على تغذية صحية
ٌرغب المستهلكون فً الحصول على تغذٌة صحٌة وهم على إستعداد ألداء الثمن مقابل ذلك .وقد
أدى ضغط لجان حماٌة المستهلك فً أمرٌكا إلى التعجٌل بإنشاء برامج تطوٌر وأبحاث متعلقة
بالتغذٌة السلٌمة والعضوٌة ،بإٌعاز من وزارة الفالحة األمرٌكٌة .الننسى أنه ٌجب اعتماد مقاربة
مختلفة للتعامل مع هذا المعطى الجدٌد السٌما وأنها تختلف تمام اإلختالف عن ممارسات الزراعة
التقلٌدٌة .كما تنكب جامعات أخرى كذلك على دراسة التغذٌة المتعلقة بالصحة والتً ُتلقً اللوم على
الباحثٌن فً مجال الزراعة لتقصٌرهم فً اإلضطالع بمهامهم فٌما ٌخص زراعة وانتاج
خضراوات ذات جودة سٌئة .هذه الوضعٌة تض ُع خبراء الزراعة فً موقف ٌُلزمهم البحث عن
منتجات جدٌدة وطرائق حدٌثة تض ُع مكون السٌلٌسٌوم فً صدارة األحداث وفً صمٌم هذه البرامج
التحدٌثٌة .والٌُمكنُ تصور ح ٍّل للمشكل دون المرور بممارسات زراعٌة متطورة.

السيليسيوم في المجال ّ
الزراعي
تنه ُج مجاالت الزراعة والبستنة التً تعتم ُد على حمض األورثوسٌلٌسٌك سٌاسة احترازٌة من أجل
ضمان جودة ممتازة واستعمال معقلن للمنتجات الكٌمٌائٌة كالمبٌدات الفطرٌة ومبٌدات الحشرات.
نسبة للبروفٌسور دٌرك فان دٌن بورغ ،فإن حمض األورثوسٌلٌسٌك هو ضروري للزراعة
العضوية .تحتاج الزراعات التً ٌُستعم ُل فٌها حمض األورثوسٌلٌسٌك لنسبة أقل من الفوسفاط
وستنمو بشكل أفضل وسط بٌئة أكثر توازنا .باإلعتماد على حمض األورثوسٌلٌسٌك فإنه من الممكن
أن نزرع محاصٌل للبطاطس والتفاح بتخفٌض ٌص ُل إلى  35بالمئة من استعمال المواد الكٌمٌائٌة.
وعلٌه ،تكون اإلنتاجٌة أفضل والرواسب والمخلفات السامة أقل.
الزلنا الندري بالضبط متً ٌُنص ُح باستعمال حمض األورثوسٌلٌسٌك ،وال الطرٌقة األنجع إلستعماله
وال طرق استعماله ،كما أن النتائج ستتباٌن من تربة ألخرى ومن محصول ألخر .هذا والتزال
المخصبات التً ُتستعمل فً عملٌات التخصٌب منذ قرون عدة التزال سٌئة الفهم أو ٌشوبها الكثٌر
من الغلط ،خصوصا فً مسألة توافر الكالسٌوم فً التربة وطرٌقة امتصاصها من طرف النباتات.
وٌساعد حمض األورثوسٌلٌسٌك على تنظٌم التركٌزات المتعددة لألمالح المعدنٌة المأخوذة من
طرف النباتات ،بما فٌها المغنٌزٌوم والصودٌوم والبوتاسٌوم .أما النحاس والزنك ،ورغم أن نسبة
ضئٌلة منهما هً التً تؤخذ ـ حوالً  0بالمئة ـ فً حٌن أن الباقً ٌُلوث التربة وحسب ،إال أنهما
ضروري للنباتات .مع وجود حمض األورثوسٌلٌسٌك تتضاءل نسب امتصاص الكالسٌوم من طرف
النباتات ،فً حٌن ترتفع نسب امتصاص البوتاسٌوم .إنه لمن المهم مالحظة أن حمض
األورثوسٌلٌسٌك دائما ماٌرفعُ من نسبة امتصاص البوتاسٌوم .وتتم إضافة البوتاسٌوم على الفواكه
إلٌناعها ومساعدتها على النمو بشكل أفضل .فً حالة معالجة أشجار التفاح بحمض

األورثوسٌلٌسٌك ،فإن الثمار نمت كلٌا ودون أن ُترش بأي مسحوقٌ .رى البروفٌسور دٌرك فان
دٌن بورغ أن كل نسب األمالح المعدنٌة الالزمة فً التربة حتى تتوفر ظروف النمو للنباتات ،
ٌُمكن أن ٌتم تقلٌصها أو الحد منها باستعمال حمض األورثوسٌلٌسٌك.
ٌتم رش منتج  OSABعادة كمبٌد ورقً ،لكن ٌتم امتصاصه أٌضا من طرف الجذور خالل عملٌة
السقً بالتنقٌط أو خالل قلب التربة .التزال الحاجة ملحة للقٌام بتجارب أخرى حتى نتمكن من
تحدٌد البروتوكول الالزم اتباعه تجاه أنواع خاصة من األتربة والمحاصٌل.
من الممكن المزج بٌن العدٌد من العناصر الكٌمٌائٌة والمخصبات خالل عملٌة رش المحاصٌل.
وٌعتبر الحمض الهومٌكً والحمض الفولفٌكً منتجٌن ٌتم إشراكهما بنسب كبٌرة مع السٌلٌسٌوم.
وإذا ماتم مزجهما مع حمض األورثوسٌلٌسٌك فإن النتٌجة تكون أفضل بالنسبة للنباتات.
ٌعد استعمال مخصبات السٌلٌسٌوم على شكل أمالح سٌلٌكات أو على شكل  OSA/OSABفعاال جدا
خالل ظروف زراعة غٌر مثالٌة ،حٌث ٌلعب دورا محورٌا فً دٌنامٌة النباتات وٌساعدها على
مقاومة الظروف الطبٌعٌة والبٌولوجٌة .كمرحلة أولى ،تم إطالق دراسات تهدف إلى حرث
محاصٌل زراعٌة فً أماكن ذات مصادر مائٌة سٌئة ،ومالحة وملوثة.

توصل البروفٌسور دٌرك فان دٌن بورغ إلنتاج حمض سٌلٌسٌكً مستقر ،منذ  35سنوات خلت،
حٌن كان وقتها أستاذا فً كلٌة الصٌدلة بجامعة أنتوٌرب ،ببلجٌكا.

