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CropBiotech

 

update และ biofuels

 

supplement เปนแหลงรวบรวมขอมูล ความรูและขาวสาร

 

ที่ เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพดานพืชและพลังงานชีวภาพจากทั่วโลกที่ตีพิมพเปน

 

ภาษาอังกฤษมาลงในเว็บไซดhttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เปนประจํา

 

ทุกสัปดาห เพื่อเผยแพรขอมูลที่ทันสมัยศูนยขอมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทาง

 

ชีวภาพ ไดคัดเลือกขอมูลขาวสาร ดังกลาวมาแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยโดยทานสามารถ

 

ติดตามขอมูลขาวสารดังกลาวไดที่เว็บไซด http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เปน

 

ประจําทุก 2 สัปดาห โดยฉบับปฐมฤกษเริ่มตนจากขาวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551

ขาวสารเทคโนโลยีชีวภาพดานพืชทัว่โลก 

ฝายที่มีการแสดงออกของยีน NPR1 ตานทานการเขาทาํลายของเชื้อราและไสเดือนฝอย 

นายกรฐัมนตรีอินเดียผลักดันพืชเทคโนชีวภาพเพ่ือความม่ันคงดานอาหาร 

เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช

ขาวสารทั่วโลก

ประชาคม AgBioWorld ไดออกมาเชิญชวนใหขอคิดเห็นตอการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรที่ดี และมีเหตุผลในการ

 

ควบคุมดูแลเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะรายงานของ USDA ดานผลกระทบตอสภาพแวดลอมอันเน่ืองมาจาก 
ราวดอ๊ัฟเรดดี้อัลฟาฟา (RR alfalfa) ซึ่งทาง USDA ไดยืดระยะเวลาที่ใหประชาชนรวมใหความเห็น อันจะนําไปส

 

ู
การยกเลิกการควบคุมพืชชนิดน้ีหรืออีกนัยหน่ึงคือ การใหใชในเชิงการคาได ความเห็นควรพุงประเด็นเฉพาะ เชน 
ลักษณะตานทานสารปราบวัชพืชมิไดมีเพียงลักษณะเดียว การผสมขามเกิดข้ึนไดยาก ไมมีผลตอเกษตรอินทรีย 
พืชชนิดน้ีไดประสบความสําเร็จในการปลูกมาแลว พืชเทคโนชีวภาพปลอดภัย และเปนปจจัยสําคัญของเกษตรกร 
เปนตน ขอคิดเห็นเหลาน้ีสามารถสงไดภายในวันที่ 3 มีนาคม ศกน้ี

ดูเรื่องเดิมไดจาก 

http://www.agbioworld.org/newsletter_wm/index.php?caseid=archive&newsid=2952

นักวิทยาศาสตรออสเตรเลยีพัฒนาพันธุขาวบารเลยตานทานโรคราแปง 

ประกาศเก่ียวกับสิ่งมชีีวติดดัแปลงพันธุกรรมในอียู 

ขอความเห็นตอการประเมินของ USDA เรื่อง กระทบตอสภาพแวดลอมอันเน่ืองมาจาก

 

อัลฟาฟาเทคโนชีวภาพ 

ขอความเห็นตอการประเมินของ USDA เรื่อง กระทบตอสภาพแวดลอมอันเน่ืองมาจาก

 

อัลฟาฟาเทคโนชีวภาพ 



ประกาศเกีย่วกบัส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธกุรรมในอียู 

นักวทิยาศาสตรออสเตรเลียพัฒนาพนัธุขาวบารเลยตานทานโรคราแปง 

นักปรับปรุงพันธุพืชประจําศูนยวิจัย Necrotrophic

 

Fungal Pathogens ของออสเตรเลีย (ACNFP) 
มหาวิทยาลัยเมอรดอก กําลังพัฒนาพันธุขาวบารเลยใหตานทานตอโรคราแปง (powdery mildew) ซึ่งเปน

 

โรคที่สรางความเสียหายเปนอยางมากในเขตตะวันตกของออสเตรเลีย โรคน้ีเกิดจากเชื้อรา Blumeria

 

graminis hordei (Bgh) คิดเปนมูลคาความเสียหายเฉพาะในเขตน้ีสูงถึง 33 ลานเหรียญออสเตรเลียตอป

นักวิจัยไดพบยีน mlo ซึ่งเก่ียวของกับความตานทานตอโรค อยางไรก็ดี ยีนน้ีสงผลใหผลผลิตลดลงบาง ซึ่งทํา

 

ใหนักปรับปรุงพันธุยังคงลังเลที่จะนํามาใช ยีนตานทานที่ใชเปนหลักจากแหลงอ่ืน มีประวัติของการสูญเสีย

 

ความตานทานหลังจากใชไปไดเพียงไมก่ีป ขณะน้ีนักวิจัยจึงพยายามหายีนอ่ืน ซึ่งจะชวยใหขาวบารเลย

 


ตานทานในรูปแบบที่แตกตางจากเดิม มีการแนะนําใหเกษตรกรใชวิธีผสมผสานโดยใชพันธุตานทานรวมกับ

 

การใชสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา 

ริชารด โอลิเวอร หัวหนาคณะนักวิจัย ซึ่งไดรับเงินสนับสนุนจาก The Grains Research and Development 
Corporation (GRDC) กลาววา “เปนสิ่งสําคัญมากที่จะตองหาวิธีการใหม ๆ ในการปองกันกําจัดโรคราแปง

 

ของขาวบารเลย ปจจุบันเกษตรกรอาศัยการปองกันกําจัดโรคน้ีดวยสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อราเพียงประเภท

 

เดียวเทาน้ัน”

อานรายละเอียดไดที่ 

http://fw.farmonline.com.au/news/state/grains-and-cropping/general/wa-project-will-help-

 

combat-barley-powdery-mildew/1760459.aspx 

ศูนยวิจัยรวมของกรรมาธิการแหงสหภาพยุโรป (EU) ไดมีประกาศเก่ียวกับการปลดปลอยพืชจีเอ็มในสภาพ 
แวดลอมโดยมิใชในเชิงการคา รายการที่ประกาศลาสุดประกอบดวย

• องุนดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งมียีนโปรตีนหอหุมอนุภาคของ Grapevine fanleaf virus (GELV) พัฒนาข้ึนโดย 
The Institut

 

National de la Recherche

 

Agronomique

• ขาวโพดสายพันธุ DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6, DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7, DAS-59122-7 และ 
DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 พัฒนาโดยบริษัท Pioneer Hi -

 

Bred Agro Servicios

 

Spain S.L.

• ฝายดัดแปลงพันธุกรรมตานทานสารเคมีปราบวัชพืช เปนการประเมินลักษณะทางพืชไรสําหรับการข้ึน
ทะเบียนพันธุ โดยบริษัท Bayer BioScience

 

N.V. 

• ฝายดัดแปลงพันธุกรรมสายพันธุ (T303-40 x GHB 119) x GHB 614 เปนการทดลองภาคสนามเพื่อการ
ประเมินลักษณะทางพืชไรและความตานทานตอแมลงศัตรูประเภท Lepidoptera

อานรายละเอียดไดที่ 

http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/gmp_browse.aspx



นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Texas A&M และกรมวิชาการเกษตรของสหรัฐ ไดพัฒนาสายพันธุฝาย ซึ่งไดรับ

 

การถายยีน NPR1 (Pathogenesis -

 

Related genes -

 

1) จาก Arabidopsis thaliana ซึ่งตานทานตอเชื้อรา

 

สาเหตุโรคพืชหลายชนิดตลอดจนไสเดือนฝอย ยีน NPR1 เปนตัวจักรสําคัญของระบบ SAR (systemic 
acquired resistance) ซึ่งเปนระบบความตานทานที่ถูกชักนําใหพืชสรางข้ึนอันเปนผลมาจากถูกเชื้อโรคเขา

 

ทําลายเฉพาะแหง เม่ือพืชสรางข้ึนจะทําใหพืชตานทานตอการเขาทําลายของเชื้อภายหลังไดหลายชนิด 
ฝายดัดแปลงพันธุกรรมที่มียีน NPR1 ตานทานตอเชื้อสาเหตุโรคที่สําคัญของฝาย 4 ชนิด คือ Verticillium

 

dahliae, Fusarium

 

oxysporum

 

f.sp. vasinfectum, Rhizoctonia

 

solani และ Alternaria

 

alternata 
รวมถึงไสเดือนฝอย Rotylenchulus reniformis รายงานที่ปรากฏในวารสาร Transgenic Research แสดง

 

ใหเห็นวา นักวิทยาศาสตรไดทําการวิเคราะหการตอบสนองทางชีวเคมีและชีวโมเลกุล พบวา เม่ือพืชถูกเชื้อ

 

เขาทําลาย ฝายดัดแปลงพันธุกรรมตอบสนองในการกระตุนความตานทานไดในอัตราสวนที่สูงกวาฝายปกติ 
และยังพบวา กิจกรรมของยีนและเอ็นไซมตาง ๆ ในตนฝายดัดแปลงพันธุกรรมที่ไมมีการกระตุนโดยการเขา

 

ทําลายของเชื้อ ไมแตกตางจากพืชปกติแตอยางใด

อานรายละเอียด 

http://dx.doi.org/10.1007/s11248-010-9374-9 

Copyright © 2007 ISAAA 

นายกรฐัมนตรีอินเดียผลักดันพืชเทคโนชีวภาพเพื่อความม่ันคงดานอาหาร 

สืบเน่ืองจากการตัดสินใจลาสุดเก่ียวกับมะเขือมวงบีที ดร.มานโมฮัน ซิงห  นายกรัฐมนตรีอินเดียได

 


ป รึ กษาหารื อ กับคณะรั ฐมนตรี อา วุ โส เ ก่ียว กับ เ รื่ อ ง น้ี  ประกอบด วย รั ฐมนตรี ก ร ะทรวง เกษตร 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย และกระทรวงสิ่งแวดลอม ในการหารือ

 

ไดมีการเนนย้ําถึงความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพตอการเพ่ิมผลผลิตและความมั่นคงดานอาหาร การ

 

แสวงหาการลงทุนจากภาคเอกชนดานเทคโนโลยีชีวภาพ กรอบเวลาของการตัดสินใจเก่ียวกับมะเขือมวงบีที 
และการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลเทคโนโลยีชีวภาพระดับชาติ นายกรัฐมนตรีแนะนําวา คณะกรรมการ

 

พิจารณาอนุญาตดานเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม (GEAC) ซึ่งเปนผูดูแลเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ / จีเอ็มของ

 

อินเดีย จะเปนผูชี้แจงขอกังวลตาง ๆ และแกไขปญหาที่เก่ียวของกับมะเขือมวงบีที

กอนหนาน้ี รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร นายชาราด พาวาร ไดสงจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี แจงวา การหยุดชะงัก

 

เรื่องมะเขือมวงบีที โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจะทําใหอินเดียลาหลัง และกระทบกระเทือนจิตใจของ

 

นักวิทยาศาสตรอินเดีย เขากลาวในการประชุมระดับรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยดานการเกษตรวา “การ

 

ตัดสินใจเก่ียวกับมะเขือมวงบีที ไมควรมองเปนการถอยหลังเขาคลองในความพยายามของเรา” ซึ่งรัฐมนตร

 

ี
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นายพริธวิราจ ชาวัน และกระทรวงทรัพยากรมนุษย นายคาบิล ชิบาล 
ตางก็สนับสนุนเทคโนโลยีและมะเขือมวงบีที

อานขอมูลเพ่ิมเติมไดที่

http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=58322

http://www.indianexpress.com/news/bt.-brinjal/583749/

ฝายที่มกีารแสดงออกของยีน NPR1 ตานทานการเขาทาํลายของเช้ือราและไสเดอืนฝอย 
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