
19 ตลุาคม  พ.ศ. 2559 

CropBiotech update และ biofuels supplement เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มูล ความรูแ้ละขา่วสาร
ที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและพลงังานชีวภาพจากท ัว่โลกที่ต ีพ ิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษมาลงในเว็บไซดh์ttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็นประจ า
ทุกสปัดาห ์เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลทีท่นัสมยัศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ ไดค้ดัเลอืกขอ้มูลขา่วสาร ดงักลา่วมาแปลและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยโดยทา่นสามารถ
ตดิตามขอ้มูลขา่วสารดงักลา่วไดท้ีเ่ว็บไซด ์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ประจ าทกุ 2 สปัดาห ์โดยฉบบัปฐมฤกษเ์ร ิม่ตน้จากขา่วของเดอืนมนีาคม พ.ศ.2551  

ขา่วสารเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื  

ขา่วสารท ัว่โลก 

เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื 

ขา่วสารท ัว่โลก 

เทคโนโลยกีารหาล าดบัเบสแบบใหมช่ว่ยใหน้กัวจิยัสามารถปรบัปรุงพนัธุอ์งุน่ทีท่นตอ่สภาพอากาศ 
 

รางวลั Borlaug CAST Communication Award ประจ าปี 2016 ถกูมอบใหก้บั Dr. Kevin Folta 
 

นกัวจิยัไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่วธิกีารเพิม่คณุคา่ทางอาหารดว้ยเทคโนโลยชีวีภาพสามารถเพิม่ปรมิาณและ
ยดือายขุองเบตา้แคโรทนีในขา้วฟ่างได ้
 

ผลการศกึษาระบุการใชพ้ชืเทคโนชวีภาพชว่ยใหเ้กษตรกรในประเทศจนีมสีขุภาพดขี ึน้ 
 

เกษตรกรใน Mindanao และเจา้หนา้ทีเ่กษตรทอ้งถิน่ ประเทศฟิลปิปินส ์ไดร้บัการประชาสมัพนัธ ์
เกีย่วกบัแนวทางด าเนนิการดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพฉบบัลา่สดุ 
 

การแสดงออกของยนี HvYS1 ในขา้ว ชว่ยเพิม่ความสามารถในการดดูซบัธาตเุหล็กและท าใหน้ า้หนกั
เมล็ดเพิม่มากขึน้ 
 

นกัวทิยาศาสตรอ์ยีปิตก์ าลงัเดนิหนา้พฒันาพชืน า้มนั 

 โปรตนีป้องกนัตวัเองจาก “หมนี า้” สามารถป้องกนัมนุษยจ์ากอนัตรายทีเ่กดิจากรงัสเีอ็กซไ์ด ้

เทคโนโลยกีารหาล าดบัเบสแบบใหมร่่วมกบัการใชโ้ปรแกรมประมวลผลทางคอมพวิเตอร ์สามารถใชใ้นการหาล าดบั
เบสของจโีนม (draft genome sequence) ขององุน่สายพันธุ ์cabernet sauvignon ซึง่เป็นสายพันธุอ์งุน่ทีน่ยิมมาก
ทีส่ดุในโลกส าหรับการผลติไวนแ์ดง โดยทมีวจัิยไดท้ าการศกึษาจโีนมโดยใชโ้ปรแกรม FALCON-unzip ทีพั่ฒนา
โดยบรษัิท Pacific Biosciences ซึง่เป็นโปรแกรมทีป่ระสบความส าเร็จมาแลว้ในการวเิคราะหข์อ้มลูจโีนมของตน้ 
Arabidopsis thaliana และ เห็ดปะการัง (Clavicorona pyxidata) 
 

Dario Cantu นักพันธศุาสตรพ์ชืจาก University of California Davis ประเทศสหรัฐอเมรกิา กลา่ววา่ ขอ้มลูทาง
พันธกุรรมนีจ้ะชว่ยเร่งการพัฒนาสายพันธุอ์งุน่ทีม่คีวามตา้นทานโรคและมลีักษณะทีเ่หมาะสมกับสภาพอากาศที่
เปลีย่นแปลงไป นอกจากนีข้อ้มลูจโีนมยังสามารถใชใ้นการศกึษาเกีย่วกบับรรพบรุุษขององุน่สายพันธุน์ีไ้ดอ้กีดว้ย  
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 

https://www.ucdavis.edu/news/genomics-breakthrough-paves-way-climate-tolerant-wine-grape-varieties 



รางวลั Borlaug CAST Communication Award ประจ าปี 2016 ถกูมอบใหก้บั Dr. Kevin Folta 

Council for Agricultural Science and Technology (CAST) ไดม้อบรางวลั Borlaug CAST Communication 
Award ประจ าปี 2016 ใหก้บั Dr. Kevin Folta หัวหนา้ภาควชิาพชืสวน มหาวทิยาลยั Florida's Institute of Food 
and Agricultural Sciences รางวลันีเ้ป็นรางวลัทีม่อบใหก้บัผูเ้ชีย่วชาญดา้นวทิยาศาสตรห์รอืการเกษตร ทีเ่ป็น
แบบอยา่งทีด่ใีนการสือ่สารกบัภาคสว่นตา่งๆในสงัคมผ่านทางสือ่ตา่งๆ เป็นทีท่ราบกนัดวีา่ Dr. Folta เป็นผูท้ีม่คีวาม
พยายามในการสอนนักศกึษาและสือ่สารกบัสงัคมเกีย่วกบัวทิยาศาสตร ์โดยเฉพาะในเรือ่งความจรงิเกีย่วกบั
เทคโนโลยชีวีภาพเกษตร กอ่นหนา้นี ้Dr. Folta เคยไดรั้บรางวลัตา่งๆมาแลว้มากมาย เชน่ National Science 
Foundation CAREER Award, Howard Hughes Medical Institute Award for undergraduate mentoring และ 
University of Florida Research Foundation Award 
 
Dr. Folta ไดต้ดิตามและมสีว่นร่วมในการใหข้อ้มลูตา่งๆผ่านทางสือ่สงัคม (social media) มาโดยตลอด และยังได ้
เปิดเว็บไซต ์Illumination ซึง่ไดร้วบรวมขอ้มลูทีท่นัสมัยในดา้นวทิยาศาสตรก์บัสงัคม และไดจั้ดรายการ Talking 
Biotech ทาง podcast ในทกุๆสปัดาห ์ซึง่เป็นรายการวทิยทุีเ่นน้เรือ่งการพัฒนาดา้นพันธศุาสตรใ์นแวดวงการเกษตร
และการแพทย ์นอกจากนี ้Dr. Folta ยังไดจั้ดการอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นการสือ่สาร เพือ่ฝึกฝนนักวทิยาศาสตร์
เกีย่วกบัวธิกีารสือ่สารกบัสงัคมทียั่งไมเ่ชือ่มั่นในวทิยาศาสตร ์ 
 
ในพธิมีอบรางวลัทีจ่ัดขึน้เมือ่วนัที ่12 ตลุาคมทีผ่า่นมา Dr. Folta ไดเ้นน้ย ้ากบัผูท้ีเ่ขา้ร่วมงานวา่ นักวทิยาศาสตร์
จะตอ้งอธบิายถงึความเสีย่งและประโยชนข์องเทคโนโลยชีวีภาพเกษตรโดยอา้งองิจากหลักฐานทีป่รากฏ ซึง่จะท าให ้
ฝ่ายทีใ่หข้อ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้งตอบโตไ้ดย้ากเนื่องจากขาดหลักฐานสนับสนุน และไดก้ลา่ววา่ “การปลอ่ยใหผู้ค้นเขา้ใจ
ถงึขอ้เท็จจรงิดว้ยตนเองเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไดย้าก เราตอ้งฟัง อธบิาย และสรา้งความเชือ่มั่นในสงัคมดว้ยการเผยแพร่
ความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง” 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://www.pioneer.com/home/site/about/news-media/news-releases/template. 

http://www.castscience.org/news/?dr_kevin_folta_honored_at_the_2016_borlaug_cast 

__communication_award_ceremony&show=news&newsID=22599 
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นกัวจิยัไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่วธิกีารเพิม่คณุคา่ทางอาหารดว้ยเทคโนโลยชีวีภาพสามารถเพิม่ปรมิาณและยดือายุ
ของเบตา้แคโรทนีในขา้วฟ่างได ้

นักวจิัยจากบรษัิท DuPont Pioneer และ Africa Harvest Biotech Foundation ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่การเพิม่การสรา้ง
วติามนิอแีละเบตา้แคโรทนี ท าใหข้า้วฟ่างมปีรมิาณเบตา้แคโรทนีสะสมเพิม่ขึน้และชว่ยยดือายขุองเบตา้แคโรทนีได ้
โดยเบตา้แคโรทนีเป็นสารตัง้ตน้ส าหรับการสรา้งวติามนิเอในร่างกายของมนุษย ์
 
ทมีวจัิยระบวุา่ปฏกิริยิาออกซเิดชนัคอืปัจจัยหลักทีท่ าใหเ้กดิการสลายตวัอย่างรวดเร็วของเบตา้แคโรทนีในเมล็ดขา้ว
ฟ่าง ทมีวจัิยจงึไดน้ ายนีสรา้งวติามนิอจีากขา้วสาลถีา่ยเขา้สูข่า้วฟ่าง เนือ่งจากวติามนิอเีป็นสารตา้นอนุมลูอสิระทีม่ี
ประสทิธภิาพสงู ผลการทดลองพบวา่ขา้วฟ่างเทคโนชวีภาพทีพั่ฒนาขึน้สามารถยดือายขุองเบตา้แคโรทนีไดม้ากกวา่ 
2 เทา่เมือ่เก็บรักษาในสภาพปกต ิโดยวติามนิอชีว่ยเพิม่คา่ครึง่ชวีติของเบตา้แคโรทนีในเมล็ดขา้วฟ่างจาก 2-3 
สปัดาหเ์ป็น 8-10 สปัดาห ์ 
 
หากไมม่กีารเพิม่คณุคา่ทางอาหารดว้ยเทคโนโลยชีวีภาพ ขา้วฟ่างซึง่เป็นสว่นประกอบของอาหารหลายชนดิจะ
สญูเสยีวติามนิเอ ธาตเุหล็กและธาตสุงักะสใีนเวลาทีร่วดเร็ว ซึง่การขาดวติามนิเอเป็นสาเหตหุนึง่ของความผดิปกติ
ตา่งๆ ไดแ้ก ่อาการตาบอด, ท าใหเ้กดิการตายเนือ่งจากโรคหัดและโรคทอ้งร่วงเพิม่มากขึน้, ท าใหเ้กดิความผดิปกติ
ทางจติและความบกพร่องของอวยัวะตา่งๆในร่างกาย เป็นตน้ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://www.pioneer.com/home/site/about/news-

media/newsreleases/template.CONTENT/guid.910581EB-CD39-1AE8-6581-F936DD4BEA48 



ผลการศกึษาระบุการใชพ้ชืเทคโนชวีภาพชว่ยใหเ้กษตรกรในประเทศจนีมสีขุภาพดขี ึน้ 

การใชพ้ชืเทคโนชวีภาพตา้นทานตอ่สารปราบวชีพชืไกลโฟเสตท าใหก้ารใชส้ารปราบวัชพชืชนดิอืน่ลดนอ้ยลง และ
การใชพ้ชืเทคโนชวีภาพตา้นทานตอ่แมลงพบวา่ท าใหก้ารใชย้าฆา่แมลงลดลงอย่างมนัียส าคัญ เป็นทีท่ราบกนัดวีา่ยา
ปราบศตัรูพชืสว่นใหญก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สขุภาพของมนุษย ์แตยั่งมรีายงานเพยีงจ านวนนอ้ยเทา่นัน้ทีศ่กึษาถงึ
ความสมัพันธร์ะหวา่งการปลกูพชืเทคโนชวีภาพกบัการใชส้ารปราบศตัรูพชื 
 
ทมีวจิัยน าโดย Chao Zhang จาก Beijing Institute of Technology ประเทศจนี จงึไดท้ าการศกึษาความสมัพันธ์
ระหวา่งการใชส้ารปราบศตัรูพชืชนดิตา่งๆในการปลกูพชืเทคโนชวีภาพกบัสขุภาพของเกษตรกรในประเทศจนี โดย
แบง่กลุม่ของสารปราบศตัรูของเป็นกลุม่ตา่งๆดงันี ้สารปราบวชัพชืกลุม่ไกลโฟเสต, สารปราบวชัพชืกลุม่ทีไ่มใ่ช่

ไกลโฟเสต, สารเคมกี าจัดหนอนผเีสือ้, สารชวีภาพก าจัดหนอนผเีสือ้, สารก าจัดแมลงกลุม่ทีไ่มใ่ชห่นอนผเีสือ้และ
สารก าจัดเชือ้รา 
 
ผลการศกึษาพบวา่ ไมม่หีลกัฐานทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความสมัพันธข์องไกลโฟเสตกบัปัญหาสขุภาพของเกษตรกร 
ในทางกลบักนัพบวา่สารปราบวชัพชืกลุม่อืน่ๆทีไ่มใ่ชไ่กลโฟเสตสง่ผลใหเ้กดิการท างานทีผ่ดิปกตขิองไต และพบวา่
การใชส้ารเคมกี าจัดหนอนผเีสือ้สง่ผลใหเ้กดิการท างานทีผ่ดิปกตขิองตบั, เกดิการอกัเสบและมผีลท าลายระบบ
ประสาท ผลการศกึษายังแสดงใหเ้ห็นวา่การใชพ้ชืเทคโนชวีภาพมแีนวโนม้ทีจ่ะท าใหเ้กดิการใชไ้กลโฟเสตแทน
สารเคมอีนัตรายชนดิอืน่ๆ ซึง่สง่ผลดตีอ่สขุภาพของเกษตรกรในประเทศจนีและเกษตรกรทัว่โลก 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.nature.com/articles/srep34918 
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เกษตรกรใน Mindanao และเจา้หนา้ทีเ่กษตรทอ้งถิน่ ประเทศฟิลปิปินส ์ไดร้บัการประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบั
แนวทางด าเนนิการดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพฉบบัลา่สดุ 

เกษตรกรชาวฟิลปิปินส,์ เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่, นักศกึษาและคณาจารย ์จากเมอืง General Santos City และพืน้ที่
ใกลเ้คยีงบนเกาะ Mindanao ซึง่เป็นเกาะขนาดใหญท่างตอนใตข้องฟิลปิปินส ์ไดรั้บการประชาสมัพันธข์อ้มลูเกีย่วกบั
กฎหมาย Joint Department Circular No. 1 ซึง่ครอบคลมุขอ้ก าหนดตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั การวจัิยและพัฒนา, การ
น าไปใชป้ระโยชน,์ การขนสง่, การปลอ่ยออกสูส่ ิง่แวดลอ้มและการบรหิารจัดการ พชืเทคโนชวีภาพและผลติภัณฑ์
จากพชืทีพั่ฒนาขึน้โดยเทคโนโลยชีวีภาพสมัยใหม ่
 
กจิกรรมครัง้นีจ้ัดขึน้เมือ่วนัที ่12 ตลุาคม ณ เมอืง General Santos City เพือ่ใหข้อ้มลูแกผู่ท้ ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี
เกีย่วกบัแนวทางด าเนนิการดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพฉบบัลา่สดุ ทีผ่า่นการรับรองโดยกระทรวงตา่งๆของรัฐบาล 
ไดแ้ก ่กระทรวงเกษตร, กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี กระทรวงสาธารณสขุ, กระทรวงสิง่แวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิและกระทรวงมหาดไทยและการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในงานนีไ้ดม้กีารใหข้อ้มลูในดา้น
วทิยาศาสตร,์ ความปลอดภัยทางอาหารและสิง่แวดลอ้ม, ศกัยภาพทางเศรษฐกจิของพชืเทคโนชวีภาพ และการ
แนะน าแนวทางส าหรับการเกษตรทีท่นัสมัย โดยมผีูบ้รรยายไดแ้ก ่Dr. Rhodora Aldemita จาก ISAAA, Edwin 
Paraluman ผูน้ ากลุม่เกษตรกรทีป่ลกูขา้วโพดเทคโนชวีภาพ และ Dr. Benigno Peczon ประธานกลุม่ Coalition for 
Agricultural Modernization in the Philippines (CAMP) โดยมตีวัแทนจากกระทรวงตา่งๆร่วมอภปิรายในครัง้นีด้ว้ย
เพือ่ใหผู้ท้ ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งไดรั้บขอ้มลูทีช่ดัเจน 
 
กจิกรรมครัง้นีจ้ัดขึน้โดยความร่วมมอืของ Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research 
in Agriculture – Biotechnology Information Center (SEARCA BIC), ISAAA, CAMP และ Mindanao State 
University 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://bic.searca.org/site/ 



การแสดงออกของยนี HvYS1 ในขา้ว ชว่ยเพิม่ความสามารถในการดดูซบัธาตเุหล็กและท าใหน้ า้หนกัเมล็ด
เพิม่มากขึน้ 

ระบบขนสง่ธาตโุลหะในพชืท าใหพ้ชืเกดิการสะสมสารทีม่ปีระจบุวกซึง่รวมถงึสารบางอยา่งทีเ่ป็นโทษตอ่มนุษย ์การ
เพิม่การแสดงออกของยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบขนสง่ธาตโุลหะสามารถท าใหข้า้วมกีารสะสมของธาตเุหล็กและสงักะสี

ในเมล็ดเพิม่ขึน้ อยา่งไรก็ตามวธิกีารนีท้ าใหข้า้วเกดิการสะสมทองแดง, แมงกานสีและแคดเมยีม ซึง่เป็นโลหะหนักที่
มผีลเสยีตอ่สขุภาพของมนุษย ์ 
 
ทมีวจิัยน าโดย Raviraj Banakar จาก Universitat de Lleida-Agrotecnio Center Lleida ประเทศสเปน จงึได ้
ทดลองถา่ยยนี HvYS1 ซึง่เป็นยนีขนสง่ทีม่คีวามจ าเพาะกบัธาตเุหล็กเพยีงอยา่งเดยีวเขา้สูข่า้ว โดยใชโ้ปรโมเตอร ์
ubiquitin1 ของขา้วโพดในการท าใหเ้กดิการแสดงออกของยนี ผลการทดลองพบวา่ขา้วทีเ่กดิการแสดงออกของยนี
นีม้ปีระสทิธภิาพในการดดูซมึธาตเุหล็กเพิม่มากขึน้, เพิม่เกดิการขนสง่และการสะสมธาตเุหล็กในเมล็ด และท าให ้
น ้าหนักของเมล็ดเพิม่มากขึน้ โดยพบวา่ธาตทุองแดงและแคดเมยีมในขา้วทีไ่ดรั้บการยนีมปีรมิาณลดลง สว่นปรมิาณ
ธาตสุงักะสแีละแมงกานีสพบวา่อยูใ่นระดบัคงเดมิเมือ่เปรยีบเทยีบกบัขา้วปกต ิ
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12637/full 

Copyright © 2007 ISAAA  

นกัวทิยาศาสตรอ์ยีปิตก์ าลงัเดนิหนา้พฒันาพชืน า้มนั 

Dr. Mohamed Tawfik หัวหนา้หอ้งปฏบิตักิาร Oil Crops Biotechnology Lab (OCBL) ณ สถาบนัวจิัยAgricultural 
Genetic Engineering Research Institute (AGERI) กรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์ไดใ้หส้มัภาษณ์กบั ศาสตราจารย ์
Naglaa Abdallah ผูอ้ านวยการ Egypt Biotechnology Information Center (EBIC) เกีย่วกบัสถานการณ์ปัจจบุนั
ของการพัฒนาพชืน ้ามันในอยีปิต ์ 
 
Dr. Tawfik ระบวุา่ในปัจจบุนัอยีปิตส์ามารถผลติน ้ามันพชืไดใ้นปรมิาณทีน่อ้ยมาก โดยสามารถผลติไดเ้พยีง 3-5% 
ของความตอ้งการภายในประเทศ ในชว่งเวลา 25 ปีทีผ่า่นมาการบรโิภคน ้ามันพชืในประเทศอยีปิตเ์พิม่ขึน้จาก 8.7 
กโิลกรัมเป็น 23.4 กโิลกรัมตอ่คน การแกปั้ญหาน ้ามันพชืไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการสามารถท าไดโ้ดยการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรโิภคและเพิม่การเพาะปลกูพชืน ้ามันภายในประเทศโดยเฉพาะในพืน้ทีแ่หง้แลง้ทีไ่มเ่คย
ถกูใชเ้พือ่การเกษตร 
 
Dr. Tawfik ไดก้ลา่วเพิม่เตมิวา่ “เรายังขาดสายพันธุง์าทีส่ามารถเพาะปลกูไดใ้นพืน้ทีแ่หง้แลง้ทีไ่มเ่คยถกูใชเ้พือ่
การเกษตร ซึง่เป็นขอ้ก าจัดส าคญัทีท่ าใหเ้ราไม่สามารถขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูงาออกไปได ้ดงันัน้ทมีวจัิยของเราจงึท า
การปรับปรุงสายพันธุง์าโดยเริม่ตน้จากสายพันธุเ์ชงิการคา้ทีส่ามารถปรับตวัไดด้กีบัสภาพแวดลอ้มของอยีปิต”์ 
 
Dr. Tawfik และทมีวจัิยมเีป้าหมายในการลดการสญูเสยีผลผลติน ้ามันงาโดยการศกึษากลไกทีท่ าใหเ้มล็ดเกดิการ
เสือ่มสลายและไดใ้ชเ้ทคโนโลยพัีนธวุศิวกรรมในการเพิม่ความสามารถในการทนแลง้ใหก้บัตน้งา “เราไดแ้กปั้ญหา
การเสือ่มสลายของเมล็ดงาโดยการศกึษายนีตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกข่องเมล็ดและเอ็นไซมท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการย่อย
สลายเยือ่หุม้เมล็ด จากการศกึษาพบยนีเป้าหมายจ านวนหลายยนีซึง่ทมีวจัิยสามารถโคลนยนีเหลา่นี้ไดส้ าเร็จและใน
ขณะนีท้มีวจัิยก าลงัศกึษาผลทีเ่กดิขึน้จากการถา่ยยนีเหลา่นี้เขา้สูต่น้งา นอกจากนีท้มีวจัิยยังไดศ้กึษาการเพิม่
ความสามารถในการทนแลง้ของงาโดยการใชย้นี LOS5 ซึง่เป็นยนีส าหรับสรา้งเอ็นไซม ์ABA biosynthesis ในตอนนี้
เรามงีาทีไ่ดรั้บการถา่ยยนีจ านวน 14 สายพันธุท์ีก่ าลงัอยูร่ะหวา่งการทดสอบและประเมนิศักยภาพภายใตส้ภาพ
โรงเรอืนทดลอง” กลา่วโดย Dr. Tawfik 
 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่Dr. Naglaa Abdallah: naglaa.abdallah@agr.cu.edu.eg 


