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تقبل الغذاء المنتج بالتكنولوجيا 
 خبرات ستة دول: الحيوية

 
صمم فريق عمل من علماء جامعة 

اوتاجو بنيوزيالند عدد من التجارب 
لتقدير رد فعل المستهلك فى ستة دول 

تجاه الغذاء المنتج بالتكنولوجيا الحيوية 
 واضحة ى الى منفعةو التى تؤد

. للمستهلك عند تواجدها فى االسواق
هذه الدول الست التى شملتها الدراسة 

نيوزيالند، السويد، بلجيكا، : هى
 .فرنسا، المانيا و المملكة المتحدة

وقد استندت هذه التجارب على درجة 
تفضيل المستهلكين لالغذية المعروضة 

فى االسواق سواء آانت تقليدية ، 
و . و غير معاملة بالمبيداتعضوية، ا

قد توصلت الدراسة الى ان العامل 
االساسى لتفضيل المستهلكين هو 

الحصول على غذاء سليم و آمن و ذو 
سعر مناسب و هو ما ينطبق على 

 .االغذية المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية
لقراءة الدراسة بالكامل يمكن االطالع 

 :على المقع التالى
j/nbt/com.nature.www://http

html#op.index/5n/25v/ournal
com  

 

 
 

التنوع البيولوجى يساعد فى مواجهة 
 تحديات المستقبل

شجعت شرآة دو بون العالمية 
المهتمين بالتكنولوجيا الحيوية على 

يحتاجها توفير المادة الوراثية التى 
مربوا النباتات و التى تساعد فى 
مواجهة التحديات الصعبة غير 

المحسوبة لالجيال القادمةز و قد قدمت 
الشرآة مليون دوالر امريكى من 

آمبادرة النشاء بنك عالمى للموارد 
 .الوراثية

وتحدث الدآتور ستيفن سميث مدير 
خبراء التنوع البيولوجى للنبات بشرآة 

د تفهم العلماء فى لق" دو بون قائال
المعاهد البحثية و شرآات القطاع 
الخاص لغة التنوع الوراثى بشكل 

ويتيح ذلك الفرصة الستخدام . افضل 
تقنيات الهندسة الوراثية مثل 

الجينومات و العالمات الجزيئية من 
اجل الوصول الى حلول للتحديات التى 

و انهى حديثة ". تواجه الجيل الجديد
الحفاظ على المصادر يشبة عدم "قائال

الوراثية بشكل سليم، تعلمنا للقراءة و 
 "ذهابنا الى المكتبة و النجد بها آتبا

http://www.nature.com/nbt/journal/v25/n5/index.html#opcom
http://www.nature.com/nbt/journal/v25/n5/index.html#opcom
http://www.nature.com/nbt/journal/v25/n5/index.html#opcom


لمزيد من التفاصيل يمكن االطالع 
على الموقع 
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 خس مقاوم للفطريات
ة       توصل علماء مرآز البحوث الزراعي
ع    اون م ا بالتع اليناس، آاليفورني ى س ف
ز فى         فريق عمل بجامعة آاليفورنيا ديف
ول   رض ذب اوم لم س مق اج خ انت

يليوم ذا المرض فطر . الفرتس يسبب ه
يليوم و ا ات   الفرتس د النب بب فق ذى يس ل

وت   ذبول و الم م ال بغلتة ث د . لص و ق
اباء من الخس   توصل العلماء الى ثالثة     

ن      ة ع ورة فعال تخامها بص ن اس يمك
ات  ى نبات ل ال ين للتوص ق التهج طري

 .مقاومة لهذا المرض الفطرى
الع      ن االط ات يمك ن امعلوم د م لمزي

الى  ع الت ى المق  :عل
Ne/gov.usda.ars.www://http

1261=htm?docid.docs/ws  
 

 ذرة من جامعة ميتشيجان االمريكية
رح  يجان ص ة ميتش ن جامع اء م علم

ذرة ال   يقان ال ة ان اوراق و س االمريكي
ذرة     وب ال ن حب ة ع ل اهمي د . تق وق

ذرة  ى اصناف من ال اء ال توصل العلم
ى انزيم وى عل م تحت ا هض ات يمكنه

ليولوز   ليولوز و الهيميس ى الس ال
ى االوراق   يطة ق كر بس ات س جزيئ
ة  ذه الطريق انول وبه اج االيث النت
ر         ذرة اآث سيصبح انتاج االيثانول من ال

ة  ل تكلف اءة و اق حت . آف د اوض وق
ة    ن جامع تيكلين م ريم س دآتورة م ال

ة ان  يجان االمريكي د "ميتش ا نعتق ا آن م
ا اصبح    انه فضالت يجب التخلص      منه

رة ة اقتصادية آبي ى " اآلن ذو اهمي وه
ى   ذرة ف يقان ال ذلك اوراق و س تقصد ب

دة و  ناف الجدي وف  االص ى س  الت
 .يستخرج منها االيثانول

site/edu.msu.newsroom://http
htm.content/3080/indexer/  
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