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  عالمًيا

  في أفريقيا الزراعية البحوث وتعزيز لدعم عالمية شراكة

 

تشمل  كينياب نيروبي في اتفاق مذكرةعلى ) AUC( ا5فريقي ا#تحاد ومفوضية) CGIAR( الدولية الزراعية للبحوث ا#ستشاري الفريق وقع

 دعمو أفريقيا في الغذائي ا5من مستقبلتحسين  إلىھذا التعاون  ھدفي. أفريقيا في الزراعية وا@نتاجية البحوث تعزيز شأنه من ابرنامجً 

 .أفريقيا ةوقار كينيا في البحثية المؤسسات جھود

 

 العلم على القائمالتحول الزراعي عمل على تحقيق سي المشروع أن CGIAR فيتواصل وال المعرفة إدارة مدير ،صرح بيرس لوكوك

  .أفريقيا فيضغًطا  ا5كثر ةالزراعيالتحديات  على البحث ركزيوس ،المتقدمة والتكنولوجياالعلوم  جداولتحقيق و

  

environment/news/global-and-http://www.scidev.net/en/agriculture-مزيد من المعلومات متاح على 

.html-research-agricultural-s-icaafr-drive-to-launched-partnership.  
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  باز5ء ُمحسنة أصناف لتطوير ھندي- مشروع أمريكي

  

 ةالغذائيتعزيز القيمة  في للمساعدة أباد حيدر في والھند المتحدة الو#يات بين العدسيللباز#ء التحسين الجزيئي  مشروع امؤخرً  طلقأُ 
 استخدامب ةالعدسيالباز#ء  تحسين" اسمتحت يأتي وسنوات ث?ث  المشروعمدة . العالمحول  الجافة ا5راضي في للفقراء الدخل وتأمين

 لبحوث الدولي المعھد قبل من تنفيذه وسيتم )USAID(الدولية  للتنمية ا5مريكية الوكالةعلى الدعم من المشروع سيحصل  ،"ةالجزيئي تربيةال

 .الھند في الحكومية البحثية المؤسسات مختلف معبالتعاون ) ICRISAT( القاحلة شبه ا#ستوائية المناطق في المحاصيل

 

لعھد  العام المدير دار، وليام. دقد صرح و. الثانية المرحلة في يتطبيقجانب و ا5ولى، مرحلتهفي  يبحثعلى جانب  المشروعيشتمل 
ICRISAT الباز#ء  مثل لمزارعينالتي يزرعھا صغار ا حسنةمُ ال لمحاصيلا أصنافسرعة تطوير  في احاسمً  ادورً  يلعب الجيني البحث، أن

 .ةالعدسي

 

 مستوردو مستھلكو نتجمُ  أكبرالتي ُتعد  الھند في الغذائي ا5من ضمان في للمساعدة ةالعدسي اللوبياإنتاج  تعزيز إلى المشروع فريقويطمح 
 الھند إلى جزئيبشكل لتصديره المحصول تتم زراعة  حيث أفريقيا في المزارعين دخل تعزيزبا@ضافة إلى  ؛ةالعدسيللباز#ء العالم  في

  .الھامشيةوالبيئات ا5راضي  في ية المحصولغالب زرعبينما تُ 
  

http://www.icrisat.org/newsroom/news-على  ICRISATلمعرفة المزيد حول التعاون بين البلدين، اقرأ البيان الصحفي لمعھد 

media4.htm-2013-pr-releases/icrisat.  
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  أفريقيا

  بسبب نتيجة التعديل الوراثي٪ ٥٧ بنسبة فاسو زيادة إنتاجية محصول القطن في بوركينا

 

 ينايريشمل ھذا شھر ( ٢٠١٢ عام لقطنل فاسو بوركينافإن إنتاجية  ،)UNPCB( فاسو بوركينافي ل القطن منتجيل الوطني ?تحادل وفقا

 في القطن إنتاجھذه النسبة ب مقارنةوعند . وراثًيا ُمعدلالالمعتمدين للقطن  المزارعين عدد رتفاعا نتيجة %٥٧٫٥ بنسبة زاد قد) ٢٠١٣

 .طنألف  ٦٣٠إلى  ٢٠١٣-٢٠١٢ فترةفي  الب?د انتاج ارتفعفقد  ،ألف طن ٤٠٠ شكل يذال) ٢٠١٢- ٢٠١١( السابق العام

 

 المعدل القطنالذين يوافقون على زراعة  أفريقيا دول أوائل من واحدة ھيو الرئيسية صادراتھا حدةكأ القطن على فاسو بوركيناتعتمد 

مما قد يسفر أيًضا عن المتوقع  من أكبرللقطن تج الدولة اجاء ن. ٢٠٠٨ عامالمحور  مونسانتو قطن بزراعة الحكومة تأذنحيث  وراثًيا
 أفريقيا غربدول في  ستةأبريل الذي أُجري على  استط?ع فيفقد توقع المنتجين . العام ھذا أفريقيا لغرب ا@قليمي ا@جمالي الناتج زيادة

  .٢٠١٣-٢٠١٢ لفترة طن ١٧٣٨٥٠٠% إلى ٢٩ بنسبةالناتج  زيادة

  

h,p://www.fibre2fashion.com/news/tex/le-لمزيد من المعلومات، اذھب إلى 

news_id=120666news/newsdetails.aspx?  و



h,p://www.sharenet.co.za/news/Burkina_Faso_co,on_output_soars_575_ 

pct_due_to_GMOs_producers/c1c24aabd780db9068e132867b233950  
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  الدولة في الغذائي ا�من لتعزيز وراثًيا الُمعدلة الكائنات استخدام للزراعة يقترح غانا وزير

  

 الغذائي ا5من لتعزيز التجارية الزراعة في وراثًيا عدلةالم الكائنات استخدام، إلى غانا في الزراعية للجنة المكلفير الوز كوفي، كليمنت دعا

 .وراثًيا ُمعدلةال البذور أصناف زراعةمن  المزارعينيتمكن  حتى قتراحقدم ھذا ا#و اغان برلمان في التعيين لجنة أماممثل كوفي . للب?د

 

ً رئيسي اعنصرً التي ُتعد  الصفراء والذرة الصويا فول زراعة على الشباب تشجيع ينبغي أنهكوفي  وأضاف كما . الب?د في الدواجن تغذيةل ا
 إلى الرامية ا@ص?حات ومواصلةبشكل أسرع  غانا زراعة تحديث في للمساعدة الزراعي القطاع فيالمثقفين  الشبابالمزيد من بتبني  تعھد

  .الغذائي ا5من تحقيقرفع ا@نتاجية ول للمزارعين ال?زمة ا#ئتمان وتقييم الزراعية المدخ?ت توزيع وكفاءة الدعم نظم تحسين

  

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
46h,p://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/ar/kel.php?ID=2632.  
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  الحيوية التكنولوجيا مؤتمر قمة تستضيف نيجيريا

  

 جامعةب الحيوية، كنولوجياللت الدولي للمعھد العلمي الدولي ا�ستشاري للمجلس الحيوية لتكنولوجيال UNN قمةمؤتمر  نيجيرياستستضيف 

 من خ?ل أنشأُ  أفريقيا في نوعه من معھد أول وھو ليونسكول الثانية الفئة فقامرأحد  معھديُعد ال. ٢٠١٣ فبراير ٨- ٤في الفترة  نسوكا نيجيريا،

 .باريس في ٢٠١٢عام أكتوبر  ١٥ في ا�تحادية نيجيريا جمھورية وحكومة اليونسكو بينالذي جرى  تفاقا�

 

 أن توقعيُ و أسبوع،، والتي سيستمر لمدة العلوم اMخرىو الحيوية التكنولوجياوالجھات المعنية ب لخبراءا ا�جتماعأن يحضر  المتوقع من

اMحداث التي ستجري  أبرزأحد . أفريقيا في المدارية المناطقفي  مراضاM وبحوث الغذائي اMمنبالمتعلقة  الحاسمة القضاياا�جتماع يتناول 
 تواجه التي والتحديات اUفاق: الحيوية التكنولوجياحتت عنوان  يوممدة ل دراسية حلقةتكون عبارة عن س العلمي المجلس اجتماعخ?ل 
 مقر في) IBSP( اMساسية للعلوم الدولي برنامجلل العام والمدير اMساسية والھندسة العلومقسم  مدير ،بروفيسور إم ناليكز ناقشھاسي ،أفريقيا

  .اليونسكو

  

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/all-لمزيد من التفاصيل حول الحدث، ادخل على 

events/?tx_browser_pi1[showUid]=12315&cHash=37ae6b6b3d.  
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  ا�مريكتين

  الذرة إنتاجية لزيادة جديدة تستعرض وسائلدراسة 

  

 بقيادة فريققام ال. بشكل كبير الذرة محصولزيادة ل بسيطة فرضيةإثبات ) CSHL(كولد سبرينج ھاربور  مختبر فيأخيًرا  العلماءاستطاع 

وقال . وإنتاج الخ?يا نموفي  "النباتية الجذعية لخ?ياالمنظم ل مساراتال في الكمي ا#خت?ف"مساھمة  كيفيةببحث  جاكسون ديفيدبروفيسور 
 تنضج التيالمكونات  لتطويرأكبر  مادية مساحة سيوفر ا@نشائي ا@زھار النسيج حجم زيادة أنة بسيطة تفيد بفرضينحن لدينا " جاكسون

 ."في النواة

 

 الكمية الصفات مواقععن  كشفت لذرةالوراثية ل المتغيراتعلى  تحليلية تقنيةأجرى  جاكسون، مختبرب السابق زميلال ،بوميرت بيتر. د

)QTLs(، ُيسمى  الذرةوھو جين في  5ول مرةه استنسخ عندما ٢٠٠١ عام منذ جاكسونيعمل عليه  الذي الجين تحليلحدد ھذا و



FASCIATED EAR2  )FEA2( .جينمن  نسخة إنتاجه عند أن ا5بحاث أظھرت FEA2 زيادةقد يؤدي ھذا إلى فالجين ا5صلي،  من أضعف 

  .الذرةصفوف زيادة إنتاجية و ا@نشائي النسيج حجم

  

demonstrate-cshl-at-scientists-Jackson/plant-http://www.cshl.edu/Article-البيان الصحفي لھذه الدراسة متاح على 

yields-maize-boosting-of-means-new نتائج الدراسة منشورة أون?ين في عدد فبراير من مجلة نيتشر جينيتكس. يمكن عرض .

  .http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/index.htmlالدراسة على 
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  وراثًيا الُمعدلة الذرة زراعة توافق كوستاريكا

  

لزراعة  مونسانتولشركة  تابعةال محليةالحيوية الالتكنولوجيا  شركةعلى طلب  كوستاريكا في الحيوي نامل^ الوطنيةالتقنية  للجنةوافقت ا
 .والتكنولوجيا العلوم وزارة مثلوم لجنةال اءعضأحد أ ،ھيرنانديز أليخاندرو القرارھذا  أكد. الب?د في وراثًيا ُمعدلةالالذرة 

 

 الب?د في التسويق أو ل?ستھ?ك ليس ولكنية البحث ^غراضل أو البذور على للحصولالمحورة  الذرة زراعةب مونسانتول الحكمھذا  يسمح
ھكتار  ٣٩٤٫٣تتمثل في  كوستاريكا فيالمحورة  محاصيلال من ھكتار ٤٤٣٫١ احاليً يوجد . إنتاجھا يتم التي البذور جميع تصدير سيتمحيث 

ھيئة الصحة  لبيانات اوفقً و. لموزھكتار واحد لو ا5ناناسھكتار من  ٣٫٢المحور و  صوياال فولھكتار من  ٤٤٫٦من القطن المحور و 
و  Semillas Olson, D & PL Semillasكل من الشركات والمؤسسات التالية لھذه المحاصيل ، فترجع كوستاريكا حكومةالنباتية ب
Bayer  وSemillas del Trópico  وDel Monte. 

  
genetically-OKs-Rica-Briefs/Costa-Edition/News-http://www.ticotimes.net/Current-شاھد المقال ا5صلي على 

2013-21-January-corn_Monday-modified.  
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  الفلفل الحار جينوم تسلسل مشروعاكتمال 

  

 .الحارالفلفل تسلسل جينوم  مشروع منالجنوبية  كوريا في سيول جامعةبحوث الفلفل ب ومعھدانتھي الباحثون بجامعة نيو مكسيكو 

 

الوراثية  هاسرار وكشفالفلفل  جينوم تسلسلأن الحصول على  الجامعةب الفلفلمعھد بحوث  ومديربول بوس?ند، عضو بروفيسور صرح 
 .ةحسنالم الفلفل أصنافتربية لالمبذولة  جھودال تسريعأن ھذا سيعمل على و قبل منفي مخيلتنا  تكن لمأمور  لدراسة قوية أداة وفري

 

ويخطط . ألف جين ٣٧النيتروجينية وما يقرب من  اعدوقمن ال زوجمليار  ٣٫٥الحار ما يقدر ب  الفلفل، لدى لتسلسلا مشروعل اوفقً 
أيًضا و المحاصيل فيزيادتھا ل كاروتينويدلا جيناتالفلفل الحار ودراسة  لذبول مقاومةال جيناتكتشاف ال# البياناتھذه  #ستخدام الباحثون

 .الغذائية الصناعاتفي 

 

hope-genome-chile-sequence-researchers-h,p://newscenter.nmsu.edu/9188/nmsu-شاھد البيان الصحفي على 

secrets-genetic-unlock.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  الفلبين في الذھبي من ا�رز تجارب زراعة موسمين من ا5نتھاء

  
الناتجة  البياناتتجميع  ا_نيجري و. الفلبينفي  سور كامارينز محافظة في الذھبي ^رزل قعاموال المتعددةالحقلية  التجارب موسمي ىانتھ
مھمة  من كجزء البياناتبدوره  قيموالذي سي ،)DA-BPI( الزراعة وزارةب النباتيةات الصناع لمكتب ھاميقدلت المتعددة التجارب ھذهمن 

 .تنظيم ا5مان الحيوي عمليةفي  الحكومة

 

 ثوبحفي  الرائدة منظماتتعمل ال. A لفيتامين امصدرً الذي ُيعد  كاروتين بيتامركب ال على يحتوي ا5رز من جديد نوع ھو الذھبي ا5رز
. A فيتامين نقص من للحدواعدة  جديدة وسيلةك الذھبي ا5رز وتقييم لتطوير يتعاونمع بعضھا البعض في إطار  الزراعيةوالبحوث  الغذاء



ثبت ومكتب وزارة الزراعة  قبل من عليھا الموافقة تم إذافقط  الفلبين في والمستھلكين للمزارعين واسع نطاق على الذھبي ا5رزسيتم توفير 
 .أكثر أو عامين العملية ھذه تستغرق قدو. A فيتامين نقص منأنه يحد 

 

h,p://www.irri.org/index.php?op/on=com_k2&view=item&id=12466:two-على  IRRIشاھد البيان الصحفي لمعھد 

concluded&lang=en-sur-camarines-in-trials-rice-golden-of-seasons.  
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  المحور بالباذنجان حول معرفة ووعي مسؤولي اHرشاداستطGع رأي 

  

 مسؤوليلدى  والمعرفة الوعي مستوىلتقييم  براديش اوتار في و#يةط?ع رأي است) IIVR( النباتية للبحوث الھندي المعھدب العلماء أجرى

 العينة أفراد معظم أن النتائج أظھرت. الھند في ھا قريًباتسويقالذي سيتم المحورة  المحاصيل، أحد Btا@رشاد الزراعي حول باذنجان الـ 

بصنف  ا@رشاد مسؤولي معرفة لزيادة توعية برنامج تنفيذ ستحسنيُ  وبالتالي، .بالمحصول القادم كافيةدراية ليسوا على ) %٧٧٫١٢(
كما أنھم على  الب?د فيلaرشاد الزراعي  المؤسسية ا_ليةا@رشاد ھم  مسؤوليحيث ُيعتبر يُعد ھذا من ا5مور الھامة . المحور الباذنجان
 .الزراعي المجتمعب مباشرتواصل 

 

على الرابط التالي:  Indian Research Journal of Extension Educationمن مجلة المقال البحثي منشور في العدد الخاص 

h,p://www.seea.org.in/special_issue/vol1/45.pdf  
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  Gديشجبن في الحيوية التكنولوجيا معاھد الطGب يزورون

  

 جامعةب الزراعية الحيوية التكنولوجياقسم  مع بالتعاون ISAAAالتابع لھيئة ) BdBIC( بنج?ديشب الحيوية التكنولوجيا المعلومات مركز نظم

 جريتأُ . ٢٠١٢ الماضي ديسمبرالسابع عشر والثامن عشر من  فيمن ط?ب التكنولوجيا الحيوية  ابً لاث?ثين طل دراسية جولة ?ديشجبن

 المعھدو ?ديشجبنالجوت ب بحوث معھدفطر الماكروفومينا في و الجوتالوراثة التي يجري فيھا تسلسل جينوم نباتات مختبرات  في الزيارة

 علىتعرفوا و الحيوية لتكنولوجياالبحثية ل مرافقالط?ب لل عرضتكما . ?ديشجبن السكر قصب بحوث ومعھد الحيوية للتكنولوجياالقومي 

 التسلسلين هشروقد تم نالماكروفومينا و الجوتجينوم  تسلسلالذي تم فيه  الجينوم تسلسلوتضمن ذلك مختبر  لمختبراتبا الجارية ا5نشطة

 .امؤخرً 

 

  .nasirbiotech@yahoo.comلمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل على 
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  المحورة وراثًيا توافق على استيراد الذرة كوريا

  

ستخدامھم # ٣٢٢٠ و Agrisure Viptera 3110 بالصفات الُمكدسة المحورة سينجنتاذرة  استيرادعلى  الكورية يةتنظيمال السلطات وافقت

 الذرة حفار مثل ا5رض فوقالتي تعيش  الحشرات من واسعة مجموعةيقدم ك? الصنفين مقاومة . كوريا داخل وا5ع?ف 5غذيةفي ا

 وجنوب والمكسيك واليابان الفلبين فيالصنفين بواسطة السلطات التنظيمية  نفسكما تمت الموافقة على استيراد . الذرةدودة و ا5وروبي

 .وكندا المتحدة الو#يات فيتھم زراععلى  الموافقةتمت و وتايوان أفريقيا

 

لمزيد من التفاصيل، شاھد الخبر ا5صلي على 
h,p://www.syngentacropprotec/on.com/news_releases/news.aspx?id=171519  
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  أوروبا

  الُمحورة البطاطس على ا�وروبي ا5تحادمحاو5تھا للحصول على موافقة  توقف BASFشركة 



  

لمشاريع  التنظيمية الموافقاتللحصوا على  السعيعن  وقفتتس اأنھ BASF Plant Science ا5لمانية الحيوية التكنولوجياشركة  أعلنت

بسبب عدم الثقة  ا#ستثمار مواصلةمن  مكنوأرجعت ھذا إلى عدم الت أوروبا في Modenaو  Amadeaو  Fortunaالبطاطس المحورة 

 .مجالالمخاطر التي تھدد ھذا الو التنظيمية البيئةفي 

 

 غذائًيا المحسنة الذرة والتطوير البحث أنشطةوراء تسعى  تعد لم انھا BASF قالت ،أعلنت فيه الشركة ھذا الخبرالتي  صحفي بيانوخ?ل ال

 اتaجھادل مقاومةالمحاصيل الو عاليةذات ا@نتاجية ال المحاصيل تطوير في جھودھا تعزيزالشركة  تعتزم ذلك، ومع .استراتيجية 5سباب

 الذرةعلى  رئيسيبشكل في بحوث التكنولوجيا الحيوية النباتية  الجديدةاستراتيجيتھا الشركة  زوسترك. المتحدة الو#يات في أبحاثھا مقر في

 .للفطريات المقاومة

 

. تابع المقال .com/group/pressrelease/Phttp://www.basf-13-133على:  BASFاقرأ البيان الصحفي الرسمي لشركة 

GM-of-approval-EU-seeking-stops-Nutrition/BASF-http://www.foodnavigator.com/Science-على الصحفي 

potatoes. 
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  العلمي البحث

  نباتاتتعبير الجيني وتقليل عدد الجينات المحورة في الا�جروباكتيريام ومدفع الجينات بغرض تحسين ال بين مقارنة

  

 تحولتقنية ال، للنباتات الجيني التحول في ستخدمةالمُ  التقنياتاثنين من  بين للمقارنة دراسة أستراليا في كوينز#ند جامعةب علماءال أجرى
 minimal(متسلسل  طيشروب?زميد كامل (مدفع الجينات)، باستخدام  الجسيمات فذقتقنية و) AMT(ا5جروباكتيريام  بوساطة

cassettes( .الجين  وتعبيرعملية دمج الجين المحور تعقيد التحول ومدى  كفاءة حيث منالتقنيتين  بين مقارنةالمن الدراسة ھو  ھدفال
 .النباتات في حورمال

 

 reporter( ةالدال اتوالجين )selectable marker(للواسم ا#ختياري تعبير الشريط نفس  الباحثون استخدم مباشرة،ال لمقارنةعند ا

genes( عندب?زميد أو في الشريط الجيني الفي  تحولال كفاءةمن حيث  كبيرة فروق توجد # أنه النتائج أظھرت. ا#ختبارات جميع في 

 وبالتالي ،ل^جروباكتيرياممساوية  التحول كفاءة تأصبح ،تركيز الشريط الجيني خفضوعندم . النووي الحمض من متساوية كمياتنقل 
  .عدد أقل من الجينات الُمحورةوذات تعبير جيني قوي  سكر قصب نباتاتطوير لت بكفاءةأي من التقنيتين  يمكن

 

 .page-9639-012-h,p://link.springer.com/ar/cle/10.1007/s11248#6-1اقرأ المقال البحثي على 
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  ما وراء كروب بيو تك

  سرطان لتشخيص استخدامھا يمكن RNA النووي الحمض من العلماء يكتشفون: أجزاء

  

 قدالُمسماة "إكسوسوم" الحويص?ت المجھرية  على المحفوظة المعلوماتسلسلة  أن العام تسيماساتشوس مستشفى في باحثونال اكتشف

 خزعةال اتعملي من بدً# جديدة تشخيص إكسوسومي  اتاختبار، حيث يمكن إجراء السرطان من أنواع عدةظھور وتطور  رصدفي  تساعد

 .حياة الفرد ھددقد ت والتي )مرضشخيص اللت هوتحليل هلفحص نسيج أو خ?يا أخذ عملية(العديدة 

 

 التي الجينية التغيرات عن معلوماتال ?ص#ستخ الحيوية السوائل منستمدة المُ  ا@كسوسومات استخدام يمكن الجديدة، التجارب خ?ل من

 مستويات لرصد حددةم فتراتعلى  الحيوية السوائلوفحص المزيد من  عيجمت يمكن ،الحادثة يةسرطانال طفرةال ةمعرفووقتما تتم . حدثت

 .للع?ج المريض استجابة وكذلك الطفرة

 

  .rapid-yield-may-fragments-http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=rnaاقرأ المقال ا5صلي على 
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  البعوضا�مراض المنقولة بواسطة أمعاء لمكافحة  لمكافحة معالجة البكتيريا

  

 التي أحد النھج(الميتاجينوميكس استغ?ل علم  Jiannong Xu مساعدال ستاذا5 بقيادة مكسيكو نيوجامعة بمجموعة من الباحثين تحاول 

بعض من ھذه  تتسبب. البعوضالمنقولة بواسطة  ا5مراض من الحدفي  )البيئي النظام في الحية للكائنات المختلفة الوراثية العوامل تدرس
لكن لم يتم و عقودال مدى على الفقيرة الناميةالدول  في شخص مليون قتلي، في مغربال النيل وفيروس الضنك وحمى الم?رياا5مراض، 

 .بعدلمكافحتھم  فعالةاكتشاف وسيلة 

 

يمكنه من عمل  بروتوكول فريقال طور ا،مؤخرً و .لبعوضل الھضمية القناةنشطة موجودة في  بكتيرية اتمجموعا سابقً  الفريقاكتشف 
والوظيفي  يالتصنيفالتكوين  يزيتم من الفريق تمكن وبالتالي،. كسيمن خ?ل الميتاجينوم لبعوضفي ا RNAتسلسل للحمض النووي 

 يعني ما وھو أوروبا، فيللجينوم الُمكتشف  مطابقالذي عزله الفريق  معاءا5 ابكتيري جينومُوجد أن  ذلك، على وع?وة. 5معاءلميكروبيوم ا

 السموم نتجتُ ھندسة مُ  بكتيريا عن تطوير يةالمستقبلوا5بحاث  التعاونيؤمل أن يسفر و. لم?ريافي البعوض الناقل ل ةشائع البكتيرياھذه  أن

 .البعوض الھضمية القناةداخل 

 

mosquito-fight-researchers-h,p://newscenter.nmsu.edu/9187/nmsu-لمزيد من التفاصيل حول الخبر، ادخل على 

gut-mosquito-ulationmanip-diseases-borne.  
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  رسائل تذكيرية

  الصويا في محاضرة مسجلة فول شرح تطوير أصناف

  

 على الصويا فولالموروثة من  الصفاتتأثير  يةكيفه في ناقش فيديوعرض ، ماري?ند جامعة، ا5ستاذ الفخري بكينورثيويليام جي قدم 

 ا#ط?ع يمكن. الصويا فول مزارعي توعيةل تربيةتقنيات ا#نتخاب والفي  تؤثر التي الوراثية المبادئ قشانكما . جديدةال صنافا5 تطوير

 من الرابط التالي وتنزيلھم) دقيقة ٢٧( كاملال فيديووال )دقائق ٥( التنفيذي ملخصفيديو ال على

http://www.plantmanagementnetwork.org/edcenter/seminars/Soybean/DevelopingSoybeanCultivars/. 

 


