
  ٢٠١٣ سبتمبر ١١                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمًيا

 أسعار الغذاء العالمية تواصل إنخفاضھا  •

 فريق دولي يدرس حركة الجينات داخل الخ�يا النباتية  •

 

  أفريقيا

 غانا تبدأ التجارب الحقلية للبذور المعدلة وراثياً  •

  ٢٠١٣باحثة كينية تفوز بجائزة نورمان بورلوج  •

 في كينيا Ug99تطلق س�لة من القمح المعدل وراثياً  (IAEA)والوكالة الدولية للطاقة  (FAO)منظمة ا4غذية والزراعة  •

   حول حالة الزراعة ا4فريقية AGRA تقارير التحالف من اجل ثورة خضراء في أفريقيا •

  

  ا�مريكتين

 ا;نتاجية قد ادت الي زيادة دراسة توضح ان برنامج تربية القمح •

  الحشائش الضارة انتشار انوع من من للحد محاو=ت بحث حول •

 التقدم في الزراعة المساعدة تأمينلميكروبات النباتية يمكن ل: ISU الميكروبيولوجيباحثون في علم  •

  ساسكاتشوانفي  الزراعية الصناعة ;ستخدامھا في الحيوية التكنولوجيا في تستثمر حكوماتال •

 مسبوق في ابحاث الكانو=إستثمار غير  •

 إستثمار غير مسبوق في ابحاث الكانو= •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 الزراعية مليون دو=ر في ا=بحاث ١٥  تستثمر أسترالية جامعة •

  التكنولوجيا الحيوية في إندونيسيا يطالبون بإستخدام تطبيقات المزارعين  •

    Agrisure Duracadeتوافقان علي إستيراد المعدلة وراثياً المكسيك وكوريا  •

  

  أوروبا

 تستعرض اليات تقييم النباتات المعدلة وراثياً  (EFSA)الھيئة ا=وروبية لس�مة ا4غذية  •

  
  

  البحث العلمي

     م�ً لIجھادحيظھر جودة افضل ت OSMOTINموتين س�ل الشاي المشفر •

  

  ما وراء كروب بيو تك

   ة الزيتون المعدلة وراثياً ببالذإجراء تجارب حقلية  تدرس سبانياأ •

  

  إع*نات

 بروكسل في ا;قليمي المناخ تغير حول دولي مؤتمر •

  

 

  

    



  عالمًيا

 ھانخفاضتواصل إأسعار الغذاء العالمية 

التغير الشھري في ا4سعار الدولية لسلة من السلع وھو مقياس سعار الغذائية، 4 امنظمة ا4غذية والزراعة مؤشرھ أصدرتا
أن مؤشر أسعار السلع ا4ساسية قد انخفض للشھر الرابع على التوالي في أغسطس، ليصل إلى أدنى  أشار التقرير اليالغذائية. 

نقاط (  ٤عادل ما يب، ٢٠١٣نقطة في شھر أغسطس عام  ٢٠١٫٨مؤشر المتوسط بلغ قد . و٢٠١٢مستوى له منذ يونيو 
 .٢٠١٢في أغسطس من تلك المسجلة ) أقل %٥٫١نقطة (أو  ١١يوليو و  ة المسجلة فيقيمال) أقل من %١٫٩

من أن أسعار  على الرغم ذلكالدولية للحبوب والزيوت، و الي إنخفاض في ا=سعار ستمر في ا4سعارالتراجع الم ويعزى ھذا
في حاد إنتعاش بشكل طفيف. كان ھناك نمو قوي في ا;نتاج العالمي من الحبوب و  تارتفع قد منتجات ا4لبان واللحوم والسكر

مليون طن  ٣٤٣إنتاج الذرة في الو=يات المتحدة إلى ان يصل الو=يات المتحدة. ومن المتوقع  ت فيشأنالتي  ذرةإمدادات ال
 .مستوي إنتاجھا ضيخفوالذي ادي الجفاف الي ت ٢٠١٢عن العام ٪  ٢٥ زيادة قدرھاذلك بھذا العام، و

طن، بانخفاض طفيف  مليون ٢٤١٣الي  ٢٠١٤-٢٠١٣لحبوب في ستھ�ك العالمي ل÷وصول المن المتوقع فإنه وبالتالي، 
، فقد تم رفع توقعات مخزون الحبوب تالي. وبال٢٠١٣- ٢٠١٢في  % ٣٫٢بنسبة عن التوقعات السابقة، ولكن = يزال أعلى 

مخزون بإرتفاع توقعات  بناء عليمليون طن،  ٥٦٩بشكل طفيف منذ شھر يوليو إلى  ٢٠١٤العالمية في نھاية مواسم عام 
 ي.مالذرة العال

علي الرابط التالي:  بيان صحفييمكنك ا=ط�ع علي 
http://www.fao.org/news/story/en/item/195887/icode/  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

 ية خ*يا النباتفريق دولي يدرس حركة الجينات داخل ال

الجينات داخل الخلية لمتابعة حركة  يةفريق دولي من العلماء من المملكة المتحدة، واستراليا، والبرتغال، والصين تقنابتكر 
تثبيتھا علي الجينات النباتية عن طريق قطع النبات، و قتل الخ�يا و يدرسون العلماء كان . قبل ھذا البحث،ويةالنباتية الحي

 الشرائح الزجاجية.

مشارك جوش الستاذ درجات الحرارة. صرح ا4 4غنخفاض ا=ستجابةكر يزھتالالجينات المسؤولة عن تسريع درس العلماء 
استجابة للتغيرات البيئية، و يبدو أن الحركة تشارك كللنظر 4نھم رأوا الجينات تتحرك في  ة=فتنتائج البحث تعتبر أن ميلين ب
البروفيسور ميلين  . قالناخيةا=ستجابة للتغيرات المب النباتالذي يسمح  FLC الـ جينة سادرقام الباحثون ب .التحكم الجينيفي 
 تجمعتسوف  FLC الـ فكرة أن جيناتدينا اي للم تكن عن طريق الباردة، ولكن يغلق  FLC ان تعبير جين الـنا نعرف وك"

، فإنه يمكن تطبيقھا على أي تغلق تعبيرهعندما  FLC جينات الـ تحرك يةفھم كيفتسمح ب الرغم من أن الدراسةب. غلق"عندما ت
 الكائنات الحية. داخل جميع رصد الجينبجينات في النبات أو الحيوان. و الفائدة الرئيسية لھذا النھج ھو أنه يسمح للباحثين من 

 :عبر الرابط التالي بيان صحفي القراءة يمكنك لمزيد من التفاصيل حول ھذا البحث، 
-genes-moving-pr-technologies/2013/130909-http://www.bbsrc.ac.uk/news/research

spots.aspx-seeing-scientists   
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  أفريقيا

 دأ التجارب الحقلية للبذور المعدلة وراثياً غانا تب

التابع  (SARI)السافانا الزراعية بحوث في منطقة أشانتي ومعھد  (GM)تجارب الحقلية للبذور المعدلة وراثياً بدأت غانا ال
 عبر مواقع محددة لتجربتھا في  . اعتمدت غانا ث�ثة أنواع رئيسية من البذور(CISR) الصناعيةالعلمية مجلس البحوث ل



 ينالقطن المعدلنبات و ،اللوبيانبات ا4رز، ونبات إلى الب�د ھي  ھاديراستانواع من البذور التي تم ا ث�ثةالجميع أنحاء الب�د. 
 ن، عضو اللجنة الوطنية للس�مة ا4حيائيةا. الحسسي للبروفيسور والترطبقاً . وBtباستخدام جين مقاومة الحشرات الـ  وراثياً 

(NBC) التجارب الميدانية.والجدير بالذكر ان اللجنة تتابع بجدية نجاح غانا، ب 

ت اللوبيا جاء بينما غانا من جنوب أفريقيا، اليتم استيراده قد أن القطن المعدل وراثيا سكرتير اللجنة ، أكوريوقال السيد إريك 
4نه قد تم المنشأ  بذور من بلدھذه الفي كولومبيا وأستراليا، على التوالي. تم استيراد  CIATمن المعدل وراثيا وا=رز 

 مت بشكل جيد في تلك البلدان.تاختبارھا و

عبر الرابط التالي:  لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة مادة إخبارية
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=284889 
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  ٢٠١٣ة تفوز بجائزة نورمان بورلوج كيني ةباحث

والتي ، تعمل الباحثة د. شاريتي موتيجي. ةوالتطبيقللبحوث الميدانية  ٢٠١٣بجائزة نورمان بورلوج من كينيا  ةباحثفازت 
الدولي من المعھد   عملھا كعضو في فريقوقد ُعرفت الباحثة من خ�ل )، IITAعمل في المعھد الدولي للزراعة ا=ستوائية (ت

 الناتج عنمكافحة التلوث محلية لأدوات بيولوجية نجاحات غير مسبوقة بإستخدام  الذي حقق )IITAللزراعة ا=ستوائية (
 المحاصيل ا4ساسية مثل حبوب الذرة أو الفول السوداني. عن الناتج عن العفن الفطري والذي يصاب به ا4ف�توكسين القاتل 

جامعة كوازولو ناتال في التابع للغذائي برنامج ا4من ا من خ�لالدكتوراه في علوم ا4غذية حصلت موتيجي علي رسالة 
ا4سر في غرب كينيا  عندا=ف�توكسين في الفول السوداني  الناتج عن تلوثالركزت أبحاثھا على مدى تجنوب أفريقيا. 
إلى كينيا وعملت في معھد ت موتيجي ، عاد٢٠١٠شھادة الدكتوراه في عام الحصول علي لتلوث. بعد ا لذلك والعوامل المسببة

شبه ستوائية لمناطق ا=لالدولي لبحوث  بحوث المخاصيل معھدبالغضافة الي عملھا ب (HARI) كينيافي لبحوث الزراعية ل
 ) كعالم زائر. ICRISATالقاحلة (

press-http://www.iita.org/2013- عبر الرابط التالي :لمعھد الدولي للزراعة ا=ستوائية بيان صحفي يمكنك متابعة ال

-wins-mutegi-charity-dr-scientist-research-/asset_publisher/CxA7/content/iita-eleases/r

award?redirect=%2Fhome%2F#.Ui1tcNLBqSo-borlaug-norman-2013-prestigious-the  
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 في كينيا Ug99تطلق س*لة من القمح المعدل وراثياً  (IAEA)الوكالة الدولية للطاقة و (FAO)منظمة ا�غذية والزراعة 

الوكالة الدولية للطاقة ظمة ا4غذية والزراعة والجنسيات بدعم منشھدت كينيا ھذا ا=سبوع نقطة تحول عندما اسفر جھد متعدد 
=لة سببه ذي يال القاتل ساقالصدأ مرض مقاوم لالكينيا إلدوريت صنفين جديدين من القمح حيث اطلقت جامعة ) IAEAالذرية (
 .Ug99الفطريات من 

دولة  ٢٠أكثر من وشارك في ذلك تم تطوير أصناف قمح مقاومة للصدأ وذلك بدعم من مشروع التعاون التقني للوكالة، 
 الحدود. عبر الحدود )Ug99(س�لة بإنتشار مرض صدأ الساق ا=سود للقمحعلى التھديد  رداً وذلك  ومنظمة دولية

المدير العام للوكالة يوكيا أمانو "تحسين ا4من الغذائي في البلدان النامية من خ�ل استخدام التقنيات النووية يشكل أولوية وقال 
 . "ھامة من وكالة الطاقة الذرية. يسرني أننا تمكنا من تقديم مساھمة ھامة لمحاربة صدأ الساق القمح

 اً كبير تھديداً ، Ug99س�لة الأصداء القمح، وخاصة  تمثليانو دا سيلفا، "رازجخوسيه  FAOالـ  ف المدير العام لمنظمةاضاو
ھذا المشروع الدولي يشمل . للمحصول ؤدي إلى خسائر المحصول مدمرةتالصدأ يمكن أن ا;صابة بلcمن الغذائي بسبب 

 IAEA بوضوح فوائد التعاون بين فھي تبينالبلدان المتضررة، وعلماء النبات والمربين والمنظمات الدولية طفرة كبيرة، 
 يمكننا التغلب على التحديات التي نواجھھا". عمل معاً وانه من خ�ل ال FAOو



ا4غذية والزراعة عبر الرابط التالي :  صحفي لمنظمة البيان القراءة يمكنك ، البحث ريلمزيد من التفاصيل حول ھذا تطو
7/icode/http://www.fao.org/news/story/en/item/19612  
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  حول حالة الزراعة ا�فريقية AGRAتقارير التحالف من اجل ثورة خضراء في أفريقيا 

يأخذ . وحالة الزراعة ا4فريقية نا=فتتاحي ع هتقرير )AGRAالتحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا ( مؤحراً  أطلق
حليلھا من ييجمع البيانات و ھوفي جميع أنحاء أفريقيا و بلداً  ١٦لمحاصيل في لا4ساسية التقرير نظرة متعمقة في سلسلة القيمة 

لصندوق  والزراعة الدولية منظمة وطنية ودولية، بما في ذلك وزارات الزراعة، والبنك الدولي، ومنظمة ا4غذية ١٥أكثر من 
المحاصيل ا4ساسية، مثل الحبوب و المحاصيل علي لحالة الزراعية في أفريقيا ل ا=فتتاحي تقريراللتنمية الزراعية. ويركز ا

 . ويكشف التقرير أن :استيرادھا من ٪ منھا في أفريقيا، بد=ً  ٧٥يتم إنتاج حوالي التي الجذرية، و

من الدول اfخري بعض = يزال الزراعي،  قطاعھاث وتطوير والبحمجال تستثمر بكثافة في  في حين أن عددا من الدول• 
باحثاً  ٧٠ا4قل في عدد العلماء المشاركيين في مجال البحوث الزراعية، مع وجود  قدرةالأفريقيا  تمتلك .متخلفة عن الركب

 .فقط لكل مليون مواطن
 يھدد المحاصيل الزراعية والتنمية الزراعية في عدد من البلدان. مما انخفاض خصوبة التربة• 

طول عملية متوسط ويبلغ تطوير أسواق البذور في أفريقيا.  عفا عليھا الزمنالتي القوانين واللوائح الوطنية وا;قليمية تقييد • 
 ى.البذور حوالي ث�ث سنوات في معظم البلدان ا4فريقية جنوب الصحراء الكبرإط�ق 

ً الزراعية اردات دعم الوو ةتكلفالخفض يضعف  • إلى جنب مع صعوبة الحصول على  ا4سواق الزراعية ا4فريقية، جنبا
الناتج المحلي في إجمالي ٪ من  ٤٠ حواليا=ئتمان، و القيود التجارية وارتفاع تكاليف النقل. على الرغم من أن الزراعة تمثل 

 الحيازات الصغيرة.ذوي لمزارعين أصحاب الي ا فيض المصراقر٪ من ا= ٠٫٢٥يذھب فقط ا4فريقية،  دولبعض ال

 منبشكل كبير  اتالمحروم نالحيازات الصغيرة في أفريقيا، ھ ذويالذين يمثلون الغالبية العظمى من المزارعين و، النساء• 
وتكنولوجيات  يةا=ئتمانالقروض على الحصول على  نمن قدرتھويقلل ھذا  في ظل النظم الراھنة لحقوق الجيازة. لحقوقھذه ا
الي حد كبير عن قدرة تملك قل تفي أفريقيا ل�راضي النساء  فرصة تملك إلى أن بوضوح . تشير ا4دلةالخدمات الزراعيةو

 خمس مرات. بنسبة تصل الرجال ا4رض

بيان و.  http://www.agra.orgالتالي :  ا=لكتروني الرابط عبر AGRA الـ موقعل عبر الصفحة الرئيسيةالتقرير متاح 

  h#p://allafrica.com/stories/201309040427.htm:  عبر الرابط التالي توفرمصحفي 
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  ا�مريكتين

  

 قد ادت الي زيادة ا@نتاجية  القمحدراسة توضح ان برنامج تربية 

 جامعة من فريق درس قام ،عاماً  ٢٦ مدى على يةالمناخ اتتغيرالو ضامرتأثره با=و القمح في الوراثي التحسين أثر لقياس
 إلى جنبا كانساس، في جامعة ا4داء اختباراتبدراسة بيانات أنتاجية محصول القمح التي تم جمعھا عن طريق  (KSU) كنساس

 حتىو ١٩٨٥في الفترة من عام  هأنة دراسال أظھرت. ضامرا4ب ا;صابة وبياناتدراسات المناخ في مناطق محددة  مع جنب
يبلغ ل ،سنوياً  مكيال ٠٫٥١ أو فدان  لكل مكيال ١٣ بنسبة القمحإنتاجية  متوسطعززت  القمح تربية برامجفإن  ،٢٠١١ عام

 درجة ١٫٨(  مئوية درجة ١ زيادةفي الدراسة ان  المحاكاة أظھرت ايضاً نظمو. % ٢٦في ا;نتاجية  زيادةال مجموع
 ماب أو الواحد فدانللمكيال  ١٠٫٦٤ بنسبة القمح إنتاجية ضاخفإن قد آدي الي المتوقعة الحرارة اتدرج متوسط في) فھرنھايت
 .%٢١ من يقرب

وذلك بإستخدام مجموعة  معةتمج الوراثي والتحسين والمرض المناخ تغير ريآثت لتحديد من نوعھا ا4ولى الدراسةتعتبر ھذه 
كما قامت بتوسيع  السابقة لبحوثل تحديثاً  نتائجال تأعط. عالية التقنية إحصائيةبغستخدام طرق و نوعھا، من فريدة بيانات
 .كنساسيو=ية  القمح تربية برامج أثر لتحديدنطاقھا 

لجامعة كنساس، يرجي متابعة الرابط التالي:  صحفيال بيانال قراءةلو الدراسة، ھذه حول التفاصيل من لمزيد
h#p://www.ksre.ksu.edu/news/story/wheat_research090313.aspx  



  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  الضارةحشائش ال انوع من انتشار من للحد محاوAت حول بحث

 من اثنين تھديدلحد من ل محاولةئھم في الشركا مع جنب إلى جنبا) USDA(ا4مريكية  الزراعة وزارة من علماءسوف يعمل 

 شاحبةال وھما النبتة النوعين، ھذين. البرية الحياة وموائل والمراعي، المي�د، عيد شجرة ومزارع لمشاتلل إلى ا4عشاب أنواع
)Vincetoxicum rossicum (ا4سودالنبتة و )V. nigrum (با=نقراض المھددة ا4نواع موائل على توتعد المراعي اغزت 

 .المتحدة الو=يات شرق شمال في

ويقوم العلماء ايضاً بتتبع مدي . الخطيرة التھديداتمن ھذين النبتتين تمثل مثل  تجعل التي البيولوجية اfليات عن العلماءيبحث 
النبتة  حياة دورةفترات في  ھناك كان إذا ما معرفةل م الطبيعيةموائلھ ودراسة نيويورك، و=ية في تيننبتإنتشار ھذين ال تقدم
 .أكثر حساسة لIصابة كونت

 عبر الرابط التالي : ا4ميركية الزراعةيمكنك متابعة البيان الصحفي لوزارة 
h#p://www.ars.usda.gov/is/pr/2013/130905.htm  

  
  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

 التقدم في الزراعة المساعدة تأمينلميكروبات النباتية يمكن ل: ISU الميكروبيولوجيباحثون في علم 

زيادة التركيز على المليارات من يمكن من خ�ل  هانبھذا ا=سبوع  (ISU) جامعة ايواا4ستاذ بالبروفيسور جوين بيتي صرح 
تساھم بصورة كبيرة في  يمكن أن ما تشترك في ع�قة تكافلية معه غالباً التي ستعمار النباتات، وتالتي دقيقة الكائنات الحية ال

ن بيتي، أستاذ أمراض النبات تة. وكامكلفال الحشرية ل من الحاجة إلى ا4سمدة والمبيداتيتقلالوإنتاجية المحاصيل تحسن 
من أجل التوصل إلى دقيقة ا4كاديمية ا4مريكية لعلم ا4حياء ال انشأته الذيو عضواً  ٢١ قوامهمن فريق  ، جزءاً بالجامعة

دقيقة. حددت ا4حياء الالزراعة من خ�ل التقدم العلمي في علم  تحسين فيمساعدة مجموعة من التوصيات حول كيفية ال
مع المقبلة من خ�ل تعزيز استخدام الميكروبات عشرين على مدى السنوات ال% ٢٠بنسبة نتاجية زيادة ا;ھو  اً صيات ھدفتوال

 .%٢٠الحد من استخدام المبيدات الحشرية وا4سمدة بنسبة 
 

فعل . اfن يمكننا اfخرنفرق آحدھما عن بيتي "ھناك مليارات من الميكروبات المختلفة، ونحن لم يكن لدينا ا4دوات ل توقال
تحت الدراسة، با;ضافة الميكروبات الفطريات الجانب ا=كبر من ذلك غن طريق إستخدام فك شفرة التسلسل الجينومي". تمثل 

، مناسبةالميكروبات الھا براستعمإو جينات الصحيحةالنبات التھيئة المثلي عبر الھيئة الفيروسات أو البكتيريا، وعندما يتم تالي 
من الفطريات القادرة على  الميكوريزاتعتبر الميكوريزا كمثال. وذكرت بيتي زدھر. ين عندئذ يمكن ان يمن الكائنن كل فإ

زيادة قدرة جذر النبات علي ساعد على ت تلك الع�قة التكافليةفإن عندما يحدث ذلك، والنباتات البرية.  العديد منالتعاون مع 
 ان ھذهبيتي  توقالاعماق اكبر في التربة. من  % مما يساعد النبات علي امتصاص الماء والمواد الغذائية٩٠بنسبة  امتصاص

ظروف في على قيد الحياة علي البقاء  النبات تساعدجينات وتغييرات فسيولوجية علي تحفيز ساعد الع�قة التكافلية ايضاً ت
 قاومة النبات لjفات.خرى زيادة مآيمكن لميكروبات كما الجفاف. 

 

  برجاء مطالعة الرابط ا=لكتروني التالي:صحفي البيان القراءة للمزيد من التفاصيل حول ھذا البحث، و

besh#p://www.news.iastate.edu/news/2013/09/06/plantmicro  
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  ساسكاتشوان في الزراعية لصناعةا @ستخدامھا في الحيوية التكنولوجيا في تستثمر حكوماتال

Ag-اً متصاعداً موجھاً لـ يل ستيوارت استثمار=ساسكاتشوان في زير الزراعة وجيري ريتز وفيدرالي أعلن وزير الزراعة ال

Weat Bio Inc.  .لتعزيز التسويق الزراعي وجھود التسويق 

سوف " واضاف وزير ريتز.صرح الادة" يالرقمة  لىإساسكاتشوان  في الصناعة والزراعةماتزمة بالوصول الي  "حكومتنا
خ�ل الزراعي من عود بالنفع على القطاع ي سوفا=بتكار الزراعي وعجلة في دفع  Weat Bio Inc-Agھذا الدعم يساعد 



قطاع التكنولوجيا الحيوية ھنا في  = تدعم فقط النمو ا=قتصادي. استثمارات مثل ھذه دعمفرص العمل وزيادة ;نتاجية وزيادة ا
 قتصاد لصالح البلد بأكمله".ا=، ولكن من شأنه أن يعزز فقط ساسكاتشوان

سابقة من التمويل. سوف الخمس ال ن السنواتمليون دو=ر ع ٢٫٥زيادة قدرھا  دو=رمليون  ٧٫٥المقدر  ا=ستثماريمثل 
التكنولوجيات دعم في تسويق منتجاتھا و للشركات المشورة والدعم والتوجيهاتقديم  الدعمھذا  Weat Bio Inc-Agتستخدم 
  الناشئة.

يمكنك مطالعة الرابط التالي: ل�ط�ع على تفاصيل ھذا الخبر ، 
h#p://www.agr.gc.ca/cb/index_e.php?s1=n&s2=2013&page=n130909a&src=hp  
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 الكانوAغير مسبوق في ابحاث  ستثمارإ

مع شراكة مليون دو=ر  ٤٫٢يصل إلى  اً استثمارأعلنت الحكومة ا=تحادية في كندا من خ�ل وزير الزراعة جيري ريتز 
 .ألبرتا وساسكاتشوانملون دو=ر من منتجي الكانو= اقليمي  ١٫٤من باستثمار فوري قدرة 

 صرح بذلك رئيس مجلس  يدل على الثقة الكبيرة في صناعة الكانو="،و"ھذا ا=ستثمار لم يسبق لھا مثيل في مجال ا=بتكار 
، قد عملت تضم من منتجين، باحثين علميين وحكوميين"صناعتنا، بما  واضافت ) باتي ميلر.CCC( ييندكنالالكانو= منتجي 

 ."يكون له أكبر أثر ممكنوف سمعاً بشكل وثيق لضمان ان ھذا ا=ستثمار 
ة وجبال، الزيتية التغذية بما في ذلك الكانو= حولاضحة وموضوعات ا=ستراتيجية اھداف وحول  CCCتركز مشاريع 

 ،دارة المتكاملة للمحاصيلوا;لجودة ، لا4مثل نتاجية، والتحسين fفات، وا;مكافحة اوا;دارة المتكاملة ل ،والصحة ،يةائالغذ
 .في قطاع الكانو=، ونقل التكنولوجيا وقع إنتاجية الكانو=عرض وتمالكانو=، مراقبة المحصول واستدامة إنتاج 

http://www.canolacouncil.org/news/historic-عبر الرابط : يمكن ا=ط�ع على تفاصيل ھذا الخبر 

research/-canola-in-investment  
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  م*يين دوAر  ٣تمديد البرنامج البحثي لدودة جذور الذرة مع دعم بمبلغ 

من الي فتح باب تقديم مقترحات بحثية في عدد  Rootworm باسم ) المعرفة CRW( لدودة جذور الذرة  ا البرنامج بحثيدع
نظم الزراعة الحالية، تطوير وصقل والتحقق من التحت  CRWاقتصاديات إدارة بما في ذلك  CRWالخاصة بـ المجا=ت 

النطاق، تطوير  ةفعالة، تطوير أساليب مسح واسعوسائل مقاومة إلى  CRW الـ مقاومةطرق النماذج التنبؤية، توصيف 
 الذرة. جذور أدوات تعليمية حول إدارة دودة

م�يين دو=ر فإنه من المقرر  ٣تو والتي تقدر بـ بالمساھمة المقدمة من شركة مونسانو ٢٠١٣وقد بدأ البرنامج في أوائل عام 
( لمدة تصل  دو=ر سنوياً  ٢٥٠٫٠٠٠قدر بـ الجدارة تويقدم المشروع منح بحثية علي اساس . ٢٠١٦تمديد المشروع حتى عام 

ني المھمة، زيارة الموقع ا=لكترووا4طراف ا4خرى يجب لمن يرغب في التقدم بتقديم الطلبات إلى ث�ث سنوات). 
h#p://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=h#p%3A%2F%2Fwww.Monsanto.com%2F

-CRWknowledge&esheet=50701470&newsitemid=20130903006169&lan=en

US&anchor=www.Monsanto.com%2FCRWknowledge&index=1&md5=b4153cd5ea0830b59d126

0c4d5f605ed تقديم المقترحات البحثية كيفية الخاصة بت إضافية، التواريخ الرئيسية وتعليمات للحصول على معلوما. 

http://news.monsanto.com/press-الرابط :  علىالخبر ا4صلي يمكن ا=ط�ع 

research-rootworm-corn-million-3-additional-pledges-release/corporate/monsanto  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  

 الزراعية ثابحمليون دوAر في اA ١٥  تستثمر أسترالية جامعة

 كجزء الزراعية لبحوثل برنامجھا في دو=ر مليون ١٥ استثمار أستراليا في) USQ( كوينز=ند جنوب جامعةسوف تستثمر 

 نية ا المعھد يوضح الي١ه إنشاءفإن  توماس، جانـنائب مستشار الجامعة ل وفقاً ). IAE( والبيئة لزراعةل معھد إنشاء من

 في البحثيةالمنحة تستھدف بناء القدرات  أن كذلك وأوضح. الحديثة للزراعةوعالمي  داعم محليك مكانتھا لتعزيز الجامعة
 لكيمياءل مختبر وإنشاء ا4مراض علممعامل و الحيوية التكنولوجيا معامل لتجديد دو=ر مليون ٥ ذلك في بما الجديد المعھد
 .كوينز=ند جنوب جامعة في البيئية

 

http://www.usq.edu.au/news-عبر الرابط التالي : كوينز=ند  جنوبيمكنك مطالعة البيان الصحفي لجامعة 

agriculture-advance-to-reasons-million-15-provides-events/News/2013/09/USQ  
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  التكنولوجيا الحيوية في إندونيسيا يطالبون بإستخدام تطبيقات المزارعين 

التكنولوجيا الحيوية في إندونيسيا لتعزيز بإستخدام تطبيقات  (KTNA)طالبت رابطة المزارعين كونتاك تانب ني�ن اند=ن 
الرابطة  المحاصيل. وقال رئيس إنتاجية= يمكن التنبؤ بھا على  يةمناخ اتفي أعقاب تأثيروذلك ا;نتاجية الزراعية، 

سبب الجفاف ي قد الطقس = يمكن التنبؤ به ممامن  اً نمطيشھد توھير أن قطاع الزراعة في إندونيسيا  وينارنو   KTNAالـ
 على إنتاجية المحاصيل.  بدوره ؤثري مماوالفيضانات وانتشار اfفات، 

التكنولوجيا  الزراعة، وأنه في قطاع التكنولوجيا الحيوية ضروري للتغلب على ھذه المشاكل تطبيقات استخدامقال توھير "إن 
ندوة حول والتكنولوجيا الحيوية  في وذلك تغير المناخ"، تتابعات واحدة من ا=بتكارات التي ھي قادرة على التغلب على الحيوية

 . ا4ندونيسيةوزارة الزراعة المحاصيل، عقدت الندوة في  إنتاجيةتواجھھا لتعزيز  التي  اتتحديالزراعية وال

تطبيقھا  ان يتم التي يمكنوالجامعات والمؤسسات الحكومية مختلف والبحوث من العديد من ا=بتكارات الرغم من أن ھناك وب
 "في مجال الزراعة في اندونيسيا تطبيق ھذه التكنولوجياصريح بتلتنظيم حكومي لي تزال ھناك حاجة ال فمافي قطاع الزراعة، 
 التكنولوجيا الحيوية ;نتاج نباتات مقاومة للجفاف والفيضانات واfفات.  ه يمكن تطبيققال توھير. وأضاف أن

demand-farmers-business.com/news/indonesian-http://www.eco- :رة عبر الرابطتوفم المادة ا;خبارية

biotechnology/-application  
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  Agrisure Duracadeتوافقان علي إستيراد المعدلة وراثياً المكسيك وكوريا 

) ٥٣٠٧ الصنف™ ( Agrisure Duracade الذرة المعدلة وراثياً وافقت حكومتي المكسيك وكوريا الجنوبية علي إستيراد 
 Agrisure Duracadeتم تطوير الصنف علف. كأو  اءغذان يإستيراد ھذا الصنف ;ستخدامه كسمحت ينحكومتال وبذلك فإن

علي استمرارية الصنف ساعد في الحفاظ جذور الذرة ويدودة الذرة  ةلمقاوم ولويعتبر ھو الصنف ا4سينجنتا  بواسطة شركة
 .لمقاومة ا;جھاد الحشري ضد دودة جذور الذرةخيارات إدارة وإعطاء 

التسجيل من وكالة حماية  عليالموافقة  تلقىو)، FDA(ا4مريكية  الصنف متطلبات التسجيل لدي منظمة ا=غذية والدواء اكمل
ن الصنف قد تلقي الموافقة من ا جانبوب). USDAمن قبل وزارة الزراعة ا4مريكية ( ةكاملتلقي موافقة ) وEPAالبيئة (

زراعة من ال علي موافقة سمة ا=ستيراد من استراليا واليابان ونيوزيلندا وتايوان وموافقة يتلقفإن الصنف قد كوريا والمكسيك، 
 كندا.



الخبر يرجي مطالعة الرابط التالي : لمعرفة المزيد عن  see h#p://www.4-traders.com/news/Syngenta-

Corporation--Syngenta-secures-Mexican-and-Korean-import-approval-for-Agrisure-Duracade-tr-

-17244423/. 
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  أوروبا

 تستعرض اليات تقييم النباتات المعدلة وراثياً  (EFSA)الھيئة اAوروبية لس*مة ا�غذية 

 وا4ع�ف ا4غذية لس�مة الحالية المخاطر تقييمطر و العلميةا4بحاث  )EFSA( ا4غذية لس�مة ا4وروبية الھيئة استعرضت
ً  المعدلة لنباتاتل  ا4غذية لس�مة ا4وروبيةھيئة ال طبقهت الذي المقارن نھجالتطبيق  فيھا يكون قد التي الحا=ت فيوذلك  ،وراثيا

EFSA إلىالمتوقع وصولھا  راثياً وة عدد من ا4صناف المعدلل بالنسبة الحالطبقاً للھيئة فإن ذلك قد يكون و. الكاملةة تبصور 
 يةالنبات ا4عضاء وظائف وعلما الغذائي التمثيلتعديل علي  ،الداخلي التركيبة على جوھرية تعدي�ت تلقتقد  التيو قاسوا=
 ).ذات صفات جديدة وراثيا معدلة نباتات(

بانھا تلك الصفات ا4صيلة ات ذو وراثياً  المعدلة النباتات ذات الصفاتووراثياً  ةالعامة للرقاب النباتات المعدل الھيئة تعرف
تغيير  ؛ غريبة ةتخزينمركبات  إدخال الغذائي؛ المحتوى أو ةتخزين مركبات تركيزفي  لتعدي�ت خضعتتات التي ابنال

 .جھادات المختلفةا; تحملمركبات التيض لتھيئة النبات ل تركيزات في روتغيا لنبات،ا المورفولوجية / فسيولوجية

  h#p://www.efsa.europa.eu/en/supporAng/doc/480e.pdf :برجاء مطالعة الرابط  ا4صلية الوثيقةلمطالعة 
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  العلمي البحث

   م*ً لNجھاد حيظھر جودة افضل ت OSMOTINموتين س*ل الشاي المشفر

 واسع نطاق علىالمنعشة  المشروباتو الشاي،منتجي  تواجه التي الرئيسية الحيوية غيرات ا;جھاد من واحد الجفافيعبر 
 جنبا ، الھند ،(CSIR) الصناعيةالعلمية  البحوث مجلس من بھاتاشاريا أميتاقلمت  ،لمواجھة ذلكو. العالمي الصعيد علىوذلك 
يساعد  بروتين وھو ، osmotinتين وتشفر عن ا=سم) GE(معدلة وراثياً شاي  اتيتطوير نبات ،العلماءزم�ئھا  مع جنب إلى
 .يةضمرال مسبباتال من العديدو الحيوية غيرات جھادلI الدفاعية ا=ستجابات في

 سرعةايضاً وه زيادة تحمل النباتات لنقص المياالنتائج  أظھرتو الجفاف ظروفل المعدلة وراثياً  الشاي نباتات ضيعرم تت
فقد ذلك با;ضافة الي  .الغير معدلة وراثياً  الشاي نباتات انواععن  استعادة النباتات حيويتھا بعد التعرض لظروف ا=جھاد

وھي  ،والكافييناولز -٣- الف�فين من أعلىظھرت ايضاً اظھرت نباتات الشاي المعدل وراثياً إنخفاض في مستويات ا=كسدة. 
التي  الشاي خطوطفإن  يلوبالتافي نباتات الشاي المعدلة وراثياً. وجدت ايضاً و الشاي،اساسية تحدد نوعية وانتاجية  مركبات

 ذات ا;جھادتحمل ت الشاي اصناف مثل لت اجاتيحتا; تلبية علىلھا القدرة  osmotin تينوا=سم عنلھا القدرة ان تشفر 
 التكاثر خ�ل من تجاريا يزرع الشاي 4ن=جيال عديدة  بسھولةويمكن الحفاظ علي ھذه ا=صناف . محسنة إنتاجيةو جودة

 . الخضري

h#p://link.springer.com/arAcle/10.1007/s11248-013-المقال كام� عبر الرابط ا=لكتوني :  قراءةيمكنك 
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  ة الزيتون المعدلة وراثياً ابلذبإجراء تجارب حقلية  تدرس سبانياأ

التي  ا4وروبي ا=تحاد فيلي ولتكون الدولة ا=) GM( وراثياً  معدلة لموافقة علي إجراء اول تجربة لحيوانات ا سبانياتدرس ا
 تماق. Oxitec اوكسيتك الحيوية لتكنولوجياوھو الطلب المقدم من الشركة البريطانية لحقلية الجارب تال ھذه علي إجراء توافق
 على تؤثر التي الرئيسية اfفات من واحدة تبرتع التيو) Bactrocera [Dacus] oleae(يتون بتطوير ذبابة الز الشركة
تم و ، OX3097D-Bolية الحشر س�لةال سميت. الحشرية المبيدات طريق عناساساً  مكافحتھا  تمالتي يو الزيتون زراعة

ا=مثل ;نتاجية افضل لنبات الزيتون وخالية  حلالحشرة المعدلة وراثياً ال متقدو سنوات ث�ث حوالي تطويرھا منذ ما يقرب من
 .في نفس الوقت الكيميائيةمن استعمال المبيدات 

and-making-oil-.com/olivehttp://www.oliveoiltimes-متابعة الرابط اتالي :  يرجى المعلومات، من لمزيد

flies/35987-olive-modified-genetically-of-release-trial-considers-milling/spain  

  

  

  إع*نات

 بروكسل في ا@قليمي المناخ تغير حول دولي مؤتمر

 في ٢٠١٣ نوفمبر ٧ إلى ٤ من الفترة في" CORDEX (2013( " ا;قليمي المناخيةسوف يعقد مؤتمر دولي حول 
لومات من المع ھذه استخدام. يمكن التنبؤ بآثارھا ومعالجتھا الممكن من يجعل يةالمناخوالتقلبات  اتتغيرال فھم. بلجيكا بروكسل،

ضروري  القادمة امر عقودالمدي  على يةالمناخات تغيرجديدة من اجل التخفيف من آثار ال استراتيجياتستنباط والم إقالت أجل
  . نظراً fثار تغير المناخ علي مجتمعنا

  climate.org/-http://cordex2013.wcrpرابط ا=لكتروني التالي : ال زيارة يرجى المعلومات، من مزيدل
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