
  ٢٠١٣ أكتوبر ٩                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمًيا

  لھذا العام WFP عالم ومنظمة زراعية تشيد بجائزة الغذاء العالمى ١٠٠أكثر من   •

•   USAID  وICRISAT افاً من السورجم متحملة للجفاف والحرارةصنيطوران أ  

  عالم خال من الكائنات المعدله وراثياً  •

•  

 

  أفريقيا

 واعدة اً لذرة المعدلة وراثياً فى أوغندا تظھر نتائجالتجارب الحقلية ل •

  

  ا�مريكتين

  المعدلة وراثياً أن تقلل استخدام المبيدات الحشرية السكرية يمكن للذره  •

  فيتامين (أ) فى الكاسافا محتويا5سراع فى تحسين ملون علي عالعلماء ي •

  قمحمليون دو5ر تبرعاً 5بحاث تربية ال ٣جامعة امريكية تحصل على  •

  قمح الخبز س=ف>جينوم الشفرة  ونفكي UC Davisعلماء من جامعة دافيز كاليفورنيا  •

•     

  

  آسيا والمحيط الھادئ

  ھا تحسين انتاجية المحاصيلبكتيريا متحملة للملوحة يمكن شفتكتلمة ميكروبيولوجي من أوزباكستان اع •

 ھانوى فى الجمعية الوطنية يلتقون العلماء لبحث استراتيجيات ا?من الغذائى  نواب •

 إنتاجية الذره المعدل وراثياً تضع الفلبيين ضمن الدول المصدره للقمح •

  تطلق كتاباً يدعم تطبيقات التكنولوجيا الحيوية فى اندونيسيا NOFA رابطة صيادى ا?سماك والمزارعين الوطنية •

  

  أوروبا

 فى القمح STBمرض تمنع اGصابة بجينات قد تكون شفون تالعلماء يك •

 MONأو فول الصويا المعدل وراثياً  T25  ن الذره المعدل وراثياً ناتجة عبيئية أو صحيه  5 يوجد دليل علمى على مخاطر :الھيئة ا?وربية لس=مة الغذاء •

87708   

  

  البحث العلمي

 PEA باز5ء مقاومة للحشراتالعلماء يطورون  •

  غذية الذره المعدلة وراثياً وفول الصويا إلى الخنازير دراسة حول تأثير ت •

  

  ما وراء كروب بيو تك

  أمراض غموضيساعد علي حل  البشري الجينوم مشروع •

   

    



  عالمًيا

  لھذا العام WFP عالم ومنظمة زراعية تشيد بجائزة الغذاء العالمى ١٠٠أكثر من 

وج لوربب أكثر من مائة من ا?كاديمين والمنظمات الزراعية العالمية عن تقديرھم لموضوع جائزة الغذاء فى العالم " قرن اعر
التالى : التكنولوجيا الحيوية وا5ستدامه وتقلب المناخ " وتمنح الجائزة لMفراد الذين قدموا مساھمة ملحوظة فى تحسين نوعية 

  عالمية .وكمية ا?مدادات الغذائية ال

وأشارت إحدى الرسائل الموجھه إلى برنامج ا?غذية العالمى ان "إطعام سكان العالم والذين من المتوقع أن يصل عPددھم الPى 
فى مواجھة الظروف المناخية القاسية على نحو متزايد وأيضاً لظروف البيئة ھو أمر  ٢٠٥٠تسعة مليارات نسمة بحلول العام 

  ة من تطبيقات العلم والتكنولوجيا الحيوية الحديثة " .لن ا5ستفادة الكام5 يمكن أن يتم ببساطه دو

وعلقت مجموعة أخرى قائلة أن " البذور المعدلة وراثياً والتى يتم إط=قھا اليوم تنتج عائدات أعلى بكثير مع أسPتخدام كميPات 
قل على البيئة .  ھذه البذور ھى ا?دوات الحاسمة أقل من المياه ومدخ=ت أقل وبالتالى فإنھا تعزز ا5ستدامة مع وضع أعباء أ

  فى مواجھة تحديات ا?من الغذائى العالمى وتقلب المناخ " .

والPدكتور مPارى ديPل شPيلتون والPدكتور روبPرت تPى  وكانت أسماء الفائزين لھذا العام الدكتور مارك فان مونتPاجو مPن بلجيكPا
  تطوير محاصيل التكنولوجيا الحيوية .ليعاً فى أبحاث فرالى من الو5يات المتحدة والذين يشاركون جم
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USAID  وICRISAT  افاً من السورجم متحملة للجفاف والحرارةصنأيطوران  

سم خرائط الجينوم النباتية على تطوير مكثف مستدام 5نتاج السورجم رسوف يعمل فريق دولى بقيادة جامعة جورجيا ، مختبر 
دة معPد5ت سوف يستخدم الفريق ا?دوات الجينيPة الجديPدة لزيPا (USAID) ةينموذلك بتمويل من الوكالة ا?مريكية الدولية للت

على المدى الطويل ، دراسة نظم ا5نتاج التPى تشPجع الزراعPة المسPتدامة  المتزايد النمو السكانى مواكبةإنتاج السورجم وذلك ل
كما يخطط المشروع لتطوير أصناف معمرة من السورجم تتكيف مع البيئات  .التربة ونوعية المياهوخاصة حفظ واستعادة مواد 

  جنوب الصحراء ا?فريقية الكبرى .الزراعية ا?ساسية فى 

فى  (ICRISAT)بالمعھد الدولى لبحوث المحاصيل فى المناطق المدارية وشبه القاحلة  الخاصةسوف تعمل محطات البحوث 
أفريقيا والمقر الرئيسى للمعھد فى الھند بالمشاركة فPى المشPروع مPن خP=ل تنسPيق وقيPادة الھPدف ا?كبPر وھPو تطPوير نباتPات 

علPPي تكPPوين العلPPف  قPPدرةال تحسPPيندرة علPPى تحمPPل الجفPPاف والحPPرارة وسPPوف تكPPون لھPPا أيضPاً مشPPاركة فعالPPة فPPى سPورجم قPPا
وليام د. دار " أن المزارعين من اصحاب الحيازات  ICRISAT لـ فى السورجم ، وقال المدير العام ratooning ا5خضر

من ھذا البحث ، وأنه سوف ينقلھم من زراعة الكفاف الفقيرة  الصغيرة فى المناطق الجافة سوف يكونون المستفيدون النھائيين
  الى التوجه نحو السوق المزدھرة ".

 لمزيPPPPPPPPد مPPPPPPPPن التفاصPPPPPPPPيل حPPPPPPPPول المشPPPPPPPPروع ولقPPPPPPPPراءة البيPPPPPPPPان الصPPPPPPPPحفى يرجPPPPPPPPى مطالعPPPPPPPPة الPPPPPPPPرابط التPPPPPPPPالى :
news/happenings/happenings1591.htm#1-http://www.icrisat.org/newsroom/latest  
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  عالم خال من الكائنات المعدله وراثياً 

أھPداف ،  وأغPراض وا>ثPار نشر فيفيان موسر من الكلية الملكية وجراھام بPروكس مPن بPى جPى اليكونPو ميكPز مقPا5 ًينPاقش  
ً دالمترتبه على زراعة خالية من النباتات المع وقد نشرت المقالة فى العدد الخاص من دورية المحاصيل المعدلة وراثياً  لة وراثيا

   (GM crops and Food)وا?غذية 

اثياً ، فإنه يجب علينPا بPذل الكثيPر مPن الجھPد وطبقاً لما ورد فى المقاله فإنه إذا ما أردنا عالماً " خالياً" من الكائنات المعدلة ور
% من المنتجات المعدلة ١٠٠الم خال بنسبة ع.  وقد بات واضحاً أن الوصول إلى لمنتجات المعدلة وراثياً وآثارھاGزاحة كل ا

د الكائنPات المعدلPة المفتPاح لتقليPل وجPوينبPع وراثياً غير ممكن مع ا5ستخدام المتنامى لھذه المنتجات فPى جميPع أنحPاء العPالم . 
أو أنظمة للعزل للحفPاظ علPى المصPادر مPن كPل مPن الطPرفين (المعPدل وراثيPاً والتقليديPة)  ھويةوراثياً عن تنفيذ برامج لحفظ ال

منفصلة تماماً . ورغم ذلك فإن مثل ھذه ا?نظمة سوف تزيد من تكاليف المنتج النھائى بسبب متطلبات تشغيل نظامين منفصلين 
وللتأكPد مPن أن المPواد الغيPر مرغPوب فيھPا غيPر  للحفPاظ علPى سPج=ت منفصPلة وبطريقPة منتظمPة للفحPص واGختبPارتماماً ،  
  بأنھا " خالية من الكائنات المعدلة وراثياً " صفھافى المواد التى سوف يتم و هموجود

 : ميل نسخه من المقاله عبر الرابط حيمكنك ت

https://www.landesbioscience.com/journals/gmcrops/article/25992/    
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  أفريقيا

  واعدة اً التجارب الحقلية للذرة المعدلة وراثياً فى أوغندا تظھر نتائج

فار الساق نتائجPاً واعPدة . فPى مقابلPة حديثPة مPع حة فى أوغندا لنباتات الذرة المعدلة وراثياً والمقاومة لأظھرت التجارب الحقلي
الباحث الرئيسى للمشروع بمعھد بحوث موارد المحاصيل الوطنية فى نامولونج لجريدة " ايست أفريكان " صرح الصحفيين ، 

Pات أن الخطوط الثمانية المعدلة وراثياً للذرة والذين تPة ل[فPت مقاومPد أثبتPدا قPرب أوغنPزورى ،  غPل رويتPى جبPتھم فPم زراع
 والتابعةخطأ من الذرة الغير معدلة وراثياً .  التجارب الحقلية ھى جزء من دراسة استمرت لمدة ث=ثة سنوات  ١٢مقارنة مع 

وقPال الPدكتور  ٢٠٠٨فPى عPام  وھPو المشPروع الPذى بPدأ (WEMA)من أجل أفريقيPاً  ئيةمشروع " نباتات ذره ذات كفاءة مال
اوتيم " إذا اثتت ا?بحاث على نباتات الذره المعدلة وراثياً نجاحاً فى التجارب ال=حقه ، فإنه فى اGمكان تسويق ھذه المحاصيل 

  . ٢٠١٧فى الب=د بحلول عام 

  ويبقى ذلك رھناً بسن قانون التكنولوجيا الحيوية "

فPى  سPبب فPى خسPارةياسيس ،  غرب أوغندا وكينيا وتنزانيا ،  بما كحالياً فى  متفشيدا يقول العلماء أن حقار الساق فى أوغن
% على ا?قل بالنسبة للمزارعين كل عام . وقPال أوتPيم أن المرحلPة التاليPة سPوف تتضPمن تجربPة ٢٠المحصول تقدر بحوالى 

  ثانيه فى نامولونج فى وسط أوغندا .

وأيضPاً  (DT)ذره المعدل وراثيا بالتزامن مع تلك الخاصة بالذرة المتحمل للجفPاف ويجرى تنفيذ التجارب فى أوغندت على ال
  المقاومة لحفار الساق وذلك باستخدام الطرق التقليدية .

تجرى كينا أيضاً تجارب ميدانية ولكنھا تقتصر على الذرة المعدلة وراثياً لمقاومة ا>فات فى معھد البحوث الزراعية فى كييا . 
WEMA PPو مشPراكةھPPر شPPاص عبPPام والخPPاعين العPPع القطPPاليم يجمPPين ا?قPPراكة بPPة  روع شPPا الزراعيPPة التكنولوجيPPين مؤسسPPب
(AATF)   

فى نيروبى والنظم البحثية الزراعية لخمس من مليران جنوب الصحراء ا?فريقية ، أوغندا وكينيا وتنزانيا وموزمبيق وجنوب 
  أفريقيا .



  africa.org-s.oikeh@aatfرجاء ا5تصال بالبريد ا5ليكترونى   ، WEMAلمزيد من المشروعات حول مشروع 

GM-http://www.theeastafrican.co.ke/news/Uganda-:طالعPPPة المقPPPال ا?صPPPلى عبPPPر الPPPرابط يمكنPPPك م

/index.html-/yqac2sz/-/2558/2001824/-promise/-show-trials-maize 
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  ا�مريكتين

  المعدلة وراثياً أن تقلل استخدام المبيدات الحشرية السكرية يمكن للذره 

المعدلة وراثياً ھو ا?كثر أماناً  سكريةأوضحت دراسة جديدة نشرت فى مجلة علم الحشرات ا?قتصادية إلى أن استخدام الذره ال
. أجرت الدراسة تحلي=ً ?داء الذرة دات آفات أقل من الذره التقليديةلعمال المزارع وأنه ا?فضل للبيئة 5نه يتطلب استخدام مبي

  ة وراثياً .لصابة ونسبة التسويق بتلك التى تفتقد البروتينات المعدعن طريق مقارنة معدل اG ياً ثاالمعدلة ور سكريةال

فى نيويورك ،  مينيسوتا ،  ميري=ند ، أوھايو وجورجيا وھى مواقPع  ٢٠١١و  ٢٠١٠أجريت تجارب الذره الحلوة فى عامى 
 ear)حشرى . وجد الباحثون أنPه بالنسPبة لحشPرة دودة الكيPزان تختلف فى المناخ ،  الممارسات الزراعية ،  نسبة اGجھاد ال

worm)  فإن نباتات الذره قد أظھرت نتائجاً أفضل من الذره التقليدية وحتى أفضل من الذره التقليدية التى تم رشھا بالمبيدات
  الحشرية .

دة سنين فإن الذره الحلوة المعدلة وراثيPاً ينل انتونى شيلتون " عبر عدة و5يات وعبر عروقال أستاذ علم الحشرات بجامعة كو
قد أثبتت أدا أفضل ومتطلبات أقل من الرش بالمبيدات حتى تواكب معايير السوق " ،اضاف أن المثال ا?كثر وضوحاً كان فى 

دون % وذلك ب١٠٠إلى  ٩٩عندما حققت كيزان الذره الحلوه نسبة تسويقية قاربت  ٢٠١٣الحقول التجريبية فى نيويورك عام 
بالمبيPدات   ت% فقط وذلك بعPد ثمانيPة رشPا١٨الذره التقليدية نسبة تسويقية بلغت  نإستعمال أى مبيدات حشرية .  بينما حقوق

نسPبة  ھPاھى نسبة لم تكن أفضل من تلك التى حققھا الحقول التى لPم يPتم رشPھا علPى اGطP=ق والتPى حققتوالحشرية التقليدية . 
  % فقط .٦تسويقية بلغت 

وراثيPاً والناتجPه عPن إنخفPاض  ةالباحثون أن مزارعى الذره يمكنھم م=حظPة الزيPادة فPى ا?ربPاح باسPتخدام الPذره المعدلP توقع
المدخ=ت ونسبة تسويقية أعلى ،  وفى نفس الوقت فإنه يتم الحفاظ على الحشرات النافعة والتى تحافظ على الخليج من ا5فات 

  الضارة .

http://www.entsoc.org/press-  :راسPة ،  يمكنPك قPراءة المقPال الصPحفى عبPر الPرابطلمعرفة المزيد عPن ھPذه الد

use-insecticide-reduce-can-corn-sweet-releases/bt  
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  فيتامين (أ) فى الكاسافا محتويا<سراع فى تحسين ملون علي عالعلماء ي

القيمة محتوي وجد علماء من جامعة كولومبيا الوطنية ،  والمركز الدولى للزراعة ا5ستوائية وسيلة لcسراع بخطوات تحسين 
ث=ث فقPط .  عنPدما أدرك البPاحثون أن محتPوى جPذور الغذائية لنبات الكاسافا بخاصة فيتامين (أ) وذلك من ثمانى سنوات إلى 

 rapid cycling"الكاسافا من الكاروتين عال فإن الباحثين قد أقدموا على تعديل جذرى على نظام تربية المحاصيل سمى بـ 

recurrent selection tool"  .من الكاروتين . اوأدى ھذا الى زيادة محتوى الكاساف  

أثيرات أخرى تتعدى تعزيز محتوى فيتامين (أ) حيث أن العلماء يستطيعون تطبيق ھذه ا5ستراتيجية من نتائج ھذه الدراسة لھا ت
التربية السريعة على غيرھا من الصفات عالية التوريث فى المحاصيل . مقاومة ا?مراض عالية التوريث ، على سبيل المثال ، 

  يمكن إختبارھا بسھولة .

http://www.ciatnews.cgiar.org/2013/10/08/fast-: الموقPPPPPPع  لمزيPPPPPPد مPPPPPPن التفاصPPPPPPيل يرجPPPPPPى زيPPPPPPادة

-magical-a-nutrition-tracking



-tracking-discovery/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fast

discovery-magical-a-nutrition    

  :ولcط=ع على تفايل الدراسة برجاء مطالعة الرابط 

cassava.pdf-carotenoids-cycling-http://ciatblogs.cgiar.org/agbio/files/2013/10/rapid  
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  مليون دو<ر تبرعاً <بحاث تربية القمح ٣جامعة امريكية تحصل على 

راسPكا لPدعم بم=يين دو5ر من مؤسسة عائلية مقرھا فى جرانت ،  ن ٣حدة تبرعاً بقيمة براسكا فى الو5يات المتنتلقت جامعة 
 اً مليPون دو5ر أمريكPى وتبرعP ١المبادرات البحثيه للجامعة حول تربية القمح والنظم الزراعية . تشمل مسPاھمة عينيPة قيمتھPا 

ب و5ية نيراسكا والتى تقPدر قيمتھPا السPوقيه بPأكثر فداناً من ا?راضى فى مقاطعة بيركنز ،  وتقع فى جنوب غر ٦٤٠يوازى 
إمكانيPات غيPر  راسPكا :بامعPة نيراسPكا ، الحملPة مPن أجPل نيعتبPر التبPرع أيضPاً دعمPاً لمبPادرة ج مليون دو5ر أمريكى . ٢من 

  محدودة ، وأيضاً يھدف التبرع إلى دعم برامج الزراعة وعلوم الحياه .

/stumpf-/article-https://nufoundation.org-عPPة نيراسPPكا عبPPر الPPرابط يمكنPPك متابعPPة البيPPان الصPPحفى لجام

nebraska-of-university-at-research-ag-supports-gift-family    
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  قمح الخبز سDفCجينوم الشفرة  ونفكي UC Davisعلماء من جامعة دافيز كاليفورنيا 

وھو القريب  goat grass (Aegilops tauschii)لفك شفرة تسلسل جينوم نبات  اً دولٮ اً بز فريقفتقود جامعة كاليفورنيا دي
ن وجود الخبز .  وھو أيضاً مقاوم الملوحة،  الجفاف ا?لومنيوم،  والصPقيع وا>فPات البرى لقمح الخبز وھو أيضاً المسئول ع

والعديد من ا?مراض التى تصيب القمح . يھدف العلماء إلى تحديد الجينات التى تتحكم فى تحمل ظروف بيئية ھامة وأيضاً تلك 
ة التى تكمن وراء الحجم الھائل لعدد كبير من جينوم لتى تتحكم فى صفات المقاومة والحصول على فھم أدق لMسباب البيولوجي

  .سوف يمد العلماء أيضاً بمرجع ھم فى أمس الحاجة اليه حول جينوم القمح A. taunschiiالنبات .  فك شفرة 

: لمزيPPPPد مPPPPن التفاصPPPPيل حPPPPول ھPPPPذا البحPPPPث ، برجPPPPاء قPPPPراءة البيPPPPان الصPPPPحفى لجامعPPPPة كاليفورنيPPPPا ديفبPPPPز عبPPPPر الPPPPرابط 
http://news.ucdavis.edu/search/news_detail.lasso?id=10733  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  ھا تحسين انتاجية المحاصيلبكتيريا متحملة للملوحة يمكن شفتكتلمة ميكروبيولوجي من أوزباكستان اع

عزلت عالمة ا?حياء الدقيقة ديفولوزا ايجامبيرد ديفا من الجامعة الوطنية فى أوزيكستان فى طشقند س=لة من البكتيريا يمكنھا 
 Pseudomonasتحمل الملوحة تعيش فى نوع من التربة المحلية وتساعد فى عملية تكوين الجPذور فPى النبPات . البكتريPا 

extremorientalis,   ھى بكتريا مقاومة للملوحة وتنمو بالقرب من جذور النبات ، حيث تتنافس مع البكتريا  ا?خرى حول
مضPPادات حيويPPة والتPPى تسPPتخدمھاالنباتات للPPدفاع عPPن أنفسPPھم ضPPد   P. extremorientalis نPPتج الPPـعمPل مسPPتعمرات . ت

 اً مل معززه لتكوين العقد الجذرية ، وبالتالى فإنھا تعطى النبات فرصالفطريات كما أنھا تحفز عملية تكوين الجذور،  وتنتج عوا
  نمو أفضل . وفى مقابل ھذه الخدمات فإن النباتات تفرز مواد مفيدة للبكتريا .والأفضل فى تثبيت النيتروجين 

ح بتخصPPيب إنتقPPائى لھPPذه فقPPد قامPPت باحثPPه أوزبكسPPتانيه بابتكPPار تقنيPPة تسPPم ،5سPPتغ=ل أفضPPل لھPPذه السPP=5ت البكتريPPة المفيPPدة
كان بإمكان اجامبيرديفا عزل البكتريا المفيده فقط والتى لھا القدرة  هفإن ،الس=5ت . وباستخدام تقنيتھا ،  والتى تم تبينھا بالفعل

تاجية يتراوح على تحفيز جذور النباتات .  بعد اختبار البكتريا على جذور النباتات ،  فإن اجامبيرديفا قد سجلت ارتفاعاً فى ا5ن



وتأمل الباحثه فى أن تستطيع تطبيق ھذه التقنية لتعزيز انتاجية نباتات المحاصيل الھامPة فPى اوزبكسPتان  %.١٥و  ١٠ما بين 
  مثل القمح ، والقطن ، والطماطم ، والخيار .

  : لمزيد من المعلومات ، يمكنك قراءة البيان الصحفى عبر الرابط

-http://www.researchsea.com/html/article.php/aid/7908/cid/1/research/salt

tolerant_bacteria_improve_crop_yields__.html .  
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 ھانوى فى الجمعية الوطنية يلتقون العلماء لبحث استراتيجيات ا�من الغذائى  نواب

الناخبين يمثلھم العلماء والمثقفين فPى قطPاع الزراعPة فPى ھPانوى فPى  عنظم وفد ھانوى من النواب فى الجمعية الوطنية لقاء م 
 . ٢٠١٣أكتوبر  ٥ يمعھد علم الوراثة الزراعية ف

ا الحدث ھو واحد مPن ا?نشPطة التPى يھPدف إليھPا الوفPد للحصPول علPى التعليقPات وا5قتراحPات مPن النPاخبين حPول القضPايا ھذ
 المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا الحيوية وا?من الغذائى وذلك قبل بداية الجلسة السادسة للجمعية الوطنية فى ھانوى .

ب=د ،  زيادة السكان ،  الحد من الرقعة الزراعية ، سيناريوھات تغيPر المنPاخ ،  إطلع النواب على حالة القطاع الزراعى فى ال
ه لحالة وفوائد محاصيل التكنولوجيا الحيوية فى العالم ودورھا فى المساھمه فى تحقيق ا?من الغذائى .  واقترح العلماء أن الدو

الزراعPى وخاصPة فPى مجPا5ت تPدريب المPوارد البشPرية ينبغى أن يكون لديھا سياسات لجذب المزيد من ا5ستثمارات للقطاع 
مراعاة خلق ظروف مواتيه  مع تقنيات ما بعد الحصاد ،  تقنيات معالجة وانتاج اللقاحات حولوالتكنولوجيا الحيوية ،  وايضاً 

 لمشاركة الشركات والمزارعين .

  

عبPPPPPر البريPPPPPد اGلكترونPPPPPى  Ag-biotecvietلمزيPPPPPد مPPPPPن المعلومPPPPPات ،  يرجPPPPPى ا5تصPPPPPال بالسPPPPPيد لPPPPPى دوك لينPPPPPه مPPPPPن 
Idlinh@gmail.com    
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 إنتاجية الذره المعدل وراثياً تضع الفلبيين ضمن الدول المصدره للقمح

و  ٥٠ر٠٠٠زراعة الفلبين للذره المعدل وراثياً أدت الى زيادة إنتاجية الفلبيين للPذره مPع إمكانيPة تصPدير كميPات تتPراوح بPين 
،  قامت شركة ب=وشيرز العام الحالى.  فى من الحبوب إلى بلدان أخرى مثل كوريا الجنوبية وماليزيا (MT)طن  ١٠٠ر٠٠٠

،  فPإن شPيرزومينجان ،  رئPيس شPركة ب=.  ووفقاً لسلفادور أوسي=ج الذره إلى كوريا الجنوبية طن من ٤٦٧بتصدير إجمالى 



ن شPيرز قPدرتھا علPى التعامPل مPع جPزء أكبPر مPن السPي=ج . كمPا يمكPوإمكانية تصدير الذره تتزايد وبخاصة إذا ما طPورت ب=
  تصدير حبوب الذره من الفلبيين فى المستقبل وذلك بسبب جودتھا العاليه .

أن الفلبيين على استعداد لتصدير حبوب الذره ،  والتى ھى جزء من برنامج الحكومPه بالفعPل .   (DA)ذكرت وزارة الزراعة 
طن من الذره  ١٠٠ر٠٠٠ألى  ٥ر٠٠٠ لوزارة الزراعة بتصدير (NFA)ةقال " أن ھناك توجيه الھيئة العامه للغذاء الوطنى 

" أن تصدير الPذره ھPو حقPاً اسPتراتيجيا ، ?ن إذا كPان لPدينا فPائض ،  فPإن ا?سPعار قPد  .طبقاً لوزارة الزراعة الفلبينية " وذلك
  تنخفض ،  وسيكون مزارعونا ھم من سوف يعانى "

،  فPإن  ٠٠٢منذ زراعتھا للPذره المعدلPة وراثيPاً فPى العPام عتادت الفلبيين استيراد ما يقرب من مليون طن من الذره سنوياً . وإ
ھكتر من ا?رض بالذره المعدلة وراثياً ،   ٧٥ر٠٠٠فإنه كان قد تم زراعة  ٢٠١٢. فى عام البلد قد حافظت على نمو انتاجيتھا

مPن المسPتھدف  هذا العPام فإنP. وبحلPول نھايPة ھP% من اجمالى المساحه المنزرعة بالذره الصفراء فى الفلبيين٥٨وھو ما يمثل 
Gمليون طن  ٨٫٤ – ٨٫١ نتاجية إلىالوصول با.  

،  ولكنھا تعود بالفائدة علPى البلPد كلPه عبPر قيادتPه 5 تفيد فقط المستھلكين والمزارعيين " أن تكنولوجيا الكائنات المعدلة وراثياً 
" نحن ا>ن لدينا قوة تصديريه قليلPة أو تكPاد تصPل اف ضنحو التحديث الزراعى وزيادة القدرة التنافسية "أوضح او مينجن وأ

  ..  ولكن الفضل يعود إلى البذور المعدله وراثياً فى رفع انتاجيتنا من الذرهالى الصفر بسبب زيادة القدرة التنافسية

  : يمكنك قراءة المزيد عبر الرابط 

-leads-corn-bt-of-distribution-p://businessdiary.com.ph/6088/successfulhtt

-korea-south-to-mt-100000-50000-potentially-of-export-corn-to-philippines

malaysia/

http://www.theboholstandard.com/topstory.php?issue=317&s1=5355&s2=5360and 

&s3=5362&s4=&s5=&s6=&s7=&s8=&s9=&s10=&s11=&s12=1537&s13=&s14=&s1

5= .  
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  تطلق كتاباً يدعم تطبيقات التكنولوجيا الحيوية فى اندونيسيا NOFA رابطة صيادى ا�سماك والمزارعين الوطنية

اصPدرت رابطPة صPيادى ا?سPماك والمPزارعين  (IndoBIC)معلومات التكنولوجيا الحيويPة فPى اندونسPيا بالتعاون مع مركز 
. يحمPل  ٢٠١٣سPبتمبر  ٢٣كتاباً بعنوان " بناء القدرات للمزارعيين فى مجال التكنولوجيا الحيويPة " فPى  (NOFA) الوطنية

واحPد مPن كالتكنولوجيPا الحيويPه  استخدام تقنيات دونسيه لتبنىالكتاب صوت المزارعيين ا?ندونسيين الموجه الى الحكومه ا?ن
PPث المزارعPPا يحPPب=د . كمPPى الPPذائى فPPن الغPPق ا?مPPتراتيجية لتحقيPPدابير ا5سPPاد والتPPى اعتمPPل فPPية للتعجيPPة ا?ندونسPPن الحكوم

  التكنولوجيا بد5ً من استيرادھا بشكل مستمر للعديد من المنتجات الزراعية من الخارج .

والPذى قPال " لقPد  (KTNA)الة من الحاج تاتى حبيب ناسوتيون رئيس مقاطعة سو مطره الشPمالية كما ظھرت فى الكتاب رس
ا?حداث العلميPة المختلفPة مثPل النPدوات  عبر،  ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرةحصلنا على معلومات كثيرة فى السابق

يوية الزراعية ھى الحل ا?فضل لمواجھة تحديات إلى أن التكنولوجيا الحجميعھا المقا5ت والتى تشير وش العمل واGع=م روو
،  كمPPا يمكنھPPا أيضPPاً أن تعPPزز رفاھيPPة اسPPية والمتوقعPPة فPPى المسPPتقبلالق تPPوفير الغPPذاء وا?عPP=ف فPPى ظPPل التغيPPرات المناخيPPة

ك فPPى مPن المھتمPPين وشPPار ٤٠حضPPر اطPP=ق الكتPاب أكثPPر مPPن . المPزارعيين .  ومPPن المناسPPب أن نتمتPع بھPPذه المزايPPا أيضPاً "
 من ا?ع=ميين . ٣٠المؤتمر الصحافى الذى عقد بعده مباشرة 

للحصول على تفاصيل عن الكتاب يرجى ا5تصال بالسيدة دبوى سوريانى من مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية فى اندونسيا 
  . comateyavanda@gmail.cعبر البريد اGليكترونى 
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  أوروبا

  فى القمح STBمرض بتمنع اKصابة جينات قد تكون شفون تالعلماء يك

التى تتمثل مھمتھا فى تنشيط ستطاع علماء من معھد بحوث روزمستد فى المملكة المتحدة تحديد أثنين من الجينات فى القمح وإ
واحد من أھم ا?مPراض خطPورة علPى  STBيعتبر فى  .M(STB) Septoria tritici blotchمراض مثل لابة القمح استج

ويمثPل تھديPداً كبيPراً علPى إنتاجيPة القمPح فPى المملكPة  Mycosphaerella graminicola (MG)فطPر هالقمح والذى يسPبب
  المتحدة وجميع أنحاء العالم .

، ھو مPرض واسPع ا5نتشPار STBعلى الرغم من حقيقة أن القمح ھو المحصول ا?ول فى المملكة المتحدة وحقيقة أن مرض 
توضPح ھPذه الدراسPة أن  .ھا التعرف على الفطريPات المھاجمPهلفإن القليل جداً كان معروفاً عن ا>ليه التى يمكن للقمح من خ=

القمح مثله ا?رز ،  يوجد لديه نظام من اثنين من الجينات يتعرف على تيقيين الفطريات ويحفز ا5ستجابة المناعية .  وعP=وة 
  له .فى غياب جينات الفطر المتداخ STBعلى ذلك ، فان ھذه الجينات قادره على منح المقاومة ضد 

http://www.rothamsted.ac.uk/wheat-يمكنPPPPك مطالعPPPPة البيPPPPان الصPPPPحفى لمعھPPPPد روز مسPPPPتد عبPPPPر الPPPPرابط 

line-front-genes-two-septoria-against-defence.  
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أو فول  T25 ن الذره المعدل وراثياً ناتجة عبيئية أو صحيه  < يوجد دليل علمى على مخاطر :الھيئة ا�وربية لسDمة الغذاء
   MON87708الصويا المعدل وراثياً 

وكPذلك فPول الصPويا المعPدل وراثيPاً  T25المعدل وراثيPاً الحPدث س=مة الذره  (EFSA)أكدت الھيئة ا?وربية لس=مة الغذاء 
 فPإن EFSA.  وكمPا ذكPرت ر على ھذين الصنفيين المعدلين وراثيPاً طاخوذلك بعد إجراء تقييمات للم MON87708الحدث 

أھمية لس=مة  الخصائص التركيبية والزراعية والشكل المظھرى لحبوب الذره وفول الصويا المعدلين لم يظھرا أى فروق ذات
  ا?غذية او ا?ع=ف وذلك مقارنة بنظيرتھا التقليدية .

مثلھا مثل نظيرتھا التقليدية فيما  ةھى آمن MON87708وفول الصويا  T25واختتمت الھيئة ا?وربية لس=مة الغذاء أن الذرة 
  فقتھا على استخدامھم .يتعلق با>ثار المحتمله على صحة ا5نسان ، الحيوان أو البيئة ، وذلك فى سياق موا

  يمكنك مطالعة تقرير الھيئة منفص=ً لكل نبات عبر الرابط

 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3356.htm رابطPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPوال 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3355.htm    
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  العلمي البحث

  PEA باز<ء مقاومة للحشراتالعلماء يطورون 

،  كندا فى تطوير نباتات علماء من جامعة أوتاوا ع،  المانيا با5شتراك مرف،  ھانوتفرايد قبلھلم ليبنسعة جونجح علماء من جام
أكPPدت  .الPPوراثى بإسPPتخدام ا?جروبPPاكتريم لمقاومPPة الحشPPرات وذلPPك عPPن طريPPق التحPPول Cry IACبPPاز5ء تعبPPر عPPن الجPPين 

. وأشارت التحلي=ت التالية إلى إنخفPاض تPأثير الضPرر  T4وحتى الجيل التحلي=ت الجزيئية ذلك التحول والذى كان واضحاً 
% مPن بقPاء اليرقPات حيPه ٨٥الناتج عن تغذية الحشرات على نباتPات البPاز5ء المعدلPه وراثيPاً وذلPك مقارنPة بنسPبة تصPل إلPى 

:  ءة المقPال البحPPث عبPPر الPPرابطبا5ضPافة الPPى الضPPرر الشPديد النPPاتج عPPن تغذيPة الحشPPرات علPPى النباتPPات التقليديPة يمكنPPك قPPرا
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1049964413002260  
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  غذية الذره المعدلة وراثياً وفول الصويا إلى الخنازير دراسة حول تأثير ت

ية أو على أداء النسPل للخنPازير المرضPعه أو الحوامPل ،  وذلPك اجتنة علف تكنوحيوية أى تأثير على الخصائص ا5بليس لوج
  فى بولوى . (Bulletin of the Veterinary Institute)طبقاً لدراسة نشرت فى دورية معھد الطب البيطرى 

على آداء الخنازير والخ=يا  MON810والذره  MON-40-3-2من فول الصويا  بةدرس الباحثون التأثيرات المحتمله لوج
 )١ خنزيرا ونسلھم الى مجموعات علPى أسPاس خلPيط العلPف : ٢٤الدموية وأيضاً على مؤشرات التربية للخنازير .  تم تقسيم 

ل صPويا ووجبPة فP) ٣ ،وجبة فول صPويا معPدل وراثيPاً وذره تقليPدى) ٢ ،يينالكونترول : وجين من فول الصويا والذره التقليد
كانPت جميPع خلطPات ا?عP=ف  .ل وراثيPاً والPذره المعPدل وراثيPاً وجبPة مPن فPول الصPويا المعPد )٤ ،تقليدى وذره معPدل وراثيPاً 

% ٨% للحوامل و ٥(  MON810المستخدمه ذات محتوى غذائى متماثل باستثناء وجود أو عدم وجود الذره المعدل وراثياً 
 % للمرضعات ).١٤% للحوامل ، ٤(  MON-40-3-2للمرضعات) أو / و وجبه فول الصويا المعدلة وراثياً 

أظھرت النتائج أن تغذية الخنازير الحوامل والمرضعات بخليط يحتوى على فول صويا أو /و ذره معدلين وراثياً لم يؤثر بشكل 
اء الذريه .  لم يكن ھناك تأثير للمعالجه الغذائية على خ=يا الدم ولم يسجل أى دليل ملحوظ على خصائصھا اGيجابية أو على أد

  على انتقال المادة الوراثية من الغذاء المعدل وراثياً الى الدم .

http://www.degruyter.com/view/j/bvip.2013.57.issue-يمكنPPك قPPراءة الملخPPص للدراسPPة عبPPر الPPرابط 

0071.xml-2013-0071/bvip-2013-3/bvip .  
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  ما وراء كروب بيو تك

   أمراض غموضيساعد علي حل  البشري الجينوم مشروع

 ضعف أو ،العقلي التباطؤ عصبية،ال مشاكلال مثل عديدة لسنوات ا?طباءالغامضة التي حيرت  ا?مراض من عدد ھناك
 .ا?مراض ھذه مثل فھم ا>ن العلماءبدأ  البشري، الجينوم مشروعفي  الجينوم تسلسل بيانات خ=ل من. العض=ت

 والتي شخصا ٢٥٠ شملت التي الدراسةھذه  المتحدة الو5يات في للطب بايلور كلية من المھندس كريستين رةالدكتوقادت 
 عيوب وجدت الدراسة فيالعدد  تلك تتجاوز المرضى من مزيد تسلسلبقراءة  بايلورامت وق. ت الجديديةالتسلس= نوع أظھرت

نا بطر مالك حسيني سوف المعدل ھذا ،أوھايو 5يةو جامعة في عالمال ناجي، ريبيكا قالت ،. ٤ أصلكل  من ١ في الجيناتفي 
 كما اضاف .ا>نرت حتي ختبأ التي شمو5 أقل الجين اختبارات من بكثير أعلى بالفعل ھذا ولكن ?مراض،با أكثر الجينات

 ."تھمحياقد تنقذ  التي ع=جات ھناك يكون أن يمكنحا5ت ال ھذه من لبعض بالنسبة"

diseases-http://www.smartbrief.com/10/03/13/mystery-عبر الرابط :  المزيد ةءقرايمكنك 

PDrIZHIUM1#.Ul-project-genome-human-through-diagnosed 
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