
  ٢٠١٤سبتمبر  ١٠                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمًيا

 روبوستا  الجينوم لقھوة تسلسل يصدر  ا
تحاد الدولي  •

 

  أفريقيا

 الكوميسا إقليمفي  في مجال الس"مة ا!حيائية التكنولوجيا الحيوية تطبيقات من المشتركة ا
ستفادة نحو •
    (MOP)   لـالسابع ل جتماعل"تحضر  شرق أفريقيا دول •

  

  

  آسيا والمحيط الھادئ

  يمنح الدكتوراه الفخريه للمدير العام لمنظمه ا
مم المتحده المعھد الھندى للبحوث الزراعيه •

 المعدله وراثيا فى استراليا تراليا للمساعده على دعم الكائناتدراسه تبين مدى اھميه الثقه فى المؤسسات والوسائط ا
ع"ميه فى اس •

  المعدل وراثيا الباذنجان سويقلت يضغطون  غيرھم من أصحاب المصلحةالفلبينيين و المزارعين •

  

  أوروبا

  يلمناخلتغير التطوير محاصيل مناسبه  •

 نمو الجذورل ا!ساسية ا<ليةن يحددو الباحثون •

  الصحية لزيوت املىء ب   المعدل وراثياً   Camelina الـ كتان يحصدون باحثون روتامستد •

  

  البحث العلمي

   معدل وراثيا الغير هونظير بين ا
رز  في مجال التكنولوجيا الحيوية جفافمقارنة لل دراسة •

   النيتروجين متصاص كفاءة ا لكن  ينقص  ا
رز  يعزز نمو في ا!رز OsPTR6 منالتعبير العالي  •

  

  محاصيل التكنوحيوية  ما وراء

 البرية إلى ا!نواع المنقرضة قد يعيد القديم  DNAـ ال  •

  البرازيل تفكر فى استخدام ا
شجار المعدله حيويا •

  

    



  عالمًيا

  

   روبوستا  الجينوم لقھوة تسلسل يصدر  ا/تحاد الدولي

نشر في  ). كافيا كانيفورا( روبوستا البن من جينوم عالي الجودة مشروع عمل على  العلماء فريق دولي من

نبات والطماطم و شجرة العنب مع  للنبات التسلسل الجيني  دراسة مقارنة ،مجلة ساينس العلمية

  الجينات فى  أظھرت أنو ،في القھوة 
 توجد إ
 جين جديد ٢٣ أيضا وكشفت الدراسه  .يدوبسيسا!راب

 .داخل النبات بالجينات أكثر ارتباطا الشاي، ولكنو الكاكاو تلك الموجودة في تختلف عن في القھوة الكافيين

  .ل خاصبشك فقط  في القھوة مادة الكافيين إلى أن تطور  إنتاج ھذه النتيجة وتشير

 قلويد مركبات المرتبطة بإنتاج الجينات من كبيرة أسر ديھالان  C. canephora أن الجينوم يكشف

 موسعة من مجموعة كما أن لديھا .حبوبال مرارةالقھوة و رائحة مثل صفات التي تسھم في الف"فونويد،و

 التنويع أن اوكشف أيض .N-methyltransferases تسمى الكافيين في صنع ا!نزيمات المشاركة

 بد
 من الجينات أسر فى وخاصة ا
زدواجيةب مدفوعا كان من المحتمل القھوة فى للجينوم التطوري

  .مكررة الجينوم الجينات في عندما تكون جميعخاصه ، بشكل جماعي التطور 

  للمزيد عن البحث : 

-beans-mysteries-coffee-http://www.smithsonianmag.com/science/five

ist-180952614/?no-crack-may-genes 

  ل"ط"ع فى ما نشر فى مجله ساينس : 

.ww.sciencemag.org/content/345/6201/1181http://w.   
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  أفريقيا

  الكوميسا  إقليمفي  في مجال الس6مة ا�حيائية التكنولوجيا الحيوية تطبيقات من المشتركة ا/ستفادة نحو

السوق  متخصصة فى وكالة ، وھي(ACTESA)  أفريقيا في شرق وجنوب تجارة السلع تحالف   نظم

والس"مة  التكنولوجيا الحيوية سياستھا بشأن ورشة عمل حول )الكوميسا( أفريقيا نوبلشرق وج المشتركة

   .إثيوبيا أبابا، أديس ، فندق انتركونتيننتال في ،٢٠١٤  ،أغسطس  ١٩- ١٨ في الحيوية



تقنيات الحيوية والس"مة نھج سياسٮه إقليميه  لل تطوير نحو العمل المستمر عاما من ١٠من  بعد أكثر

 الكوميسا أيد ا
جتماع المشترك الخامس ل وزراء  ،(RABESA)  أفريقيا في شرق وجنوب  ئيةا!حيا

  . ٢٠١٣ سبتمبر أبابا في الذي عقد في أديس أخيرا المبادئ التوجيھية المقترحة الطبيعةوالبيئة و للزراعة

والس"مة  لحيويةفي مجال التكنولوجيا ا الكوميسا كسياسة في وقت 
حق وتم تبنى المبادئ التوجيھية

  . ٢٠١٤ فبراير ٢٣-٢٢ الذي عقد في الكوميسا وزراء لمجلس ٣٢ فى  ا
جتماع الحيوية

في مجال  الكوميسا تاريخ  حول تطورات رفع مستوى الوعي من ورشة العمل ، كان الھدفوھكذا

 مشاركا ٤٢ نلمدة يومي التشاورية ورشة العمل وحضر .الس"مة ا!حيائية سياسةو التكنولوجيا الحيوية

   .المدني والمجتمع الخبراءوالعلماء و عضوا بلدا ١٩ من   للس"مة ا!حيائية النقاط ا
ساسيه قاش ن وشملت

 من المتوقع نها ACTESA ل الرئيس التنفيذي نيابة عن غيتاشيو بي"ي الدكتور ، أشاركلمته ا
فتتاحية في

الوطنية  ا!طر ضمن اYقليمية توجيھية للسياساتالدئ مباال دمجل  المشاركين فھم   ورشة العملان تحسن  

من شأنھا أن  في المنطقة بشأن تقييم المخاطر نھج منسق أن يؤدي إلى وھذا من شأنه .للس"مة ا!حيائية

مساھمة لل  للمشاركين منصةويمثل ھذا   .الموجودة القدرات العلميةوالبيانات و تبادل المعلومات على تشجع

الموارد  استراتيجية لتعبئةو ،والمسؤوليات الشراكة وا!دوار ، وا!نشطةالمقترحة ستراتيجيةا!ھداف ا
 في

  .ھذه السياسة لتنفيذ

 Agribiotech تطبيقات حيازةالخدمة الدولية ل بالتعاون مع ACTESA من قبل ورشة العمل تم تنظيم

(ISAAA AfriCenter)، ووسط أفريقياشرق  دائرة في تعزيز البحوث الزراعية رابطة 

(ASARECA)الس"مة ا!حيائية نظمل ، وبرنامج (PBS) يات المتحدةو
  .(USDA) الزراعة في الو

  

  GBelay@comesa.intلمزيد من المعلومات تواصل مع دكتور بي"ى : 
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   (MOP)   لـالسابع ل جتماعل6تحضر  شرق أفريقيا دول

 – (ABNE)  للس"مة ا!حيائية ا!فريقيةالخبره  شبكة  بالشراكة مع  ISAAA AfriCenter  عقد

 علىأفريقيا  في شرق أصحاب المصلحةف يلتعر ليوم واحد ، اجتماعا(نيباد) تنمية أفريقياومؤسسه 

 ,فطراا القادم ل في المؤتمر التي ستناقش القضايا من ضمن  والس"مة الحيوية التكنولوجيا الحيوية

(COP) /  أطراف اجتماعو (MOP).    

في  إثيوبيا أبابا، في أديس ،٢٠١٤عام  أغسطس ٢٠في  نبلدا  ١٠ من حضره ممثلون ا
جتماع الذي وعقد

الخبراء العلماء وقضايا  و الوطنيه  لس"مة ا!حيائيةاشملت مناقشات عن  ورشة العمل .انتركونتيننتال فندق

  .مة الحيويةوالس" التكنولوجيا الحيوية في 

حول  بصوت واحد للحديث  البلدان ا!فريقية أقر بحاجة نيباد-ABNE من سام تيمبو  كلمته ا
فتتاحية، في

 مختلف واتفقوا على المشاركون وناقش .عند ظھور ھذه التكنولوجيا استبعادھا لتجنب MOP قضايا

 ٢٨في  المقررعقده  من  أوسع يقيا
جتماع إقليمي أفر سيتم عرضھا فى  التي القضايا المثيرة للجدل

ھذا  فى  مداو
ت سوف تتم  .COP MOP 7 الفعلي ل قبل ا
جتماع كوريا في ٢٠١٤  سبتمبر

مختلف ل المواقف الوطنية مع تطوير من  اتخاذ قرارات مستنيرة ممثلي البلدان عن تمكين  أيضا ا
جتماع

  .MOP7  في مؤتمر ا!طراف المطروحه  القضايا

 - سبتمبر  ٢٩ في (CBD) التنوع البيولوجي اتفاقية MOP7   ٧حزاب مؤتمر ا! رر ان يناقش ومن المق

  .كوريا في جمھورية ٢٠١٤ أكتوبر ٣



  

  .mkarembu@isaaa.org لمزيد من التفاصيل تواصل مع : 
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  الھادئ والمحيط آسيا

  

  يمنح الدكتوراه الفخريه للمدير العام لمنظمه ا/مم المتحده  المعھد الھندى للبحوث الزراعيه

 للدكتور خوسيه) فخرية( العلوم دكتوراه في درجة تمنح (IARI) للبحوث الزراعية الھندي  ICAR معھد

 قدمھا له  ي نيودلھيف )الفاو( والزراعة ل]غذية ا!مم المتحدة لمنظمه المدير العام، ،سيلفا دا غرازيانو

 على  غرازيانو الدكتور أثنى .سواميناثان MS مؤسسة ا!بحاثل الرئيس الفخري ،سواميناثان وفيسورالبر

 أكثر فى قصوى لتحقيق التنمية المستدامةالولوية ل] وفقا والحكومة الھندي البحوث الزراعية نظام

  .للزراعة  يويالمورد الح ، الماء ھوقبل كل شيء  كل قطرة ماء توفيرقائ" ا
ھم ھو  المحاصيل،

 ضمانو على نحو مستدام، اYنتاج، بحاجة إلى زيادة نحن". 
 يكفي المزيد من الغذاء إنتاج ببساطة" وقال

 ، ولكنعقود مضت عن قد تكون مختلفة نحتاجھا اليوم التى الحلول  وأضاف أن. "الوصول إلى كافة الناس

 الثورة الخضراء فى  كما أن نكون مبتكرين ة إلىنحن بحاج والمترابطة ھذه التحديات المتعددةل"ستجابة ل

   .في المنطقة الجوع في مكافحة المزيد من التعاون من خ"ل يحب ان تعمل معا  والھند أن المنظمة وأكد ."



 وھى (NAAS) للعلوم الزراعية في ا!كاديمية الوطنية مرموقة بزمالة  غراتسيانو الدكتور تم تكريم

 لقيادته غراتسيانو الدكتور قدر  سواميناثان ا!ستاذو  .القضايا ذات الصلةلزراعة ول في الھند مؤسسة بحثية

  .البرازيل الجياع في الم"يين من انقاذ  ساھم في الذي لبرنامج القضاء على الجوع

  ..org.in/en/node/8100http://www.icar لمزيد من التفاصيل : 
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تراليا للمساعده على دعم دراسه تبين مدى اھميه الثقه فى المؤسسات والوسائط ا/ع6ميه فى اس

  المعدله وراثيا فى استراليا  الكائنات

مشاركين له لتبين الموقف العام من  زم"ءو ،أستراليا ،جامعة 
 تروب من ماثيو ماركيز اجرى الدراسه 

 ووجد، اموعا ١٠ على مدى    ا
ستراليينمن   ٨،٠٠٠أكثر من  ا
ستط"عشمل . له وراثياالكائنات المعد

، وخصوصا  النباتات المعدلة وراثيا مقارنة مع المعدلة وراثيا تجاه الحيوانات أقل إيجابية ا ا
ستراليين أن

 تجاه اYيجابية واقفأن الم وذجالنم لوبأس كشف .عالية التغطية اYع"مية كانت حين السنوات خ"ل

 وانخفاض والمنظمين العلماء في الثقة ارتفاع بشكل كبير مع ارتبطت المعدلة وراثيا الكائنات الحية مختلف

نحو  
تجاه الموقف  مؤشراقوى الك"ب تجاربو العلماء ثقة الجمھور في كانت .المنظمات البيئية في الثقة

التغطية   فترات أثناء ، ولكن فقطاكثر من الكائنات المعدله   الغذاء فى النباتات المعدلة وراثيا استخدام

  .منخفضة اYع"مية

   لمزيد من المعلومات عن الدراسه : 

4542372.absthttp://pus.sagepub.com/content/early/2014/07/24/096366251

ract .   
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  المعدل وراثيا الباذنجان سويقلت يضغطون  غيرھم من أصحاب المصلحةالفلبينيين و المزارعين

 والمزارعين الزراعيين بلدية ، بما في ذلكفي الفلبين بانجاسينان من إقليم المكونة الحكومة المحلية وقعت

  زراعةالدعم  التاجرى ل على إع"ن نوأصحاب المصلحة ا<خري أعضاء وسائل اYع"م،والط"ب و

 الباذنجان المعدل وراثيا العام حول الحوار ختام خ"ل في الب"د، ل"فات مقاومالمعدل وراثيا ال الباذنجان

  .٢٠١٤عام  سبتمبر ٣في  الحرم الجامعيب (PSU) بانجاسينان جامعة و
ية الذي عقد في



،  ان ، أصحاب المصلحة المزارعين ، ادرك ممثل  والخبراء و العلماء نقاش  أنه بعد و ينص على

 ا<فات لحل مشكله  أكثر صحة وأمانا ھو بديل" ،(UPLB) لوس بانوس بجامعة الفلبين الباذنجان المطور 

 eggplant fruit and shoot borer  لباذنجانوالمجموع الخضرب لثمرة ثاقبات  – الحشرية

(EFSB) –"   التزام كاملبأمان و يتوالتى أجر ،٢٠١٢عام  متعدده المواقع  في التجارب الميدانية ومع 

 .(DA-BPI) النباتات صناعة مكتب -الزراعة وزارة  ، وافقتالمقررة التنظيمية الحكومية ل"جراءات

س"مة  تقييمفى  التي نجحت  الحديثة منتجات التكنولوجيا ا!حيائية بس"مة ا
عتراف ، تم وع"وة على ذلك

  .استنادا إلى المعايير الدولية ا!غذية

العليا والبحث  للدراسات اYقليمي جنوب شرق آسيا ، ومركزISAAA  العام الحوار شارك في تنظيم وقد

جامعه  -PSUو ،ماريا .ستا ، وبلدية(SEARCA BIC) الزراعية مجال التكنولوجيا الحيوية في العلمي

 قائد ، ى ديزيريه ھايت الدكتور مثل رئيس المشروع العلماء و شمل الحوار مجموعه من  .ماريا .ستا

 نائب رئيس و فرانسيسكو، سيرجيو الدكتور ا
قتصادي امي" و تساو الدكتور ،تايلو لورد الدكتور الدراسة

 تجاربھم الذين شاركوا  . باتا
 أونوفري والسيد ا
سوس  روزالي السيدة السيدة  DA-BPI فريق 

  .المعدل وراثيا الباذنجان بذور لتسويق  شوقھم  منھم  كل وأعرب .الذرة زراعة الناجحة في

  

  .bic@searca.orgاو تواصل مع :  www.bic.searca.orgلمزيد من المعلومات : 
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  أوروبا

   يلمناخلتغير التطوير محاصيل مناسبه 

،  مما تحت ظروف مختلفة النباتات تنمو يبين كيف تر جديد كمبيو نموذج  أدنبرة جامعة خلق علماء 

للتحقق  نموذج العلماء بني .المناخ مع  تغيير تزدھر يمكن أن النامية وكيف  جديدة للمحاصيل رؤى يعطى 

في الغ"ف  الكربون ثاني أكسيدودرجة الحرارة و النھار طول الضوء، تاثير ا
خت"فات في  من مدى

  .في النباتات اYزھارالنمو و التي تتحكم في رات البيولوجيةالمسا على  الجوي

تحت ظروف  المواد الغذائية توزيع فى ا!صناف النباتية بعض من  طريقة اخت"فات في ووجد الباحثون

 .من غيرھا أكثر وفرة ولكن حجما  أصغر الفاكھة أوراق الشجر و بعض تطوير إلى ، مما يؤديمختلفة

 كلما نفھم  إن" :الذي قاد الدراسة البيولوجية، للعلوم أدنبرة كلية من جامعة ميلر روأند وقال البروفيسور

 لتربية أفضل تجھيزا مختلفة، سنكون في أصناف نمو النبات ميتنظوراء كيفيه  الكامنة ا!سباب  أكثر

  ." في المستقبل ا
نتاج  ، وارتفاعمستقرة  أصناف المحاصيل

  .http://www.ed.ac.uk/news/2014/crops-080914 لمزيد من التفاصيل : 
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  نمو الجذورل ا�ساسية اFليةن يحددو الباحثون

 PLETHORAكيف ان  ھلسنكي في جامعة وزم"ؤه بيكا آري  قام به  فنلندا أكاديمية أثبت بحث تم فى  

  .نمو الجذور تنسق أوكسين النباتية اتالھرمونو البروتينات

 في خ"يا بما فيه الكفاية PLETHORA إذا كان ھناك .نمو الجذور بكثير من جوانب يعتني أوكسين

 ضئيلة أو معدومة PLETHORA إذا كان ھناك .الجذرية انقسام الخ"يا معدل يؤثر على أوكسين الجذر،

 ينظم المباشر، السريع التنظيم ھذا باYضافة إلى .تطالةوا
س تمايز الخ"يا ينظم أوكسين ،في الخ"يا

 نسخ من خ"ل تشجيع وببطء بشكل غير مباشر التمايزوالتوسع و انقسام الخ"يا أيضا أوكسين

PLETHORA. بيكا   وجد .بشكل مستقر  الجذر ونمو بنية يحافظ على !وكسين  العمل المزدوج وھذا

 حثيتم  صعودا، قمة الجذر بدءا من تدريجيا PLETHORA مستويات تضاءل أنه مع فريق البحثو

  الجذر  اتجاه نمو تغير  حتى لو ىالداخل ھذا التنظيم ويحدث  .,التمايز مناطقو ستطالة،ا
انقسام الخ"يا، و

Finland/Media-of-GB/A/Academy-http://www.aka.fi/en- لمزيد من التفاصيل : 

identified/-growth-root-for-mechanism-services/Releases/Core.  
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  الصحية لزيوت املىء ب   المعدل وراثياً   Camelina الـ كتان يحصدون باحثون روتامستد

 ٥يوم  في روتامستد 3 بأحماض أوميغا الغني )الكاذب الكتان( ولا! المعدل وراثيا camelina حصاد تم

على  المملكة المتحدة في التجربة ا!ولى كونه انجاز ، وھو٢٠١٤مايو  التجارب الميدانيةو. ٢٠١٤ سبتمبر

 جينات من إدخال تمحيث   .الصحة تعزيز خصائص تساعد فى  خاصه تعديل  المعدلة وراثيا النباتات

  .الزيوت الصحية النبات  Yنتاج في الطحالب

 وبعد ذلك تم .لتجف البيوت الزجاجية إلى النباتات تم نقل الحصاد، بعد

وتم التخلص من  .الدھني ٣حمض أوميغا  لحصول على ل البذور تحليل

  .البقايا الغير مفيده 

 في كمكم"ت   البذور المعدلة وراثيا من الزيوت النباتية ويمكن استخدام

 فى قد يحدث المحصول تسويق ومع ذلك، .من المنتجات يرهغالزبادي و

  .والمتطلبات التنظيمية التجارب الميدانية ا
نتھاء من سنوات بعد ١٠

   لمزيد من المعلومات : 

-crop-modified-http://www.fwi.co.uk/articles/06/09/2014/146567/genetically

rothamsted.htm-at-harvested  
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  العلمي البحث

  معدل وراثيا الغير هونظير بين ا/رز  في مجال التكنولوجيا الحيوية جفافمقارنة لل دراسة

اYنجابية  الصفاتالخضري و المجموع  الجنوبية في كوريا الوطنية كيونغ بوك من جامعة قارن العلماء

 ونظيره )HV23و  HV8( فى ا!رزالمعدل حيويا لجفاف وتحمل  الخصائص المضادة ل"كسدة فض" عن

  .علوم المحاصيلالھندسة الزراعية و مجلة في وقدمت النتائج. (Ilmi) غير العدل حيويا  

محموع للجذر و ال الجذر، و الوزن الجاف طول البذور، إنباتوالوزن، و الحبوب ،  فان حجموفقا للبحث


 تختلف كثيرا كانت الكربلة وطول السداة اللسيناء،، تصل الورقة وطول وعرض ،الخضري .   



 تعادل CaMsrB2 الجينات المحتويه على  المعدلة وراثيا ا!رز خطوط ، كانتاستنادا إلى النتائج

 من ل]كسدة مضادة خصائص وكانت. غير مقصوده  مرئية  دون أي آثار المعدلة وراثيا غير نظيراتھا


 البوليفينول ومحتوى جذري المسح النشاط DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) حيث 

  .مماثلة معاملة حالة ظل في إحصائيا تختلف

  .http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jac.12100/fullلمزيد من المعلومات : 
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   النيتروجين متصاص كفاءة ا لكن  ينقص  ا/رز  يعزز نمو في ا�رز OsPTR6 منالتعبير العالي 

 .ا!رز نمول حيوي PTR / NRT1 نقل ، مما يجعلوإنتاجيته نمو النبات في أمر بالغ ا!ھمية النيتروجين

 ببتيد نقل على الصين الزراعية في نانجينغ من جامعة  Xiaorong fanفريق  أجراھا دراسة فى

peptide  ا!رز، OsPTR6، ا!مونيوم توفرمدى  و منخفضةعالية و نتراتل استجابته فحصو.  

 لزيادة ا!صناف المستنبتة في لمعدل وراثياا  Nipponbareمعدل عالي في لا OsPTR6 تعبير عن تم

 أنتجت ،OE6و OE1، OE5 ،خطوط معدلة وراثيا ث"ثةفى  .(NUE)  النيتروجين كفاءة استخدام

والكتلة  اع النباتارتف النتائج أن وأظھرت .مختلفة نيتروجين مع ع"جات المائية النمو تجاربوتعرضت ل

 .(GS) الجلوتامين نشاط مخلقة النيتروجين و تراكم تعزيز ، وتمزاد فى الخطوط المعدلة وراثيا الحيوية

 مما يوضح ان .ا!مونيوم عالية من  فى مستويات (NUE) النيتروجين كفاءة استخدام انخفضت ومع ذلك،

علو  في ظل ظروف النيتروجين استخدام كفاءة يقلل ولكن ا!رز نمو يزيد OsPTR6 التعبير العالي للـ

  . ا!مونيوم مستويات 

لمزيد من المعلومات : 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945214001150.  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  محاصيل التكنوحيوية ما وراء 

  البرية إلى ا�نواع المنقرضة قد يعيد القديم  DNAـ ال

 عددھا فى الماضى كان  ا!نواع ھذه.  ١٩١٤ سبتمبر ١في  تتوفي  مارثا وتسمى  الحمام الزاجلاخر 

أعادتھم  
 يمكن مرة أخرى؟ اعاده الحمام الزاجل يمكن  ولكن ماذا لو .منقرضة ،  ا<نأكثرو ث"ثة ب"يين



 الجثث الحمض النووي من الحصول على يمكن للعلماء . عكس ا
نقراض  يمكن ولكن لموت ا من 

 أھم التي تحدد الجينات اختيار يمكن للباحثين .معھد سميثسونيان في الجثث  خاصه  متاحفالفي  المحنطة

 رائد فعله  ھذا ما .وثيق الصلة نوع فى الحمض النووي تعديلالھندسة الوراثية ل ومن ثم استخدام ا!نواع

 الحصول على ركزوا على   ئهشركاو نوفاك .جامعة كاليفورنيايفعل من نوفاك بن عكس ا
نقراض

للنوع  الصلة وثيق  band-tailedالحمام  جينوم تسلسل وجثث الحمام المحنطه  المعلومات الوراثية من

  .التسلسل على mitochondia يف الشفرة الوراثية من عينه 32 توكان في الوقت الحاضر، . المنقرض 

dna-http://www.scientificamerican.com/article/ancient-لمزيد من المعلومات : 

/sky-the-to-pigeons-passenger-return-could.  
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  البرازيل تفكر فى استخدام ا/شجار المعدله حيويا 

 محاصيل التكنولوجيا الحيويةدولة منتجة ل ثاني أكبر ،البرازيل

 المعدله الكينا لزراعة أشجار  ا<ن ، تتطلع٢٠١٣في عام 

 ، وتنتجFutura Gene التي طورتھا  .بالتكنولوجيا الحيوية

 جاھزةالتقليدية و ا!شجار من في المئة اخشاب  أكثر  ٢٠

   .٧من  سنوات بد
  ٥٫٥ في للحصاد

من المتوقع  قرارالالتجاري و ستخدامل" ا!شجار تقييمب ين يقومون البرازيلي المنظمين في الوقت الحاضر،

  .نھاية العام ينفذ فى  أن

  لمزيد من المعلومات :

1.15769-trees-transgenic-considers-http://www.nature.com/news/brazil.  


