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  عالمًيا

  القاتل الموز مرض لوقف عالمية جھود بذل إلى الحاجة :الفاو

 

وھو  الموز، صناعة على ؤثري يذال فطريال مرضال لمكافحة عالمية جھودبذل  إلى )الفاو( والزراعة ل3غذية المتحدة ا6مم منظمةدعت 
 ٤٧ إلى حاجة ھناكف وشركائھا،الفاو  لمنظمة وفًقاو. العالم مستوى على شخص يونمل ٤٠٠الي ولح والغذاء الدخلالمحصول الذي يوفر 

 ذبول مرض من )TR4(الرابعة  ةالقاتلسIلة ا'ستوائية المثل  جديدة فاشيات تواجه التيدول لل المساعدة لتقديم أمريكي دو'ر مليون

  .والصين الفلبينو ندونيسياإ في المزارععلى  بشدة ؤثرالذي يالفيوزاريوم 

 

 ، كIيتونالفاومنظمة بوقاية النبات قسم رئيس ھذا ما صرح به  الموز" إنتاج تاريخ في كبيرا اتحديً  الفيوزاريوم ذبول مرضمثل  "لقد
ارع مز في ةالقاتلالسIلة ا'ستوائية  خلفته الذي الدمار بعدو". الماضي ا6سبوع روما في المنظمة مقرب للخبراء اجتماع في، كامبانھو'

  .العالم" مستوى على لYنتاج اتھديدً واعتباره  الIتينية، أمريكا في اوأيضً  ا6وسط والشرق أفريقيا في انتشارهمن  نخشى أن علينا آسيا،

  

  .9yuUfE0-VKy.asp?NewsID=49672#.org/apps/news/story.un.//www:http التالي الرابط على المزيد اقرأ
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  المستدامة للزراعة متوافقان نھجان التقليدية والزراعة الحيوية التكنولوجيا..  تكشف دراسة

  

 الزراعية والممارسات وراثًياالمحورة  المحاصيل أنإلى  أريزونا عةجامتاباشنيك ب وبروس صينيين علماء بقيادة جديدة دولية دراسة تشير
  .المستدامة للزراعة ينمتوافق يننھج ايكون أن يمكن التقليدية

  

 لوزة دودةبواسطة آفة  وراثًيا سندَ ھَ المُ  القطن مع التكيففي  تتباطأ الصين شمال في متنوعةال المحاصيل مجموعة أن الفريق اكتشف
أن  حيث، الصين شمال فيالنباتية  المIجئ ستخدام' مختلفةال فتراضاتتصوير نتائج ا'ل كمبيوتر محاكاة نماذجتاباشنيك  ستخدما. القطن

 العديد على تغذىت القطن ةلوز دودة 6نالمحور غير  قطنالإلى مIجئ  بحاجة ليسوا ھمأن الصينيون ويعتقد. تلك المIجئ لم تكن مطلوبة
 ةالمحور غير لمحاصيلل "الطبيعية المIجئ" تلك أن على دليل أول الجديدة الدراسة نتائج تقدم. القطنخIف ب ا6خرى المحاصيل من

  .وراثًياالمحور  Btالـ  قطنل ا^فات مقاومة تطور تؤخروراثًيا 

  

 من أكثرفإن  الحالي، المسار تمراس إذا أنهإلى  تشيرفالدراسة . دائما حIً  ليست ولكنھا تساعد الطبيعية مIجئ"إن ال تاباشنيك د صرحوق
 فريقال يوصيو ."قليلة سنوات غضون في وراثًياالمحور  Btالـ  لقطن مقاومةتصبح س الصين شمال في القطنلوزة  دودةتجمعات  نصف

عن طريق  بيولوجيةال المكافحة مثل أخرىمقاومة  تكتيكاتب Btالـ  قطن ودمج Btـ ال سموم من أكثر وأ اثنين ينتج الذي القطن إلى التحولب
  .والطفيليات المفترسة اتشرالح

  

 استخدام يمكننا ذلك، من بد'. التقليدية والزراعة الحيوية التكنولوجيا بين لIختيار حاجةب لسنا أننا وھ مھا6 الدرس " تاباشنيكأضاف و
  ."الزراعيةوا'ستدامة  ا+نتاجية لزيادة النھجين كI من الممارسات أفضل

  

sustainability-boosts-wisdom-org/story/ancient.//uanews:http- التالي الرابط على صحفيال بيانال أقرا زيد،لما معرفةل

cotton-biotech-of.  
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  أفريقيا

  ا>نتاجية لتعزيز القيمة عالية الرفيعة الذرة على كبيرة آماً:  تضع كينيا

 

الرفيعة  لذرةل الرئيسي الباحث، كارانجا لديفيد وفًقاو. ٢٠١٦ عام في(ذرة السورغم) الرفيعة  الذرة من حسنصنف م تقديم كينيا تعتزم
بمقدار في ا+نتاجية أعلى و لجفافمقاوًما ل كونيس المقترحالصنف فإن  ،)KALRO( انيةالحيو والثروة ةيلزراعلبحوث ال كينيابمنظمة 

 ا+نتاجية بحوث مشروع إطار في التجارب تنفيذ يجري هأن كارانجا السيد وقال. فدانلل كجم ١٨٠٠الذي يقدر بـ  الحاليا+نتاج  نع% ٢٠
 .٢٠١٥ عام فبرايرشھر  بحلولنتھي وسيالزراعية 

  



 ا6بحاث، أن والسمكية الحيوانية الثروةو وزارة الزراعةب ةالرئيسي ةالسكرتير، سيسيلي كاريوكيت السيدة قالعن دعم المشروع، إعراًبا و
 لجفافتحملھا ل بسبب القاحلة وشبهالقاحلة  المناطق في الحاد الغذائي ا6من انعدام إنھاء على درةاقالرفيعة  الذرة أنأظھرت قد  كينيا في

  .الترب من واسعة مجموعةالنمو في  ىعل تھاوقدر

  

  .الرفيعة الذرة مثل القيمةعالية  التقليدية المحاصيل لتعزيز انويً مليون دو'ر س ١٫٦ تخصص الحكومةجدير بالذكر أن 

  

  .يورو يونمل ٨ إجمالية بتكلفة كينيا وحكومة ا6وروبي ا'تحاد قبل من المشروع تمويل يتم

  

 على ا6صلية المقالة أقرا
-on-bets-kenya:id=1448php?option=com_content&view=article&.com/index.farmbizafrica.//www:http

types&Itemid=142-crop:yields&ca8d=20-boost-to-sorghum-value-high.  
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  مصر في الزراعة لكليةإيجيبت  نانوتك شركة من تدريبية دورات

  

 نصار جابر دكتوركل من ال حضورب ٢٠١٤ ديسمبر ٢٠ فيتك إيجيبت ونان شركة مع تفاھم مذكرة القاھرة جامعة زراعة كلية قعتو
  .ممثل شركة نانوتك إيجيبت بھجت أحمد ودكتور ،كليةال عميد الشيمي ھاني ودكتور القاھرة، جامعة رئيس

  

 كليةال تسعىو. الحياة وعلوم الزراعة مجا'ت في وخاصةالنانو المتعلقة بتكنولوجيا  والخبرات المعرفة تبادلى لإ التفاھم مذكرة تھدف
 شركته أن إلى بھجت أحمد لدكتورا وأشار. لسوق العملؤھلين صبحوا ملي الكلية وخريجي الشباب لتدريب المدني المجتمع مع للتواصل
 علمية معرفةذوي  الشباب علماء من جديد جيلنمية لت والنان تكنولوجياتقنيات  على التدريس ھيئة وأعضاء الطIب لتدريب مستعدة

 لشركاتا في أفضلللحصول على فرص عمل  للخريجين ةفرصاليمنح كما أن ذلك س. وا'بتكار ا+بداع على القدرةلديھم و وتكنولوجية
  .المتقدمة التكنولوجية

 

 
 

 البريد على مصرب الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز من e عبد نجIء. د مع التواصل يرجى التفاھم، مذكرة حول التفاصيل من لمزيد
  com.naglaa_a@hotmail ا+لكتروني
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  ا�مريكتين

  للجفاف المقاوم الصويا لفول الجيني ل@ساس أفضل فھم تقدم جديدة دراسة

  

 ثIث على تھمدراس وركزت. المقاوم للجفاف الصويا فولل الجيني ساسا6 على بحثھم نتائج المتحدة الو'ياتب الباحثين من مجموعة نشر
  :ا+نتاجية زيادة إلى ؤديتو لجفافقاومة لم أكثر المحاصيل تجعل أن يمكن محددة خصائص

  

  ؛افالھواء الج ظروففي  النباتات نتح معدل •

  اًفا؛جفأكثر  التربة ظروفعندما تصبح  النتحمعدل  سرعةتغيرات  •

  .الجافة التربة في النيتروجينعلى تثبيت  النباتاتقدرة  •

  

. الجفافصفات تحمل  أھم وھ النيتروجين تثبيت أن الشمالية، كارولينا و'ية جامعة من سنكلير توماس المجموعة،ب الباحثين أحدأوضح 
 الو'يات مناطق معظم في أكثر وأ %٨٥ فيا+نتاجية  زيادة إلى "لجفافالمقاوم ل نيتروجينتثبيت ال" زيادة يؤدي أن المتوقع من وكان

  .المتحدة

  

 :التالي الرابط على متاح الملخص. جورنال وميأجرون مجلة من ديسمبر-نوفمبر عدد في منشورة الدراسة ھذه نتائج
org/publica8ons/aj/abstracts/106/6/1947.sciencesocieties.//dl:https.  

  

org/science.crops.//www:https- :التالي الرابط من صحفيال بيانال أقرا الدراسة، ھذه حول التفاصيل من لمزيد

soybeans-tolerant-drought-basis-genetic-news/understanding.  
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  ا�مريكي الكستناء شجر في اللفحة مقاومة من يزيد حالقم جين

  

 إضافة أن ا6مريكي ءكستناشجر ال مؤسسة علماءا6مريكية جنًبا إلى جنب مع وزارة الطاقة التابع ل الوطني ريدج أوك مختبرب أكد الباحثون
  .اللفحة لمرض ا6مريكية الكستناء أشجار مقاومة من يزيد القمح جين

  

 سببالتي ت كسا'توا6 نتجي أنهفتاك ھو فطر وأحد أسباب كونه . الكرايفونيكتريا باراسيتيكا فطربواسطة  الكستناء حةلف مرض ببg سَ يُ 
منع  القمح جين أن وجدوافقد  ،والطاقة التابعة لمختبر أوك البيئية العلوم مديريةمن  تشابلينسكي لتيم وفًقاو. الكستناء أنسجةبدورھا تعفن 

 جاماال مستوىھو انخفاض  مقاومةال غير شجارعن ا6 الوحيدالجوھري  الفرق وكان ،)كسا'تا6و( كساليكوا6تراكم تركيز حمض 
 سببھاي التي القاتلة ثارا^ من الحد على يساعد مما كسا'توا6انحIل على  القمح جينيعمل . قليلة) بنسبة E فيتامين لاشك(أحد أ توكوفيرول

  .الفطر

  

 ."المرض تطور إبطاء يمكنكقطًعا ف كسا'ت،وا6 ةراكمم من الميكروبمنع  تستطيع كنت اإذ" تشابلينسكي وقال

  

open-an-on-roasting-tsgov/ornl/news/features/2014/chestnu.ornl.//www:http- :من الرابط التالي لمزيداقرأ ا

fire.  
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  وراثًيا المحور القصبية الفستوكة لنبات التنظيمي الوضع تنھي ا�ميركية الزراعة وزارة

  

تس وكطة شركة سالمطور بواس وراثًيا المعدلنبات الفستوكة القصبية  لزراعة التنظيمي الوضع )USDA( ا6مريكية الزراعة زارةأنھت 

مدفع  باستخدام النباتية الخIيا في دمجھا تم أخرى نباتات من جيناتعلى  تيفوس يIجليحتوي الصنف العشبي المقاوم ل. جرو-ميراكل
 لنقل صنفةالم غير الكائنات وأ النباتية ا^فات استخدام على تنطوي 'الجيني  التحول طريقة فإن كية،يا6مر الزراعة لوزارة وفًقاو. الجينات
 تطوير تم ،الجIي فوسيت مقاومةوبا+ضافة إلى . الفستوكة القصبيةنبات  لتنظيم سلطة لديھا ليس الزراعة وزارةفإن  ،عليهو. الجينات

 .اللون فيغمق وأ ا،سمكً  وأكثر أقصر كونلي اأيضً الفستوكة القصبية 



 

على الرابط التالي  )APHIS(والنباتية  الحيوانية بالصحة المعنية التفتيش ھيئة عن الصادرة الرسمية الوثيقةأ قرا

pdf.gov/biotechnology/downloads/reg_loi/brs_resp_scotts_tall_fescue_air.usda.aphis.//www:http.  
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-١٩٩٦ الفترة في ا�مريكية المتحدة الو:يات في ا�عشاب لمبيدات المقاومة والمحاصيل الضارة ا�عشاب مكافحة تغيرات :تقرير

٢٠١٢  

  

 اتجاھات وتحليل توثيقمن شركة "بي جي إيكونوميكس" ب بروكس جراھامقام 
 في ا6عشاب مبيداتل ومةاحاصيل المقالمو الضارة ا6عشاب مكافحة تغيرات

 شرتونُ . ٢٠١٢ - ١٩٩٦الواقعة بين عامي  الفترة في ا6مريكية المتحدة الو'يات
  .جي إم كروبس آند فوودمجلة  في نتائجال

  

 انخفاض إلى ا6عشاب مقاومة مبيدات تكنولوجيا استخدام أدى فقد للتقرير، وفًقاو
 مقارنةالمرتبط بھا  البيئيا6ثر و مةالمستخد ا6عشاب مبيدات كمية فيكلي 

ا6عشاب  مقاومة مبيدات تكنولوجياساعدت . التقليدية ا+نتاج أساليب استخدامب
عدم  نظامإلى  الحرثالنظام المعتمد على  من التحول على المزارعين من الكثير

 استبدال تم. والبيئية ا'قتصادية المزايا وجنيأو حراثة حفظ الموارد* الحرث 
أو إثنين  واحدمع  )جIي فوسيتالغالًبا (الشاملة  ا6عشاب مبيداتإثنين من  وأ واحدا6كثر اختياًرا ب ا6عشاب مبيداتمن  واسعة موعةمج

كل  علىبھا  المرتبط البيئي والحمل ا6عشاب مبيدات تطبيق اددزا ،٢٠٠٠ عام منتصف وبحلول. التكميليةا6خرى  ا6عشاب من مبيدات
لتجمعات  الحشائشتطوير أنواع  حا'ت تزايد وھ لھذا الرئيسي والسبب. التقليدية المحاصيلالمقاومة لمبيدات ا6عشاب ومن المحاصيل 

 ا6عشاب لمكافحة ا6عشاب مبيدات من محدود عدد استخدام على المترتبة النتائجب المزارعين وعي وزيادة ا6عشاب لمبيدات مقاومة
جIي لل الحشائش مقاومةتوجد  لم ول حتى جIي فوسيتالبا'شتراك مع  ا6خرى ا6عشاب مبيداترعون بالتالي يستخدم المزاو. الضارة
  .حراثة حفظ الموارد وأ الحرث عدمنظام  استخدام في ا'ستمرار في رغبتھمب ا'ستراتيجية ھذه تأثرت. فوسيت

  

 .التربة سطح على السابق المحصول مخلفات من بقايا ترك مع التربة حرث: الموارد حفظ حراثة*
  

 على الرابط التالي المزيد اقرأ
VKyI1yuUfE0.958930#.2014.4161/21645698.com/doi/full/10.tandfonline.//www:http.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  الھند في وراثًيا المعدلة بالمحاصيل المتعلقة والحقائق ا�وھام عن كتاب إصدار

  

 التكنولوجيامؤسسات  رابطةل المجموعة الزراعيةو )FVCK( كارناتاكا و'ية لجامعات ينالسابق الجامعات رؤساء نواب منتدى أصدر
. موھانكي إس . ودتي إم مانجوناث  .د كتبه الواقع مقابل تصورال :وراثًيا المعدلة المحاصيل نوانبع جديد كتاب )ABLE-AG( الحيوية
  .الحيوية التكنولوجياو النبات وقاية في البحثية الخبرة من اعامً  ٤٠ من أكثر يھملد المؤلفينھؤ'ء 

  

بصورة  الضارة ا6عشابمقاومة و الفعالة ا^فات مكافحة يف أھميتھا ويؤكد وراثًيا المعدلة لمحاصيلل التجارية الزراعة الكتاب يناقش
 الكتاب ويتناول. الحشرية المبيدات استخدامملحوظ في  وانخفاض لوالمحص يةإنتاج زيادة إلى دىيؤ مما المختارة، المحاصيل في أفضل

 النسخة. مصداقية وذاتموثوقة  مصادر من يةالعلم والبيانات الحقائقعرض  خIل من الحيوية التكنولوجيا حولشائعة ال العامة المفاھيم
 .ag/-http://www.agrifocus.org/able على الرابط التالي اقريبً  ةمتاح كونتس الكتاب من ا+لكترونية

 

to-Aiming-com/states/karnataka/Book.newindianexpress.//www:http-من الرابط التالي  ةا6صلي ةالمقال قرأا

ece.Released/2014/12/31/ar8cle2596366-Crops-GM-About-Myths-Debunk.  
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  وراثًيا المعدلة المحاصيل واردات على توافق الصين

  

قت  gصنف  :كا^تي وھي وراثًيا المعدلةالمحاصيل  واردات على ارسميً  الصينصد
مطور بواسطة  صويا فولصنف و ،إيه جي سينجينتامطور بواسطة شركة  ذرة

 كروب بايرشركة من  صويا فولإلى صنف  با+ضافة بايونير، دوبونتشركة 
 سينجينتاصنف الذرة الخاص بشركة  على الموافقةوتغطي . إيه جي ساينس

 المجففة الحبوب مثل، الثانوية المنتجات ومعالجة الذرة حبوبالمسمى فيبترا 
  .والحيوانيدمي ا^ لIستھIكة، المقطر

  

 Iبتكارل الوزراء نوابل ارً واح امؤخرً  والصين المتحدة الو'ياتحكومات أقامت 
 التجارة شأنب المشتركة يةالصيناللجنة ا6مريكية  بعد ا'ستراتيجي الزراعي

 ا'بتكار لتشجيع - الزراعية الحيوية التكنولوجياالسياسات المتعلقة ب ذلك في بما -  السياسات مزامنةإلى التعھد  ويھدف. )JCCT(ا6عمال و

التبادل التجاري الزراعي  حمايةتوفر وتوقعھا  ويمكن المناسب تيوقتال فيتجري  التنظيمية را6ط أن وضمان الزراعة مجال في
 .الصيني-ا6مريكي

  

  :قم بزيارة الروابط التالية التفاصيل من لمزيد

htm.12/25/content_34407696-ness/2014cn/busi.org.china.//www:http  

-biotech-ag-enhance-steps-agreement-china-us-applauds-release/bio-org/media/press.bio.//www:https

detra.  
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  أوروبا

  جينًيا المقرون المحور ا�رز تجاه ا�وروبيين المستھلكين اتجاھات تكشف دراسة

  

 تم. جينًيا المقرون المحور ا6رز تجاه ا6وروبيين المستھلكيندراسة لبحث اتجاھات  ،جنت بجامعة عليا دراسات طالبة ،أجرت آن سيسيل
 علىرأي  استطIع خIل من ٢٠١٣ عام في المتحدة والمملكة وإسبانيا وھولندا وفرنسا بلجيكا منع ستطلِ مُ  فرد ٣٠٠٢ من اناتالبي جمع

  .ا'نترنت

  

 تؤثرالتي السكانية الجوانب و لدفع،رغبة في اوال، جينًياالمقرون والمفروق  3رزالميل ل حيث منالدول  بين كبيرة اختIفات النتائج أظھرت
 بأنهمصنف  أرزمنتج  ستھIك' اتجنبً  أعلى سعر لدفع استعداد على نوالمستھلككان  الخمس، الدول جميع في. الدفع في الرغبة على

المحور  ا6رز لتجنب الدفع في الرغبةفي  اوانخفاضً  اكبيرً  ااختIفً  المستھلكين، كان لدى اسبانيا عدا ماالدول  جميع فيو. "وراثًيا حورم"
 لدفع استعداد على وفرنسا إسبانيا في المستھلكين فإن ذلك، على عIوة. فحسب محور وراثًيا بأنهالمصنف  ا6رزب مقارنةًيا المقرون جين

  .التقليدي ا6رزب مقارنة بيئةمفيد لل أنهالمصنف ب ل3رز أعلى سعر

  

المحور المفروق  ا6رز نعجينًيا المحور المقرون  ا6رزنحو  إيجابية أكثر6ن يكون لديھم توجه  يميلون المستھلكين أن النتائجتفترض 
  ."وراثًيامحورة  منتجاتا+ثنين كـ " تصنيف منبالرغم  جينًيا

  

  



  

be/fulltxt/RUG01/002/166/750/RUG01.ugent.//lib:http-على الرابط التالي  كاملأ المنشور القرا

pdf.002166750_2014_0001_AC.  
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  العلمي البحث

  الصويا فول ومحصول للنتروجين البيولوجي التثبيت على "AHAS" المحور الجين تأثير

  

 البيولوجي تثبيتال علىبھا  ةالمرتبط ا6عشاب مبيدات واستخدامصويا ال فول في ھاتأثير تادراسإ' أن  المحورة الجيناتة أھمي من الرغمب
 هيمنح الذي AHAS جين على" CV127يحتوي صنف فول الصويا المحور " وراثًيا المعدل الصويا فول يحتوي. انسبيً  قليل لنيتروجينل

  .ا+يميدازولين أعشاب مبيدات مقاومة

  

جين  آثار تقييملالبرازيل  في الباحثين من فريق ةاديقب )EMBRAPA( زيلية للبحوث الزراعيةالمؤسسة البرا منھونجريا  ماريانجيIقامت 
AHAS تامِ عمُ  علىميدازولين ا+ي أعشاب مبيداتالمحور وI تجارب  تم إجراء. الصويا فولمحصول وللنيتروجين  البيولوجي التثبيت
 راتاكرت أربعةذات * بالكامل عشوائية مجموعةك التجربة تمَ مl صُ و رازيلالب في مواقع تسعة في مواسم ثIثةعلى  النطاق واسعةحقلية 

  .ا+يميدازولينومبيدات أعشاب  التقليدية ا6عشاب مبيداتأيًضا ووراثًيا المحور التقليدي و الصويا فولصنفي  باستخدام

  

. عينم أعشاب دمبيب رتبطةمأخرى آثار  وأ وراثًيامحورة من الصفة الللنيتروجين  البيولوجي التثبيت ُمعاِمIت علىناتجة  آثار ھناك تكن لم
  .معين أعشاب مبيدب وأ AHAS جينب متعلقة آثار أي الحبوبظھر على محصول يلم  ذلك،با+ضافة ل

  

  en.wikipedia.org/wiki/Randomized_block_design:http//القراءة عنھا من الرابط التالي طريقة تصميم إحصائية يمكن  :*تصميم المجموعات العشوائي

  

s11248.8cle/10com/ar.springer.//link:http/1007-014-9831- :ھنا ةكاملال ةالمقال أقرا دراسة،ال حول المزيد لمعرفة

html.y/fulltext  
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  تكوبي كروب وراء ما

  البشري الجينوم في الحلقات أماكن يحددون العلماء

  

 ھارفارد وجامعة ياللتكنولوج ماساتشوستس معھدالتابع ل برود ومعھد رايس جامعةو للطب بايلور وكلية ھارفارد جامعةب علماءاستطاع ال
  .يلجينعملية التنظيم الالتكويني  ا6ساستقدم والتي  كاملبال الجينومية الدقة لطيات عال ا6بعاد يةثIثمخططات  أولتجميع 

  .الخIيا من مختلفة أنواع إنتاجب الجينوم لنفس *"الجينومي يجاموريا6" ھذايسمح 

  

 عIمات عن ابحثً  تحليلھا تم التي النووي الحمض أجزاء من المليارات عيجمتل "سي-إن سيتو ھاي" باسم تعرف تقنية الباحثون استخدم
 نسخة في في وضع تIصق الجينوم تسلسلب النووي الحمض منتان عدابمتن اقطعتصير ت عندمافي الجينوم  الحلقاتتتكون . لحلقاتل

 .الجيني التنظيمعملية  في حيويلھا دور  يةالجينومالطيات  أنماط من وغيرھا الحلقات أن الباحثون ووجد. الخلية نواة في مطويةال الجينوم

  

 يمكن القراءة عنه من الرابط التالي، ا'جسامفن تصميم يعتمد على طي  :أوريجامي*
wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%85%D9%8A//ar.wikipedia.org/:http  

  

  :ةالتالي ابطوالر على منشور البحث

ome-loop-human-map-edu/news/2014/12/scien8sts.harvard.seas.//www:http )يصحف بيان(  

4-01497)14(8674-com/abstract/S0092.cell.//www:http.  
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  الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

  بوجور في المتأخرة للفحة المقاومة البطاطس حول ندوة يختتم ا>ندونيسي الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز

  

المزارعين استھدفت  المتأخرة للفحة مقاومةمحصول البطاطس الإدارة  حول ندوة ا+ندونيسي الحيوية التكنولوجيا معلومات مركزعقد 
 ونح حدثال حضر. ا'ستوائيةلبيولوجيا ل قليميا+ آسيا شرق جنوب مركز مقرب ٢٠١٤ ديسمبر ١٨بتاريخ  العلماءو ينالزراعيالمسئولين و

 الحيوية التكنولوجيا دعم مشروع من دعمب البحثية المؤسسات وممثلي والمزارعين ينالزراعي مسؤولينمختلف ال منومتحدث  مشارك ٣٢
 التكنولوجيا لبحوث يا+ندونيس المركزو) IndoBIC( ا+ندونيسي الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز مع بالتعاون )ABSP II( الزراعية

 جنوب مركزو) ISAAA(الزراعية  الحيوية التكنولوجيا لتطبيقات الدولية الھيئة) وICABIOGRAD( الوراثية والموارد الزراعية الحيوية

  .)SEAMEO BIOTROP( للبيولوجيا ا'ستوائية ا+قليمي آسيا شرق

  

 ماكس بروفيسور، وللبيولوجيا ا'ستوائية ا+قليمي آسيا شرق جنوب مركز يرمد بوروانتارا بامبانج الدكتور ا6ستاذحضور ب الندوة تشرفت
 ،ABSPIIبمشروع  ا+قليمي المنسقھوتي  ديزيري بروفيسورو ،كورنيل جامعةب الحياة وعلوم الزراعة كليةساعد بالم عميد فيفرجي 

المحورة  سالبطاط أنعلى  ةا'فتتاحي تهرسال فيبامبانج  بروفيسور أكدو. ABSPبمشروع  ندونيسيا+ منسقال ھيرمانإم  الدكتور وا6ستاذ

  .%٨٠-٥٠ إلى تصلبنسبة  فطرياتمبيدات ال تكلفة خفض خIل من المزارعين على بالنفع ستعود القادمة

  

 صنف تسجيل عملية على الضوء تسليطو المتأخرة للفحة مقاومةالمحصول البطاطس  مزاياعلى  المشاركين إطIع إلى لحدثا يھدف
  .وراثًيا ةحورالم البطاطس وإدارة وزراعة+كثار  القياسية التشغيل إجراءات فضIً عن المحورة المقاومة لمرض اللفحة بطاطسال

  

الدراسات و المتأخرة للفحة مقاومةالمحورة ال البطاطسالمتعلقة ب للدراسات الراھن الوضععلى  المشاركون تعرف ،من ناحية أخرى
 مركز من إم ھيرمان الدكتور وا6ستاذأمبارواتي  ديناركتور د منتباًعا  وراثًياحورة الم بطاطسلل يةائوالغذ ةيبيئسIمة الالالخاصة ب
وإكثار القياسية  التشغيل إجراءاتو التسجيل عمليةتقديم  تم. )ICABIOGRAD( الوراثية والموارد الزراعية الحيوية للتكنولوجيا إندونيسيا

 على )IVRI( ا'ندونيسي الخضر بحوث معھد منھانداياني  تري كوسمانا والسيدة بواسطة إروراثًيا  حورةالم البطاطس وإدارة وزراعة

  .التوالي

  

سورياني من خIل البريد ا+لكتروني  ديوييرجى التواصل مع  إندونيسيا، في الحيوية التكنولوجيا حول المعلومات من لمزيد
com.catleyavanda@gmail من الرابط التالي ندونيسيا+ الحيوية التكنولوجيا معلومات مركزموقع  زيارة وأ 

//www.indobic.or.id/:http.  
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  الشرقية جاوة في الحبوب وزراعة بحوث مراكز إلى إعMمية زيارة يعقد ا>ندونيسي الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز

  

 الى يامأ ثIثة تستغرقا زيارة فيا6مان الحيوي  لجنة وأعضاء المزارعينو ةوالمحلي ةالوطني ا+عIم وسائل من فرد ٢٧ونحشارك 
ورابطة ، ا+ندونيسي الحيوية التكنولوجيا معلومات مركزن كل م الحدث تنظيم في اشترك. السكر قصبو الذرةبحوث مراكز ومزارع 

قام و. ندونيسياإ في السكر وقصب الذرة بذور صناعة عن عامة لمحة تقديم ھدفب ندونيسياإ 'يف وكروب ،NOFAالزراعة العضوية 

  .وجمبربروبولينجو  في الذرة حقول في المزارعين مع واتفاعلو باسوروان في للبذور سينجينتاركز مبزيارة  المشاركون

  

 ،جمبر في السكر قصبرابطة مزارعي  رئيس ،بيلاس أروم والسيدرابطة نوفا،  رئيس ،توھيروينارنو  السيد مع المشاركون ناقشتكما 
 ةلجن رئيس، باكباھان أجوس البروفيسورناقش  ذلك، على عIوة. الزراعة في التكنولوجيا ودور السكرمن  الذاتي ا'كتفاء تحدياتحول 

  .الغذائية السيادة تحقيقل للمزارعين تكنولوجيا أحدث على لحصولإلى ا الحاجةإندونيسيا ل3مان الحيوي، 

  

 الحصول في وتطبيقاتھا الزراعية الحيوية التكنولوجيا على PTPN XI بحوثمركز  في ا+عIم وسائلو المزارعين مع المناقشات تزَ كl رُ 

  .السكر قصب في وخاصة وا6مراض فاتا^ مكافحةفي وأعلى  محصولعائد  على

  

 

  

على البريد  ا+ندونيسي الحيوية التكنولوجيا معلومات مركزمن سورياني  ديوي مع التواصل يرجى الزيارة، تفاصيل على لIطIع
  .com.catleyavanda@gmailا+لكتروني 
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