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  عالمًيا

  ٢٠١٤ عام في دو8ر مليار ٢٧٫٨ إلى يصل وراثًيا المحورة الزراعية للمنتجات العالمي السوق

 

 ومقرھا السوق أبحاث شركات إحدى سي، بي بي بحوث عن صادر لتقرير وفًقا
حافظ  وراثًيا المحورة الزراعية للمنتجات العالمي السوق فإن، المتحدة الو!يات
قد وصل و. ٢٠١٤ عام نھايةب دو!ر مليار ٢٧٫٨ إلى صلحتى و هونمعلى 
في عام  دو!ر مليار ٢٦٫٤ إلى المحورة الزراعية للمنتجات العالمي السوق
 السنوات خAل المئة في ١١ يبلغ توقعمُ  سنوينمو تراكمي  معدل معو .٢٠١٣
منتجات الزراعية لل العالمي السوقصل ي أنحتمل الم منف ،المقبلة الخمس

  .٢٠١٩ عام بحلولمليار دو!ر  ٤٦٫٨المحورة إلى 

 

 ا;سواق ھي الجنوبية وأمريكا الشمالية أمريكان فإ ،التقرير ذكر وحسبما
 ونم معد!ت نع وآسيا الجنوبية أمريكاأن تعلن  المتوقع منأنه  التقرير وأضاف. المحورة وراثًيا الزراعية لمنتجاتل الرائدة الجغرافية
 التكنولوجيا وسائل أن التقرير في اأيضً  كروذُ . وراثًيا المعدلة الجديدةالمحاصيل وا4يجابي  التنظيمي المناخ بسبب أسواقھا في مرتفعة
 RNA" يخلاتدوالحمض النووي الريبي ال ،"biochips" والشرائح الحيوية ،"sequencing" الدي إن إيه تسلسلقراءة  مثل ،الحيوية

interference"، الصناعة لھذه نموال عالي ولكن صغيرقطاع  لكتشالجينومية،  وسائلالو، التركيبية البيولوجياو. 

  

research/biotechnology/agricultural-com/market. bccresearch. //www:http- على لتقريرل الرئيسية العناوين أقرا

html. bio100b-report-markets-technologies-biotechnology.  
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  ا�مريكتين

  للحرارة مقاوم قمح جين يطورون كنساس جامعة علماء

  

 درجات تحمل على القدرة لديهمعدل وراثًيا  قمحصنف  تطوير على، فريتز وأ!نتريك  ھارولد. د ،كنساس و!ية جامعة علماءيعمل 
الشديدة في ذبول الحبوب  الحرارة درجاتتتسبب  أن يمكن ،المرحلة ھذه خAل. الحبوب تعبئةالحرجة ل مرحلةال خAلالمرتفعة  الحرارة
  .في المحصول كبيرة وخسائر

 

 زيادة أفضل العنب جيناتإحدى  وأظھر. الشديدة الحرارة لدرجات القمحتحمل  من تزيد أن يمكن مختلفة نباتاتمن  جينات الباحثون درس
على نقل صفة تحمل الحرارة  اFن الفريقيعمل  ،وھكذا. مئوية درجة ٣٢٫٣إلى  ٢٩ منتتراوح  الحرارة درجات فيالمحصول في إنتاجية 

  .حرارةتحمل ال مضاعفةلفاعلي تال تأثيرال تضخيمالعلماء إلى  ھدفوي. القمح أصناف أفضل إلى

  

  .january-wheat-ws/2015/01/07/rediscovercom/ne. //kswheat:http-2015 التالي الرابط من ةا;صلي ةالمقال اقرأ
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  وأقوى أطول بألياف قطن @نتاج الجزيئية وسائلال 8ستخدام تكساس بجامعة بحثية دراسة

  

بألياف  لقطن العالميتلبية طلب السوق ل الجزيئية وسائلإلى استخدام ال!يف - أجري تكساسووكالة بحوث إيه آند إم  تكساسجامعة تسعى 
 المنخفض الجيني التنوع يھ ا;لياف جودة تحسين في القطنالقائمين على تربية  تواجه التي التحديات إحدى. والنسيج للغزل وأقوى أطول
  .القطن مرتفعاتفي زراعًيا  مقبولةالممتازة الالجينية  ا;نماط بين

  

 DNA" النووي الحمضواسم ا!نتخاب بمساعدة  أن ،ستيشن جدكوليبمدينة  والمحاصيل التربةعلوم  قسم رئيس مساعد ،سميث واين. د قال

marker "التحسين تسھيل وكذلك، المستغل غير الجيني التنوعإلى  الوصولعلى القطن وتحسين  تربية على القائمين ساعدي أن يمكن 
 رتبطمنھم م ٥٥كان  حيث ،رھوللجم متاحواسم حمض نووي  ٢٢٣ الدراسة حصتف. ا;لياف جودةالصفتين، ا4نتاجية و كAلالمتزامن 

  .ا;لياف قوةب كبير بشكل ينرتبطآخرين م ٥٠و ا;لياف طولب كبير بشكل

  



تحدد  التي الجزيئية تربيةال جھُ نُ ثبت تقد  ،التنميط الظاھري تكاليف إلى نسبة الجيني التنميط تكاليفانخفاض  استمرار مع" سميث وقال
 جودة لتحسين التكلفةمن حيث  كفاءةأكثر و ةيفعالأكثر  أساليب ھاأن مختلفةال وراثيةال خلفياتال عبر أفضل بصورة المظھري ا!ختAف
  ".القطن في ا;لياف

  

study-cotton-am-org/2015/01/12/texas. agrilife. //today:http- :التالي الرابط من المقالة اقرأ ،التفاصيل من لمزيد

traits-strength-length-fiber-identifies/. 
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  الھادئ والمحيط آسيا

  وراثًيا المعدل الفايتيز ذرة لصنف الحيوي ا�مان لشھادة تجديد على تحصل أوريجين شركة

  

وزارة  قبل من ھاتجديد تم قد بھا الخاص وراثًيا المعدلصنف ذرة الفايتيز لشھادة ا;مان الحيوي أن تك - أعلنت شركة أوريجين أجري
 ٥ لمدةمن وقتھا  صالحة وكانت ٢٠٠٩ عام فايتيزا;مان الحيوي لصنف ذرة ال شھادة ا;صل فياستلمت الشركة . ةالصينيالزراعة 
 من منفصلة مراحل خمسل الصين في وراثًيا المعدلة البذور منتجات تخضعيجب أن . ٢٠١٤ عام أغسطس في شھادةال انتھت ، وقدسنوات

ا;مان الحيوي  شھادةتتمتع . الخامسة المرحلة فيا;مان الحيوي  لشھادة النھائي !ستAمإلى ا المختبر موافقةل ا;ولى المرحلةب ابدءً  موافقةال
  .التجديد طلب عملية أثناء ات ا;مانلتقييم ضافيةا4 بياناتال مراجعةب الزراعة وزارة، وتقوم سنوات خمس سارية لمدة ةيفعال فترةب

  

the-fo-renewal-announced-limited-agritech-com/story/origin. marketwatch. http://www- على المزيد اقرأ

06/print-01-2015-corn-phytase-modified-genetically-its-for-certificate-safety-bio. 
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  الصويا فول في الملوحة تحمل جين تحديد

  

 الجين نوالباحثحدد و. الصويا فولمحصول  تحسين إلى تھدف دراسة الزراعية للعلوم الصينية وا;كاديمية أديليد جامعةب باحثونال أجرى
استطاع الباحثون  ،مختلفةال الصويا فول أصناف في يةالجين تتسلسAال فحص طريق عنف. الصويا فول في ةحوالملتحمل حسين لتالAزم 
  .الثالث كروموسومال فيتحمل الملوحة  جينھو ، وعن قرب GmSALT3جين  وتحليل تحديد

  

 النمطُوجد أن ، ا;نماطتلك  بين من. ةحولملمتحملة ل منھا اثنين ةفرداني طانمأ تسعة على يحتوي GmSALT3جين  أنبحثھم  نتائج تظھر

تشمل  ةمختلفمناطق  في واسع) بشكل H1ھذا النمط ( وجود إلى ذلك ويرجع. ةحوالملشكل كبير عن تحمل بمسئول  )H1( ا;ول الفرداني

  .للملوحة متحمل صويا فولصنف  تطويرل ضروري جين باعتباره GmSALT3جين  قدرة يثبت ھذاو. المالحة البيئة

  

  :التالية الروابط على الدراسة حول التفاصيل من مزيد قراءة يمكن

12695/pdf. 1111/tpj. com/doi/10. wiley. //onlinelibrary:http  

html. au/news/news75622. edu. adelaide. //www:http  
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  للج*يفوسيت مقاومة ظھريُ  CP4-EPSPS بجين المحور ا�رز

  

 ،الحيوية التكنولوجيا ومعھد ،)NRCPB( النباتية الحيوية التكنولوجيا لبحوث القومي المركز من الباحثين من مجموعة بھا قام دراسةذكرت 
 ،التجاريأب -منتج راوند من ٪١ إلى يصل مايتحمل  أن يمكن ا;عشاب مبيداتا;رز المحور المقاوم ل أن ،الزراعية ANGRAUوجامعة 

 تهوفعالي حداثته بسبب للغاية ماھ أمر وھذا. الحقلية الظروف في الضارة ا;عشاب لقتل المستخدمة ةالمعتاد الجرعةأضعاف  ٥ عدھو ما يُ و
خطر  على للتغلب بكفاءة ا;عشاب لمبيدات المقاومةا;رز المحورة  نباتاتاستخدام  إمكانية إلى ويشير تييفوسAجالمبيد  تحملفي 
  .الزراعةاستدامة  تعزيز وبالتالي ،مباشرة المبذور ا;رز في عشابا;

  

. ةمباشرالمبذور  ا;رز في وخاصة ا;رزفي محصول الخسارة  عن المسؤولة الكبرى الحيوية ا4جھاد عواملأحد  الحشائشُيعد غزو 
  .مباشرة المبذور ا;رزمع نھج  ا!عشابخطر غزو  على للتغلب بكفاءة وراثًياالمحورة  ا;رز نباتاتاستخدام  يمكن هأن الدراسة ھذهقترح ت

  

  s00299. com/ar4cle/10. springer. http://link/1007-014-1732-2 التالي الرابط زيارةب قم التفاصيل من لمزيد
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  المزرعة تلف يسبب Bt 8 الـ قطن بأن يصرحون العلماء

  

  

 يناير ٧-٣الفترة  في عقد الذي الھندي العلوم مؤتمرفي  لعلماءما أدلى به ال اوفقً 
المناطق و ماھاراشترا و!ية في *المزارعين انتحار ، فإنمومباي جامعةب ٢٠١٥

  .Btالـ  قطنله ب عAقة ! الھندب خرىا;

  

 خAل ،للعلوم الوطنية الھندية با;كاديمية العلماء كبار من، فيرما أنوبام. د الق
 ھناك" الھندي الزراعة بحوث معھد في وراثًيا المعدلة المحاصيل عن حديثه
أنه ھناك منشور  حتى...  Btالـ  محاصيل حول السلبي العام التصور من الكثير

 الحيوية التكنولوجيا( ھاذان المفھومان ربطيفيد بأن  Natureبحثي بموقع 

 التكنولوجيا نقادويشير  ."خيالناناتج ھو ببعضھما  )القطنمزارعي  انتحارو
. ديونھم دفعى لع وراثًيا المعدل Btالـ  قطن مزارعي قدرة عدم إلى يرجع ماھاراشترا و!ية في ا!نتحار حا!ت عددتزايد  أن إلى الحيوية

  .ارئيسيً عامAً  ليس Btالـ  قطنأن و ،Aنتحارل أسباب عدة ھناك أن )IFPRI( الغذائية السياسات لبحوث الدولي المعھد تقريرأفاد  ،ذلك ومع

  

 وذكر. البلد في امتاحً  Btالـ  قطنمن  ھجينصنف  ١٠٠٠ من أكثر ھناك نأ وقال. Btالـ  قطن احتكار حولالخAفات  فيرما. دنفى  كما

  .ُكجرات و!يةب الزراعة ونم على Btـ ال قطنيؤثر  كيف وشرح جراتكُ  و!يةب شاين صن مشروع اأيضً 

  

 ناستخدما إذا امحليً الزيت  جانتإ نايمكن"قائAً  الحيوية لتكنولوجيال دعمهعن  اأيضً  السابق دلھي جامعة رئيس نائب ،بينتال ديباك. د وأعرب
عالم ھو . بينتال د. "الجدد اليمين محافظي اFنيدعمه و اليسارجھة  قبل من تناوليُ  نقاش في مرا;لقد علق  ،لfسف ولكن. Btتكنولوجيا الـ 

  .المھجنة البذور علم فياكتشافات علمية كبيرة وله  معروفوراثي 

  

  org/wiki/Farmers'_suicides_in_India. wikipedia. http://enويكيبيديا  على موقععن تلك الظاھرة *انتحار المزارعين في الھند: يمكن القراءة 

  

to-not-cotton-in/content/404240/bt. org. indiaenvironmentportal. http://www- التالي الرابط من المزيد اقرأ

scientists-distress-farm-for-blame/. 
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  أوروبا

  وراثًيا المعدلة للكائنات اLمنة بالوارداتا�وروبية  المفوضية تسمح لكي الوقت حان :بيو يوروبا رابطة

  

المنتجات  وارداتالسماح ب على المفوضية ا;وروبيةفيھا  حثت موقف ورقة )EuropaBio( الحيوية للصناعات ا;وروبية الرابطة أصدرت

وضح ت ،"وراثًيا المعدلة للكائنات اFمنة بالواردات ا;وروبية المفوضية تسمح لكي الوقت حان" عنوان تحت. )GMOs( وراثًيا المعدلة

 الحيواناتأعAف  استخدامب ينا;وروبيربيي الماشية ينبغي السماح لمو ،السوق في منةاF لمنتجاتبدخول ا حاسمال ينبغيأنه  الموقف ورقة
Fووفًقا. الصحية الفوائد المعدلة وراثًيا ذات منتجاتالى لبالوصول إ ا;وروبيين لمستھلكينلالسماح  ينبغي حين في ،يختارونھا التي منةا 

  .للخطر أوروبا فيتربية الماشية  قطاعلالحيوية و التنافسية القدرة ستتعرض الوارداتتلك  دونب، فإنه الموقف لورقة

  

 ا!تحاد نظام في لمعلقةر اخطملفات الواردات المعدلة وراثًيا التي خضعت لتقييم الوضع وتأجيAت  تضم قائمة الرابطة تشملكما 
!ستيراد  رسمًيا ترخيص قراراتأي  تبني في ا;وروبية المفوضيةفشلت  ،٢٠١٣ عام أواخر ومنذ. ٢٠١٥ يناير ١ من ااعتبارً  ا;وروبي

 قبل من لموافقةا حالًيا ينتظر السAمة تقييممعدل وراثًيا خضع لمنتج  ٢٣ھناك  ،٢٠١٥ يناير ١ من ااعتبارً . وراثًيا المعدلة لمحاصيلا
  .لAستيرادمنتج  ١٨ مبينھ من ،ا;وروبية المفوضية

  

  :التالي الرابط من الموقف ورقة حمل

pdf. org/sites/default/files/posi4on/undue_delays_update_january_2015_final. europabio. //www:http. 
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  وراثًيا المعدلة المحاصيل لزراعة جديد قانون على يوافق ا�وروبي البرلمان

  

 ا;عضاء للدول حاسمال شأنه من جديد قانون ا;وروبي البرلمان أعضاءأقر 
 على وراثًيا المعدلةالمحاصيل  زراعة حظر وأ تقييدب ا;وروبي ا!تحادب

تمت . ا;وروبي ا!تحاد مستوىبه على  حوسملو كان ذلك م حتى ،أراضيھا
 ٢٠١٠ عام في ا;صل هطرح تم الذي، رسمي غير بشكل التشريعالموافقة على 

 المؤيدةا;عضاء  الدول بين الخAف بسبب سنوات أربع لمدة ذلك بعدتجمد  هولكن
 ديسمبر في ومجلس البرلمان قبل من ،وراثًيا المعدلة للكائناتعارضة والم
  .٢٠١٥ عام ربيع في التنفيذ حيز دخليوس

  

 التشريع يوجه الذي ا;وروبي بالبرلمان البلجيكي العضو ،يسار فريدريك وقال
على  وراثًيا المعدلة الكائنات زراعة تقييد في يرغبون الذين ا;عضاء للدول المرونة من امزيدً  يضمنس ا!تفاق ھذا إن" ،البرلمان خAل من

  ."وراثًيا المعدلة للكائنات ةعارضوالم المؤيدة المواقف بين بعد نتهي لم الذي لنقاشلعAمة د!لية سيقدم  ،ذلك على وعAوة. مأراضيھ

  

س "أمفلورا" بطاط قد تم حظرو. ا;وروبي ا!تحاد في المزروع وراثًيا المعدل الوحيدالحالي المحصول ھو  MON810ُيعد صنف الذرة 

  .ا;وروبية المفوضية من ا;ولي ا;خضر الضوءإعطائھا  بعد ٢٠١٣ عام في ا;وروبي ا!تحادب العامة المحكمة قبل منالمعدلة وراثًيا 

  

eu/news/en/news. europa. europarl. //www:http- التالي الرابط من المقالة اقرأ ،المعلومات من لمزيد

states-member-EU-for-out-opt-GMO-backs-room/content/20150109IPR06306/html/Parliament.  

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  "القليل باستخدام الكثير تنتج" التي الزراعية التقنيات 8ستخدام ويدع البريطانية الحكومة مستشار

  

جيساس خAل مؤتمر أوكسفورم  كليةرئيس  ،كريبس لورد بروفيسورصرح 
 وأوضح. للبيئة صديقة زراعة بالضرورة عنيت ! العضوية الزراعة أنالزراعي 

 يعنيو ما وھ الواحد الھكتارفي  إنتاجية أقل ماعبوجه  العضوية الزراعة أن
  .الغذاء من معينة كمية 4نتاج ا;راضي من المزيد إلى حاجةال

  

" Aًللزراعة الصالحة ا;راضي وخاصة ،للزراعة ا;رض تحويلوأضاف قائ، 
 غازات خفضمنظور  منلذا و ،الكربون من كبيرة كمياتإنتاج ؤدي إلى ت
 من أسوأ اخيارً  الواقع في كونت قد العضوية الزراعةفإن  ،الحراري !حتباسا

 للزراعة ا;خرى ا;شكال ه يمكن تسخيرفقد اقترح أن ،وھكذا. "التقليدية الزراعة
 الحد حراثة تسھل ا;عشاب مبيداتالمقاومة ل وراثًيا المعدلةالمحاصيل  أنإلى  ا;دلة بعض تشير"وأردف قائAً . المناخ تغير آثار لتخفيف
  ."الغذائية المواد صناعة جانب من قبولھا لتشجيع آخر سبب*، وذا ا;دنى

  

" Aًأردنا ا!رتقاء  إذا ،العلمما يمكننا من وسائل  جميعحشد  الى سنحتاج أننا شك ھناك ليسف ،الكبيرة الصورة إلى نظرنا إذا ولكنوأكد قائ
علينا أن ننتج المزيد باستخدام  ،باختصار. المتناقصة الموارد مع متغير مناخ في العالم إطعام في المتمثل التحدي مستوى إلى الزراعةب

  ."لالقلي

  

 لوكالة المؤسس الرئيس وكان ،المتحدة المملكة في الطبيعية البيئة بحوث لمجلس التنفيذي الرئيس منصب في كريبس بروفيسور خدم
  .المتحدة المملكة في الغذائية المعايير

  

  .نظام للمحافظة على التربة مثل الحرث الشريطي بھدف معالجة التربة بالحد ا;دنى الAزم 4نتاج المحاصيل بنجاحا;دنى:  الحد *حراثة

http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_tillage  

  



 .pdf. lecture-parkinson-uk/files/ofc/papers/frank. org. ofc. http://www التالي الرابط من خطابهل الكامل نصال قرأا
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  العلمي البحث

  التربة في Bt الـ بروتين انح*ل على الحرارة ودرجة الماء محتوى تأثير

  

 على الحرارة ودرجة الماء محتوى أثر تقييمب )بالو!يات المتحدة( الشمالية الو!ية وجامعة )الصينب( ةيالزراع ىسشان جامعةب علماءقام ال
ظل في  التربة في Btقطن الـ  وبراعم أوراق في Btالـ  بروتينتم تقييم . التربة فيالمحور  Btالـ  قطن في Cry1Acبروتين انحAل 
  .المختبر في الحرارة ودرجة الماء محتوىل متفاوتةإعدادات 

  

. )الثامن وا;ربعين يومال قبل( المAحظة من مبكرة مرحلة في سريع نحAل! خضع والبراعم ا;وراق في Btالـ  بروتين أن النتائج أظھرت
 في انحAل أسرع حدثو. التربة حرارة ودرجة لمائيا لمحتوىل ةمختلفظروف في ظل  Aحقةال مرحلةال في ابطيئً  اانخفاضً  ذلكتبع و
  .%٧٠نسبة ب بالمياه ا!حتفاظ على القدرة مع مئوية درجة ٣٥ في مبكرةال مرحلةال

  

 والمحتوى حرارةال درجةظل في  التربة في تراكميدوم وي لن Btالـ  قطن بقايا من Cry1Acبروتين  أن إلى صَ لِ خُ  ،النتائج على ااستنادً و
  .ينمناسبال المائي

  

org/article/info. plosone. //www:http٪3Adoi٪1371. 2F10٪. 2Fjournal :وان بلوس موقع على يالبحث المقال أقرا

0115240. pone. 
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  النضج مرحلة خ*ل الموز فاكھة ترانسكريبتوم تحليل

  

يعمل على تسريع نضج  وھذا. نضجفي ال ا4يثيلينھرمون  علىعتمد التي ت )الثمار ية (إحدى مراحل نضجسايا4 ثمارالمن  الموزفاكھة عد تُ 
 فيصأ ارھمأجرى كل من  ،أفضلبصورة  النضج آلية لفھم. فادحة خسائر إلى دىيؤ مما الحصاد بعدفترة  وتقصير الحصاد بعد ما
 الھند فيا!بتكاري العلمي و البحث وأكاديمية والصناعية العلمية البحوث ومجلس النباتية للبحوث القومي المعھد من تريفيديبرابود و

  .النضج عملية أثناءالثمرة ترانسكريبتوم  في العالمية التغيرات لتقييم دراسة

  

صورة ب ةنظمالم الجينات من كبير عدد تحديدواستطاعوا  الناضجة غيرو الناضجة الموزثمار  ترانسكريبتوم تسلسلبقراءة  الفريققام 

على  )XTH( ھيدرو!ز/يكوزيلAا4كسبانسين والزايلوجلوكان ترانسججين  تعائA أعضاءأن كما ُوجد . الموز ثمار نضج خAل ةيباينت

  .الفاكھةطرية ت في دورھم الىما يشير م ،النضج أثناء) Up-regulationالعلوي ( التنظيم من عالية درجة

  

 قد الجيناتمعظم تلك . المتطايرة العطرية الموادخليق وت الخلية جدارانحAل  في تشاركتباينًيا تلك الجينات المنظمة  من العديدجد أن ووُ 
 نضجمعالجة  في الدراسة ھذه نتائج تساعدس. المستقبلية للدراساتلAختبار  المرشحة ةالجيدمن الجينات عد تُ و الموز في جديدة جينات تكون
  .الحصاد بعد ما خسائر من والحد الموز ثمار

  

 .com/1471. biomedcentral. http://www-2229/14/316 :ھنا من ةكاملال ةالمقال أقرا ،الدراسة تلك عن المزيد لمعرفة
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  تكوبي كروب وراء ما

  الجينومية المجموعات مقارنة خ*ل من القطني الحور شجر تحسين

  

تمت . فرجينياغرب  وجامعةقنية للت فرجينيا جامعة علماءبواسطة  التربيةأثناء  لfشجار ةالبيئي موائمةال لتحسين تعاونية دراسةيجري تنفيذ 
 في القطنيالحور  شتAتأيًضا  رعتزُ و. )Populus trichocerma( القطنيشجر الحور  جين تسلسAت تحديدھذه الدراسة من خAل 

  .القطنيالحور  ونمأثناء  البيئة تأثير تحديد إلى ھذا يھدفو ،البريطانية وكولومبيا كاليفورنيا و!يةب ثيةبحأراضي قطع 

  



مرحلة التزھير بينما يتحكم جين  إلىالتحول  تنظيم في FT1جين  يشارك. FT2و FT1 وھم الصلة ذات الجينات من نوعين الدراسة حددت

FT2  لجين  إضافية وظيفةكما تم الكشف عن . عمابرال ومجموعةالخريفي  والنم وقففيFT1 ل من الشتوي السكونتحرير  فيAبيانات خ 

. خريفبراعم ال مجموعة وقت اختAف مع FT2جين  في الجيني ا!ختAفارتباط  اأيضً  البيانات ھذهوُتظھر . يةالجينومالمجموعات 

  .للبيئة مواءمة أكثرأشجار  تطوير فيستساعد تلك النتائج 

  

 .html. treegenome-cnre-edu/ar4cles/2014/12/122314. vt. vtnews. //www:http :التالي الرابط من المزيد اقرأ
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  إع*نات

  الزراعة بشأن الثامنة السنوية الدولية الندوة

  

  الزراعة بشأن الثامنة السنوية الدولية الندوة :الحدث

  

  ٢٠١٥ويولي ١٦-١٣ الفترة :التاريخ

  

  اليونان ،أثينا :المكان

  

 htm. gr/agriculture. atiner. http://www :المؤتمر موقع

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  ا@نترنت على الصلة ذات ا�ساسية والمعلومات النباتية ا�مراض صور نشر

  

 شبه ا!ستوائية المناطق في المحاصيل لبحوث الدولي المعھد، وا!ستوائية للزراعة الدولي المعھدالمعني سابًقا ب( ويليامز روب. دقام 
 ةمجموع ةوإتاحبنشر  ،كورنيل بجامعة النبات أمراض قسممن  دجھو كاثي. د مع بالتعاون )منظمة كابيو، CIBA GEIGYوشركة  ،القاحلة

وتركز الصور بشكل . )مرضلل مسببوالممراض (الكائن ال المرض عن ساسيةا; معلوماتمذيلة بال النباتية fمراضل الخاصة به صورال
 فولو اللوبياو الصفراء الذرةو ا;رزو الرفيعة والذرة والدخن سافااالكنباتات  ذلك في بما ،ا!ستوائية الغذائية المحاصيل أمراض على قوي

  .الصويا

  

 أفريقيا؛ في سافااالكفي الدقيق حشرة و الكاسافافي  البكتيرية لفحةعلى ا4طAق لتم التقاطھا ي صورأول  :يلي تتضمن مجموعة الصور ما
 النبات مقاومة قوةو ؛ا;مراضالمتعلق ب الوبائيات وعلم بيولوجياال وفھم بيئةوال ضاالممرو لوالمحصبين  التفاعAت أھمية على دليلوال

 لبذورالبسيطة ل العAجات وفعالية ؛قيمةذات  جديدة أصناف تطوير في فعالال وا!ختيارالفحص  ;نظمة الرئيسي والدورللمرض  المضيف
  .المحاصيل أمراض مكافحة أنظمة مكوناتمثل 

  

 .Williams-com/CUP. http://tinyurl :التالي الرابط من الصلة ذات والمعلومات الصور ةعوجمم على مباشرة الدخول يمكن

cornell. plantpath. //www:http . كورنيل جامعةب النبات أمراض معشبة موقع شروط قراءة ىجير الصور ھذه !ستخدام

Williams-html#CUP. edu/CUPpages/CUPphotos. 
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