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  عالمًيا

لَة وراثية خريطة يطورن الباحثون   العالمية القمح �صناف ُمَفص4

 

قمح  خريطةعن أول  أخونوف إدوارد بقيادة كانساس و'ية جامعةب علماءكشف ال
 عالمية عينة فيالجينية  CختCفاتل تفصيلي وصفتقدم  النمط ةفردانيوراثية 

من  العالم أنحاء جميع من قمحسCلة  ٦٢ الدراسة شملت .القمحسC'ت  من
ساسية ا� تربيةبتقنيات ال اسابقً غير المحسنة  صنافا�و الحديثة ا�صناف

  ."المحليةا�صناف "المعروفة باسم 

  

"مقايسة تحديد  تسمىتقنية  البحث فريق طور، القمح جينوم تعقيدتقليل نسبة ل
 .لقمحل جينوم أكبرفي  فقط وظيفيةال جزاءلN مستھدف تسلسللعمل اMكسوم" 

M الجينوم في ةتكررمال ا�جزاء جنبتت التقنية ھذهدوارد، فإن ووفًقا.  

  

 واستخدم .البعض بعضھا نع القمحسC'ت  اختلفت حيث الجينوم في )الفردي النوكليوتيد أشكال تعددل( موقع مليون ١٫٦ فريقاكتشف ال
  .القمحجينات  من ا@'ف عشرات وظيفة على ا'ختCفاتتلك  تأثير لوصف المعلومات ھذهالفريق 

  

، ولن يحدث الخاصة بنا التسلسل استراتيجية باستخدامالموصوفة  القمحسC'ت  مجموعة ةتوسععلى  المستقبل فيسنعمل " إدوارد وقال
 .والبعيدةخCل إدراج انساب القمح القريبة  من أيًضاإنما و ،فحسب اوجغرافيً  وراثًياإدراج المزيد من سC'ت القمح المتنوعة  خCل منذلك 

 أووالحيوية البيئية الضغوط  تحمل نيتحسمن خCلھا  يمكن التي القيمة ةيلزراعا لجيناتلمستودع  كونھاالمذكورة ب القمحأنساب  وتعرف
  ."العائد وزيادة ا�خرى، النوعية الصفات

  

  .و'ية كنساس موقع على الصحفي البيان اقرأ التفاصيل، من لمزيد

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  أفريقيا

  رواندا في الزراعية المحاصيل أصناف تطوير لحماية جديد قانون

 

 المدير ،نكوريزا سلجيرفيوفًقا و .البCد في الجديدة المحاصيل أصناف تطوير دعمي قانون مشروع صياغة روانداب يالزراع مجلسأتم ال
 يباحثبواسطة  ةطورالم النباتية ا�صناف حمايةعلى  قانون مشروعيعمل  أن المتوقع منف ،بمجلس رواند الزراعي البذور لقسم العام

 إذا .كينيا ذلك في بما ،الدول من العديد إلى ھاريتصديتم  بالحديد غنيةأصناف فاصوليا  رواندا طورت لقد"وصرح جيرفيس قائCً  .ارواند
تعلم  صنافبا� تزودناالتي س خرىا�الدول  وحتى .إليه ا'كتشافبنسب  ا'دعاء أحد يستطيع Cف ،والتأليف النشر حقوقل قانون لدينا كان

  ."النباتية ا�صناف حمايةل قانون ھناك أن

  

من  أفضل أصناف تطويرى لع الباحثين يشجع سوف القانون مشروع أن رواندا تنمية مجلس منروھيما  بليز قالمن ناحية أخرى، 
  .الصناعة وتنمية الزراعية اMنتاجية تعزيز إلى تؤدي المحاصيل

  

  .أفريكا فارمينجمن موقع  ةا�صلي ةالمقال اقرأ التفاصيل، من لمزيد

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

   



  ا�مريكتين

  إيجابية نتائج ُتظھر وراثًيا المعدل للقصب ا�ولية الحقلية ا:ختبارات

  

 بسبب المحدد الموعد قبل ا'ختبار من التالية المرحلة إلى انتقلت قدالمعدل وراثًيا  السكر قصبصفات  أن سيريسآجبيوتك  شركة ذكرت
 احاليً  ويجري ،ا'ستوائية ظروفال ظل في الCتينية أمريكا في ا�وليةالحقلية  التجارب جريتأُ  .ا�وليةالحقلية  لتقييماتل اMيجابية النتائج
  .٢٠١٥ عاممن  ويونيو مايو فيتلك التجارب  تبدأ أن المقرر منو أوسع، نطاق علىتجارب الحقلية خضوعھا للالمتفوقة  صنافا�تنمية 

  

 وعCوة .السكر قصبمن المتفوقة صناف ا'ستوائية ا� في الحيوية الكتلة تداوز لنموا سرعتقد اMنتاجية فإن صفات  لسيريس،وفًقا و
 بعض وفي ،القليلة المياه ظروف ظل في الحيوية الكتلة عائداتعلى  لجفافالحاملة للصفات المقاومة ل النباتاتحافظت فقد  ذلك، على

  .اMنتاج خCل الCزمة المياه كمية من% ٥٠بنسبة  قدر أقل مع اتئداععلى  حافظت الحا'ت،

  

  .سيريسعلى موقع شركة  متاح صحفيال بيانال

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  المتحدة الو:يات في الكثير الصويا فول مزارعي يكلف المناخ تغير

  

يتكبد مزارعي  جيد،ال عامالظروف  في حتى أنه، كونلي شون، الصويا فولخبير و ماديسون ويسكونسن جامعةأجراھا أستاذ  دراسةكشفت 
 ١١قدر بـ ت ضخمةارة خستكبدنا  الماضية،ة سنعشرين ال فيف .الطقس أنماط تغيرات بسبب كبيرة خسارة المتحدة الو'يات في الصويا فول

  .التغييراتجراء تلك  دو'ر مليار

  

صل إلى عائد أعلى ي قد النمو ھذا ولكن ا�خرى، العوامل من الصويا فوللعائد  السنوي النموخلف  الخسارة، فقد استترت للدراسةووفًقا 
 أن الباحثوناستنتج  المتحدة، الو'يات عبر البيانات متوسط حسابوب .المناخ تغير عن الناجمة الطقس اختCفاتتحدث  مل إذا% ٣٠بنسبة 

 أكبر أيًضاھي  الخسائر أكبرتتكبد  التي الدول �نو .الطقس في رتفعواحدة ت درجةكل  عن% ٢٫٤ بنحو انخفضت الصويا فول محاصيل
  .% ككل٣٠بنسبة  العائدفي  خسارة إلىؤول ي وطنيال تأثيرفإن ال الصويا، فول منتجي

  

بالقدر الذي يمكن  كبيرة ليست ا�رقام ھذه ولكن خرى،ا� ستراتيجياتا'و تربيةال بسبب اتالعائد مكاسب نحقق' نزال  نحنوقال كونلي "
  ."ل إليهأن تص

  

  .ماديسونجامعة ويسكونسن  موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  النواب مجلس لجنة استماع جلسة في وراثًيا المعدلة المحاصيل يدعمون الشھود

  

 شھودأعرب ال ،العاصمة واشنطن في ٢٠١٥ مارس ٢٤ فيا�مريكي  النواب مجلس للجنة الزراعة علىالعامة  ستماعا' جلسة خCل
 تقدم وراثًيا المعدلة المحاصيل أن الشھود معظم شھدحيث  ،وراثًيا المعدلة الغذائية لمنتجاتعن رفضھم الوسم اMلزامي ل ھمجميع الستة

  .والمستھلكين والمصنعين المزارعين نفقات إلىعملية الوسم  ھاستضيف التي التكاليف أيًضا اوذكركما  ،للمزارعين فوائدال

  

 كوندوليزا الخارجيةوالتكنولوجيا لوزراء  لعلومل السابقة ةمستشارالو يةقانونال OFWمؤسسة ل العلوم يمستشاركبيرة  فيدوروف، لنيناوفًقا و

 ةمتزايدال الحادة جھودال" بسبب آمنة غيرأن ا�غذية المعدلة وراثًيا  يعتقدون ا�ميركيين المستھلكين معظمفإن  كلينتون، وھيCري رايس
 نل وراثًيا المعدلة ا�غذيةوأكدت قائلة " إن وسم  ."سيئة الكائناتتلك  بأن الجمھور Mقناع وراثًيا المعدلة لكائناتل ناھضينمال نشطاءلل

وعلى نفس  آمنة اليوم السوق فيالمنتجات المعدلة وراثًيا المطروحة  ن� ةفعليالمنتجات بصورة  سCمةحًقا في تمييز  المستھلكين يساعد
  ."وراثًيا المعدلة غير نظيراتھامثلھا مثل  يةائالغذالقيمة  قدر

  

 إذا مافيه عوضح توالتي  غذيةا� عصنيتضعه شركات ت الذيالحر الوسم  تدعمالحالي  الوقت فيا�دوية و ا'غذية دارةوعلى الھامش، فإن إ
  .الوراثية الھندسة خCل من ةطورم منتجاتھا كانت

  

  .النواب مجلس لجنة موقععلى  الشھود شھادات اقرأ

  



  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  الغذاء إنتاج لتأمين الضوئي التمثيل في الوراثية الھندسة استخدام

  

في  الغذاء إنتاجعلى  تهقدر بسبب مةاھ فسيولوجية عملية الضوئي التمثيلُيعد 
-CAS ومعھد زإلينوي جامعةبواسطة  يتجرأُ  دراسة أشارتقد وھذا  .النباتات

MPG ادورً  لعبي أن يمكن الضوئي التمثيل أن شنغھايفي  معلوماتيةبيولوجيا اللل 
 التمثيل كفاءة تحسينقد يصبح  وبالتالي .لنباتل اMنتاجية القدرة زيادة في ارئيسيً 

  .الغذاء علىالعالمي  الطلب تلبيةل محتملة استراتيجية النبات في الضوئي

  

 على ھجالنُ  ھذه واستندت ،الضوئي التمثيل كفاءة لتحسين مختلفة ھجنُ الباحثون  قدم
 التمثيلو "C3" الكربونثCثي  الضوئي التمثيللمراحل  الكمبيوترالُمَنَتجة ب نماذجال

 ھجالنُ أحد  .الوراثية الھندسة استخداممع  لنباتا في "C4" الكربون رباعي الضوئي
في  ضوئي ميكروب من جينيتم من خCل إدراج  ينالباحثالمطورة بواسطة 

  .الشمس ضوء من المزيد جذبل العليا ا�وراق لونيتم من خCل تخفيف  آخر نھج وثمة .الضوئي التمثيل معدل رفعل لوالمحص

  

  .سيللدراسة على موقع مجلة ل الكاملة التفاصيل اقرأ

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  الھادئ والمحيط آسيا

  البرلمان مبنى في وراثًيا المعدلة المحاصيل دليل إصدار عن يعلن ABCA مجلس

  

 الحيوية للتكنولوجيا ا'ستراليالرسمي  المرجعي الدليلالثانية من  الطبعة )ABCA( استراليا في الزراعية الحيوية التكنولوجيا مجلس أصدر
  .أستراليا كانبيرا، في البرلمان"بيلتقي لم "العِ  خامس عشرالالسنوي  حدثال خCل وراثًيا المعدلة المحاصيلو الزراعية

  

 متنوعة مجموعةالدليل  ويغطي، علمية أدلة إلى ةستندمال معدلة وراثًياال محاصيلالالمتعلقة ب واقعيةال معلوماتالعلى تحتوي الطبعة المحدثة 
 التجارية والحقائقاMنتاج  خط فيقادمة ال المنتجات وكذلك ،وراثًيا المعدلة المحاصيل تنظيمو سCمةو كفاءةو علوم مثل المواضيع من

 وراثًيا المعدلة المحاصيل ونستخدمالذين ي لمزارعينقد اھتم باأيًضا  دليلالفإن  ،مجلس التكنولوجيا الحيوية ا�ستراليلوفًقا  .السوقع ئوقاو
 سCمةو ؛الزراعية الحيوية التكنولوجيا بحوث في العاملة والمنظمات ؛ا�عCف الحيوانية بخصوص الشائعة ا�سئلة بعضعلى  ويجيب
  .ا�غذية

  

 ABCA.مجلس  موقعالتقرير متاح للتنزيل من 
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  البيئية الضغوط لمقاومة الجينات لمعالجة طريقة يكتشفون الباحثون

  

 تدميراحتمالية  في تحكمت" microRNAتعتمد على جزيئات الميكرو آر إن إيه "آلية  وھي، "مفتاحية"ات جين أستراليا في الباحثون اكتشف

 لھمالجينات مما يسمح  ھذه مع التعامل على اقادرً  الفريقسيصبح  كتشاف،ھذا ا' مع .النباتات في mRNAالـ  جزيئاتل خليةأو تثبيط ال

 ا�ساسية آلية عن للكشف ا�رابيدوبسيس نبات على البحث من سنواتخCل  منالفريق  نتائجوتأتي  .الحي لكائنل البيئي التكيفحسين تب
  .الكامنة وراء العملية

  

إما  ،من اثنين خيار 'فتح'يعمل على  الجينات ھذه وجود إن" سيدني، قائCً  للدراسة بجامعة الرئيسي المؤلف ريس، رودريجو وصرح د.
 حا'ت في ستخدامCل ةد� عَ ويبقيھا مُ  الجين منتجات على حافظفھذا ي )DRB2(المفتاح ا�ول  معينة خCياأنتجت  إذا .أو التثبيط تدميرال

  ."الجينفھذا يدمر منتجات ، )DRB1( أما إذا أُنتج الجين الثاني .الطوارئ

  

  .دايجستبيوفيول  موقع على ةالمقال اقرأ
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  وراثًيا المعدل الباذنجان لزراعة متحمسون الفلبين مزارعي
  

 طCبالو ينالمحلي ةباMضافة إلى مسؤولي الزراع الفلبين،في  سور-كامارينزمدن مقاطعة  مختلف من مزارعينمئة من ال حواليتعرف 
المعدل وراثًيا  Btباذنجان الـ لعلى العلوم وجوانب السCمة والفوائد المحتملة ، )CBSUA( ةيلزراعا المركزية بيكول جامعةب نموظفيالو

 ٢٧ يوم قدعُ  الذي Btـ ال باذنجان حول عامال حوارال خCل )UPLB( الفلبين بانوس لوس المطور بواسطة جامعةالمقاوم لحفار الساق و
  .سور-كامارينزبجامعة بيكول في  ٢٠١٥ مارس

  

َم الحدث بالتعاون بين جامعة بيكول و Bقليمي آسيا شرق جنوب مركزالحيوية التابع لمعلومات التكنولوجيا  مركزُنظMالعليا للدراسات ا 
 معدلةال محاصيللل ةيالبيئالسCمة و ا�غذية سCمةالمتعلقة ب والمخاوف قضاياأوضح الحوار الو ،)SEARCA BIC( الزراعية والبحوث

 المحاصيل وآثارالعالمي  الوضع عن عامة لمحة، SEAsia مركزمدير و ISAAAھيئة ل العالمي المنسق ،ھوتيا راندي .وقدم د .وراثًيا
 علميةال خلفيةال عن ،جامعة لوس بانوس الفلبين منتايلو  سلورد د، Btالـ  باذنجانبينما تحدث قائد دراسة  ،٢٠١٤ عامخCل  وراثًيا المعدلة

ا@ثار الصحية  على بقةاالس ھمدراساتكويكوي  سيزار .دو Cنيجينكي لي .وناقش كل من د .وراثًيا المعدلة المحاصيلوضع وطوير وت
 معھدب المساعد ا�ستاذ أوكامبو أوريكا .د وأوضح .المعدل وراثًيا لباذنجانل ا'قتصادية ا'جتماعيةالمحتملة باMضافة إلى ا@ثار  البيئيةو

وزارة النباتات التابع ل صناعةبمكتب "بيوتك كور"  فريق رئيس نائب تقدمكما  .وراثًيا معدلةال محاصيللل ئيةالغذا سCمةال النباتات تربية
  .البCد في وطنينظام ا�مان الحيوي البا'كباك،  ميرل السيدة، الزراعة

  

 وذكرت .وراثًيا المعدل لباذنجانل ةالتجاري لزراعةا دعمبيان  على لحاالمص أصحابغيرھم من و نوالمزارعوق�ع  العروض، تقديم بعد
 المخاطر اتتقييم خCل من تهوسCم ،ا'قتصادية ا'جتماعيةا@ثار و والبيئة، اMنسانعلى صحة  المحتملة كبيرةال آثارهب ماعترافھ وثيقةال

  .الصارمة

  

 BIC SEARCA.مركز  موقععلى  الفلبين في الحيوية التكنولوجيا حول ا�خبار من مزيديمكن ا'طCع على 
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  أوروبا

  البطاطس في المتأخرة اللفحة ضد النبات دفاع في يسھم جين يكتشفون العلماء

  

 اللفحة مقاومةحسن ي الذي الجينتحديد  )المتحدة المملكة( نورويتشفي  سينسبري ومختبر )ھولندافي ( فاخينينجن جامعةب العلماءاستطاع 
فطر  عن الناجمة ،بطاطساللفحة جدير بالذكر أن  .الجنوبية أمريكافي صنف بري من البطاطس المزروعة في  البطاطسفي  المتأخرة

Phytophthora infestans، العالم أنحاء جميع في بطاطسال محاصيلعلى  اكبيرً  اتھديدً ' تزال تشكل و ا�يرلندية، المجاعةفي  تسببت.  

  

تم اكتشاف  .المقاومةجنب لت ضاالممرتطور  احتمال ليقل مما ،ابيولوجيً الھام  اMيليسيتينبروتين  احديثً  فشَ كتَ المُ  "ELR"يستھدف جين 

بجامعة للباحثين وفًقا و، ا�رجنتينو بوليفيايتأصل في و الجنوبية أمريكا في Solanum microdontum البرية بطاطسالصنف  فيالجين 

 إدراجب يالبحث فريققام ال .BAK1/SERK1يسمى  المناعي الجھاز في رئيسيآخر  جين معبا'شتراك يعمل  ELRجين فإن  فاخينينجن

  .اللفحة من سC'ت لعدة مقاومة أكثر كان أنه واوجدو "ديزيري" المزروعة بطاطسالصنف  في الجين

  

  .فاخينينجن جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  العلمي البحث

  الجذري التكوين في المشارك البروتين تحديد
  

 بنيةللتحكم في  ضروري بروتين تحديد، تم ةالمستدام للموارد ريكن مركز منكينشيتا  تسوكيأ بقيادة الباحثين من فريق أجراھا دراسةفي 
ر أرابيدوبسيسنبات دقيق لفحص  خCل من ذلك تم .التأشير الخلوي في النبات مسار فيا مً اھيلعب دوًرا والتكوين الجذري  إلى  فتقري ُمَحو�

  .)PUB-4(المعروف باسم  U-box E3 ubiquin ligaseبروتين 

  

رال رابيدوبسيسا�نبات  أن الدراسة نتائجوتوضح   ا�نسجة خCيا وبعض اMنشائية، والخCيا الجذعية، الخCيا عدد فياختC'ت أنتج  ُمَحو�
تكاثر  وقفل جزيئيلم يستجب نبات ا�رابيدوبسيس إلى التأشير ال ذلك، إلى باMضافة .الجذعية الخCيا انقسام تأخرعمل على و الجذرية،

  .يةالنبات اMشارات مسار دراسة في مفيدة تكون وسوف تطور الجذور في PUB4إلى أھمية بروتين  النتائج ھذه وتشير .الجذرية الخCيا

  

  .ديفيلوبمينت موقع على كاملالمنشور البحثي ال على ا'طCع ويمكن .المقالة على موقع مركز ريِكن تفاصيليمكن قراءة 
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  تك بيو كروب وراء ما

  اIن ممكًنا أصبح الخنازير في الجينوم تعديل

  

 باستخدامالصغيرة  الخنازيرمعدل من  جينوم ١٨ إنتاجخCلھا من استطاعوا  الخنازيردراسة على تطور  ريCندام جامعةالباحثون ب ىأجر
 النظام في CSIPR نھج لوحظ .CSIPR نھج باسم ةمعروف ظيفةو تعديل/واستبدال تطبيق خCل من ذلك تم .قاموا بتطويرھا ثورية تقنية

بالجامعة ھذا النھج  الباحثون استخدم .الحيوية الطبية البحوث في ا@ن تطبيقهيتم و اتفيروسضد إصابة ال حماية باستك' للبكتيريا الطبيعي
 في الثورية التكنولوجيا ھذهتساعد  أن الباحثون ويأمل .ةغوبالمر النتيجةلحصول على لمعين  جين حذف من بدً'  النيوكليوتيدات لتغيير

  .ضامرا� مقاومة مثل يةالحيوان الصفات تحسين

  

  .ريCندام جامعةالخبر على موقع  تفاصيليمكن قراءة 

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  إع+نات

  البيئية والھندسة النانو وتكنولوجيا الحيوية للتكنولوجيا الدولي المؤتمر

  

  البيئية والھندسة النانو وتكنولوجيا الحيوية للتكنولوجيا الدولي المؤتمر :الحدث

  

  ٢٠١٥ أبريل ٢٣-٢٢الفترة  :التاريخ

  

  تايCند بانكوك، :المكان

  

 .المؤتمر موقعالتفاصيل على  من امزيدً 
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  تذكيرية رسائل

  وراثًيا المعدلة المحاصيل اعتماد عن جديد جيب كتيب

  

للتنزيل من الرابط  والفلبين والھند الصين في المزارعين صغار قبل من وراثًيا معدلةال محاصيلال مسارات اعتماد: ٤٩رقم  Kكتيب الجيب 

  .h'p://www.isaaa.org/resources/publica,ons/pocketk/49/default.asp التالي

  

مركز بواسطة " المتعلقة بھا، وُتصدروالقضايا المعدلة وراثياً منتجات عن المعلومات ھي كتيبات معرفة تحوي  Kالجيب سلسلة كتيبات 

، كما أنھا متاحة فھمبأسلوب سھل ال " لنشر المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية الزراعيةالحيوية تكنولوجيا المحاصيللالعالمي المعرفة 
 والتوزيع.المشاركة  ةلوسھل PDFبصيغة  زيلللتن

 

   



  الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

  وراثًيا المعدلة المحاصيل لدعم عريضة ُيَوقKُعون اليابان مزارعي

  

المحاصيل المعدلة وراثًيا/المحاصيل  لدعم عريضةبتوقيع  ھوكايدوفي جزيرة  وكيتامي إيواميزاوا اليابانية المدنمن  مزارع ٥٠قام حوالي 
 في نوالمزارع اطلع .التوالي علىمارس  ٢٧و ٢٦ في ينمنفصلاجتماعين  في ،تھموزراع ،تجاربھم الحقليةو، الحيوية التكنولوجياالُمنَتجة ب

 تم .وراثًيا المعدلة الذرة زراعة في الفلبينيةالتجربة تعرفوا على كما ، البCد في ھاوإمكانات ھافوائدو وراثًيا معدلةال محاصيلال على البداية
واستھدفوا  ISAAAھيئة وللصناعات الحيوية  ھوكايدو رابطةا'جتماعين بواسطة مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية الياباني و تنظيم

 زراعةلوصول إلى وأعمالھم ل صوتھمتوعيتھم بأھمية توحيد و وراثًيا المعدلة المحاصيلوسعة مداركھم بلت القائدين الزراعيينو لمزارعينا
  .البCد في وراثًيا معدلةال محاصيلال على

  

 في وراثًيا المعدلة المحاصيلو الحيوية تكنولوجيا، الوضع الراھن للالتكنولوجيا الحيوية اليابانيمعلومات مركز  مدير توميتا،فوساو  .د قدم
 التكنولوجياالعالمي لتسويق المحاصيل المعدلة وراثًيا / المحاصيل الُمنتجة ب وضعال ISAAAھيئة  منرودورا ألديميتا  .د توقدم اليابان

يوشيسماسا عن وعبر المزارع السيد  .الفلبين في وراثًيا المعدلة الذرةمن اعتماد  المستفادة الدروس عن فضCً  ،الفلبينيةفي  العالمية الحيوية
بينما قدم المزارع  إيواميزاوا، مدينةاجتماع  في وراثًيا المعدلة المحاصيلو الحيوية التكنولوجيا ذلك في بما الجديدة التقنياتاعتماد  فيآراءه 

  .اميتياجتماع مدينة ك فيالمعدل وراثًيا  السكر بنجرزراعة  في رغبتهعن و السكر بنجر زراعة عن اعرضً السيد ياسوشي 

  

 الحكومية الوزارات إلى تقدم سوف التي العريضة على التوقيعات من المزيد جمع في رغبتهھيرويوكي عي السيد اقائد الزرالكما أبدى 
  .ممكن وقت أقرب في المعنية

  

  

  

على البريد اMلكتروني  اليابانيمركز معلومات التكنولوجيا الحيوية  من توميتافوساو .ديرجى التواصل مع  التفاصيل، من لمزيد
com.YRL05042@ni8y  أوorg.tomita@isaaa.f. 

 


