
  ٢٠١٥ يوليو ٢٢                العدد ھذا في

  ا�خبار

  عالمًيا

 من الدول يدعدلل الزراعية الحيوية التكنولوجيابشأن  GAINشبكة  تقاريرُتصِدر  كيةيا�مر الزراعة وزارة •

 

  أفريقيا

 أفريقيا في وراثًيا المعدلة المحاصيل اعتماد بطيء فسرت ومسوند. جينيفر ت •

  

  ا�مريكتين

 الصويا فولمرجعي ثاٍن من  جينومبناء لبين القطاع العام والخاص  شراكة •

 ستعراضا4و العام للتعليق MON 87403وزارة الزراعة تنشر التقييم البيئي وتقييم خطر ا1فات لصنف الذرة  •

 

  أوروبا

 الشمامتطور جينوم  علىالمؤثرة  العواملتحديد  •

 الفراولة فيذبول ال مقاومةوراثية لجينات يكتشفون واسمات  العلماء •

 ا�وروبي ا4تحاد في ھماستيراد ارقر8 وراثًيا المعدلة المحاصيل من اثنانالتصديق على  •

  

  العلمي البحث

 الذرة في الرشاشياتإصابات  ضد جزئية مقاومةالنبات  يمنحالثاناتين  •

 القمح سوسةضد  مقاومة يظھر فيدينبجين ا� وراثًيا المعدل القمح •

 ةمعين حاضنات النباتية في مساحةال نمالمزيد  نمومن  نكB مَ يُ  يقزمال الظاھري النمط •

  

  تك بيو كروب وراء ما

 فاتا1مبيدات  استخدامبدون  العثة غزولمكافحة  الحد ذاتي جيناستخدام  •

 ھاجينومضبط  من خEل للبيئة ستجيبت الخميرة •

  

  إع%نات

 الحيوية العمليات تكنولوجياو ھندسة لتطورات الدولي المؤتمر •

  

  تذكيرية رسائل

 المحاصيلتعديل  تقنيات: إنفوجرافيك •

    ٢٠١٤ عام في وراثًيا المعدلة البذور وصناعات للمحاصيل الكيميائية الحماية: إنفوجرافيك •



  عالمًيا

  الدول من للعديد الزراعية الحيوية التكنولوجيا بشأن GAIN شبكة تقارير ُتصِدر ا�مريكية الزراعة وزارة

 

لوزارة الزراعة ا�مريكية التابعة الخارجية  الزراعية الخدمات وكالةأصدرت 
)USDA-FAS ( العالمية الزراعة معلومات شبكة) تقاريرGAIN( التكنولوجيا عن 

  :لتقاريرالعناوين الرئيسية ل يلي وفيما. الدول من لعديدل الزراعية الحيوية

  

 الحيوية التكنولوجياتجاه  اعلميً  امنھجً  البلد تبعت: التشيك جمھورية •
وقد . البEد في احاليً وراثًيا  ةسندَ ھَ المُ  Btالـ  ذرةوُيزَرع . الزراعية

بنية  الحكومة راخطبإ لمزارعينإلزام ا شرطالمنقحة  التشريعاتأزالت 
 .وراثًيا ةمعدلال المحاصيلزراعة 

 

 وراثًيا المعدل الصويا فول على تعتمد الحيوانية الثروة صناعة ولكن وراثًيا المعدلة لمنتجاتل معارضين الجمھور أغلبية: فرنسا •
 .المعملية البحوثيتم إجراء  ولكن الحقول فيُتخَتَبر  أو وراثًيا المعدلة المحاصيل جنتَ تُ  4ا1ن،  وحتى. ا�عEفللحاجة إلى 

  

 أعضاء تعيين وأعيد وراثًيا المعدلة للمنتجات الوطنية ا�مان الحيوي ا8ندونيسية لجنةتفويض  دَ يعأُ  ،٢٠١٤ عام في: ندونيسياإ •
 .اقريبً  الُمَھنَدسين وراثًيا والذرة السكر قصبيتم تسويق  أن المتوقع ومن. ا�مان الحيوي لجنة

  

 احاليً ھي و ٢٠١٣ عام في ُمَھنَدسة وراثًياال لبحوثتم السماح . ُمَھنَدس وراثًيا زراعة أي محصول على الموافقة متتلم : ماليزيا •
 .دودةالمح التجاربمرحلة  في

  

 لبدء الطريق يمھد مما البEد، في ا�مان الحيوي لوائح تعديEت على الوزراء مجلس وافق ،٢٠١٤ عام نھاية في :موزامبيق •
 .وراثًياُمَھنَدسة ال المحاصيل على البحث

  

 اللوائحوتعمل . وراثًياُمَھنَدسة المنتجات ال استيراد تجاه عملي نھج الزراعي ھاقطاعو الھولندية الحكومةتستخدم  :ھولندا •
 .البEد في اتجاريً تھا وزراع وراثًيا المعدلة المحاصيلعلى منع تجارب  الحيوية التكنولوجيا نقاد منالصارمة  والتھديدات

  

. زراعتھا تجارًيا أو وراثًيا المعدلة لمحاصيلا إنتاج أو استيراد اباتً  امنعً  الحالي "وراثًيا المعدلة الكائنات قانون"يمنع  :صربيا •
 .العالمية التجارة منظمة الى صربيا انضمام القانون ھذاويعيق 

 

التعديل  لجنةوقد نقحت . سنغافورة فيوراثًيا ُمَھنَدسة ال لمنتجاتا استيرادمفروضة على  رئيسية قيودتوجد  4 :سنغافورة •
 .الحين ذلك منذلم تحدث أي تغييرات و ،٢٠١٣ عام في \مان الحيويالتوجيھية ل بحوث المبادئ ا4ستشارية الوراثي

 

تجاه  العلم على قائم نھج اتبعتقد و ا�وروبي ا4تحاد أعضاءبين وراثًيا ُمَھنَدسة ال Btالـ  لذرة منتجة دولة أكبر ھي :إسبانيا •

 مفتوحةال سبانياإ نھجيقود مما  �عEف،على ا والماشية الدواجن صناعاتيرتفع لديھم طلب و. الزراعية الحيوية التكنولوجيا
  .وراثًيا المعدلة المحاصيل واستيراد زراعةنحو 

  

  .USDA FASموقع  من التقاريرنزل 

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | إرسال إلى صديق [

   



  أفريقيا

  أفريقيا في وراثًيا المعدلة المحاصيل اعتماد بطيء تفسر تومسون جينيفر. د

 

 نيفريج د. تفسر أفريقيا؟ في وراثًيا المعدلة المحاصيل اعتماديوجد تباطؤ في  لماذا
، أفريقيا جنوب في تاون كيب جامعة من الجزيئية البيولوجيا ةأستاذ تومسون،

  .ذا كونفيرسيشن وقعبم رونشالم ھامقال فيھذا التباطؤ  أسباب

  

 عام منذ وراثًيا المعدلة المحاصيل تزرع أفريقيا جنوبفإن  ،جينيفر د.ل وفقًا
وقد بدأت . وراثًيا ينالمعدل القطنو الصويا فولو الذرةتزرع حالًيا و. ٢٠٠٠
 ھكتارألف  ٦٤٨ بين ومن. ٢٠٠٧ عام في Btالـ  قطن زراعةفي  فاسو بوركينا

منھم  %٧٣ أو ھمنصف من أكثركان  ،٢٠١٤ عام في فاسو بوركينا في ينعوزرم
 ،٢٠١٢ عام في Btالـ  قطن زراعة بدأتفقد  السودانأما . وراثًيا ةمعدلمحاصيل 

. الحين ذلك منذ وراثًيا المعدلة المحاصيل القارة في أخرى دولة أيعتمد ت لمو. أفريقيا في الحيوية التكنولوجياتعتمد  دولة حدثتعتبر أو
 وراثًيا ةمعدلالمنتجات ال تجاه سلبيال موقفال نأ وقالت. واقتصادية سياسيةأسباب  ھيوضع ال الھذ الرئيسية ا�سباب أنجينيفر  د. وضحتو

 مع التجارة على وراثًيا المعدلة المحاصيل تبني ؤثري أنمن  تخاف اأفريقيدول  من العديدكما أن . ا�فارقة الساسة على أثرقد  أوروبا في
  .وراثًيا المعدلة المنتجات استيراد الدولبعض  حظرت حيث أوروبا في وخاصة ا�خرى، الدول

  

  .ذا كونفيرسيشنموقع  من ةكاملال ةالمقال اقرأ

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | إرسال إلى صديق [

 

  ا�مريكتين

  الصويا فول من ثانٍ  مرجعي جينوم لبناء والخاص العام القطاع بين شراكة

  

 فولل(الجيرمبEزم) الوراثية  ا�صول من كبير عدد تسلسلعلى قراءة  المتحدة الو4يات في والخاص العام القطاعبين  شراكة عملت
 من تنسيقه يجريو "الصويا فول لتحسينة يوراث موارد لتطوير كبير مقياسبالجيرمبEزم  تسلسلقراءة " عنوان المشروعيحمل . الصويا

  .نجوين نرييھ مختبر خEل من ميسوري جامعة قبل

  

 مرجعي جينوم 8نشاء هتسلسللقراءة  المتحدة الو4يات من جنوب) PI 548656صنف فول الصويا ( اختيار تم المشروع، ھذا من كجزء
 لو4ياتاال مَ لشَ  الوراثية ا�صول لتمثيل اختياره تم الذي ،"Williams82" ا�ول المرجعي الجينوم لكمB يُ  سوف ھذاو. الصويا فولمن ثاٍن 

كل  البيانات تساعد وسوف المشروع، لھذا ا�مريكية الوراثية صولا� ةعوجمم في اتنوعً  ا�كثر الصويا فولاختيار س4Eت  تم. المتحدة
  .المتحدة الو4يات لمزارعي الصويا فول أصناف تحسينالمستقلين على  الصويا فولومربيي  والخاص العام القطاعينمن 

  

  .ميسوري جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | إرسال إلى صديق [

  

  وا?ستعراض العام للتعليق MON 87403 الذرة لصنف ا;فات خطر وتقييم البيئي التقييم تنشر الزراعة وزارة

  

التابعة لوزارة الزراعة  والنباتية الحيوانية بالصحة المعنية التفتيش ھيئة نشرت
 ا1فات مخاطرالتقييم التمھيدي لو) EA( يالبيئ تقييمال )USDA-APHIS(ا�مريكية 

المطور بواسطة  )MON 87403( وراثًيا ةَھنَدسَ المُ لصنف الذرة  )PPRA(النباتية 

 منفي الفترة  وا4ستعراض العام للتعليق متاحةالمنشورة  الوثائق. مونسانتو شركة
 القيودرفع ل ةالمطوراستجابًة 4لتماس الشركة  ،٢٠١٥ أغسطس ٢٠ إلى يوليو ٢١

  .وراثًيا الُمَھنَدَسة الذرةعن  التنظيمية

  

 مبكرةا8كثار ال مرحلة في الحيوية الكتلةفي  ةاديزيتمتع بصنف الذرة المذكور لُطِوَر 
 بوساطةالتحول  خEل من الذرةفي  ا�رابيدوبسيس نبات من )AtHB17( الجينوقد تم إدراج . التقليدية الذرة أصنافب مقارنة



 منأعلى  عائد أنتجتوراثًيا  الُمَھنَدَسة الذرة أن ةحقليال ا4ختبارات من سنوات عدةوقد أظھرت . مرغوبة صفةمنحھا لا�جروباكتيريام 
  .تختباراا4 مواقع غالبيةالنموذج ا4ختباري في 

  

  .USDA APHIS موقع على ينمتاحالنباتية  التقييم التمھيدي لخطر ا1فاتوإشعار التقييم البيئي 

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | إرسال إلى صديق [

 

  أوروبا

  الشمام جينوم تطور على المؤثرة العوامل تحديد

  

 دي ستودي ديلي وجامعة الزراعية يكسالجينوم بحوث مركز من الباحثين من فريقعلى التنوع الجيني للشمام بواسطة  شامل اكتمل تحليل
  .والترانسبوزونات تركيبيةال ا4ختEفاتو )SNPs( الفردي النوكليوتيد أشكال تعددل مفصل وصفأيًضا وشملت الدراسة . أوديني

  

 4ختEفبسبب ا أعلى البريالشمام   في الوراثي التباين أن الباحثوناكتشف  النخبة، وأصناف البريةالشمام  أصنافمن  ٧ فحصخEل  نم
 تشيرو. ربيةالتعملية ا4نتخاب أثناء  بسببقد قل  النخبة أصناف في الوراثي التباينفإن  ذلك،با8ضافة إلى . ا�نساب بعض في ملحوظ
 فھم أھمية إلى يشير مماالشمام  في باينالتحدوث  في ساھمتوالترانسبوزونات  التركيبية التباينات أنإلى  أيًضا إليھا توصلوا التي النتائج
  .لوالمحصتطور جينوم  في الوراثي التباين أنواع جميع

  

  .MBEموقع مجلة على  للدراسة الكاملة التفاصيلأ قرا

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | إرسال إلى صديق [

  

  الفراولة في الذبول مقاومة لجينات وراثية واسمات يكتشفون العلماء

  

 الديھ )Fragaria x ananassa( المزروعة الفراولة أن المتحدة المملكة في )EMR(لينج وإيست م بحوثبمحطة  يةبحثتكشف دراسة 

المسبب  الذبولضد  أعلى مقاومةذات  أصناف لتطوير استخدامھا يمكن التي الجيناتتعقب  في تساعد أن يمكن وفيرة وراثية واسمات
  .)Verticillium dahliae(بواسطة الممراض 

  

الواسمات  بين العEقة تسمح. متاحة فقط واحدة ةكيميائيمعالجة  ولديه المحاصيل خEيا قتلي فطري ضاممربواسطة  ذبولُيَسبfب ھذا ال
 ،نجحت تلك الدراسة إذا. الذبول لمكافحة المزروعة ا�صناف في الجينات كديسبت للعلماء الذبول مقاومة وجينات المقاومةب المرتبطة

  .المتحدة المملكة في خاصة الفراولة، إنتاج في محتملة زيادة ھناك تكون أن توقعفي

  

 .مولينجمحطة بحوث إيست موقع  من ا8خبارية ةلاقالم أقرا الدراسة، عن التفاصيل من لمزيد

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | إرسال إلى صديق [

  

  ا�وروبي ا?تحاد في استيرادھم Cقرار وراثًيا المعدلة المحاصيل من اثنان على التصديق

  

 ا4تحاد في ا4ستيراد ةموافقعلى  وراثًيا المعدلةمن المحاصيل  اثنينحصل 
فول الصويا  )EFSA( ا�غذية لسEمة ا�وروبية الھيئة ، حيث اعتبرتا�وروبي

الذرة و Mon87708 × Mon89788 ا�عشاب مبيداتالمقاوم لوراثًيا َھنَدس مُ ال

ستخدام في لE ينآمن NK603 × T25 ا�عشاب مبيداتالمقاومة ل وراثًيا ةَھنَدسمُ ال

 ينلوالمحص كE أن العلمي ھارأي في الھيئة توقال. ا�عEف أو غذيةأغراض الت
 التأثيراتفيما يتعلق ب َھنَدسةمُ ال غيرمثل نظائرھم من المحاصيل التقليدية  ينآمن

  .نطاقھا إطار في والبيئة والحيوان ا8نسان صحة على المحتملة

  

  

 .مجلتھم على ا8نترنتعلى  وراثًيا ينالمعدل الذرةو الصويا فولعن  EFSAھيئة ل العلمي الرأي اقرأ المعلومات، من لمزيد



  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | إرسال إلى صديق [

 

  العلمي البحث

  الذرة في الرشاشيات إصابات ضد جزئية مقاومة النبات يمنح الثاناتين

  

الرشاشيات  ياتفطر على للميكروبات المضادة الببتيدات تأثير لمعرفة دراسة ألمانيا في البحثية المؤسساتمختلف  من العلماء أجرى
التي اُسُتخِدَم فيھا التحاليل المعملية  نتائج أظھرت. )A. parasiticusو  Aspergillus flavusوھي ( ل\فEتوكسين ةنتجالمُ  ةالرئيسي
 على للقضاء إمكانية أكبر لديھا )Podisus maculiventris(الشائكة  الجنديمركب الثاناتين من حشرة أن  مختلفة ةيتركيب ببتيدات

  .ل\فEتوكسين المنتجة الفطريات

  

ا8صابة  ضد أضعاف ثEثةتصل إلى  مقاومةالمحورة  الذرةوأظھرت حبات  ،وراثًيا حورةالمالذرة  نباتات في المؤتلفتم تعبير الثاناتين 
  .وراثًيا المحورة غير حباتبال مقارنة الرشاشياتب

  

  .فEتوكسينا� تلوث لمعالجة فعا4ً  حEً يعتبر  وراثًيا حورةالم الذرة فيفإن تعبير الثاناتين  النتائج، إلى اواستنادً 

  

  .ترانسجينيك ريسيرشمجلة بأ الملخص قرا

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | صديق إرسال إلى [

  

  القمح سوسة ضد مقاومة يظھر ا�فيدين بجين وراثًيا المعدل القمح

  

 العالم، أنحاء جميع في القمح زراعة مناطق في خطيرة ةيحشر آفة يھ) Sitophilus granariusالتي تحمل ا4سم العلمي ( القمح سوسة

 ضد النباتفي  يةدفاع سائلوتعمل ك فيدينا� بروتينات أن سابقةال دراساتال وجدت وقد. المحصول في كبيرة خسائر عن مسؤولة وھي
  .الحشرية ا1فات

  

 أفيدينجين  نقلب وكلية جامعة الملك عبد العزيز في السعودية وجامعة عين شمس في مصرد. أحمد بھي الدين  بقيادة يبحث فريق قام
َرة المُ س4Eت القمح  فيالجين المنقول  وتعبيروتم تأكيد وجود . ١٦٨ جيزة ).Triticum aestivum L( الربيعي القمحفي  يتركيب fعلىَحو 

  .الجزيئي المستوى

  

 نع أيًضا التحليلكشف والمحورة،  غيرالتقليدية  النباتاتب تھامقارنو وراثًيا حورةالم النباتات في فيدينا� بروتين تراكم عن الكشف تم
 نباتاتال تحيث تسبب فيدينل\ الوظيفية سEمةال ديأككما تم ت. وراثًياحور الم القمح بذور فيمرتفع  مستوىبالمنقول  فيدينجين ا� بيرعت

  .يوًما ٢١ بعد %١٠٠ بنسبةالحشرات  في فناء القمح سوسةالمصابة ب المحورة

  

 .موقع بيوميد سنتراللى ع كاملةال الدراسة اقرأ المعلومات، من لمزيد
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ن القزمي الظاھري النمط Iمعينة مساحة في النباتية الحاضنات من المزيد نمو من ُيَمك  

  

 الصيد4نية المستحضرات 8نتاج التكلفة حيث من فعالة طريقةبيئة ُمحكمة وسط النباتات داخل حاضنة نباتية مغلقة في  إنتاجقد يوفر 
حيث أنھا  يةقزمال النباتات مثل ،المضيفة اتالنباتفي  الظاھري النمط تعديل ھذا يتطلب قد ذلك، ومع. العالية القيمة ذاتا�خرى  والمنتجات

  .معينة مساحة في النباتات من المزيد زراعة من نكB مَ تُ 

  

 يةقزم تبغ نباتات اليابان في" طورةالمت الصناعية لعلوموا لتكنولوجيال الوطني المعھد" من إيكيدا وميھوناجاتوشي  يوكاريطور كل من 
"AtIBH1SRDX"  لEثَ البروتين المُ  تعبيرمن خ Bرابيدوبسيس ب�ط الكيميري من ا"AtIBH1" .زراعة نباتات تبغ  م بإمكانھمأنھ الفريق وقدر

  .ةمعين ساحةم في البرية النباتات نع مرات خمسبمقدار أكثر قزمية محورة 

  



 لكل ةالمؤتلف البروتينات إنتاج أن الفريق ووجد ،البرية ا�نواع نع الحيوية الكتلةفي  انخفاضالقزمية  AtIBH1SRDX نباتات أظھرت كما

 الظاھريالنبات  نمط لتعديل مفيدة وسيلة نتائجال قدمت. القزمية AtIBH1SRDX ونباتات البري النوع بين اكثيرً  تختلف لم حديث وزن وحدة

  .التكلفة حيث من فعالةو عالية قيمة ذاتمنتجات  8نتاج

  

 .بمجلة بEنت بيوتكنولوجي ةالمقالأ قرا الدراسة، عن المزيد لمعرفة
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  تك بيو كروب وراء ما

  فاتا; مبيداتاستخدام  بدون العثة غزو لمكافحة الحد ذاتي جين استخدام

  

 عثة أنموضحين  الحشرية، ا1فاتا1فات لمكافحة  مبيداتاستخدام  من خاليو للبيئة صديقجديد  نھجنتائج  بشركة أوكسيتكنشر الباحثون 
 وآفة الغازية ا�نواعالتي تمثل أحد  مجتمعات تلك العثة من كبير بشكل تقلل أن يمكن "الحد ذاتي جينال" مع )DBM(الماسية  الكرنب

  .العالم أنحاء جميع فيالكرنبية  الفصيلة محاصيلعلى  خطيرة

  

 الحشرات ذكور تعقيم يتم حيث ا،عامً  ٥٠ من �كثر العالم أنحاء جميع في استخدامھا تم التي العقيمة الحشرة تقنيةالجديد من  نھجال مَ لھِ ستُ اُ 
 من بد4ً ولكن  ،الحشرات ذكور لتعقيم ا8شعاع علىأوكسيتك  نھج عتمدي 4. الحشرات إناث مع واتزاوجيلثم إطEقھم  ا8شعاع طريق عن

 مع لتتزاوج ةندسھَ المُ  العث ذكورإطEق  يتمثم . ھي عثة الكرنب الماسية الحالة ھذه فيالحشرات و الحد، ذاتي جينتحمل الحشرات  ذلك،
ملونة  عEمةتحمل  الُمَھندسة ةالعثوجدير بالذكر أن . العثآفات  عددبھذا الشكل يتضاءل  ،ليتكاثروا ونبقي 4 ذريتھم إناث و�ن ا8ناث،
  .ھالرصد

  

في و نيويورك و4ية في للمزارعين خطيرة مشكلةھذا العث يمثل " كورنيل جامعةب الحشرات علم أستاذ شيلتون، توني قالفي ھذا الشأن، 
 وجه على جديدةنحن بحاجة إلى وسائل  لذا الحشرية، لمبيداتضد ا مقاومة طورويويھاجمھا  المحاصيل غزوي حيث العالم، أنحاء جميع

 في الطلق الھواء في أقسىفي ظروف  الُمَھندسالجديد  العث 4ختبار شيلتونويخطط بروفيسور . "مكافحتھم على نحو أفضلل السرعة
  .نيويورك و4ية

  

  .شركة أوكسيتيك موقع على صحفيال بيانأ القرا البحث، ھذا حول التفاصيل من لمزيد
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  جينومھا ضبط خ%ل من للبيئة تستجيب الخميرة

  

 الحرارية السعرات من لEستفادة ھاجينوم تعديل قادرة على الخميرة أن كامبريدج وجامعةبابراھام  معھدب باحثونال أجراھا دراسة كشفت
  .ا�مثل النمو وتحقيق البيئة في الزائدة

  

 ةسندَ ھَ المُ  الخميرة في تحدث التي الجيناتمضاعفة  فحص خEل من "TORبروتين "إشارة و اتيبوسومارتشفير ال جينات الباحثونحلل 

  .الحمض النووي الرايبوسومي جينات من مثلالمستوى ا�دون  مكمل لتحمل

  

 إنتاجفي  تھاصعوب بسبب الحرارية السعرات من فائض على تحتويحيث  طبيعيةال بيئةأدركت ال الُمَھنَدسة الخميرة خEيا أن النتائج تكشفو
 مسارا ئً مبتد الحرارية لسعراتلتعبير ا TORبروتين ويستجب تأشير . طبيعيةال البروتين تخليق مستويات على للحفاظكافية  اتيبوسومار

 معدل لتمكينالطويل  المدى على يبوسوماالرقدرة تخليق  فيوراثية  زيادة ه المضاعفةھذ وفرت. الحمض النووي الرايبوسوميمضاعفة 
  .المتاحة الغذائية العناصر من ممكنة استفادة أفضل وتحقيق أمثل تكاثر

  

 .بابراھام معھدموقع على  دراسةأ القرا
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  إع%نات

  الحيوية العمليات وتكنولوجيا ھندسة لتطورات الدولي المؤتمر

  

  )ICABET( الحيوية العمليات وتكنولوجيا ھندسة لتطورات الدولي المؤتمر: الحدث

  

  ٢٠١٦ يناير ٢٢-٢٠الفترة : التاريخ

  

  الھند كلكتا،: المكان

  

 .لمؤتمرا موقع زيارة اءرجب المعلومات، من لمزيد
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  تذكيرية رسائل

  المحاصيل تعديل تقنيات: إنفوجرافيك

  

 ھاماستخديتم ا مختلفةوسائل  ستيشرح  المحاصيلإنفوجرافيك تقنيات تعديل بعنوان  تصويري مخططبيولوجي فورتيفايد  ت مؤسسةصدرأ
التي مخططات ا8نفوجرافيك ا�خرى العديد من بداية ھذا نأمل أن يكون و. ةالناتج المحاصيل أصناف من أمثلةمع  المحاصيل، تعديل في

  .العلمب الجمھور لتثقيفبيوفورتيفايد ستصممھا 

  

 .تيفايدرموقع بيوفونزل ا8نفوجرافيك من 

 

 

  ٢٠١٤ عام في وراثًيا المعدلة البذور وصناعات لمحاصيلل الكيميائية حمايةال: إنفوجرافيك

  

 المتحدة، المملكة فييقع مقرھا  الزراعية الحيويةكنولوجيا التو المحاصيل حمايةوھي شركة استشارية ل ال،جمكدو فيليبسأصدرت شركة 
  .٢٠١٤ عام في وراثًيا المعدلة البذور وصناعات للمحاصيل الكيميائيةحماية ال نع )إنفوجرافيك( تصويري مخطط

  

 .الجمكدو فيليبسشركة موقع ا8نفوجرافيك من  من نسخةنزل 

  


