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عالم ًيا
انخفاض مؤشر أسعار الغذاء ألدنى قيمة منذ عام ٢٠٠٩
ذكرت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( أن أسعار السلع الغذائية الرئيسية قد وصلت الى أدنى مستوى في يوليو  ،٢٠١٥وھو
ما تم مالحظته آخر مرة في سبتمبر  ،٢٠٠٩أي منذ حوالي  ٦سنوات مضت .ولوحظ االنخفاض الكبير لألسعار في منتجات األلبان
والزيوت النباتية.
تتابع منظمة الفاو أسعار األسواق الدولية لخمس مجموعات من السلع الغذائية الرئيسية التي تشمل الحبوب؛ واللحوم؛ ومنتجات األلبان؛
والزيوت النباتية؛ والسكر .انخفض مؤشر سعر منتجات األلبان بنسبة  %٧٫٤في يوليو مقارنة بالشھر السابق ،ويرجع ذلك إلى انخفاض
الطلب على الواردات من الصين والشرق األوسط وشمال أفريقيا .وسجلت الزيوت النباتية انخفا ً
ضا بنسبة  %٥٫٥عن مؤشر أسعار شھر
يونيو ،لتصل بذلك إلى أدنى قيمة منذ يوليو  .٢٠٠٩ويرجع ذلك إلى انخفاض األسعار العالمية لزيت النخيل بسبب بعض العوامل ،بما في
ذلك زيادة اإلنتاج في جنوب شرق آسيا؛ وتباطؤ الصادرات ،تحدي ًدا من ماليزيا؛ وانخفاض أسعار زيت الصويا بسبب زيادة االمدادات
للتصدير في أمريكا الجنوبية.
من ناحية أخرى ،ارتفعت مؤشرات أسعار السكر الحبوب وبقيت أسعار اللحوم مستقرة.
اقرأ المزيد من التفاصيل من موقع منظمة الفاو.
] إرسال إلى صديق | تقييم ھذه المقالة [

أفريقيا
مدير صندوق تنمية القطن :قطن الـ  Btضروري لزيادة محصول القطن في زامبيا
أكد صندوق تنمية القطن ) (CDTعلى أن القطن المقاوم للحشرات سيساعد على تقليل مخاوف المزارعين وسيسھم بشكل فعال في تنمية
القطن في زامبيا .ووف ًقا لمدير صندوق تنمية القطن ،لويسيا سيلويمبا ،فإن صغار المزارعين يواجھون انخفا ً
ضا في اإلنتاجية وارتفاع تكلفة
اإلنتاج ،مما يؤثر سل ًبا على صناعة القطن في البالد .وبالتالي ،ھناك حاجة إلى إيجاد حلول لمساعدة صغار المزارعين.
وصرح السيد سيلويمبا "لو استمر قطاع القطن في مواجھة مختلف التحديات ،وھذا يؤثر على النمو...إن عوائد القطن ذات البذور
المنخفضة ھي أكبر تكلفة لإلنتاج ،وھي تعيق نمو الدخل في قطاع صغار مزارعي القطن وتحد من قدرتھا التنافسية...والحل الوحيد ھو
اعتماد القطن الـ  Btالمحور وراثيًا بشكل عام ،فسوف تساعد تكاليف اإلنتاج المنخفضة لقطن الـ  Btعلى تحقيق زيادة أرباح المزارعين من
حيث اإليرادات وتحسين ھوامش الربح .وسوف يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية من خالل زيادة إنتاج المزارعين الحاليين وكذلك سيوفر بيئة
جذابة للمزارعين اآلخرين المحتمل دخولھم ھذه الصناعة".
قدمت منظمة صندوق تنمية القطن " "CDTخطاب الطلب في عام  ٢٠١٣إلى ھيئة األمان الحيوي الوطنية إلجراء البحوث على القطن
المعدل وراثيًا في زامبيا .وال تزال المنظمة في انتظار الموافقة .اقرأ المقالة اإلخبارية من موقع مركز أخبار أفريقيا.
] إرسال إلى صديق | تقييم ھذه المقالة [

البرلمانيين :كينيا لديھا القدرة على زراعة المحاصيل المعدلة وراثيًا
أكد أعضاء البرلمان الكيني من مختلف لجان المجلس دعمھم للعلماء بخصوص بحوث التكنولوجيا الحيوية .وقد صرحوا بھذا بعد زيارة
مختلف المرافق البحثية للتكنولوجيا الحيوية الزراعية خالل ورشة عمل التكنولوجيا الحيوية في نيروبي التي نظمھا مركز أفريسنتر التابع
لھيئة ISAAA؛ ومؤسسة التكنولوجيا الزراعية األفريقية ) (AATFجن ًبا إلى جنب مع منظمة كينيا للبحوث الزراعية والثروة الحيوانية
) (KALROواللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ) (NACOSTIوالشركاء اآلخرين.
ذھب مشرعي القوانين في جولة جامعة كينياتا ومركز العلوم الحيوية بشرق ووسط أفريقيا ) ،(BecA-ILRIومنظمة كينيا للبحوث الزراعية
والثروة الحيوانية ) ،(KALROوبعض المؤسسات األخرى التي تقوم ببحوث التكنولوجيا الحيوية الزراعية ،حيث تفاعلوا مع العلماء
واعترفوا أن البالد لديھا القدرة الالزمة للتعامل مع المحاصيل المعدلة وراثيًا.
ً
ً
طويال
شوطا
أشاد مشرعي القوانين بقيادة ھون ويلبور أوتيشيلو بالعلماء لعملھم الجدير بالثناء؛ مشيرً ا إلى أن أبحاث العلماء على وشك قطع
في معالجة تھديد المزارعين المتمثل في حفار الساق الحولي .وصرح ً
قائال "نحن مقتنعون بال شك أن البالد لديھا القدرة الالزمة" .ومن
جانبھا ،أعربت رئيسة لجنة التعليم بالبرلمان ،سابينا شيجي ،عن شكرھا لمنظمي الجولة الدراسية ،واصفة إياھا بأنھا مثيرة للدھشة ،وقالت
"لم يكن لدي فرصة مثل ھذه للتفاعل مع أكبر عدد من العلماء والحصول على المعلومات الصحيحة عن الكائنات المعدلة وراثيًا .أنا ممتنة
للغاية العتباري في ھذا الحدث" .ودعت العلماء إلى تنظيم المزيد من مثل ھذه األحداث لتجھيز الھيئات التشريعية بالمعلومات الالزمة لھذا
ً
فضال عن المساعدة في نشر المعلومات الصحيحة لناخبيھم وزمالئھم البرلمانيين.
الموضوع لتمكينھم من اتخاذ قرارات مستنيرة

لمزيد من المعلومات حول الزيارة ،يرجى التواصل مع د .إدواردينا ،سكرتيرة العلوم بلجنة  NACOSTIعلى البريد اإللكتروني
.edwardinaoeno2014@gmail.com
] إرسال إلى صديق | تقييم ھذه المقالة [

األمريكتين
دراسة تكشف أن اآلليات البيولوجية ،وليست الفيزيائية وحدھا ،تتحكم في إفراز رائحة النبات

ُ
جريَت بجامعة بوردو إلى أن المواد المتطايرة  -اآلليات البيولوجية النشطة – تنقل رائحة وطعم المركبات من
يشير أحد البحوث التي أ ِ
الخاليا النباتية إلى الغالف الجوي ،وھو اكتشاف قد يقلب النموذج المدرسي الذي يصف االنبعاثات المتطايرة كعملية تحدث فقط عن طريق
االنتشار.
كان ُيع َت َقد ساب ًقا أن المواد المتطايرة تنتشر من خالل مسام البشرة الخارجية للنبات ،العبة بذلك دورً ا رئيس ًيا في عملية تلقيح النبات؛
والتكاثر؛ والدفاع؛ والتواصل .اكتشف الفريق البحثي بقيادة ناتاليا دوداريفا وجود اختالفات بين معدالت إطالق المواد المتطايرة المرصودة
ورياضيات نموذج انتشارھا .تتراكم كميات المواد السامة المتطايرة في أغشية الخاليا النباتية إذا كان انتشارھا ھو آلية العمل الوحيدة
إلطالقھم .ويقترح الفريق أنه من المؤكد أن اآلليات البيولوجية أيضًا تشارك في نقل المواد المتطايرة .وقال جون مورجان ،أستاذ الھندسة
الكيميائية وأحد الباحثين ،أنه من المؤكد ان انبعاثات المواد المتطايرة تشمل أكثر من اآلليات الفيزيائية ،والتي تحدد طريقة إطالق ال ُمرَ َّك َبات
بشكل عام.
لمزيد من التفاصيل ،اقرأ المقالة الصحفية بموقع جامعة بوردو.
] إرسال إلى صديق | تقييم ھذه المقالة [

دراسة جديدة تكشف أسرار النبات الدفاعية على المستوى الذري
كشفت دراسة جديدة بقيادة جامعة والية ميشيجان ومعھد بحوث فان أندل عن
أسرار جزيئية آلليات دفاع النباتات على المستوى الذري .تركز الدراسة على
ھرمونات الجاسمونات النباتية وتفاعلھا مع ثالثة بروتينات نباتية رئيسية ھم؛
 MYCو  JAZو  .MED25تلعب الجاسمونات دورً ا حاس ًما في تنظيم الدفاعات
عند تعرض النباتات لھجمات اآلفات أو مسببات األمراض ،ولكنھا تستھلك قدرً ا
كبيرً ا من الطاقة مما يؤثر بشدة على نمو النبات.
في العقد الماضي ،درس العلماء الطرق المعقدة التي تستخدمھا النباتات للحفاظ
على دفاعاتھا مع حماية قدرتھا على النمو .من خالل كشف تكوين مجموعات
ُ
ظھر الدراسة ألول مرة كيف يمكن ألحد
ت
.
الحاسم
الھرمون
تأشير الجاسمونات ،يستطيع الباحثون اآلن رؤية كيفية تنظيم مسار ھذا
ِ
قبل ،وھما دوران رئيسيان وأساسيان في تعبير الجين .في وجود الجاسمونات ،يصبح مثبط بروتين JAZ
البروتينات العمل بمثابة ُم َثبِّط ومُس َت ِ
مكون من مركب ُمس َت ِقبالت الجاسمونات عن طريق تغيير شكله .وتعمل بروتينات  MYCال ُمس َتخ َدمة في الجاسمونات مع آالت تفعيل وتثبيط
البروتين الكبيرة الموجودة أيضًا في البشر.
لمزيد من التفاصيل حول ھذه الدراسة ،اقرأ البيان الصحفي على موقع جامعة والية ميشيجان.
] إرسال إلى صديق | تقييم ھذه المقالة [

الباحثون يستخدمون التكنولوجيا الحاسوبية لتحديد جينات لمكافحة الحشرات
انتھت شركة إيفوجين من المرحلة األولى من دراستھم إليجاد جينات محتملة في
الكائنات الحية الدقيقة يمكن استخدامھا لمنح المحاصيل الھامة صفة مقاومة
الحشرات .استخدم فريق البحث البنية األساسية للتكنولوجيا الحسابية ،وتحدي ًدا
صة تسمى
قاعدة بيانات قائمة على الميكروبات ومنصة تحليل ُم َخ َّ
ص َ
.BiomeMiner
الخطوة التالية في الدراسة ھي التحقق من أن الجينات ال ُمرَ َّشحة فعالة في مكافحة
الحشرات المستھدفة مثل دودة جذور الذرة ودودة لوزة القطن .ومن ال ُم َتوَ َّقع أن يتم
االنتھاء من ھذا التحقيق خالل العام في سانت لويس بوالية ميسوري.
اقرأ البيان الصحفي من موقع شركة إيفوجين.
] إرسال إلى صديق | تقييم ھذه المقالة [

آسيا والمحيط الھادئ
بيالروسيا تسعى إلنشاء مصانع زراعية في باكستان
أعرب علماء دولة بيالروسيا )روسيا البيضاء( الذين زاروا مجلس البحوث الزراعية الباكستاني ) (PARCعن اھتمامھم الكبير ببناء مصانع
زراعية آلية في باكستان .ترأس االجتماع الوزير االتحادي لألمن الغذائي والبحوث الوطنية ،سكياندار ھيات خان بوسان ،الذي ُعقِ َد في ٣٠
يوليو  ،٢٠١٥بحضور وفد من بيالروسيا وعلماء من مجلس البحوث الزراعية الباكستاني .سيركز التعاون بين الدولتين على تعزيز
التكنولوجيا الحيوية؛ وإنتاجية المحاصيل؛ والثروة الحيوانية؛ والميكنة الزراعية.
خالل عرضه التقديمي ،قال ميخائيل نيكيفوروف ،األمين األكاديمي لقسم العلوم الحيوية باألكاديمية الوطنية للعلوم ) (NASفي بيالروسيا،
إن بالده قد طورت العديد من تقنيات المحاصيل التي يمكن استخدامھا لتحسين قطاع الزراعة في باكستان .وأعرب رئيس مجلس البحوث
الزراعية الباكستاني ،د .افتخار أحمد ،عن أمله في حصول باكستان على فرصة تعزيز التعاون الزراعي مع بيالروسيا واالستفادة من
أحدث التقنيات التي أنتجتھا البالد .وقد صرح ً
قائال "ھذا من شأنه أن يكون له أثر إيجابي على قطاع الزراعة في البالد".
لمزيد من التفاصيل ،اقرأ المقالة اإلخبارية من موقع مجلس .PARC
] إرسال إلى صديق | تقييم ھذه المقالة [

تكنولوجيا التعديل الوراثي أساسية لزراعة ذكية المناخ
في مقابلة حصرية ،تبادل عالم الزراعة والوراثة الشھير السيد مانكومبو سامباسيفان سواميناثان ،أبو الثورة الخضراء في الھند ،وجھات
نظره حول التجارب الحقلية الموقوفة للمحاصيل المعدلة وراثيًا والسيناريو الحالي للزراعة في الھند .وقال بروفيسور سواميناثان مشد ًدا
على حاجة البالد للمحاصيل المعدلة وراثيًا "تساعدنا تكنولوجيا التعديل الوراثي على إنتاج أصناف ذكية مناخ ًيا ،والثورة الخضراء تشمل
استخدام الھندسة النباتية الجديدة".
ً
مقارنة بالمحاصيل الزراعية في
كما ناقش تحديات األمن الغذائي في الھند ،مشيرً ا إلى أن متوسط اإلنتاجية في معظم المحاصيل منخفضة
الدول األخرى .تضم الھند عد ًدا كبيرً ا من احتياطات العائد غير ال ُمس َت َغلَّة التي يمكن االستفادة منھا من خالل استغالل إمكانات التكنولوجيا
والخدمات والسياسات العامة .وفيما يتعلق بمسألة التجارب الحقلية للمحاصيل
المعدلة وراثيًا في البالد ،قال البروفيسور سواميناثان "إنه الوقت المناسب
للحصول على عدد كبير من األصناف المعدلة وراثيًا في خط تجميع المربيين
المختبر على مستوى الحقل .بدون االختبار الحقلي ،لن نعرف المزايا والعيوب".
وقال أيضًا إن المزارعين يمكنھم االستفادة من المحاصيل المعدلة وراثيًا إذا
وسعت الحكومة نطاق دعمھا لبحوث الصالح العام .وأضاف أنه ينبغي على
المجلس الھندي للبحوث الزراعية ) (ICARوالمنظمات الحكومية األخرى أن
تركز على إنتاج األصناف المعدلة وراثيًا ً
بدال من األصناف الھجينة المعدلة
وراثيًا.
لمزيد من التفاصيل ،اقرأ حوار أستاذ سواميناثان على موقع .FNBNews
] إرسال إلى صديق | تقييم ھذه المقالة [

البحث العلمي
تحديد جين  ERECTAوتكيفه مع الجفاف في الفاصوليا الخضراء
أجرى فريق من الباحثين بجامعة والية تينيسي دراسة لتقييم وجود جين تحمل الجفاف في جينوم الفاصوليا الخضراء.
استطاع الباحثون في الدراسة تحديد جين  ERECTAالموجود في الكروموسوم رقم  ١بجينوم الفاصوليا الخضراء والذي يشارك في تحمل
الجفاف .وقام الباحثون بتقييم تنوع نوكليوتيدات الجين في عينات الفاصوليا البرية والمزروعة .تم تمييز كل من الفاصوليا البرية
والمزروعة حسب المصدر الجغرافي وتحمل الجفاف .وتم جمع عينات الفاصوليا البرية من الموائل الرطبة والجافة بينما كانت الفاصوليا
المزروعة تمثل تنوع الساللة المحلية.

ً
مرتبطا
وكشفت النتائج أن الفاصوليا الخضراء المزروعة أقل تنو ًعا في النوكليوتيدات مقارن ًة بالفاصوليا الخضراء البرية ،وھو ما قد يكون
بعملية التدجين .أما التنوع الموجود في الفاصوليا البرية فكان أكثر ارتبا ًطا باالختالفات البيئية .في النھاية قد تصبح ھذه النتائج مفيدة في
برامج تربية الفاصوليا الخضراء في المستقبل.
لمعرفة المزيد عن الدراسة ،اقرأ الملخص المتاح على موقع مجلة بالنت ساينس.
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عامل النسخ  HAWRKY76من دوار الشمس يمنح األرابيدوبسيس صفة تحمل الضغوط المائية وزيادة الغلة
ُيعَد نقص المياه وزيادة المياه من الضغوط البيئية التي تؤثر بشدة على المحاصيل ،و ُتعَد زيادة تحمل مثل ھذه الضغوط دون أثر على الغلة
ھد ًفا رئيس ًيا للباحثين .في ھذا الصدد ،اكتشف فريق من الباحثين بجامعة ليتورال الوطنية في األرجنتين مؤخرً ا أن عامل النسخ
 HaWRKY76الموجود بنبات دوار الشمس قادر على منح صفتي تحمل الجفاف والغمر في نباتات األرابيدوبسيس المحورة وراثيًا بدون
أثر على غلة المحصول.
أظھرت نباتات األرابيدوبسيس المحورة نسبة أعلى من الكتلة الحيوية وإنتاج البذور ومحتوى السكروز من النباتات النموذجية )الكنترول(
في ظروف النمو القياسية .من ناحية أخرى ،أظھرت النباتات تحمل حاالت ضغوط الجفاف أو الغمر المعتدلة وكان لھا أي ً
ضا نفس الغلة أو
أكثر ،وف ًقا لشدة الضغط ومرحلة نمو النبات ،مقارنة بنباتات الكنترول.
تستطيع النباتات تحمل الجفاف من خالل آلية  ABAالمستقلة وحث إغالق الثغور .ويمكن تفسير تحمل الغمر من خالل حفظ الكربوھيدرات
الذي يتم عن طريق قمع مسارات التخمر .وتشير النتائج التي حصلوا عليھا إلى أن عامل النسخ  HaWRKY76قد يصبح أداة محتملة في
تحسين غلة المحاصيل وكذلك صفات تحمل الجفاف والغمر.
لمزيد من المعلومات ،اقرأ المقالة بمجلة بالنت سيل ريبورتس.
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اكتشاف جين مرتبط بالشعيرات الشائكة في األرز البري يحمل اسم ""LABA1
يتميز صنف األرز البري ) ،(Oryza rufipogonوھو النسيب البري لصنف األوريزا ساتيفا ،بشعيرات طويلة وشائكة .وعلى النقيض،
فقد تم اختيار أصناف األوريزا ساتيفا لتصبح عديمة األشواك لسھولة معالجة وتخزين البذور .و ُيعَد االنتقال من الشعيرات الطويلة الشائكة
إلى الشعيرات القصيرة غير الشائكة ً
حدثا ھا ًما في تدجين األرز.
اكتشف مؤخرً ا فريق من الباحثين بكل من جامعة الصين الزراعية وجامعة ھونان الزراعية وجامعة كورنيل بالواليات المتحدة جين رئيسي
يتحكم في وجود الشعيرات الطويلة الشائكة في األرز البري ويوجد على الكروموسوم رقم  ،٤يحمل الجين اسم  LABA1وھو ُي َش ِّفر إلنزيم
تفعيل السايتوكينين .وقد عمل زيادة تركيز السايتوكينين على تعزيز نمو األشواك واستطالة الشعيرات.
من ناحية أخرى ،فإن أليل جين  laba1في األرز المزروع ،والذي يحتوي على حذف فريمشيفت ،خفض من تركيز السايتوكينين في َم ْن َشم
الشعيرات ،مما عطل َت َكوُّ ن األشواك واستطالة الشعيرات .وأظھرت التحاليل اإلضافية أن أليل جين  laba1نشأت في سالالت أرز
الجابونيكا وانتقلت الى تجميعة جينات أرز اإلنديكا عبر التھجين التضميني ،مما يشير إلى أن انتقاء البشر لھذه الصفة في تدجين األرز
ساب ًقا.
يقدم تحديد جين  LABA1رؤى جديدة في تدجين األرز كما يسلط الضوء على آلية تطوير الشعيرات.
لمزيد من المعلومات حول ھذه الدراسة ،اقرأ المقالة الكاملة بمجلة بالنت سِ ل.
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ما وراء التكنولوجيا الحيوية النباتية
استخدام الھندسة الجينومية المتطورة لعالج األمراض الوراثية
طوَّ ر باسِ ل ھوبارد من جامعة ألبرتا تقنية جديدة في ھندسة الجينوم يمكن تطبيقھا في مجال المداواة العالجية .حسنت تلك الطريقة الجديدة
قدرة الباحثين بشكل كبير على استھداف جينات مختلة محددة ثم تعديلھا ،واستبدال الشفرة الوراثية التالفة بحمض نووي " "DNAصِ ِّحي.
تشارك ھندسة الجينوم في التعديل المحدد المستھدف للمعلومات الوراثية لكائن معين .وفي ھذه الدراسة ،تم تطوير وسيلة جديدة لتقليل
ارتباط الحمض النووي خارج الھدف بما يعرف بإنزيمات القطع الصناعية )ُ .(TALENsت َم ِّكن ھذه الطريقة الجديدة الباحثين من تطوير
البروتينات بصورة مستقلة لجعلھا أكثر تحدي ًدا واستھدا ًفا على مر الزمن.
وھذا يعني أن الباحثين بإمكانھم اآلن استھداف جينات مختلة محددة ثم تعديلھا ،واستبدال الشفرة الوراثية بحمض نووي صحي .كما يمكن
أيضًا استخدام ھذا كأساس في تطوير أدوات أفضل لتعديل الجينات ويمكن تطبيقھا في العالج المستقبلي لألمراض الوراثية مثل ضمور
العضالت والتليف الكيسي وغيرھا.
اقرأ المزيد عن الدراسة على موقع جامعة ألبرتا.
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تطوير مُس َتشعِرَ ات حيوية للميكروبات المھندسة وراثيًا
استطاع الباحثون بمعھد ويس ھارفارد تطوير ُمس َتش ِعرَ ات حيوية جديدة ال يقتصر دورھا على زيادة عدد المفاتيح والرافعات الخلوية
فحسب ،ولكنھا تستجيب أيضًا مع المنتجات ال َق ِّيمَة مثل مواد البالستيك المتجددة أو األدوية المكلفة وتجعل الميكروبات تقدم تقارير كفاءتھا
الخاصة في صنع ھذه المنتجات.
يمكن تطبيق المُس َتشعِر الحيوي الجديد في تطوير استراتيجيات إنتاج المواد الكيميائية المتجددة باستخدام الميكروبات ال ُمھَن َدسَة وراثيًا .عند
استخدام المُس َتشعِر الحيوي الجديد ،فبإمكانه اإلشارة إلى الخاليا الفردية لتخرج استشعاع مرئي يناظر كفاءتھا في إنتاج السلعة الكيميائية
المطلوبة .ويمكنه بسھولة التعرف على العامل الميكروبي األكثر فعالية الذي يمكن أن يكون أساس تطوير بكتيريا ُمھَن َدسَة إلنتاج المواد
الكيميائية المتجددة .وعالوة على ذلك ،يمكن أيضًا تطبيقه في الرصد البيئي من خالل استخدام الميكروبات ال ُمھَن َدسَة وراثيًا التي يمكنھا
إعطاء إشارات تحذيرية في وجود الملوثات.
يمكن قراءة التفاصيل الكاملة للدراسة على موقع معھد ويس.
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إعالنات
مؤتمر الجينوميكس النباتي الثالث :آسيا
الحدث :مؤتمر الجينوميكس النباتي الثالث :آسيا
التاريخ :الفترة  ١٢-١١أبريل٢٠١٦ ،
المكان :كواال المبور ،ماليزيا
زر موقع المؤتمر لمزيد من التفاصيل.
] إرسال إلى صديق | تقييم ھذه المقالة [

رسائل تذكيرية
حقائق واتجاھات التكنولوجيا الحيوية في الدولة
أصدرت ھيئة  ISAAAالسلسلة المنقحة حقائق واتجاھات التكنولوجيا الحيوية في الدولة.
تشمل المجموعة األولى في السلسلة أعلى خمس دول نامية متبنية للتكنولوجيا الحيوية وھم
البرازيل واألرجنتين والھند والصين وباراجواي .سلسلة حقائق واتجاھات التكنولوجيا
الحيوية في الدولة ھي ملخصات موجزة تسلط الضوء على تسويق المحاصيل المعدلة
وراثيًا في دول محددة.
تعرض السلسلة بيانات تسويق المحاصيل المعدلة وراثيًا )المساحة المنزرعة واالعتماد(
والموافقات وعمليات الزراعة والمزايا واآلفاق المستقبلية لكل دولة بطريقة موجزة وسھلة
الفھم .وتستند ھذه المحتويات على موجز  ISAAAرقم  :٤٩الوضع العالمي للمحاصيل
التجارية المعدلة وراثيًا/المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية في عام  ،٢٠١٤تأليف
كاليف جيمس ،المؤسس والرئيس الفخري لھيئة .ISAAA
حقائق واتجاھات التكنولوجيا الحيوية في الدولة متاحة للتنزيل من الرابط التالي:
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/default.asp

