
 1026 يناير 6        العدد هذا في

 األخبار

 عالميًا

 الحيوية التكنولوجيا مجال في االبتكار أهمية لتُبِرز هااسم رتغي الحيوية التكنولوجيا صناعة منظمة 

 

 أفريقيا

 الشهر هذا وراثي ا المعدلة المحاصيل بشأن اقرار   تُصدر اكينيب التنظيمية الهيئات 

 

 األمريكتين

 عمل آليات ثالثةب الحشائش لمبيدات مقاوم سكر بنجر ونطوري علماءال 

 خلوية حساسات طريق عن الضوء جدت النباتات أن توضح دراسة 

 النباتات بذور في الزرنيخ تراكم كيفية اكتشاف 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 األرابيدوبسيس في نينانثوسياأل إنتاج ينشط الفجل في نسخ عامل 

 األرابيدوبسيس من جين باستخدام الحور شجرو القطن في ةحووالمل الجفاف تحمل يحسن يحثب فريق 

 شبكة تقرير تصدر كيةيراألم الخارجية الزراعية الخدمات وكالة GAIN الصين في الزراعية الحيوية التكنولوجيا بشأن 

 

 أوروبا

 جزيئية ساعة باستخدام ةصاباإل تتوقع النباتات 

 

 العلمي البحث

 لوزوالسلي لتفكيك الذرة بذور في خيارال جين تعبير فرط 

 األرابيدوبسيس في بيئيةال لضغوطا ضد مقاومة يمنح يموراأل عنب جين تعبير فرط 

 التبغ في الزراعية الصفات نيحس الشمس دوار زهرة من إنزيم 

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 كاليفورنيا في سكرال صنوبر جينوم تسلسل فك 

 

 إعالنات

 الخامس الدولي الجفاف مؤتمر 

 

 تذكيرية رسائل

 مدونة ISAAA: 5102 عام في الحيوية التكنولوجيا جهاتوت وقائع  



 عالميًا

 الحيوية التكنولوجيا مجال في االبتكار أهمية لتُبِرز اسمها تغير الحيوية التكنولوجيا صناعة منظمة

 

 التكنولوجيا ومراكز ؛األكاديمية والمؤسسات؛ الحيوية التكنولوجيا شركات تمثلهي رابطة تجارية  الحيوية التكنولوجيا صناعة منظمة

فإن  ،لمنظمةل اوفق   ."الحيوية التكنولوجيا ابتكار منظمة" إلى اسمها غيرتقد و دولة، 01عبر  الصلة ذات والمنظمات ؛الحكومية الحيوية

 .العالممحاولة معاجلة ودعم وتغذية  في تحقيق أعضائهاالتي يحققها  الرائدة واالبتكارات الهام تقدمال أفضلعلى نحو  يعكس سماال تغيير

 

 الحيويةكنولوجيا الت شركاتو .الكوكبهذا على  اابتكار   األكثر الناس منهم  ناؤأعضا" قائال   ،رينوودج جيم، التنفيذيالمنظمة  رئيسصرح 

وأضاف  "التاريخ مجرى لتغييرومن ثم فهم يبتكرون  .مستقبلمختلفة لللهم نظرة  الذين األعمال ورجال العلماءب تمتلئ البحثية المؤسساتو

 ."فيه نعيش الذي العالم تحسين على يركز به نقوم ما كل "

 

 .BIO منظمة موقع من يعالماإل البيان اقرأ

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 أفريقيا

 الشهر هذا وراثيًا المعدلة المحاصيل بشأن قراًرا تُصدر بكينيا التنظيمية الهيئات

 

ُ  أن عق  و  ت  المُ  من  للبحوث كينيا منظمة طلببشأن  قرارهاهيئة األمان الحيوية الوطنية بكينيا  رصدِ ت

بذور  عن فراجلإل األفريقية الزراعية التكنولوجيا ومؤسسة (KALRO) الحيوانية والثروة الزراعية

 اتخاذ يتموف سف ،تونوي ويليلهيئة األمان الحيوي،  التنفيذي رئيسلل اوفق  و .المعدلة وراثي ا الذرة

 تناوليس فبرايرشهر  في الثاني الحكم أن حين في ،المذكورة الذرةبخصوص  الشهر هذا قرارال

 .وراثي ا المعدل القطن

 

ت بذلك  ،المعدلة وراثي ا الذرة واستيراد زراعة كينيا تحظر م  ر   ذلك في بما الرئيسيين رينِد  ص  المُ وح 

عليهم  العلماءيضغط  وبالتالي .الحبوبفي  متكرر نقص تواجه التي المحلية السوق من أفريقيا جنوب

 .المحاصيل إنتاج لزيادة للمزارعينالمعدلة وراثي ا  بذورال عن اإلفراج أجل من

 

 .AllAfrica موقع من المزيد اقرأ

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 األمريكتين

 عمل آليات بثالثة الحشائش لمبيدات مقاوم سكر بنجر يطورون العلماء

 
 الجديدالصنف  هذا .الضارة األعشاب مكافحة لتحسين معدل وراثي ا سكر بنجر على تطوير بذورلإنتاج ا تاشركاثنين من  علماءيعمل 

 ينباحثأحد ال ،لهام هارون قبل من الخبر هذا ر  كِ ذُ قد و الديكامبا،و ت،ينيلوفوسوالج ت،ييفوسالجال :هي مختلفة أعشاب مبيدات ثالثةل قاومم
فإن جمع  ،هارونل اوفق   .الماضي ديسمبر في د  قِ عُ  يذال شركة سنيك ريفر شوجار مؤتمر خالل المانيا، الموجودة في KWS Saatبشركة 

آليات  من ألي مقاوِ مُ  عشب أين أل األعشاب لمبيدات المقاومة الحشائش انتشار منعينبغي أن ي واحد صنف في مكدسة الثالث الصفات
 .اآلخرين أن يُقت ل بواسطة من شأنه العمل من الثالثةالعمل 

 
 السنوات مدى علىطوير والت والتجاربستجري عمليات  .مونسانتو وشركة KWS Saatبوساطة شركة  جديدال صنفال تطوير يجري

 .سنوات 01إلى  8خالل  السوق فيا متاح  الصنف الجديد  صبحي أن عق  و  ت  المُ  ومن المقبلة، الثالث

 
 .Press Capital جريدة موقع من المزيد اقرأ

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

http://bio.org/media/press-release/biotechnology-industry-organization-changes-name-biotechnology-innovation-organi
http://allafrica.com/stories/201601041886.html
http://www.capitalpress.com/Idaho/20151218/breeders-working-on-new-gm-sugar-beet-variety


 خلوية حساسات طريق عن الضوء تجد النباتات أن توضح دراسة

 

ُ  التي طريقةال لكوس معهدب العلماء اكتشف  األزرق الضوء نضوبيعمل  كيف الدراسة وضحت .اجيرانهنمو  لتفوق ضوءال النباتاتبها  ميِ ق  ت

 .المنافسالنبات  على للتغلب متسارع نمو زيحفعلى ت النباتات في الجزيئيةمرصود بواسطة الحساسات ال

 

ائِلال األحمر للضوء تستجيب النباتات أنب اسابق  المعتقد  مفهومال الجديدة الدراسة رتغي  تجاوزل وكسيناأل النمو هرمون تفعيل خالل من ُمت ض 

 خلويةحساسات  النباتات تستخدم، وكسيناأل مستويات تغيير من بدال   هأن الباحثونفيها  أظهر التي األولى المرة هي فتلك ذلك، ومع .جيرانها

ائِل األزرق للضوء تستجيب تسمى الكريبتوكرومات  .الخاليا نمو تعزيز جينات يلفعت خالل من الُمت ض 

 

 النباتات، في مرة ألول همديحدتم تقد و .ريزهتوال النبات نمو عن مسؤولة األزرق للضوء حساسة االستشعار أجهزة هي الكريبتوكرومات

ا هم موجودينولكن  .البيولوجية الساعة إيقاعتلك الحساسات ب ترتبط ،نالكائنا كال وفي الحيوانات، في أيض 

 

 .لكوس معهد أخبار موقع زر المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 النباتات بذور في الزرنيخ تراكم كيفية اكتشاف

 

 الزرنيختراكم  يةكيف اكتشف الذي دوليال العلماء فريق من اجزء   الدولية فلوريدا جامعة مث ل باحثي

 .األرزلنبات  مماثلة نباتات بذور في

 

 لنقل أنظمة يستخدم األرابيدوبسيس نباتبالجامعة أن  روزين باري بروفيسورال فريق اكتشف

 إلى الزرنيخ، من سامةوهو الصورة ال ،زرنيخيتال لتحميل السكر، من نوع وهو يتول،سينوإلا

 أن روزين. د يتوقع .البذور في الزرنيخ تراكم عن مسؤولةال قلوالنل تحديدأول  هذايُع د و .البذور

 تطوير نيمكمن شأنها ت االكتشافات هذه وأن األرز حبوب في اموجود   كوني أن يمكن مسارال نفس

 .الحبوب في أقل زرنيخبمستوى  جديدة أرز أصناف

 

، الموصالت وأشباهية الحيوان نمومحفزات الو األعشاب مبيدات بعض في مخد  ست  ويُ  المعادن من ويأتي مسرطنةو ةماسهو مادة  الزرنيخ

 .العالم أنحاء جميع في الناس ماليين عشرات صحة تهدد التي والمياه غذيةألالمنتشرة ل البيئية الملوثات منهو و

 

 .فلوريدا جامعة موقع من الصحفي البيان أقرا المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 األرابيدوبسيس في األنثوسيانين إنتاج ينشط الفجل في نسخ عامل

 
في هذا الشأن، عزل  .البشر على بالفائدة عودوهو ما ي ألكسدةل مضادقوي  نشاطتتمتع ب الفالفونويد مع مستمدة اتصبغ هي نثوسيانيناأل

عامل نسخ  وهو ،RsMYB1المركب  الجنوبية كوريا في الريفية التنمية إدارةب الزراعية للعلوم الوطنية األكاديمية من ليم هيونج صن فريق

 .األحمر الفجل من ،ألنثوسيانينمحفز ل
 

وقد  .B-Peru جينهو  خرعنصر ُمن ِظ م آ من أفضل األنثوسيانين إلنتاج إيجابي منظم أنه التبغ في RsMYB1عامل النسخ  تعبير أظهر

اأنتجت   جينات ثمانيةل* التنظيم التصاعدي مع ،نباتال أنحاء جميع في أحمر تصبغ RsMYB1المحورة بـ  األرابيدوبسيس نباتات أيض 

 .األنثوسيانين بإنتاج مرتبطة
 

RsMYB1  من  األنثوسيانين إنتاج لتحسين األهداف أفضلأحد  يكون وقد الفجل،نباتات  في ألنثوسيانينل حيويتخليق اللل إيجابي منظمهو

 .فردي جينخالل تعديل 
 
 التصاعدي التنظيم في العكس يحدث بينما الخلوية المكونات عدد بتقليل الخلية تقوم التنازلي التنظيم عملية في: والتصاعدي التنازلي التنظيم*

 http://en.wikipedia.org/wiki/Downregulation_and_upregulation التالي الرابط من العمليتين كال عن القراءة يمكن

http://www.salk.edu/news-release/here-comes-the-sun-cellular-sensor-helps-plants-find-light/
https://news.fiu.edu/2015/12/fiu-scientists-discover-how-arsenic-builds-up-in-plant-seeds/95733
http://en.wikipedia.org/wiki/Downregulation_and_upregulation


 
 .ريبورتس سيل بالنت بمجلة ةالمقال اقرأ ،المعلومات من لمزيد

 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 األرابيدوبسيس من جين باستخدام الحور وشجر القطن في والملوحة الجفاف تحمل يحسن بحثي فريق

 

 الجفافلتحمل  حسنالم األرابيدوبسيسجين  أن الصين في والتكنولوجيا العلوم جامعة من يو هوي لين بقيادة نوالباحثذكر 

(AtEDT1/HDG11 )ا صفة تحمل ا يمنح ه منحب معروف الجين أن من الرغموب .الخشبي الحورنبات و القطن في ةحووالمل لجفافأيض 

 .والحور القطن من كلمع  فيها مخد  ست  يُ  التي األولى المرةكانت تلك  واألرابيدوبسيس، األرز مثل محاصيللصفة التحمل في 

 

س   وراثي ا ينالمعدل والحور القطنأظهر كل من نبات   وراثي ا المعدل القطن أظهر ذلك، على عالوة .ةحوالملو الجفافإجهاد  تحملفي ن ا تح 

 .الجفافظروف و طبيعيةال ظروففي ال حقلال في القطن عائد ارتفاع مع أفضل ةزراعيكفاءة و الجفاف تحمل في اكبير   اتحسن  

 

 .الخشبية والنباتات المحاصيلفي  ةحووالمل الجفاف لتحسين واعد حش  ر  مُ  جين هو AtHDG11 أن جين منتائجه وضحت

 

 .بيوتكنولوجي بالنت بمجلة المقالة اقرأ الدراسة، عن المعلومات من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 في الزراعية الحيوية التكنولوجيا بشأن GAIN شبكة تقرير تصدر األمريكية الخارجية الزراعية الخدمات وكالة

 الصين

 
 شبكة تقرير( USDA FAS) األميركية الزراعة وزارةالتابعة لالخارجية  الزراعية الخدمات وكالةنشرت 

 .5102 عام في الصين في الزراعية الحيوية التكنولوجيابشأن تطورات  (GAIN) العالمية الزراعة معلومات

 
 الصعيد على الحيوية التكنولوجيا لمحاصيل والمستوردين المنتجين أكبرتُع د أحد  الصينفإن  للتقرير، اوفق  

 التكنولوجيامن محاصيل  رئيسي محصول أيبعد على  وافقت لم هاولكن وراثي االمعدل  القطنالصين  تنتج .العالمي
 لتكنولوجيالالرقابي  نظامها مراجعةعلى  الصينية الحكومةوفي الوقت الراهن تعمل  .األخيرة اآلونة في الحيوية
 أن شأنه من الحيوية التكنولوجيا للوائح تنقيح مشروع الزراعة وزارة أصدرت ،5102من عام  مايو في .الحيوية

د   .مرة ألول الموافقة لعملية واجتماعية اقتصادية عوامل وإضافة الموافقة عملياتل الزمنية الجداول يزيل ا ور   أيض 
 .المعدلة وراثي ا الذرة لتسويق تستعد الحكومة أن
 

 .FAS USDA وكالة موقع من التقرير من نسخة على احصل
 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 أوروبا

 جزيئية ساعة باستخدام اإلصابة تتوقع النباتات

 

 تنظمأن النباتات و ،إصابة ثوحدالوقت الذي يكثر فيه احتمالية توقع  تستطيع النباتات أن وارويك جامعةب ي  أُجرِ  جديد بحث رظهِ يُ 

 البحث المختلفة، إال أن اليوم أوقات في تختلف البكتيريةالممراضات  مقاومة أن سابقة أبحاث أظهرت وقد .لذلك اوفق   المناعية تهااستجاب

ا الجديد البحثويُع د  .الفطريةالممراضات  مقاومة على ينطبق الشيءنفس  أن مرة ألولأظهر  الجديد توجيه  آلية دبحث يحد أولهو  أيض 

 .والليل الفجرفي  النبات مناعة في الختالفل ةالداخليالنبات  ساعة

 

 االختالفوهذا  .العدوىفيه  توقعوهو الوقت الذي ت الفجر، عند صابةلإل مقاومة أكثر النباتات، فإن دنبي كاثرين .دالرئيسية،  ةحثاللب اووفق  

ه بواسطة  مختلفةاليوم ال أوقات في لإلصابة النبات مقاومة في ج   .اليومية مالظال/ضوءتغيرات ال من بدال   البيولوجيةالنبات  ساعةيُو 

 

 .وارويك جامعة موقع من المزيد اقرأ

 

http://link.springer.com/article/10.1007/s00299-015-1909-3
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12358/full
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_12-21-2015.pdf
http://www2.warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/plants_use_a/


 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 العلمي البحث

 لوزوالسلي لتفكيك الذرة بذور في الخيار جين تعبير فرط

 
 وقودإنتاج ال دون تحول التي العوائق أكبرأحد  زيلوالسليبواسطة إنزيمات  تخمرقابلة لل سكريات إلى نباتفي ال الخلية جداريُع د انحالل 

 CS-EXPA1 –بفرط تعبير جين اإلكسبانسين من الخيار  كاليفورنيا جامعة من يونسانجوونج  بقيادة الباحثونفي هذا الصدد، قام  .حيويال

 .الحيوية الكتلة تحويل تطبيقاتيُست خد م في  الصناعي نزيمإ بمثابة لتكون إمكاناتها وتقييم الذرةحبوب  في –
 
ُ  وراثي ا المعدلة الحبوب في اإلكسبانسينتراكم بروتين  مستوى تقييم تم ا علىاأل النباتات تختيروا  الخيارحيوية بروتين  تقييم تم ثم .تعبير 
ة م اللجنوسليولوزية ركائزال على وراثي ا ةحورالم وبحبفي ال "اإلكسبانسين"  اآلن ويمكنسالالت محورة  أفضلاختيار  تم .اسبق  الُمعال ج 

 .الحيوية الكتلة تحويل صناعة في هالستخداماإلكسبانسين  تعبير لزيادة لتربيةاستخدامها 
 

 وتؤكد طوروالت النمو على سلبي تأثير دون وراثي ا حورةالم الذرة بذورفي  اإلكسبانسين وتراكمفرط تعبير  نجاح التجربة نتائجتوضح 
 .الخلية جدار ركائز تفكيك على تأثيره

 
 .ريسيرش ترانسجينيك بمجلة المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد

 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 األرابيدوبسيس في البيئية الضغوط ضد مقاومة يمنح األموري عنب جين تعبير فرط

 

 فريقفي هذا الشأن، قام  .ضغوطال واستجابات النباتوتطور  نموشاركة في م متنوعة عمليات" GRAS" نباتلالمحدد ل النسخ عامل ينظم

 .األموري عنب من "VaPAT1"توصيف جين عامل النسخ المذكور و عزلب للعلوم الصينية األكاديمية من يون جيانجيان

 

 األبسيسيك حمضمرتبط بالضغوط هو  نباتي هرمونبواسطة  ثح  ست  مُ نسخه  وكان .ضغوطال مقاومة فيله دور  VaPAT1ُوِجد  أن جين 

 ريليكيجب حمضالجين من خالل تطبيق  قمع تمفقد  ذلك، ومع .العالية والملوحة والجفاف البرد مثل مختلفةضغوط بيئية  جاتلعامو

 .خارجي

 

 فرط تعبيرراكمت السالالت المحورة ب .حورالم األرابيدوبسيس نبات فيتحمل الضغوط البيئية  ةاديزإلى  VaPAT1جين  تعبير فرطأدى 

ا VaPAT1جين  مستوى  ضغوطبال المرتبطة الجينات أظهرت كما .اإلجهاد ظروففي  الذائبة والسكريات البرولين من أعلى مستويات أيض 

 .الطبيعي النمو ظروف في البرية نواعأعلى من تعبير األ VaPAT1 بجينالسالالت المحورة  فيتعبير 

 

 .الضغوط البيئية في العنب استجابات فيله دور  إيجابي نسخي منظم VaPAT1جين  أن إلى اهذ ريشي

 

 .ريبورتس سيل بالنت بمجلة المقالة اقرأ الدراسة، عن المعلومات من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 التبغ في الزراعية الصفات يحسن الشمس دوار زهرة من إنزيم

 

لمستقلبات التخليق الحيوي  أيضمواد ل اهيكلي   متنوعة لفئة أساسي إنزيم هو (GGPS) سينسيز بيروفسفاتإنزيم الجيرانيل جيرانيل 

 مستهدف GGPSبتعبير إنزيم  الجنوبية كوريا في والتكنولوجيا العلوم جامعةمن  تاتا كومار سانديببهذا الصدد، قام فريق  .األيزوبرينويد

 .التبغ في الشمس دوارزهرة  منالكلوروبالست 

 

او ا محسن ا؛نمو   GGPSبتعبير  وراثي ا حورةالم التبغ نباتات أظهرت  مقارنة   البذور عائد وزيادة ؛روالبذأكياس  عددفي  وزيادة ا؛مبكر   تزهير 

ا ريلينيجبال مستويات وكانت .البريالنوع  نباتاتب  الظاهري النمط أن إلى يشير مما ،"HaGGPS"النباتات المحورة  في أعلى أيض 

بتعبير جين التخليق  حورةالم لنباتاتل اسابق   ورةذكالم ةالمظهريفقد كانت الِعل ل  ذلك، ومع .الجبيريلين محتوى زيادة من يكون قد ظولحالم

 .ةغائب لجبيريلينلالحيوي 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11248-015-9925-1
http://link.springer.com/article/10.1007/s00299-015-1910-x


 

 تطبيقات البحثيحمل هذا  .مرغوبة زراعية صفات عن سفري قد المحاصيل نباتات في GGPSتعبير إنزيم  أن إلى الدراسة هذه نتائج تشير

 .تجارية قيمة ذات حيوية مواد حيوية أو طاقة نتجت التي النباتية الحيوية لكتلةل سريعال إلنتاجل محتملة

 

 .بيوتكنولوجي بالنت مجلة من الكاملة المقالة اقرأ مزيد،ال لمعرفة

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 كاليفورنيا في السكر صنوبر جينوم تسلسل فك

 

 تسلسلمن قراءة  ديفيس كاليفورنيا جامعة علماء بقيادة الباحثين من فريق انتهى

بواسطة  "الصنوبريات ملك" سمىالم األسطوري كاليفورنيا سكر صنوبر جينوم

 .موير جونخبير الطبيعة 

 

ويُق د ر  حي، كائن ألي هتسلسلجينوم يتم فك  أكبر هو السكر صنوبر جينوم

 يمكن قيمة معلوماتيقدم  أن المتوقع ومن .البشري الجينوم حجم أضعافبعشرة 

 .للخطرالمميزة والمعرضة  شجرةالهذه  على الحفاظ في تساعد أن

 

 والية فيوهو مستوطن  العالم في األشجار أنواع أطول حدأ السكر صنوبريُع د 

 ،الت ب ث ري الصنوبر الصدأبواسطة مرض  هذا النوع بقاء دد  ه  يُ و .كاليفورنيا

 السكر صنوبريفوق حجم جينوم  .والجفاف ،اللحاء خنافسوالضرر الذي تسببه 

ا حجم  هللسُ س  مقروء تال  ،ونصف بمقدار مرة الطينية األرض صنوبرمؤخر 

ين جديدال ينمرجعيال ينتسلسليمثل ال .قراءة تسلسله عند اكبير   يُعت بر كان يذالو

 .الصنوبر أشجار فيالمستقبلية  تطبيقاتالو لدراساتل أسس

 

موقع  خالليمكن الوصول إليه مجان ا من وللعامة  السكر صنوبر جينومنشر  تم

 .ةالمرجعي الصنوبرتسلسالت 

 

 .ديفيس كاليفورنيا جامعة موقع من الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 إعالنات

 الخامس الدولي الجفاف مؤتمر

 

 (ID-V) الخامس الدولي الجفاف مؤتمر :الحدث

 

 الهند أباد، حيدر للمؤتمرات، الدولي أباد حيدر مركز :المكان

 

 5102 فبراير 52-50 الفترة :التاريخ

 

 منظم مع التواصل يرجى ،تفاصيلال من لمزيد .org/idv/.icrisat.http://ceg الموقع على متاحة المؤتمر عن وليةاأل معلوماتال

 org.varshney@cgiar.k.r اإللكتروني البريد على فارشني راجيف المؤتمر

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12333/full
http://pinegenome.org/pinerefseq/
http://pinegenome.org/pinerefseq/
http://pinegenome.org/pinerefseq/
http://news.ucdavis.edu/search/news_detail.lasso?id=11414
http://ceg.icrisat.org/idv/
mailto:r.k.varshney@cgiar.org


 تذكيرية رسائل

 1022 عام في الحيوية التكنولوجيا توجهات وقائع :ISAAA مدونة

 

 الحيوية لمحاصيلا تكنولوجيامقاالت عن  01أعلى في مدونتها  (ISAAA)الزراعية  الحيوية التكنولوجيا لتطبيقات الدولية الهيئة تعرض

 عام في الحيوية التكنولوجيافي  الناس اهتماممقدمة بذلك محاولة لفهم ما يجذب  فيسبوك،على الموقع ال منمشاركات  عدد أكبر إلى ااستناد  

5102. 

 

 اتوموافق ،وراثي ا المعدلة الكائنات وسالمة ية،البحث التطوراتو ،وراثي ا المعدلة المحاصيل على المزارعين موافقة ؛مثل خباربعض األ

 .فاتتكقد تكون ربما  التي الرائعةمقاالت ال هذه اقرأو لذا، استرخ .القائمة إلى، وصلت بالفعل الجمال وملكات األصناف المعدلة وراثي ا،

 

 .ISAAA هيئة مدونة على الحيوية التكنولوجيا جهاتوت أخبار اقرأ

 

http://isaaablog.blogspot.com/2015/12/crop-biotech-updates-trending-stories.html

