พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
CropBiotech update และ biofuels supplement เปนแหลงรวบรวมขอมูล ความรูและขาวสาร
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เทคโนโลยี ชี ว ภาพด า นพื ช และพลั ง งานชี ว ภาพจากทั่ ว โลกที่ ตี พิ ม พ เ ป น
ภาษาอังกฤษมาลงในเว็ บไซดhttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป นประจํา
ทุก สัป ดาห เพื่ อ เผยแพร ขอ มูลที่ ทันสมั ยศูนยขอมูลเทคโนโลยีชีว ภาพและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ไดคัดเลือกขอมูลขาวสาร ดังกลาวมาแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยโดยทานสามารถ
ติดตามขอมูลขาวสารดังกลาวไดที่เว็บไซด http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เปน
ประจําทุก 2 สัปดาห โดยฉบับปฐมฤกษเริ่มตนจากขาวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551

ขาวสารเทคโนโลยีชีวภาพดานพืชทัว
่ โลก
เกาหลีใตอนุญาตใหใชพืชเทคโนชีวภาพชนิดใหม
ไวรัสชนิดใหมใน switchgrass
พัฒนาเครื่องมือเพื่อพลังงานชีวภาพจากสาหราย
อินเดียเรงรัดการใชขาวทนแลง
ขาวบีทใี หผลผลิตสูงในภาวะทีม
่ ีแมลงศัตรูระบาด
งานวิจย
ั การปลดปลอยของเสียจากฟารมในสหราชอาณาจักร เพื่อลดผลกระทบจากสภาพโลกรอน

เทคโนโลยีชว
ี ภาพดานพืช
ขาวสารทั่วโลก
เกาหลีใตอนุญาตใหใชพืชเทคโนชีวภาพชนิดใหม
เกาหลีใตอนุญาตใหใชพืชเทคโนชีวภาพ ชนิดลักษณะเดี่ยว 3 ชนิดคือ ขาวโพด MIR 162 ขาวโพด DP-098140-6
และฝ า ย GHB614
รวมทั้งข าวโพดลั กษณะรวมอีก 2 สายพั นธุ สํ า หรั บ ใช เป น อาหารและอาหารสั ต ว คาดว า
เกาหลีใตจะอนุญาตใหพันธุพืชเทคโนชีวภาพ ทั้งลักษณะเดี่ยวและลักษณะรวมเพิ่มเติมอีกเร็วๆ นี้ ผูสงออกจาก
สหรัฐไดรับคําแนะนําใหตรวจสอบรายการพืชที่ไดรับอนุญาตใหใชในเกาหลีใตจาก Korea Biosafety Clearing
House ซึ่งตองใชรวมในเอกสารการขนสงสินคา
อานเรื่องเต็มไดที่
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biotech%20Approval%20Update_Seoul_Ko
rea%20-%20Republic%20of_10-28-2010.pdf.

ไวรัสชนิดใหมใน switchgrass
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยอิลลินอยสยืนยันวามีไวรัสชนิดใหมใน switchgrass ซึ่งเปนหญาที่คาดหมายวาจะเปน
แหลงชีวมวลของการผลิตเอทธานอลในเชิงการคา ไวรัสชนิดนี้กอใหเกิดอาการดางและเสนแถบเหลือง ซึ่งเปน
สาเหตุที่ทําใหความสามารถในการสังเคราะหแสงของพืชลดลง เชน เดียวกับผลผลิต
ไวรั ส ชนิ ด นี้ ค าดว า จะอยู ใ นสกุ ล Marafivirus มี ส มาชิ ก ที่ ทํ า ให ผ ลผลิ ต พื ช บางชนิ ด ลดลงมาก เช น Maize
rayado finovirus (MRFV) เปนสมาชิกในสกุลเดียวกันที่ทําใหผลผลิตของขาวโพดในเม็กซิโก อเมริกากลาง
และอเมริกาใตลดลง
Bright Agindotan ผูชวยนักวิจัยจากหองปฏิบัติการ Carl Bradley อันเปนสวนหนึ่งของสถาบันพลังงานทางดาน
ชีววิทยาซึ่งตั้งอยูใน Institute for Genomic Biology ของมหาวิทยาลัยอิลลินอยสกลาววา “โรคไวรัสมี
ศักยภาพสูงในการเขาทําลายพืชพลังงาน เชน ออยพลังงาน (Miscanthus x giganteus) และ switchgrass
คณะนักวิจัยของเรา ทํางานรวมกันในการจําแนกศัตรูพืชและเชื้อสาเหตุโรคพืชที่เกิดขึ้นกับพืชพลังงานเหลานี้”
คณะนักวิจย
ั กําลังทดลองศึกษาวาไวรัสที่พบใน switchgrass จะเขาทําลายพืชอื่นๆ ไดหรือไม
อานเพิ่มเติมไดที่ http://www.aces.uiuc.edu/news/stories/news5464.html

พัฒนาเครื่องมือเพื่อพลังงานชีวภาพจากสาหราย
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอรแนลกําลังพัฒนาเครื่องมือเพื่อชวยเรงการผลิตพลังงานชีวภาพจากสาหราย ใหเปน
แหลงพลังงานสะอาด เปนเชื้อเพลิงสีเขียวที่เปนมิตรตอสภาพแวดลอม Beth Ahner ศาสตราจารยจากสาขา
วิ ศ วกรรมชี ว วิ ท ยาและสิ่ ง แวดลอม ผู เป นหั ว หน าคณะนั กวิจัยกล า ววา “ในทางทฤษฎี สาหร ายเปนพืช น้ํ า ที่ มี
ความสามารถในการสรางมวลชีวภาพในลักษณะของเหลวที่มีพลังงานสูงไดมากกวาพืชบก สาหรายมีศักยภาพ
สูงในการผลิ ต พลั งงานชีว ภาพ แต ค งตองพยายามแกไขป ญ หาต างๆ ที่ทาทายอยูอีกมาก กอนที่ จ ะสามารถ
นําไปผลิตในปริมาณมาก
โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยคอรแนลผานทาง Cornall Center for a Sustainable Future’s
Academic Venture Fund ทุนนี้จะชวยใหนักวิจัยสามารถหาทางเลือกสําหรับพลังงานทดแทน Ahner กลาววา
“เรากําลังพยายามยนระยะเวลาการทดลองแบบดั้งเดิมและติดตามผลของพืชทั่วไป ซึ่งใชเวลารวม 100 ป มา
เปนระยะเวลาเพียง 2-3 ป ในการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการใชสาหรายเปนพืชพลังงาน”
อานเพิ่มเติมไดที่ http://www.pressoffice.cornell.edu/releases/release.cfm?r=51064

อินเดียเรงรัดการใชขา
 วทนแลง
Gurbachan B. Singh กรรมาธิการเกษตรของอินเดียและคณะไดไปเยือนสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) เมื่อ
วันที่ 25-26 ตุลาคมที่ผานมา พรอมกับไดลงนามในขอตกลงความรวมมือในการเรงรัดการเผยแพรและการใช
ขาวทนแลงในอินเดีย ซึ่งเปนขอตกลงระหวางโครงการความมั่นคงดานอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรของ
อินเดีย (NSFM) และ IRRI ในขอตกลงนี้ IRRI จะสนับสนุนดานเทคนิคและผูเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนากําลังคน
ของ NSFM และพัฒนาระบบการใหขอมูลขาวสารสําหรับเทคโนโลยีขาว
โครงการของ NSFM มีวัตถุประสงคหลากหลาย เชน การประสานงานเพื่อการเพิ่มปริมาณและการกระจายพันธุ
ขาวทนแลงในเขตแหงแลง การปรับปรุงนโยบายเพื่อการเพิ่มและเรงรัดการกระจายเมล็ดพันธุขาวทนแลง การ
บริ ก ารจัด การเพื่ อการกระจายเมล็ด พั นธุ ขา ว 5000 ตัน/ป สํ า หรับ ชาวนา 1 ลานครัวเรื อน การสาธิ ต และการ
สงเสริม การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพ และการฝกอบรมดานการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
แกนักสงเสริมและเกษตรกร ตลอดจนความเชื่อมโยงกับรัฐบาลทองถิ่น และโครงการอื่นๆ ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณของอินเดีย
อานเพิ่มเติมไดที่
http://irri.org/news-events/irri-news/irri-and-india-to-fast-track-the-adoption-of-stress-tolerantrice-varieties.

ขาวบีทใี หผลผลิตสูงในภาวะที่มีแมลงศัตรูระบาด
ความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมชวยสงเสริมการพัฒนาขาวเทคโนชีวภาพในจีน ปจจุบันมีขาวเทคโน
ชีวภาพหลายสายพันธุรอการทดสอบเพื่อผลิตในเชิงการคา ในการประเมินประสิทธิภาพของขาวเทคโนชีวภาพสาย
พันธุเหลานี้ Hui Xia นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟูดานและคณะ ไดสังเกตพบลักษณะที่สําคัญของสายพันธุขาวบีที
ที่ตา นทานแมลง 2 สายพั นธุ ซึ่งไดรั บอนุ ญาตจากคณะกรรมการด า นความปลอดภั ยทางชี วภาพเพื่ อผลิตในเชิ ง
การคา โดยการนํามาเปรียบเทียบกับสายพันธุธรรมดาภายใตสภาพที่มีปริมาณของแมลงศัตรูระบาดแตกตางกัน
ผลการทดลองแสดงให เห็ นว า ข า วบี ทีส ามารถเติ บ โตไดดี กว า สายพันธุ ธ รรมดา เมื่อวั ดจากจํ านวนช อดอก และ
จํานวนเมล็ดที่สมบูรณตอตน ภายใตสภาพการปลูกที่ไมไดมีการใชยาฆาแมลง ยิ่งกวานั้น ขาวบีทียังใหผลผลิตที่สูง
กวาเดิมหากมีการใชยาฆาแมลงที่ไมไดเปนแมลงเปาหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ไมไดใชยาฆาแมลงใดๆ
จะเห็นไดวา ขาวบีทีสามารถใหผลผลิตที่สูงแมจะปลูกในสภาพที่มีแมลงศัตรูระบาด แตผลผลิตจะดีขึ้นกวาเดิมอีก
หากมีการใชยาฆาแมลงที่เหมาะสมเพื่อปองกันแมลงศัตรูอื่นๆ
อานเรื่องเต็มไดที่ http://www.springerlink.com/content/r711331278258263/

งานวิจย
ั การปลดปลอยของเสียจากฟารมในสหราชอาณาจักร เพื่อลดผลกระทบจากสภาพโลกรอน
“หน ว ยงานด า นสิ่ งแวดล อ ม อาหารและสั งคมชนบท (Defra) และหน วยงานที่ เกี่ ย วขอ งในสหราชอาณาจั กร ได
รวมกันใหทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อความเขาใจที่ดีขึ้นวา การเกษตรเกี่ยวของกับสภาพโลกรอนอยางไร” ทั้งนี้เปน
คํากลาวของ Jim Paice รัฐมนตรีเกษตรของสหราชอาณาจักร ในงาน Crop World 2010 ในกรุงลอนดอน
ภาคเกษตรของสหราชอาณาจักรปลดปลอยประมาณ 8% ของกาซเรือนกระจก (greenhouse gas-GHG) ใน
สหราชอาณาจักร
Defra จะบริ หารจัด การงานวิจัย ของหน วยงานวิจัย 16 องค กรในอั งกฤษ เวลส สกอตแลนด และไอรแลนดเหนื อ
งานวิจัยจะพุงเปาไปสูแนวทางจําเพาะที่ทําใหแตละกรรมวิธีการผลิตปลดปลอย GHG ออกมา ผลการศึกษาจะเปน
หลักฐานที่ชัดเจน อันจะนําไปสูขั้นตอนการลดการปลดปลอยสารดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ
Jim Paice กลาวเพิ่มเติมวา “เกษตรกรไดเริ่มกระบวนการลดผลกระทบตอสภาพโลกรอน การลงทุนรวมอีก 12.6
ลานปอนดเพื่อการวิจัยและพัฒนาระดับโลก จะชวยใหเกิดความเขาใจวาวิธีการใดจะมีผลสูงสุดตอการลดสภาพโลก
รอน”
อานเรื่องเต็มไดที่
http://wwwfarmersguardian.com/home/arable/crop-world/cropworld-2010-paice-unveils%C2%A313m-farm-emissions-project/35398.article
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