ธันวาคม 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 เพื่อ เผยแพร ขอ มูลที่ ทันสมัยศู นยขอมูลเทคโนโลยีชีว ภาพและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ไดคัดเลือกขอมูลขาวสาร ดังกลาวมาแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยโดยทานสามารถ
ติดตามขอมูลขาวสารดังกลาวไดที่เว็บไซด http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เปน
ประจําทุก 2 สัปดาห โดยฉบับปฐมฤกษเริ่มตนจากขาวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551

ขาวสารเทคโนโลยีชีวภาพดานพืช
ขาวสารทัว
่ โลก
นักวิทยาศาสตรของ Purdue ไดพัฒนาอนุภาคนาโนที่มค
ี ณ
ุ สมบัตใิ นการตอตานจุลินทรีย Listeria
เปลีย
่ นแปลงการเกษตรในรูปแบบ “Climate-Smart”
Texas A&M พัฒนา ฝาย ขาวโพด และขาวสาลีพันธุใหม
พืชเทคโนชีวภาพเปนสวนสําคัญของแผนปฏิวัติเขียว ของประธานาธิบดีโอบามา
ขาวสาลีพันธุใหมทใี่ หผลผลิตสูงของจีน

เทคโนโลยีชว
ี ภาพดานพืช
ขาวสารทั่วโลก
นักวิทยาศาสตรของ Purdue ไดพัฒนาอนุภาคนาโนที่มีคณ
ุ สมบัตใิ นการตอตานจุลินทรีย Listeria
ทีมนักวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัย Purdue ไดพัฒนาอนุภาคระดับนาโนที่มีความสําคัญตอการยืดอายุของอาหาร
เพื่อเก็บไดนานมากขึ้น ซึ่งอาหารเหลานี้เกิดการเนาเสียจากเชื้อ Listeria monocytogenes อนุภาคระดับนาโน
ดังกลาว ไดจากการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวของ Phytoglycogen ที่เปนสารพวกคารโบไฮเดรตที่พบไดในขาวโพดหวาน
รูปแบบโดยทั่วไปของอนุภาคนาโนมีความสามารถในการยึดจับและปลดปลอยสารนิซิน (nisin) ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้ง
จุลินทรียโดยทั่วไปในอาหาร รวมทั้ง Listeria ซึ่งพบไดในเนื้อสัตว นมและผลิตภัณฑ และพืชผัก Listeria อาจเปน
อันตรายตอผูหญิงที่ตั้งครรภ ทารก ผูใหญ และบุคคลทั่วไปที่มีระบบภูมิคุมกันออนแอ
Arun Bhunia ศาสตราจารยดานวิทยาศาสตรอาหาร กลาววา “ประชาชนทั่วไปมีการใชสารนิซินมาหลายปแลวและมัก
พบปญหาวาสารดังกลาวมีการเสื่อมสภาพอยางรวดเร็วในระบบการผลิตอาหาร การพัฒนาอนุภาคนาโนนี้เปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อจุลินทรียของนิซิน รวมทั้งการใชประโยชนของนิซินใหกวางขวางยิ่งขึ้น”
อานเพิ่มเติมไดที่ http://www.purdue.edu/newsroom/research/2010/101207YaoNisin.html

เปลีย
่ นแปลงการเกษตรในรูปแบบ “Climate-Smart”
Jacques Piouf ผูอํานวยการใหญองคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) กลาวในที่ประชุมวิชาการ
ของสหประชาชาติ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เมือง Cancun ของ Mexico วา การลงทุนเพื่อการ
พัฒนาประเทศและการเกษตรของโลกเปนสิ่งที่สําคัญ เพื่อปกปองการผลิตอาหารของโลก ลดผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดย Piouf ไดอธิบายวา การเกษตรมีความจําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบในลักษณะ “Climate-Smart” เพื่อกําจัดความอดอยากของประชากรโลก
Jacques Piouf กลาววา Climate-Smart เปนระบบเกษตรกรรมที่มีการเพิ่มผลผลิตอยางยั่งยืนและลดการทําลาย
สภาพแวดลอม ในขณะเดียวกันก็ชวยลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศ เพราะเราไมสามารถละเลย
ความจริงวาการเกษตรเองก็มีสวนปลดปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณมาก
อานเรื่องเต็มไดที่ http://www.fao.org/news/story/en/item/48601/icode/

Texas A&M พัฒนา ฝาย ขาวโพด และขาวสาลีพันธุใ หม
โครงการเกษตรเพื่อชีวิต ของมหาวิทยาลัย Texas A&M
ไดพัฒนา ฝาย ขาวโพด และขาวสาลี สายพันธุใหม
หลังจากคณะกรรมการปลดปลอยพืชและผูอํานวยการโครงการใหความเห็นชอบ
Jim Starr ผูเชี่ยวชาญดานไสเดือนฝอยไดปรับปรุงพันธุฝาย 2 สายพันธุ คือ TAM RNR 9 และ TAM RNR 12
ตานทานตอไสเดือนฝอยรากปมและไสเดือนฝอยรากแผล สวนสายพันธุ TAM 04WB-33s ใหเสนใยฝายที่ยาว
แข็งแรง และเรียบ Kerry Mayfield และผูรวมวิจัยดานขาวโพด ไดพัฒนาขาวโพด 3 สายพันธุที่ตานทานตอสารพิษ
Aflatoxin Jackie Rudd นักปรับปรุงพันธุขาวสาลี ไดพัฒนาขาวสาลีที่ระยะเก็บเกี่ยวนานปานกลาง ใหผลผลิตสูง
ในชวงฤดูหนาว สามารถทําแปงขนมปงไดดี และตานทานตอโรคราสนิม
อานเพิ่มเติมไดท่ี http://soilcrop.tamu.edu/research/breeding/bulletin/Plant%20Breeding%20Bulletin%
20DECEMBER%2 02010%20releases.pdf

พืชเทคโนชีวภาพเปนสวนสําคัญของแผนปฏิวัตเิ ขียว ของประธานาธิบดีโอบามา
ประธานาธิบดีโอบามาไดประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายนวาสหรัฐอเมริกาและอินเดียจะรวมมือกันเพื่อทํา “ปฏิวัติเขียว”
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของโลก Gale A. Buchanan อดีตหัวหนานักวิทยาศาสตรของกรมวิชาการเกษตร
สหรัฐอเมริกาและรองเลขาธิการงานวิจัยศึกษา และเศรษฐศาสตร ไดกลาวไวในการอภิปรายวา “ตองใชคุณคาของ
พืชเทคโนชีวภาพใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่”
“โลกเริ่มยอมรับพืชเทคโนชีวภาพ เพราะมิฉะนั้นแลว จะเปนการละเลยตอการคนพบที่สําคัญทางวิทยาศาสตรใน
ศตวรรษที่ 21 นี้” เปนคํากลาวของ Buchanan ในการเปนวิทยากรในการประชุมของ Sigma Xi's เรื่อง “ความ
ปลอดภัยและความมั่นคงดานอาหาร : วิทยาศาสตรและนโยบาย
อานเพิ่มเติมไดท่ี http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=farming-the-future-gm-crops

ขาวสาลีพันธุใ หมทใี่ หผลผลิตสูงของจีน
สถาบันการศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร Shandong ของประเทศจีนไดพัฒนาขาวสาลีสายพันธุใหม “Jimai 22” ที่
ใหผลผลิตสูง โดย Liu Jianjun ผูเชี่ยวชาญดานการปรับปรุงพันธุขาวสาลีไดกลาววาขาวสาลี Jimai 22 ใหผลผลิต
เฉลี่ย 600 กิโลกรัมตอพื้นที่ 667 ตารางเมตร ซึ่งใหผลผลิตสูงกวา 3 เทาของผลผลิตขาวสาลีเฉลี่ยของโลก
ขาวสาลีสายพันธุใหมนี้แสดงใหเห็นถึงความแข็งแรง ความตานทานโรค และความสามารถในการปรับตัวใหตา นทาน
ตอน้ําทวมขังและความรอน จะมีการเพาะปลูก 35.7 ลานมู (mu) ในฤดูใบไมรวงและฤดูหนาวของป 2010 ซึ่ง
นับเปน 10 เปอรเซ็นตของพื้นที่ปลูกขาวสาลีทั้งหมดของประเทศจีน
อานเพิ่มเติมไดที่ http://www.agromail.net/5186-china-succeeds-in-breeding-super-high-yield-wheat
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