เมษายน พ.ศ. 2554
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/เปนประจํา
ทุก สัป ดาห เพื่ อ เผยแพร ขอ มูลที่ ทันสมัยศูนยขอมูลเทคโนโลยีชีว ภาพและความปลอดภั ยทาง
ชีวภาพ ไดคัดเลือกขอมูลขาวสาร ดังกลาวมาแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยโดยทานสามารถ
ติดตามขอมูลขาวสารดังกลาวไดที่เว็บไซด http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เปน
ประจําทุก 2 สัปดาห โดยฉบับปฐมฤกษเริ่มตนจากขาวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551

ขาวสารเทคโนโลยีชีวภาพดานพืช
ขาวสารทัว
่ โลก
การตรวจหา Cry1Ab ในแปลงทดลองปลูกขาวโพดบีที
ขาวบารเลยเทคโนชีวภาพออกดอกเร็วขึ้น
รายงานประโยชนของพืชเทคโนชีวภาพตอสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมในบราซิล
การศึกษาชูการบท
ี เทคโนชีวภาพในยุโรป
ถั่วหัวชางหรือถั่วชิกพี (chickpea) เทคโนชีวภาพรายแรกอยูระหวางการพัฒนา

เทคโนโลยีชว
ี ภาพดานพืช
ขาวสารทั่วโลก
การตรวจหา Cry1Ab ในแปลงทดลองปลูกขาวโพดบีที

Cry1Ab เปนโปรตีนที่เปนพิษตอแมลง และสรางขึ้นในขาวโพดบีที (MON810) เพื่อปองกันการเขาทําลายของ
แมลงศัตรู Helga Gruber นักวิทยาศาสตรจากสถาบันวิจัยพืชศาสตรและปรับปรุงพันธุพืชเยอรมัน ไดรวมกับนักวิจัย
อื่นๆ ติดตามรูปแบบของ Cry1Ab ในดินตัวอยางที่เก็บจากแปลงปลูกขาวโพดบีทีตลอด 9 ฤดูปลูก โดยอาศัยวิธีการ
ตรวจสอบทางอิ ม มิ ว โนวิ ท ยาของเอนไซม ตามแนวทางที่ กํ า หนดไว โ ดยคณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รป (European
Commission Decision 2002/657/EC) ตรวจพบโปรตีน Cry1Ab เพียง 1 ใน 4 ของตัวอยางที่สุมตรวจ ความ
เขมขนของโปรตีนสูงกวาที่กําหนดไวที่ 2.0 ng Cry1Ab ตอกรัมของดิน ทั้งดินชั้นบนและดินชั้นลาง จากตัวอยาง 6
สัปดาหหลังฤดูปลูก อยางไรก็ดี ไมพบรองรอยของ Cry1Ab ในทุกตัวอยางที่เก็บของชวงการปลูกถัดไป ซึ่งสรุปได
วา ไมมีหลักฐานของการสะสม Cry1Ab ระยะยาวในการศึกษาครั้งนี้
อานบทคัดยอไดที่ http://www.springerlink.com/content/235x5n04h7321273/

ขาวบารเลยเ ทคโนชีวภาพออกดอกเร็วขึน
้
Salahl El-Din El-Assal และคณะจากมหาวิทยาลัยไคโร ไดพัฒนาพันธุขาวบารเลยที่ออกดอกเร็วกวากําหนด
เป น ยี น ที่ ไ ด ม าจาก
โดยมุ ง หวั ง จะให ป ลู ก ได ม ากครั้ ง กว า เดิ ม เพื่ อ การเพิ่ ม ผลผลิ ต ยี น ที่ ใ ช คื อ AtCRY2
Arabidopsis ซึ่งชวยใหออกดอกเร็วกวาเดิม ยีนนี้ถูกนํามาถายใหกับพันธุขาวบารเลย El-Dwaser และ El-Taif
ซึ่งเปนพันธุที่ปลูกเปนการคา โดยใชเครื่องยิงอนุภาค
ผลการถายยีนตรวจสอบจาก PCR, RT-PCR และ Western blot พบวาประสิทธิภาพของการถายยีนที่ไดในสาย
พันธุ El-Dwaser และ El-Taif คิดเปน 5.6% และ 3.4% ตามลําดับ ขาวบารเลยเทคโนชีวภาพที่ผลิตได ออก
ดอกเร็วกวาพันธุเดิมและไมไวตอแสง โดยออกดอกเร็วกวาพันธุเดิมถึง 25 วัน ภายใตสภาพวันสั้น
อานขาวเพิ่มเติมไดที่ http://www.landesbioscience.com/journals/gmcrops/El-AssalGMC2-1.pdf

รายงานประโยชนของพืชเทคโนชีวภาพตอสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมในบราซิล
Celeres Ambiental บริษัทที่ปรึกษาดานสภาพแวดลอมในบราซิล ไดรายงานผลการศึกษา “ประโยชนดา นสังคม
และสิ่งแวดลอมของพืชเทคโนชีวภาพในบราซิล :1996/97-2009/10” สรุปไดวา ระยะเวลา 10 ปจากนี้ไป การ
ใชพืชเทคโนชีวภาพ เชน ถั่วเหลือง ขาวโพด และฝาย มีศักยภาพสูงที่จะใหประโยชนแกเกษตรกรและสังคมของ
บราซิล ผลประโยชนจะชวยใหมีการเพิ่มผลผลิตไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลตอการลดพื้นที่ปลูกของประเทศ
สําหรับพืชเทคโนชีวภาพ 3 ชนิดดังกลาว บราซิลคาดวาเกษตรกรจะมีการผลิตในพื้นที่รวม 441.2 ลานเฮกตาร
ภายใน 10 ปขางหนา รายงานไดกลาวถึงความสําคัญที่ไมอาจมองขามของศักยภาพของพืชเทคโนชีวภาพในการ
แกปญหาดานการอนุรักษพื้นที่ธรรมชาติที่มีอยูไมใหถูกทําลายไปมากกวาเดิม
อานเพิ่มเติมไดที่
http://www.celeres.com.br/1/english/index.html

การศึกษาชูการบท
ี เทคโนชีวภาพในยุโรป
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission-EC) และศูนยวิจัยรวม (Joint Research Centre) ออกประกาศ
เกี่ยวกับการปลดปลอยชูการบีทดัดแปลงพันธุกรรมสูสภาพแวดลอม ในเขต West Zealand ของเดนมารค
ประกาศนี้เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และความจําเพาะเจาะจงตอสารกําจัดวัชพืชไกลโฟเซทสูตร
ตาง ๆ ตอชูการบีทเทคโนชีวภาพ
ชูการบีทเทคโนชีวภาพ H7-1 มีการแสดงออกของโปรตีน CP4EPSPS ทําใหเกิดความตานทานตอสารกําจัด
วัช พื ชไกลโฟเซท การศึ ก ษาในลั ก ษณะเดีย วกั น นี้ จะดํา เนิ น การในสาธารณรั ฐเชค เยอรมัน เดนมาร ค สเปน
สหราชอาณาจักร และโรมาเนีย
อานขาวเพิ่มเติมไดที่ http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/gmp_report.aspx?CurNot=B/DK/11/01

ถัว
่ หัวชางหรือถัว
่ ชิกพี (chickpea) เทคโนชีวภาพรายแรกอยูร
 ะหวางการพัฒนา
นักวิจัยของอินเดียจากสถาบันวิจัยนานาชาติเกี่ยวกับพืชเขตกึ่งแหงแลง (ICRISAT)
กําลังพัฒนาถั่วหัวชาง
(chickpea) โดยการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อใหตานทานตอหนอนผีเสื้อซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผลผลิตและ
คุณภาพลดลง Pauran Gaur นักวิจัยหลักของโครงการกลาววา งานวิจัยนี้หากประสบผลสําเร็จ จะเปนถั่วหัวชาง
เทคโนชีวภาพชนิดแรกที่มีการพัฒนาขึ้น ขณะนี้เรามีตนพืชแลว แตประสิทธิภาพยังไมสูงพอ เราจึงจําเปนตอง
วิจัยและพัฒนาตอไปเพื่อใหไดถั่วหัวชางบีทีตานทานตอแมลงตามที่ตองการ เธอกลาววากระบวนการดังกลาว
อาจตองใชเวลาประมาณ 5 ป
อานเพิ่มเติมไดที่ http://www.biovalley.com/content.cfm?nav=6&content=22&category=8
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