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CropBiotech update และ biofuels supplement เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มูล ความรูแ้ละขา่วสาร
ที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและพลงังานชีวภาพจากท ัว่โลกที่ต ีพ ิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษมาลงในเว็บไซดh์ttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็นประจ า
ทุกสปัดาห ์เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลทีท่นัสมยัศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ ไดค้ดัเลอืกขอ้มูลขา่วสาร ดงักลา่วมาแปลและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยโดยทา่นสามารถ
ตดิตามขอ้มูลขา่วสารดงักลา่วไดท้ีเ่ว็บไซด ์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ประจ าทกุ 2 สปัดาห ์โดยฉบบัปฐมฤกษเ์ร ิม่ตน้จากขา่วของเดอืนมนีาคม พ.ศ.2551  

ขา่วสารเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื  

ขา่วสารท ัว่โลก 

เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื 

ขา่วสารท ัว่โลก 

น ้ำมันจำกพชืจเีอ็มเป็นประโยชนต์อ่ร่ำงกำย 

บรษัิทเมล็ดพันธุอ์โีวยนีและรำซพัิฒนำสำยพันธุข์ำ้ว 

เทคโนโลยชีวีภำพมศีกัยภำพในกำรประสบควำมส ำเร็จในเคนยำเชน่เดยีวกบัเทคโนโลยโีทรศพัทม์อืถอื 

ละหุง่ พชืไบโอดเีซลชนดิใหม ่

ดร.แดเนยีล ฮลิเลล นักวทิยำศำสตรอ์สิรำเอลไดรั้บรำงวลัอำหำรโลก ปี2012 

เมกซโิกอนุญำตใหผ้ลติถั่วเหลอืงจเีอ็มในเชงิกำรคำ้ 

พชืเทคโนชวีภำพชว่ยลดกำรใชส้ำรเคมขีองเกษตรกร 

หนอนใยผักดดัแปลงพันธกุรรมชว่ยลดประชำกรศตัรูพชื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น า้มนัจากพชืจเีอ็มเป็นประโยชนต์อ่รา่งกาย 

 นักวทิยำศำสตร์จำกสถำบันวจิัยรอทเฮมสเตท ก ำลังศกึษำยีนจำกสิง่มีชวีติทำงทะเลทีม่ีน ้ำมันโอเมกำ้3 มำ
ประยุกตใ์ชใ้นพืช  โอเมกำ้3 เป็นกรดไขมันทีม่ีควำมส ำคัญในอำหำรเพรำะป้องกันกำรเกดิโรคหัวใจและให ้
สำรอำหำรส ำหรับแม่ระยะใหน้มบตุร  มอรสิ โมลอนนีย ์ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันวจิัยรอทเฮมสเตท  อธบิำยระหวำ่ง
กำรพูดคุยทีง่ำนธัญพืช 2012 เมื่อวันที ่12-13 มถิุนำยน 2012 ณ บูธบี ้กรำฟโฟ ลนิคอลน์แชร์ ในประเทศ
องักฤษ  เขำเนน้วำ่ เมือ่น ำยนีจำกสิง่มชีวีติทำงทะเลมำใชใ้นกำรพัฒนำเมล็ดพชืน ้ำมันจะท ำใหก้ำรใชก้รดไขมัน
โอเมกำ้3 ในอำหำรเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภำพขณะเดยีวกันยังชว่ยลดควำมตอ้งกำรใชโ้อเมกำ้3 จำกปลำซึง่มี
ปรมิำณลดลงดว้ย 
  
“ขอ้เสนอแนะของเรำทีจ่ะชว่ยแกปั้ญหำอย่ำงย่ังยนืคอืกำรศกึษำเมตตำโบลซิึม่ของโอเมกำ้3 ในสิง่มชีวีติตำม
ธรรมชำต ิโดยเฉพำะสำหร่ำยขนำดเล็กและสิง่มชีวีติเซลลเ์ดยีวทีส่ำมำรถสงัเครำะหแ์สงได ้ยนีเหลำ่นี้มกีำรถูก
โคลนและทดสอบในพชืหลำยชนดิ พวกเรำสำมำรถใชร้ะบบของสำหร่ำยในกำรผลติโอเมกำ้3 กับพชืน ้ำมัน เรำ
จะสำมำรถปลกูพชืน ้ำมันทีม่โีอเมกำ้3 เหมอืนเชน่ทีเ่รำปลกูพชืน ้ำมันปกต ิน ้ำมันทีผ่ลติไดจ้ำกพชืน ้ำมันเทคโน-
ชวีภำพ สำมำรถน ำมำบรรจุเป็นแคปซูลเพื่อเป็นอำหำรเสรมิกับแม่ระยะใหน้มบุตรเพื่อชว่ยพัฒนำกำรของเด็ก 
หรอืเป็นสว่นผสมของโยเกริต์หรอืเครือ่งดืม่บรรจกุระป๋อง ซึง่อำจเป็นทีช่ ืน่ชอบของเด็ก  
 
อำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิ : http://www.fwi.co.uk/Articles/15/06/2012/133442/39GM-oilseed-rape-could-
cut-healthcare-bill39.htm. 
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บรษิทัเมล็ดพนัธุอ์โีวยนีและราซพิฒันาสายพนัธุข์า้ว 

 

 

บรษัิทอโีวยนีของอสิรำเอลลงนำมท ำขอ้ตกลงกับบรษัิทเมล็ดพันธุร์ำซขิองอนิเดยี เพื่อพัฒนำขำ้วใหม้ผีลผลติ
เพิม่มำกขึน้และทนทำนต่อสภำพแหง้แลง้ ตำมขอ้ตกลงของควำมร่วมมอืกำรคน้พบยนีโดยบริษัทเมล็ดพันธุ ์    
อโีวยนีนี้จะสง่ตอ่ใหเ้ขำ้สูบ่รษัิทเมล็ดพันธุร์ำซนิ ำไปใชพั้ฒนำพันธุแ์ละประเมนิผลกำรทดลองภำคสนำมในกำร
พัฒนำปรับปรุงพันธุข์ำ้วลูกผสม  ขอ้ตกลงนี้ยังชว่ยใหบ้รษัิทเมล็ดพันธุร์ำซมิสีทิธิใ์นกำรคำ้ขำ้วลูกผสมทีม่ยีนี
เหลำ่นีไ้ดใ้นประเทศอนิเดยีและประเทศอืน่ๆในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
  
ดร.รำมำซำม ิกรรมกำรผูจั้ดกำรของบรษัิทเมล็ดพันธุร์ำซ ิกลำ่ววำ่ “เรำมคีวำมยนิดทีีจ่ะร่วมมอืกับอโีวยนี ในกำร
ใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆและสรำ้งควำมเป็นเลศิในดำ้นกำรวจัิยและพัฒนำพันธุข์ำ้วลกูผสมเนื่องจำกรำซเิป็นผูน้ ำใน
กำรผลติพันธุข์ำ้วลกูผสมในอนิเดยี  กำรท ำงำนร่วมกันจงึตอบสนองเป้ำหมำยในกำรเพิม่คุณภำพของพันธุพ์ืช
ส ำหรับภำคกำรเกษตรและอตุสำหกรรมโดยเริม่จำกอนิเดยี” 
  
อ่ำนข่ำวประชำสัมพันธ์ไดท้ี่เวปไซต์ของเอโวยีน : http://www.evogene.com/News-Events/Press-
Releases/2012/Rasi-Seeds-and-Evogene-to-Collaborate-on-Improving-Key-Traits-in-Rice. 
  
เทคโนโลยชีวีภาพมศีกัยภาพในการประสบความส าเร็จในเคนยาเชน่เดยีวกบัเทคโนโลยโีทรศพัทม์อืถอื 

 ศำสตรำจำรย ์Calestous Juma หนึง่ในนักวทิยำศำสตรท์ีม่บีทบำทส ำคัญมำกทีส่ดุคนหนึง่ของเคนยำเรยีกรอ้ง
ใหเ้ยำวชนชำวเคนยำสนับสนุนใหเ้ทคโนโลยีชวีภำพเป็นสิง่ส ำคัญกับเศรษฐกจิเช่นเดียวกับเทคโนโลยี
โทรศพัทม์อืถอืทีท่ ำเงนิในระบบกำรเงนิและธนำคำร ศำสตรำจำรย ์Juma กลำ่วทีม่หำวทิยำลัย Jomo Kenyatta 
University for Agriculture and Technology (JKUAT) ซึง่ท่ำนไดรั้บปรญิญำเอกกติตมิศักดิเ์มือ่วันที ่        
22 มถินุำยน 2012 ทีผ่่ำนมำทำ่นย ้ำถงึควำมส ำคัญของเทคโนโลยชีวีภำพเกษตรในเคนยำวำ่เป็นหนึง่ในวธิกีำร
แกปั้ญหำที่ทำ้ทำยของประเทศเช่น กำรเพิ่มขึ้นของประชำกร กำรเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ และกำร
เปลีย่นแปลงของสภำพภมูอิำกำศ 
  
ศำสตรำจำรย์ Juma กล่ำวว่ำ “เทคโนโลยีชีวภำพถูกลดคุณค่ำดว้ยขอ้มูลที่ผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้เช่น 
เทคโนโลยมีปีระโยชนเ์ฉพำะคนรวย ท ำลำยสภำพแวดลอ้ม และท ำลำยควำมมั่นคงดำ้นอำหำร แตใ่นควำมเป็น
จริงแลว้ มีกำรประเมนิว่ำ กำรใชเ้ทคโนโลยีชวีภำพเกษตรในชว่งปี 1996-2010 ชว่ยลดกำรปลดปล่อยก๊ำซ
คำรบ์อนไดออกไซดไ์ดม้ำกกวำ่ 19.4 พันลำ้นกโิลกรัม ลดกำรฉีดพ่นสำรก ำจัดแมลงมำกกวำ่ 438 ลำ้นกโิลกรัม 
จงึมปีระโยชนต์อ่สขุภำพของเกษตรกร โดยลดอนัตรำยทีเ่กดิจำกกำรใชส้ำรเคม”ี 
  
จำกตวัอยำ่งกำรศกึษำของสหรัฐและจนีเกีย่วกบัผลกระทบของเทคโนโลยชีวีภำพตอ่สิง่แวดลอ้ม  ศำสตรำจำรย ์
Juma กลำ่ววำ่ เทคโนโลยชีวีภำพมปีระโยชน์ทำงออ้มแกเ่กษตรกรโดยไม่ตัง้ใจ โดยเกษตรกรพบวำ่เมือ่แปลง
ขำ้งเคียงปลูกพืชเทคโนชีวภำพตำ้นทำนศัตรูพืชแปลงของพวกเขำจะมีแมลงศัตรูพืชเขำ้ท ำลำยลดลง 
กำรศกึษำขัน้ตน้เหล่ำนี้แสดงถึงผลทำงดำ้นบวกในบริเวณกวำ้งของพืชเทคโนยีชวีภำพ วสิัยทัศน์เกีย่วกับ
เทคโนโลยีชวีภำพในเคนย่ำจะรวมถงึตอบสนองควำมตอ้งกำรของเกษตรกรทีย่ำกจน โดยพัฒนำผลติภัณฑ์
รำคำถกูเชน่ ชดุวนิจิฉัยโรคพชื 
 
ขำ่วเพิม่เตมิเกีย่วกบัเทคโนโลยชีวีภำพในอำฟรกิำ สง่อเีมลลถ์งึคณุ  J. Odhong ศนูยข์อ้มูลเทคโนโลยชีวีภำพ
ตะวนัออกและกลำงไดท้ี ่: j.odhong@isaaa.org 

ละหุง่ พชืไบโอดเีซลชนดิใหม ่

 

 
สง่เสรมิสบูด่ ำและไบโอดเีซล (CJP) สง่เสรมิกำรใชล้ะหุง่ส ำหรับเป็นวตัถดุบิและไบโอดเีซล ละหุง่เป็นพชืน ้ำมัน
ทีเ่จรญิไดใ้นพืน้ทีแ่หง้แลง้และกึง่แหง้แลง้ ใหเ้มล็ดทีม่นี ้ำมันประมำณ 50 % น ้ำมันเป็นทีต่อ้งกำรของตลำด
ส ำหรับผูผ้ลติไบโอดเีซลและสำมำรถน ำไปใชใ้นภำคอตุสำหกรรมเคมชีวีภำพอยำ่งกวำ้งขวำง 
  
CJP ศกึษำวจัิยของแนวทำงกำรพัฒนำละหุง่โดยใชว้ธิกีำรปรับปรุงพันธุแ์บบดัง้เดมิผสมผสำนกบัเทคนคิทำง
เทคโนโลยชีวีภำพ กำรใชส้องวธินีีร้่วมกนัจะชว่ยใหก้ำรพัฒนำน ้ำมันละหุง่บรรลวุตัถปุระสงคส์ ำหรับใชผ้ลติ
เชือ้เพลงิชวีภำพ 
  
อำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่: http://www.eco-business.com/press-releases/castor-bean-moving-forward-on-
new-biodiesel-crop-opportunity/ 
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ดร.แดเนยีล ฮลิเลล นกัวทิยาศาสตรอ์สิราเอลไดร้บัรางวลัอาหารโลก ปี 2012 

 

 

 

ดร.แดเนียล ฮลิเลล นักวทิยำศำสตร์จำกอสิรำเอล เป็นผูไ้ดรั้บรำงวัลอำหำรโลกปี 2012 โดย พณฯ เคนเนธ 
เอ็ม ควนิน ์ประธำนมลูนธิอิำหำรโลก เป็นผูป้ระกำศรำงวัลจำกผลงำนที ่ดร.ฮลิเลลเป็นผูร้เิริม่ ไดส้รำ้งนวัตกรรม
ในกำรน ำน ้ำมำใชป้ลกูพชืในพืน้ทีแ่หง้แลง้ดว้ยระบบเทคโนโลยชีลประทำนระดบัย่อย   
  
ดร.แดเนียล ฮลิเลล กล่ำวถงึปัญหำทีส่ ำคัญของกำรเกษตรและกำรขำดแคลนน ้ำในทีส่งูของทะเลทรำยเนวฟี 
โดยเขำไดร้เิริม่กำรใหน้ ้ำดว้ยวธิใีหม่ คอื ใหน้ ้ำตรงบรเิวณรำกในปรมิำณนอ้ยและต่อเนื่องแทนวธิเีดมิทีใ่หน้ ้ำ
ปรมิำณมำกแตร่ะยะเวลำสัน้  เทคโนโลยกีำรใหน้ ้ำในระบบน ้ำหยดนี้ชว่ยลดปรมิำณน ้ำในกำรปลกูพชื สง่ผลให ้
พชืมสีขุภำพดแีละมผีลผลติสงูเพือ่น ำมำใชเ้ป็นอำหำรของประชำกรทีม่เีพิม่มำกขึน้  แนวคดินี้ไดรั้บกำรสง่เสรมิ
โดยองคก์ำรอำหำรและเกษตรแหง่สหประชำชำตอิำหำรและไดถ้กูเผยแพร่ไปทั่วโลก ขณะนี้เทคโนโลยดีังกลำ่ว
ไดถ้กูน ำมำใชป้ลกูพชืกวำ่ 37 ลำ้นไร่ทัว่โลก 
  
พธิีมอบรำงวัลอำหำรโลกครัง้ที ่26 จะจัดขึน้ในวันที ่18 ตุลำคม 2012  ณ ศำลว่ำกำรรัฐไอโอวำร่วมกับกำร
ประชมุ Borlaug Dialogue international symposium เมอืงดมีอยส ์รัฐไอโอวำ ภำยใต ้เรือ่ง Partnership and 
Priorities: Transforming the Global Food Security Agenda 
  
 อำ่นขำ่วเพิม่เตมิไดท้ี ่ : 
http://www.worldfoodprize.org/index.cfm?nodeID=24667&audienceID=1&action=display&newsID
=18914 
 

เมกซโิกอนุญาตใหผ้ลติถ ัว่เหลอืงจเีอ็มในเชงิการคา้ 

 

 

 

 

ถั่วเหลอืงดัดแปลงพันธุกรรมตำ้นทำนไกลโฟเสท NON04032-6 ไดรั้บอนุมัตสิ ำหรับใชเ้ชงิกำรคำ้ในเม็กซโิก
ล่ำสุดเมื่อวันที ่6 มถิุนำยน 2012 ว่ำถั่วเหลอืงจีเอ็มไดรั้บอนุมัตใิหป้ลูกในพื้นทีป่ระมำณ 1,500,000 ไร่ในรัฐ 
Campeche, Quintana Roo, Yucatan, San Luis Potosi, Tamaulipas, Veracruz และChiapas 
  
เม็กซโิกปลกูถั่วเหลอืงประมำณปีละ1ลำ้นไร่คดิเป็นรอ้ยละ 5 ของควำมตอ้งกำรภำยในประเทศทัง้หมด สว่นใหญ่
อปุทำนถั่วเหลอืงทีม่นัีน้จะน ำเขำ้จำกอเมรกิำ ผลผลติในประเทศคำดวำ่จะเพิม่ขึน้เป็นอย่ำงมำกจำกกำรใชเ้มล็ด  
ถั่วเหลอืงจเีอ็มและจะน ำไปสูก่ำรขยำยตวัของกำรปลกูถั่วเหลอืงในเม็กซโิก  รัฐบำลเม็กซโิกภำยใตก้รอบกฎหมำย
(NOM-FIT0056) อนุมัตใิหม้กีำรทดสอบน ำร่องถั่วเหลอืงจเีอ็มเมือ่ปี 2010 
  
รำยงำนยังระบอุกีวำ่ เมือ่วนัที ่25 มนีำคม 2012 รัฐบำลเม็กซโิกอนุมัต ิทดสอบขำ้วโพดดัดแปลงพันธุวศิวกรรมใน
4 แปลงทดลอง  เพิม่เตมิจำกกำรทดสอบน ำร่องขำ้วโพดดัดแปลงพันธุกรรม ซึง่มกีำรอนุมัตเิมือ่วันที ่6 มกรำคม 
2012 
 
ดำวนโ์หลดขำ่วเพิม่เตมิไดท้ี ่: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Genetically-
Enhanced%20Soybeans%20Approved%20for%20Commercial%20Use_Mexico_Mexico_6-8-2012.pdf 
 
 
พชืเทคโนชวีภาพชว่ยลดการใชส้ารเคมขีองเกษตรกร 

 

 

 

 

 

ศำสตรำจำรยร์ชิำจ รัช และเดวติ ไทรบ์ จำกมหำวทิยำลัยเมลเบริน์ ออสเตรเลยี ชีแ้จงประโยชน์กำรท ำเกษตร
สมัยใหมใ่นวำรสำร The Conversation วำ่ เกษตรสมัยใหม่ชว่ยลดกำรปลอ่ยก๊ำซคำรบ์อน ป้องกันกำรพังทลำย
ของดนิและลดควำมเสยีหำยจำกสิง่แวดลอ้ม จำกกำรใชส้ำรเคมกี ำจัดวชัพชืและสำรเคมกี ำจัดศัตรูพชื  บทควำม
นี้พูดถงึกำรบริหำรจัดกำรแมลงศัตรูพืชในรูปแบบใหม่โดยกำรปลูกพันธุ์ใหม่ทีต่ำ้นทำนแมลง  พืชพันธุใ์หม่นี้
รวมถงึฝ้ำยในออสเตรเลยีตำ้นทำนทีน่ิยมใชใ้นประเทศและป้องกันแมลงในขำ้วโพดตำ้นทำนแมลง ซึง่เป็นที่
นยิมปลกูกนัอยำ่งแพร่หลำยไปทัว่โลก  กำรพัฒนำครัง้นี้ท ำใหเ้กษตรกรและครอบครัวปลอดภัยจำกพษิทีฉ่ีดพ่น
สำรเคมีสังเครำะห์ ประโยชน์ดำ้นอื่นๆ คือ ก ำจัดสำรเคมีไม่ใหไ้หลลงสู่แม่น ้ำ ประเทศออสเตรเลยีประสบ
ควำมส ำเร็จเมือ่เกษตรกรเปลีย่นมำปลกูฝ้ำยดดัแปลงเทคโนชวีภำพเมือ่ 15 ปีทีแ่ลว้ 
  
ในออสเตรเลยี ฝ้ำยเทคโนชวีภำพชว่ยลดกำรฉดีพ่นสำรเคมไีดถ้งึรอ้ยละ 80 โดยคำดวำ่ระหวำ่งปี ค.ศ. 1996  
ถงึปี ค.ศ. 2010 พชืเทคโนชวีภำพทัว่โลกสำมำรถลดกำรฉดีพ่นสำรเคมไีดม้ำกถงึ 438 ลำ้นกโิลกรัม 
 
อำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่: http://theconversation.edu.au/genetically-modified-crops-shrink-farmings-
pesticide-footprint-3004 
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หนอนใยผกัดดัแปลงพนัธุกรรมชว่ยลดประชากรศตัรูพชื 

 

 

 

 

นักวจัิยจำกบริษัทออกซิเทค (Oxitec) ในอังกฤษ ประสบควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำหนอนใยผักดัดแปลง
พันธุกรรม (GE) ซึง่เป็นทีรู่จั้กในฐำนะแมลงทีส่รำ้งควำมเสยีหำยแกพ่ชืผักมำกทีส่ดุชนดิหนึง่ในโลก เป้ำหมำย
ของนักวจัิยคอื ป้องกันไม่ใหแ้มลงแพร่กระจำยโรคและสรำ้งควำมเสยีหำยใหก้ับพชื  โดยกำรสรำ้งแมลงตัวผูท้ี่
เป็นหมัน เมือ่ไปผสมพันธุก์บัตัวเมยีสำยพันธุเ์ดยีวกนั จะท ำใหป้ระชำกรของหนอนใยผักลดลง 
  
“ เทคโนโลยจีเีอ็มในกำรเกษตรแบบปกตเิกีย่วขอ้งกับกำรเปลีย่นแปลงพันธุกรรมของพชือำหำรเพือ่ใหพ้ชืนัน้ๆ   
มคีวำมไดเ้ปรยีบในแงข่องกำรป้องกนัตนเองจำกแมลงศตัรูพชื ” ดร.นีล มอรร์สินั หัวหนำ้นักวจัิยโครงกำรหนอน
ใยผักในออกซเิทคใหค้วำมเห็นว่ำ “ ทีอ่อกซเิทคเรำไดเ้ลอืกใชป้ระโยชน์จำกพันธุกรรมเพื่อใหไ้ดผ้ลทีเ่รำ
ตอ้งกำรโดยไม่ตอ้งท ำกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงถำวรในสำยพันธุ์พืช และยีนดังกล่ำวไม่คงอยู่อย่ำงถำวร           
ในสภำพแวดลอ้ม” ดังนัน้แทนทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยพัีนธุกรรมเพื่อผลติพืชใหต้ำ้นทำนแมลง เรำน ำเทคโนโลยี
ดังกล่ำวมำท ำใหแ้มลงเสยีเปรียบในดำ้นแข่งขัน เช่น ไม่สำมำรถเพิ่มจ ำนวนประชำกรไดด้ ีซึง่จะท ำใหก้ำร
ควบคมุแมลงมคีวำมปลอดภัยและยั่งยนื 
  
งำนวจัิยนี้ยังอยู่ในระยะเริม่ตน้ นักวจัิยกล่ำววำ่ จะตอ้งท ำกำรประเมนิผลกำรศกึษำตอ่ไปซึง่พอสมควรกอ่นทีจ่ะ
ปลอ่ยแมลงดดัแปลงพันธกุรรมนีอ้อกไปสูส่ภำพแวดลอ้ม 
 
อำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่: http://www.agprofessional.com/news/Use-of-GM-to-produce-sterile-male-
insects-158446455.html?ref=455. 
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