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 جهانی گندم، برنج ، ذرت و شكر درشش ماه گذشته قیمتروند تغییرات 

  2141از ماه اکتبر  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 4931یعنی فروردین  2145تا مارس ( 39مهر )

 

 

از ماه  ( percent broken milled white rice, Thailand nominal price quote 5) برنجمنحنی  تغییرات قیمت 

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 4931یعنی فروردین  2145تا مارس ( 39مهر )  2141اکتبر 

 

 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 245.39 Oct 2014 

5.41 % 258.66 Nov 2014 

4.24 % 269.64 Dec 2014 

-7.85 % 248.46 Jan 2015 

-4.55 % 237.15 Feb 2015 

-2.66 % 230.83 Mar 2015 

 ماه قیمت تغییرات

- 432.70 Oct 2014 

-3.17 % 419.00 Nov 2014 

-1.97 % 410.74 Dec 2014 

-0.26 % 409.68 Jan 2015 

-0.04 % 409.50 Feb 2015 

-2.14 % 400.73 Mar 2015 
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تا ( 39مهر ) 2141از ماه اکتبر  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 4931یعنی فروردین  2145مارس 

 

 

مهر )  2141از ماه اکتبر  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شكرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریكا 151یک پوند معادل حدود )  4931یعنی فروردین  2145تا مارس ( 39

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat  :گندم 

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice  :برنج
 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn: ذرت

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar :شکر

 ماه قیمت تغییرات

- 163.31 Oct 2014 

9.41 % 178.67 Nov 2014 

0.00 % 178.67 Dec 2014 

-2.22 % 174.71 Jan 2015 

-0.58 % 173.70 Feb 2015 

-0.31 % 174.23 Mar 2015 

 ماه قیمت تغییرات

- 16.48 Oct 2014 

-3.64 % 15.88 Nov 2014 

-5.60 % 14.99 Dec 2014 

0.47 % 15.06 Jan 2015 

-3.65 % 14.51 Feb 2015 

-11.51 % 12.84 Mar 2015 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar
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 بازگشت به فهرست

 

 

 بینی فائو مبنی بر کاهش شدید واردات جهانی مواد غذایی پیش

انداز غذا، با وجود  بر اساس گزارش جدید دوساالنه فائو از چشم

انتظار کاهش جزئی در میزان برداشت جهانی محصوالت کشاورزی 

در سال جاری ولی بعلت باال بودن میزان ذخائر، کاهش قیمت جهانی 

 . مواد غذایی کشاورزی در ماه آوریل همچنان ادامه خواهد داشت

رود بدلیل کاهش سطح زیرکشت ذرت،  طبق این گزارش انتظار می

اولین . درصد کاهش یابد 5/4تولید جهانی غالت  نسبت به سال قبل 

میلیارد تن است که از  513/2به فرض شرایط آب و هوایی نرمال،  2145بینی فائو برای تولید غالت در سال  پیش

 . باشد درصد بیشتر می 5سال گذشته نزدیک به  5متوسط 

سال  5ترین سطح خود در  به پائین 2145است که میزان واردات جهانی مواد غذایی در سال  شده بینی همچنین پیش

المللی قیمت مواد غذایی، پائین بودن نرخ حمل و باال رفتن ارزش دالر امریكا از جمله دالیل  کاهش بین. گذشته برسد

 . تواند باشد این کاهش می

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/285594/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

International prices for agricultural commodities continued to decline in April and abundant 

inventories are poised to offset any pressure from the slight reduction in global harvests expected 

this year. 

Worldwide cereal production will likely decline by 1.5 percent from last year's record-breaking 

output, mainly due to reduced acreage planted with maize , but the impact will be cushioned by 

"exceptionally high" levels of existing stocks, according to the latest forecasts in FAO's 

biannual Food Outlook report published today. 

FAO's first forecast for global cereal production in 2015, assuming normal weather conditions 

for the remainder of the season, amounts to 2.509 billion tonnes, a bit down from last year's 

record but nearly 5 percent above the average of the past five years.   

 اقتصاد :موضوع

http://www.fao.org/news/story/en/item/285594/icode/
http://www.fao.org/giews/English/fo/index.htm
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 (FAO)فائو  :منبع

 11/15/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 تداوم روند نزولی شاخص قیمت مواد غذایی فائو

، 2145واحد در ماه آوریل  474شاخص قیمت مواد غذایی فائو با متوسط 

و نسبت به همین ماه در سال ( درصد 2/4)واحد  4/2نسبت به ماه قبل 

بیشترین . کاهش پیدا کرد ( درصد 2/43)واحد  5/11( 2141آوریل )قبل 

های  قیمت غالت، شكر و روغن. کاهش مربوط به محصوالت لبنی بود

تا  2141در مقابل برای اولین بار از ماه اوت . جزئی داشتند گیاهی کاهش

بطورکلی شاخص ماه آوریل کمترین . کنون قیمت گوشت افزایش پیدا کرد

 . تا کنون بود 2141رقم ثبت شده از ماه ژوئن 

از ماه  2145واحد در ماه آوریل  6/467شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

( درصد 21)واحد  12تر بود و حدود کم( درصد 9/4)واحد  2/2گذشته 

بدلیل عرضه زیاد و کاهش . نسبت به ماه آوریل گذشته کاهش پیدا کرد

های آتی، کاهش  تر آمدن قیمت در ماه های تجاری آن به امید پایین فعالیت

. تفاوت قیمت ذرت نسبت به ماه قبل جزئی بود. قیمت گندم ادامه یافت

 . قیمت برنج نیز کاهش پیدا کرد

واحد در ماه آوریل  2/451های گیاهی فائو با متوسط  اخص قیمت روغنش

علت کاهش، پایین آمدن قیمت . از ماه مارس کمتر بود( درصد 4)واحد  5/4

کاهش قیمت . جهانی روغن پالم، محصول تعیین کننده این شاخص بود

ن روغن پالم با توجه به تولید بیشتر از انتظار در اندونزی و مالزی و کم شد

از طرف دیگر قیمت سویا و روغن دانه . تقاضای جهانی همچنان ادامه دارد

 . آفتابگردان افزایش داشتند
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. نسبت به ماه قبل افزایش نشان داد( درصد 7/4)واحد  9واحد در ماه مارس،  478شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

بطورکلی در مورد گوشت، . اقیانوسیه بودعلت اصلی این افزایش مربوط به افزایش قیمت گوشت گاو و گوسفند 

افزایش تقاضا به سطح باالتر از متوسط از طرف چین، ژاپن، امریكا و ویتنام در باال رفتن قیمت آن بسیار موثر 

 . است بوده

کاهش ( درصد 9/4)واحد  1/2واحد در ماه آوریل، نسبت به ماه گذشته  5/485شاخص قیمت شكر فائو  با متوسط 

علت اصلی این کاهش گزارش مربوط به باالرفتن . تا کنون رسید 2113ترین سطح خود از ماه فوریه  پائین داشت و به

 25همچنین اعالم اخیر دولت هند مبنی بر افزایش تعرفه واردات شكر از . بیش از انتطار برداشت نیشكر در برزیل بود

 . درصد نیز بر روی قیمت جهانی شكر اثر گذاشت 11به 

 /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en  :رلینک خب

 :خالصه خبر 

The FAO Food Price Index averaged 171 points in April 2015, down 2.1 points (1.2 percent) 

from March and 40.5 points (19.2 percent) below its level in April 2014. Dairy prices fell most, 

but sugar, cereals and vegetable oils prices also declined. By contrast, meat values rose in April, 

their first increase since August 2014. The April average puts the FAO Food Price Index at its 

lowest level since June 2010. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/15/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ها اثرات چشمگیر تغییرات اقلیمی در زندگی انسان

آقای داسیلوا، مدیرکل فائو همراه با وزیر محیط زیست ایتالیا در 

پارلمان این کشور درباره آثار تغییرات اقلیمی و ارتباط تنگاتنگ آن 

با توجه به اینكه پیامدهای . با امنیت غذایی و کشاورزی توضیح داد

ها تاکنون  بار تغییرات اقلیمی بر روی زندگی انسان مستقیم و فاجعه

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 . است، وی خواستار اقدام قوی و همگانی جهانی در مقابله با این شرایط شد مسجل و نمایان شدهکامال 

پذیرترین اقشار مردم در  بنا بر اظهارات مدیرکل فائو، عوامل اقلیمی سبب تشدید ناامنی غذایی بسیاری از آسیب

ها   های سختی برای زندگی انسانکمبود مواد غذایی و عدم شكوفائی کشاورزی با پیامد.  است سطح جهانی شده

واقعه . کند های بهتر می گرسنگی مردم را مجبور به ترک خانه و خانواده برای جستجوی فرصت. همراه خواهد بود

همچنین طوفان اخیر فیلیپین نشان داد که با چه سرعتی . های مدیترانه یادآور تلخ این شرایط است دردناک اخیر آب

تواند منجر به از بین رفتن محصوالت کشاورزی گردد، همچنانكه که وقوع  میشرایط آب و هوایی شدید 

 . های مكرر نیز عواقبی مشابه دارد خشكسالی

های تولید مواد غذایی پایدار و  ها به سمت ایجاد سیستم گزاری آقای داسیلوا تاکید کرد که جهان نیاز به تغییر سیاست

 . ها و منابع طبیعی دارد های کشاورزی با وابستگی کمتر به نهاده ساخت فناوری

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/284535/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A strong and collective effort is needed to tackle climate change, which is already having direct 

and "tragic" consequences for people's lives, FAO Director-General José Graziano da Silva told 

Italian lawmakers Thursday. 

Climate-related factors are contributing to intensified food insecurity for many of the world's 

most vulnerable people -- worsening situations that were already quite dramatic, he said. 

"When agriculture does not have the chance to bloom, and when food is scarce, the 

consequences can be dramatic," according to Graziano da Silva. 

"Hunger can force people to leave families and homes in search of better opportunities that they 

do not always find. The loss of lives in the Mediterranean is a tragic reminder of this," the FAO 

Director-General said. 

Similarly, the recent tropical storms in the Philippines and Vanuatu showed how quickly food 

crops can be destroyed by severe weather events, while recurrent droughts have an equally 

deadly effect, he noted. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 43/12/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/284535/icode/
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 پیامدهای زلزله نپال بر روی امنیت غذایی و کشاورزی این کشور

با توجه به نزدیک بودن فصل کاشت برنج، برای بهبود سریع 

سازی برای کشت برنج، فائو خواستار  های کشاورزی و آماده نهاده

 . میلیون دالری به کشاورزان این کشور شد 8کمک اضطراری 

رود که پیامدهای زلزله سهمگین اخیر بر روی امنیت غذایی  انتظار می

ز آنجائیكه برنج ماده غذایی اصلی مردم ا. و کشاورزی بسیار باال باشد

نپال است، در صورتیكه کشاورزیان موفق به کاشت آن در ماه جاری 

نگردند و همچنین وجود شرایط مشابه برای برداشت گندم و ذرت، شرایط امنیت غذایی مردم که حدود دو سوم از 

 . است بینی شده یشآنها برای امرار معاش خود وابسته به کشاورزی هستند، بسیار وخیم پ

سال اخیر این کشور بود که منجر به کشته شده هزاران نفر شده و  81ریشتری اخیر، بزرگترین زلزله در  8/7زلزله 

 . است های غذایی کرده میلیون نفر را محتاج کمک 5/9حدود 

های کشاورز  ادهاست، اما مسلم است که خانو اگرچه میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی هنوز برآورد نشده

زلزله سبب  از طرف دیگر. اند ای کشاورزی خود را از دست دادههها، محصوالت و ذخایر غذایی و نهاده  بسیاری از دام

 . است های آبیاری و زهكشی شده ها و کانال ها شامل جاده از بین رفتن بسیاری از زیرساخت

درصد کاهش نسبت به سال قبل  5را با  2145قبل از وقوع زلزله، فائو میزان برداشت گندم این کشور را برای سال 

رود با توجه به عدم امكان برداشت در مناظق زلزله زده ، میزان  بود که انتظار می میلیون تن برآورد کرده 8/4حدود 

 .  برداشت این محصول با کاهش بیشتری روبرو شود

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/285171/icode  :نک خبرلی

 :خالصه خبر 

Some $8 million is urgently needed to help disaster-struck Nepalese farmers rapidly recover lost 

agricultural inputs and resume preparations for the imminent rice sowing season, FAO said 

today. The impact of the recent major earthquake on food security and agricultural livelihoods 

expected to be very high. 

Farmers who miss the planting season that is expected to start late May onwards will be unable 

to harvest rice – the country’s staple food -- again until late 2016. This, together with likely 

losses of food stocks and wheat and maize harvests, would severely limit food supplies and 

incomes in the South Asian country, where around two-thirds of people rely on agriculture for 

http://www.fao.org/news/story/en/item/285171/icode/
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their livelihood, FAO said. Last week, a 7.8 magnitude earthquake – the country’s biggest in 80 

years – shook Nepal, killing thousands while limiting access to food and leaving some 3.5 

million in need of food assistance. 

 امنیت غذایی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 31/12/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 2141توجه صادرات دام سومالی در سال  افزایش قابل

به رکورد  2141بر اساس اعالم فائو، میزان صادرات دام سومالی در سال 

 . است سال گذشته رسیده 21میلیون، باالترین رقم در  5

آوری شده توسط واحد تجزیه و تحلیل تغذیه و امنیت  اطالعات جمع

 2141میزان صادرات را در سال  (FSNAU)غذایی تحت مدیریت فائو 

شتر به ارزش  77،111گاو و  911،111میلیون گوسفند و بز،  6/1شامل 

 . است میلیون دالر برآورد کرده 961

درصد تولید ناخالص داخلی این کشور از طریق صادرات  11اقتصاد سومالی وابسته به صادرات دام آن است بطوریكه 

 . دام تامین می شود

ر وزیر دام، جنگل و مرتع سومالی، این میزان صادرات نقطه عطفی برای بخش دام این کشور بوده و منعكس بنا بر اظها

گذاری کالن در بخش دام این کشور است که برای اقتصاد ملی و امرار معاش میلیون نفر از مردم  کننده اهمیت سرمایه

دهد مردم  می  ن خصوص اظهار داشت که این نشانرئیس دفتر فائو در سومالی هم در ای. این کشور بسیار مهم است

 . اند اقتصاد و وضعیت امنیت غذایی خود را بهبود ببخشند های موجود موفق شده سومالی علیرغم چالش

 .عربستان سعودی، یمن، عمان، کویت، قطر و امارات متحده عربی: مهمترین خریداران دام سومالی عبارتند از

های  گذاری سال گذشته، فائو با حمایت مالی اتحادیه اروپا و دولیت انگلستان و همكاری دولت سومالی سرمایه 5در 

 . است های بخش دام، تولید علوفه و واکسیناسیون و سایر خدمات درمان دام انجام داده سنگین بر روی زیرساخت
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 /http://www.fao.org/news/story/en/item/283777/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Somalia in 2014 exported a record 5 million livestock to markets in the Gulf of Arabia thanks to 

heavy investments in animal disease prevention backed by the European Union and the United 

Kingdom, FAO said today. 

This is the highest number of live animals exported from Somalia in the last 20 years. 

The export data, collected by the FAO-managed Food Security and Nutrition Analysis Unit 

(FSNAU), indicates that Somalia exported 4.6 million goats and sheep, 340,000 cattle and 

77,000 camels in 2014, worth an estimated $360 million. Livestock is the mainstay of the Somali 

economy, contributing 40 percent to the country's Gross Domestic Product. 

“This is a key milestone for the Somalia’s livestock sector that reflects the large investments 

being made to support the commercial development of the livestock sector to become more 

competitive in international markets,” said Said Hussein Iid, Somalia’s Minister of Livestock, 

Forestry and Range. “This is important for both Somalia’s economy in general and for the 

livelihoods of the millions of livestock owners throughout Somalia.”   

 دام :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 49/12/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 دار به جهان ها گله فرمی برای جهانی کردن صدای میلیون پلت

با هدف ( Pastoralist Knowledge Hub)داری  مرکز دانش گله

دار در سطح جهانی بصورت مرکزی آنالین  ها گله انتشار صدای میلیون

گذاری اطالعات و تقویت وضعیت معیشتی کشاورزان و  برای به اشتراک

اندازی  داران توسط فائو و با همكاری اتحادیه اروپا، انگلستان راه گله

 . شد

داران قادر به  بنا بر اظهارات خانم هلنا سیمدو، معاون مدیرکل فائو،  گله

http://www.fao.org/news/story/en/item/283777/icode/
http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/en/
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با اینحال تا کنون کمتر مورد توجه . تولید غذا در جاهایی هستند که امكان کاشت هیچ نوع محصولی وجود ندارد

گذاری دانش  ه اشتراک، بداران های گله در انعكاس جهانی چالشرا نقش این مرکز وی . اند المللی قرار گرفته جوامع بین

 . ها بسیار مهم دانست گزاری و اثرگذاری بر روی سیاست

داری و مجمع آنالین بحث و  های اطالعاتی رو به رشدی را در زمینه تحقیقات گله این مرکز همچنین دارای پایگاه داده

کز فراهم کردن امكان معرفی و از دیگر امكانات این مر. داری و موسسات ذیربط است های گله نظر برای شبكه تبادل

المللی مانند کمیته جهانی امنیت غذایی  داری برای شرکت در مجامع بین انتخاب نمایندگانی از طرف مجامع گله

 . باشد می

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/284675/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Millions of pastoralists will benefit from a new online knowledge hub that will help them raise 

their voices in international policy debates and share valuable information to strengthen their 

agricultural livelihoods. 

The Pastoralist Knowledge Hub – launched today by FAO, the European Union, Germany and 

other partners – will enable mobile livestock keepers to connect, to meet and discuss issues like 

agricultural innovations or land regulations and find shared solutions to common challenges.   

“Pastoralists are able to produce food where no crops can be grown. Yet, their concerns are 

poorly heard by the international community,” Helena Semedo, FAO Deputy Director-General, 

said on Monday. "This hub is an important platform to help them project their voices, share 

knowledge, and affect policy debates." 

 دام، فناوری :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 41/12/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 سیلیكون، عنصری مهم در تولید برنج

از نظر فراوانی در پوسته زمین پس از اکسیژن دومین ( si)سیلیكون 

عنصر است که برای مدت زمان طوالنی مورد غفلت اکولوژیست قرار گرفته 

اما تحقیقات . شد و عنصری مهم برای رشد گیاهان در نظر گرفته نمی

http://www.fao.org/news/story/en/item/284675/icode/
http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/en/
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تواند مفید و موثر  و میاند که سیلیكون در رشد بهتر بسیاری از گیاهان از جمله برنج، گندم و ج جدید نشان داده

 . باشد

های محیطی مثل امالح،  زا و استرس برای مثال این عنصر سبب تقویت مقاومت گیاه در برابر آفات، عوامل بیماری

 . شود خشكسالی و طوفان می

 تری به جزئیات چرخه سیلیكون قابل نگاه دقیق LEGATOی   المللی طی پروژه ای و بین تیمی از محققان فرا رشته

 . اند خیز ویتنام و فیلیپین کرده دسترس گیاه در مناطق برنج

 . است به چاپ رسیده Plant and Soil نتایج این تحقیق در مجله 

اما آب باران . توان در دسترس گیاه قرار داد اند که از طریق آب آبیاری مقدار کافی از این عنصر را می محققان دریافته

تواند منبع خوبی برای تامین سیلیكون قابل  سازی ذرات جامد خاک می ه و محلولمنبع خوبی برای این عنصر نبود

 . دسترس و موردنیاز گیاه باشد

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150428105956.htm  :لینک خبر

 :خبر خالصه 

Silicon (Si) is the second most abundant element of the earth`s crust after oxygen. It has long 

been neglected by ecologists, as it is not considered an essential nutrient for plants. However, 

research of recent years showed that it is beneficial for the growth of many plants, including 

important crops such as rice, wheat and barley. 

Researchers from the interdisciplinary LEGATO project on sustainable rice production look in 

more detail at the cycle of plant-available Si in contrasting regions of Vietnam and the 

Philippines to provide insights on the importance of this element on rice production. 

A recent article published in the journal Plant and Soil reports on Si cycling and budgets on the 

farm level in the Laguna province of the Philippines. The data show that the irrigation water can 

provide a considerable amount of the Si that is taken up by plants 

 برنج :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 48/12/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150428105956.htm
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 آنفوالنزای مرغیهای  علل عدم موفقیت برخی از واکسن

آنفوالنزای مرغی یا آنفوانزای پرندگان بعنوان تهدیدی مداوم برای پرندگان، 

، 2141در دسامبر سال . است شده  حیوانات و انسان در سراسر جهان شناخته 

با قدرت بیماریزایی بسیار باال برای پرندگان  H5مشاهده ویروس آنفوالنزای 

از آن زمان به بعد، این ویروس . یید شداهلی و وحشی در ایالت واشنگتن تا

در میان پرندگان وحشی کالیفرنیا، آیداهو، یوتا، نوادا و اورگان نیز مشاهده 

 . است شده

المللی برای مقابله و پیشگیری از شیوع  محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریكا در امریكا و همچنین در سطح بین 

 . تنداین بیماری در حال تحقیق و بررسی هس

ها در پیشگیری از بیماری در اندونزی  است که چرا برخی از واکسن های اخیر این محققان در جورجیا نشان داده یافته

 . اند موثر نبوده و همچنین موفق به تولید انواع جدیدی از واکسن نیز شده

های ویروسی موجود در  ن نوع سویهنوع واکسن آنفوالنزای پرندگان تایید شده در اندونزی را با در نظر گرفت 41آنها 

واکسن  41نوع از  44است که  نتایج آزمایشات آنها نشان داده. ها مورد آزمایش و ارزیابی قرار دادند آنها  بر روی جوجه

ژن موجود متفاوت  ها از نظر مقدار آنتی هایی خارج از لیست ذکر شده توسط تولیدکنندگان بوده و واکسن حاوی سویه

های موجود در آنها  ها باید هر چند وقت یكبار مورد ارزیابی قرار گرفته و سویه گیری کردند که واکسن یجههستند و نت

 . های موثرتر جایگزین شوند با سویه

 cines/http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/may/vac  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Avian influenza, or “bird flu,” poses a continuing threat to birds, animals, and people throughout 

the world. In December 2014, the presence of a highly pathogenic avian influenza H5 virus in 

both domestic and wild birds was confirmed in Washington State. Since then, the virus has been 

found in wild birds in California, Idaho, Utah, Nevada, and Oregon. 

Agricultural Research Service scientists fight avian influenza not just in the United States but 

also abroad. Outbreaks in other countries may eventually make it to our shores, so our scientists 

work internationally to prevent disease spread. A recent finding by ARS researchers in Georgia 

uncovered why some vaccines in Indonesia are of little help in preventing the disease. These 

same scientists also developed a new vaccine. 

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/may/vaccines/
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
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 آنفوالنزای مرغی :موضوع

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 12/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 فعالیت مغزی زنبورهای عسلها بر روی  کش تاثیر آفت

منتشر  The FASEBمجله  2145ای که در نسخه ماه مه  در مقاله

کش رایجی بنام  اند که آفت شده است، محققان گزارش کرده

اثر بسیار مخربی بر روی « (Neonicothinoid)نئونیكوتینوئید »

جمعیت زنبورهای عسل و در نتیجه گیاهان وابسته به این حشرات 

 . تواند داشته باشد افشان می گرده

های مغزی  کش فوق بطور خاص سلول بر اساس این گزارش، آفت

محققان در این . ردندگ آوری غذا و تكثیر نمی کشد و در نتیجه آنها دیگر قادر به یادگیری، جمع زنبورهای عسل را می

های زنبورهای عسل با کاهش و یا حذف کاربرد آن بر روی  کش بر روی کلونی اند که اثرات این آفت مقاله پیشنهاد کرده

ار طرف دیگر افزایش . گیرد، می تواند خنثی گردد افشانی آنها توسط زنبورهای عسل صورت می گیاهانی که گرده

 . تواند باشد قه زنبورهای عسل نیز روش مفیدی میکاشت سایر انواع گیاهان مورد عال

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150430113351.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Scientists report that a particular class of commonly used pesticides called 'neonicotinoids' 

wreaks havoc on the bee populations, ultimately putting some crops that rely on pollination in 

jeopardy. 

In research report published in the May 2015 issue of The FASEB Journal, scientists report 

that a particular class of pesticides called "neonicotinoids" wreaks havoc on the bee populations, 

ultimately putting some crops that rely on pollination in jeopardy. Specifically, these pesticides 

kill bee brain cells, rendering them unable to learn, gather food and reproduce. The report, 

however, also suggests that the effects of these pesticides on bee colonies may be reversible by 

decreasing or eliminating the use of these pesticides on plants pollinated by bees and increasing 

the availability of "bee-friendly" plants available to the insects. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150430113351.htm
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 زنبورعسل :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 31/12/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 دومین کاالی سیاسی جهان: گندم

های خاص و منحصر بفردی بوده و یا  آنها دارای ویژگی. برخی از محصوالت و یا مواد خام متمایز از بقیه هستند

 . نفت خام و گندم در ماده اساسی و واقعا سیاسی در جهان هستند. شود کاربردی دارند که سبب این تمایز می

انسان برای بقا نیاز به غذا دارد و نان جزء اصلی . تری نسبت به نفت دارد از جنبه سیاسی بودن، گندم سابقه طوالنی

در طول تاریخ کمبود نان منجر به تحوالت سیاسی زیادی شده است از جمله انقالب . دهد غذای انسان را تشكیل  می

 . داد فرانسه که بدنبال کمبود نان و افزایش قیمت آن روی

ها باید نیازهای  برای حفظ قدرت، دولت

اساسی مردم خود را برآورده سازند و هیچ 

. تر از تقاضا برای نان نیست تقاضایی اولیه

هر دولتی نیازمند به اطمینان از وجود 

ذخیره کافی و یا واردات برای تولید نان 

امروزه پس از نفت، گندم دومین . است

های  وککاالی سیاسی جهان است که ش

تواند ماهیت سیاسی  قیمتی آن بسرعت می

 . بخود بگیرد

های تونس دو  ناآرامی. دالر به ازاء هر بوشل شد 915/49، عوامل مختلف سبب افزایش قیمت گندم تا 2118در فوریه 

 . ها اتفاق افتاد سال بعدبدنبال افزایش قیمت

  

، برای ماه 2145آوریل  47وند نزولی پیدا کرد بطوریكه در ، ر2118قیمت گندم پس از رسیدن به باالترین رقم در سال 

 . دالر به ازاء هر بوشل بسته شد 88/1فعال جوالی قیمت گندم با کاهش قابل توجهی با رقم 

http://static.cdn-seekingalpha.com/uploads/2015/4/6915901_14294818639625_rId7.png
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ایاالت متحده امریكا بزرگترین تولید 

کننده  و صادر کننده ذرت و سویا در 

جهان و از نظر تولید گندم در رتبه 

بر اساس آمار . اردششم جهانی قرار د

منتشر شده توسط وزارت کشاورزی 

، اتحادیه اروپا 2145امریكا در آوریل 

بزرگترین تولید کننده گندم و پس از آن 

کشورهای چین، هند و روسیه قرار 

پس از برآورد جهانی تولید گندم . دارند

 .  ددالر به ازاء هر بوشل رسی 5میلیون تن، قیمت گندم به زیر  15/726به حدود 

the-in-commodity-political-most-second-the-wheat-http://seekingalpha.com/article/3080606-  :لینک خبر

world 

 :خالصه خبر 

Some commodities or raw materials are different from others. They have special, unique 

characteristics or utilities that separate them from others. There are two staples that are truly 

political in every way - crude oil and wheat. 

Wheat has a longer political history than oil. Bread is a staple for humankind - people need food 

to survive. Throughout history, shortages of bread have caused political upheaval. The French 

revolution started because of a bread shortage and rising prices. Most recently, the Arab Spring, 

which commenced in 2010, began initially as a bread riot. To maintain power, governments must 

meet the basic needs of their citizenry that sustains life. There is nothing more basic than the 

demand for bread. Therefore, bread is not only a staple, it is a political requirement. 

Governments must make sure that they have ample crops or imports to satisfy the needs of their 

people.  

 گندم :موضوع

 seekingalpha.com/ :منبع

 41/12/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://seekingalpha.com/article/3080606-wheat-the-second-most-political-commodity-in-the-world
http://seekingalpha.com/article/3080606-wheat-the-second-most-political-commodity-in-the-world
http://seekingalpha.com/article/3080606-wheat-the-second-most-political-commodity-in-the-world
http://static.cdn-seekingalpha.com/uploads/2015/4/6915901_14294818639625_rId8.png
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 انتشار کتابی  درباره پنبه تراریخته در هند 

، پنبه تراریخته، کاشت، تولید و صادرات (2112 – 2141)سال گذشته  49در طی 

 . پنبه خام و عرضه پنبه با کیفیت به صنایع نساجی هند را متحول کرده است

«   2112 – 2141پنبه تراریخته در هند، »در کتاب جدید منتشر شده تحت عنوان 

مقبولیت، تاثیرگذاری و آینده پنبه تراریخته در هند مورد بررسی و مروری جامع 

 . قرارگرفته است

از تولید اولین رقم  Btسال تولید و اثرگذاری پنبه  49ای از  در این کتاب خالصه

همراه با آمار و مراجع ذیربط در هند از جمله سطح  2112تجاری آن در سال 

، تعداد کشاورزانی که به کشت آن مشغول هستند، Btی پنبه زیرکشت هیبریدها

و شرح زمانی مراحل  Btها بعلت کاشت پنبه  کش میزان کاهش مصرف حشره

یک چهارم از تولید جهانی پنبه مربوط به هند است و این کشور یكی از . است مربوط به تاییدیه آن ارائه شده

 .آید صادرکنندگان عمده پنبه بشمار می

 : امل این کتاب  با استفاده از لینک زیر قابل دانلود است متن ک

-ns/biotech_crop_profiles/bt_cotton_in_indiahttp://www.isaaa.org/resources/publicatio

2014.pdf-2002-a_country_profile/download/Bt_Cotton_in_India 

   :لینک خبر

P?ID=13343E/ARTICLE/DEFAULT.AS/KC/CROPBIOTECHUPDATHTTP://WWW.ISAAA.ORG 

:خالصه خبر   

Biotech cotton has transformed the cotton cultivation, production and export of raw cotton, and 

the availability of quality cotton for the Indian textile industry in the last 13 years (2002-2014). 

This new document Biotech Cotton in India 2002 to 2014 – Adoption, Impact, Progress and 

Future measures the success of biotech cotton by featuring a comprehensive overview of 

theadoption, impact, progress and future of biotech cotton in the country. 

The document presents a synopsis of the 13 years of adoption and impact of Bt cotton since its 

first commercial release in 2002. It highlights the most relevant statistics and references on Bt 

cotton in India, including hectarage of Bt cotton hybrids, numbers of Bt cotton farmers, 

reduction in insecticides due to Bt cotton, and a chronology of approved Bt cotton events and 

hybrids.  

http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_profiles/bt_cotton_in_india-a_country_profile/download/Bt_Cotton_in_India-2002-2014.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_profiles/bt_cotton_in_india-a_country_profile/download/Bt_Cotton_in_India-2002-2014.pdf
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13343
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/03%20Cotton%202013.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/03%20Cotton%202013.pdf
http://www.isaaa.org/resources/videos/globalstatusreport2014/btcottoninindia/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/download/Facts%20and%20Trends%20-%20India.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/download/Facts%20and%20Trends%20-%20India.pdf


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 4931نیمه اول اردیبهشت 

 

www.iccima.ir 

18 

 

 پنبه :موضوع

 isaaa :منبع

 12/4115/ : تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 رقم برنج پرمحصول 44معرفی : پاکستان

، یازده رقم جدید (PARC)پاکستان شورای تحقیقات کشاورزی 

افشان باز  رقم بذر گرده 1رقم هیبرید و  7پرمحصول برنج شامل 

(open pollinated )های مختلف را  مناسب برای کاشت در اکولوژی

ارقام هیبرید معرفی شده دارای پتانسیل عملكرد بسیار . تایید کرد

قام جدید بذر ار. هستند KSK-133و  IRRI-6باالتری از ارقام رایج 

 GRSپالسم برنج رقم  با استفاده از ژرم( OP)افشان باز  برنج گرده

و ( PARC)به شورای تحقیقات کشاورزی پاکستان ( IRRI)المللی تحقیقات برنج  ارائه شده توسط موسسه بین

كرد باال و این ارقام دارای پتانسیل عمل. اند تولید شده( NIBGE)موسسه ملی بیوتكنولوژی و مهندسی ژنتیک 

 . های شوری و آب هستند همچنین مقاوم در برابر غرقابی شدن و استرس

دکتر شهید مسعود، رئیس کمیته ارزیابی ارقام پاکستان اظهار امیدواری کرده است که معرفی این ارقام برنج به 

 .سیستم ملی کشاورزی این کشور در بهبود تولید برنج موثر واقع گردد

 http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13327  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The Variety Evaluation Committee (VEC) on Rice meeting was held at Pakistan Agriculture 

Research Council (PARC) headquarters under the Chairmanship of affiliate Plant Sciences 

Division, Dr. Muhammad Shahid Masood. At this meeting, Pakistan Agriculture Research 

Council (PARC) sanctioned eleven (11) new high-yielding rice varieties including seven (7) 

hybrid and four (4) Open-Pollinated (OP) seed for cultivation in various ecologies.  

According to the statement issued by the PARC, "The hybrid varieties approved by the VEC 

have yield potential up to 92 mounds per acre, whereas the OP rice varieties have potential to 

produce much yield than the existing IRRI-6 and KSK-133 varieties." The OP varieties have 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13327
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/download/Facts%20and%20Trends%20-%20Pakistan.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/37/default.asp
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been developed from the Green Super Rice (GSR) germplasm supplied by the International Rice 

Research Institute (IRRI) to PARC and National Institute for Biotechnology and Genetic 

Engineering (NIBGE) 

 برنج :موضوع

 isaaa :منبع

 12/4115/ : تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ساله 411بهبود ارقام گندم با استفاده از اطالعات 

با همكاری دانشگاه وسترن محققان دانشگاه کشاورزی و جنگل چین 

تا  4321رقم گندم چینی از سال  4851استرالیا، اطالعات مربوط به عملكرد 

آوری و مورد تجزیه و  را از سه منطقه تولیدکننده عمده چین جمع 2141

هدف از این پروژه ارزیابی و شناخت صفات مربوط به . اند تحلیل قرار داده

افزایش عملكرد گندم و درک روند تكامل این صفات در طی این دوره 

است که برای تدوین و توسعه رویكردهای جدید اصالح ارقام گندم در  بوده

 . آینده بسیار مهم خواهد بود

دم ارتباط بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل انجام شده، افزایش عملكرد گن

کاهش ارتفاع گیاه و تراکم بذر نیز به بهبود عملكرد . و تعداد آن در سنبله دارد( kernel)مستقیم با افزایش وزن دانه 

 .کند کمک می

 news.uwa.edu.auhttp://www.سایت دانشگاه وسترن استرالیا به آدرس  جزئیات بیشتر درباره این پروژه در وب

 . باشد در دسترس می

 http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13315 :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Researchers from Northwest Agricultural and Forestry University,China and The University of 

Western Australia collected and analyzed yield data from a total of 1,850 

Chinese wheat varieties from 1920's to 2014 at three wheat producing regions in China. This was 

done to evaluate and understand the yield-traits related to wheat yield increases and how the 

http://www.news.uwa.edu.au/
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13315
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/download/Facts%20and%20Trends%20-%20China.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/38/default.asp
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traits evolved through the years. This will also be important in creating and developing future 

breeding strategies for wheat. 

 گندم :موضوع

 isaaa :منبع

 12/4115/ : تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 محصول تراریخته توسط کمیسیون اتحادیه اروپا 47صدور مجوز برای 

محصول تراریخته جدید شامل  41کمیسیون اتحادیه اروپا برای 

مجوز  7همچنین . محصوالت غذایی انسان و دام مجوز صادر کرد

وارداتی نیز  مورد تایید قرار نوع گل تراریخته  2قبلی تمدید و 

این محصوالت کلیه مراحل صدور مجوز  از جمله ارزیابی .  گرفت

 . اند را گذرانده( EFSA)توسط سازمان ایمنی غذای اروپا 

ایمنی محصوالت تایید شده قبل از ورود به بازار اتحادیه اروپا 

رای مجوز شامل ذرت، پنبه، سویا، کلزا و قلم محصول تراریخته دا 58این محصوالت به لیست . است ثابت شده

 . سال اعتبار هستند 41مجوزها دارای . چغندرقند اضافه خواهند شد

 :اند عبارتند از محصوالت تراریخته جدید که دارای مجوز گردیده

 41 محصول جدید :, MON 87769 soybean , MON 87705 soybean, MON 87708maize MON 87460

40 cotton, MON -, T304oilseed rape 9 soybean, MON 88302,-CV127-soybean, BPSsoybean, 305423 

cotton 88913 cotton, LLCotton25xGHB614  

  

 7  تمدید مجوز :T25 maize, NK603 maize, GT73 oilseed rape, MON 531 x MON 1445 cotton, MON 15985 

cotton; MON 531 cotton and MON 1445 cotton 

 

 2  3-26407-.(2:  گل وارداتی and line IFD-25958-line IFD carnations( 

 en.htm-15-release_IP-http://europa.eu/rapid/press_4843  :لینک خبر

http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/01%20Soybean%202013.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/02%20Maize%202013.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/04%20Canola%202013.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/03%20Cotton%202013.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/47/default.asp
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4843_en.htm
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 :خالصه خبر 

The GMOs approved today had received "no opinion" votes from Member States in both the 

Standing and Appeal Committees, since no qualified majority either in favour or against was 

expressed. The Commission adopted these pending decisions, as required by the current GMO 

legal framework. Authorisations were not granted during the past months whilst a review of the 

decision making procedure on GMO authorisations was ongoing. The outcome of that review 

was presented on April 22 with the adoption of a communication reviewing the process for the 

authorisation of Genetically Modified Organisms (GMOs) and a legislative proposal in order to 

amend Regulation 1829/2003 on food and feed  

 (GMO)گیاهان تراریخته  :موضوع

 europa.eu :منبع

 42/12/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 کشف علت مقاوم بودن گندم به فوزاریوم

، سبب چروکیده (FHB)ابتال گندم به بیماری قارچی فوزاریوم 

شدن دانه و تولید توکسین شده و گیاه را کامال غیرقابل مصرف 

 . کند برای انسان و دام می

قارچ فوزاریوم یكی از مشكالت بزرگ تولید گندم در سطح جهانی 

 51تواند سبب از بین رفتن تا  است که در برخی از نقاط دنیا می

های اخیر شیوع این بیماری در  در سال. شود درصد از محصول می

هایی از افریقای  نقاط مختلف دنیا از جمله کانادا، چین، بخش

 . است ی جنوبی و امریكا گزارش شدهجنوبی، اروپای شرقی، امریكا

تیم تحقیقاتی متشكل از محققان شورای ملی تحقیقات کانادا، دانشگاه ساسكاچوان با استفاده از تكنیک سنكروتون 

(synchroton )اند که به شناخت چگونگی ابتال به قارچ و  تصاویری از خوشه های سالم و آلوده گندم تهیه کرده

آنها موفق به شناسائی نشانگرهای بیوشیمیایی در نقاط . نماید افتد، کمک می در گیاه اتفاق می تغییراتی که بدنبال آن

 . تواند بسیار موثر باشد این یافته در تولید ارقام مقاوم به قارچ می. اند آلوده به این قارج شده
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 scab.html-resistance-wheat-04-http://phys.org/news/2015  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Known as Fusarium head blight, FHB is a fungus that attacks the head of the wheat plant, 

causing the kernels to shrivel up and produce toxins, leaving the plant discoloured and 

completely inedible for people and animals. The disease may also be known as "scabs" or 

"blight". 

"Fusarium is a huge problem worldwide," said Dr. Rachid Lahlali, CLS plant innovation 

research associate. "It can affect up to 50 per cent of crop yields around the world in certain 

areas. Obviously this is a huge problem." 

FHB affects wheat and barley crops in Canada and world-wide. China, parts of southern Africa, 

Eastern Europe, South America, and the U.S. have all recorded FHB outbreaks in recent years. 
 

 گندم :موضوع

 phys.org :منبع

 49/12/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 های موثر در رشد الرو زنبور عسل باکتری

ها،  های مختلفی از جمله انواع بیماری زنبورهای عسل در معرض تنش

با وجود اینكه . ها قرار دارند کش تغذیه نامناسب و اثرات کشنده آفت

های مفید  محققان برای مدت زمان نسبتا طوالنی از وجود باکتری

برای زنبورهای عسل آگاه بودند، اما اخیرا محققان مرکز تحقیقات 

ا موفق به شناسائی اولین باکتری مفید برای الرو کشاورزی امریك

 . زنبورعسل شدند

 Acetobacteraceaeهای  شود گونه جدیدی از باکتری که نامیده می apium Parasaccharibacter این باکتری که 

ل به رسد که در تكامل الروهای زنبورعس شود و بنظر می است که فقط در زنبورهای عسل و کندوهای آنها یافت می

 . شفیره تاثیر قابل توجهی داشته باشد

 . شود زندگی زنبورهای عسل از چهار مرحله اصلی تخم، الرو، شفیره و حشره بالغ تشكیل می

http://phys.org/news/2015-04-wheat-resistance-scab.html
http://phys.org/tags/wheat/
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 . است به چاپ رسیده AgResearchMagazineجزئیات بیشتر درباره این یافته در شماره ماه مه 

 /http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/may/honeybee  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Honey bees are under constant pressure from a whole host of stresses—diseases, poor 

nutrition,sublethal effects of pesticides, and many others. While researchers have been aware for 

a number of years of a community of bacteria in adult bees that may aid with some of these 

stresses,Agricultural Research Service researchers have identified the first bacteria that offer a 

benefit to bee larvae. 

Molecular biologist Vanessa Corby-Harris and microbial ecologist Kirk E. Anderson at the 

ARS Carl Hayden Bee Research Center in Tucson, Arizona, have named a new species of 

bacteria—Parasaccharibacter apium. An Acetobacteraceae so far found only in honey bees 

and their hives, it appears to give honey bee larvae a significantly better chance of surviving to 

become pupae. Honey bees have four major life stages: egg, larva, pupa, and adult. 

 زنبور عسل :موضوع

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 12/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 های آجیلی کننده جدید آفت درختان میوه معرفی ماده جلب

یكی از مخربترین آفات درختان ( navel orange worm)آفت کرم نافه پرتقال 

و سراسر جهان است که ساالنه خسارات زیادی به بادام، پسته و گردو در امریكا 

 .کند باغداران وارد می

ماده ( ARS)شناس مرکز تحقیقات کشاورزی امریكا  یكی از محققان حشره

است تا بتواند به افزایش  جدیدی برای این آفت معرفی کرده( Lure)کننده  جلب

میلیون اکر  9/4 عملكرد این نوع از درختان که سطح زیرکشت آنها در امریكا به

 . رسد، کمک نماید میلیارد دالر می 7و به ارزش مالی ( هزار هكتار 526حدود )

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/may/honeybee/
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
mailto:vanessa.corby@ars.usda.gov
mailto:kirk.anderson@ars.usda.gov
http://ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=20-22-05-00
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کنند و در این روش آنها برای پایش  در حال حاضر باغداران از مواد آغشته به بادام برای جلب این آفت استفاده می

بجای . گیر است یند که کاری بسیار سخت و وقتها را شمارش نما های بجا مانده  از این آفت در تله آفت باید   تخم

است که در انواع مختلف  ماده ترکیبی جدیدی از فرمون حشرات ماده ساخته BioLureماده آغشته به بادام شرکت 

ها قابل استفاده بوده و کاربرد آن برای باغداران آسانتر است زیرا بجای شمارش تخم آفات باید تعداد حشرات نر به  تله

 . فتاده را شمارش نماینددام ا

 . است به چاپ رسیده AgResearch Magazineمجله  2145جزئیات بیشتر درباره این یافته در نسخه ماه مه 

 /http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/may/nuts  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

An Agricultural Research Service entomologist in California is helping the state’s almond, 

pistachio, and walnut growers decide whether to use a new lure to monitor their fields for navel 

orangeworm (NOW) infestations and to maximize its potential if they do use it. 

The work by Charles Burks, who is in the ARS Commodity Protection and Quality Research 

Unit in Parlier, is aimed at reducing insecticide use and maximizing yields on the 1.3 million 

acres where $7 billion worth of almonds, pistachios, and walnuts are grown each year. NOW is 

the number-one pest of almonds and pistachios and a major pest of walnut. 

Some growers use traps supplied with almond meal to attract NOW. Known as egg traps, they 

require growers to count eggs deposited by females who have visited them.  

 درختان آجیلی، مبارزه با آفات :موضوع

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 12/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/may/nuts/
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
mailto:charles.burks@ars.usda.gov
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=20-34-05-15
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=20-34-05-15
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