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 انتشار نسخه جدید خالصه وضعیت جهانی عرضه و تقاضای غالت

خالصه وضعیت جهانی »فائو که در آخرین  بینی جدید بر اساس پیش

است، تولید جهانی غالت نسبت به  منتشر شده «عرضه و تقاضای غالت

ید که در خواهد رس 2719یلیون تن افزایش به م 22ماه جوالی با 

 . دهد درصد افزایش نشان می 1/2، 2119مقایسه با سال 

وب بینی شده عمدتا منعکس کننده انتظار برداشت خ افزایش پیش

در ضمن، فائو برآورد خود برای تولید جهانی . ذرت در امریکا است

یه وری محصوالت در اتحاد را به دلیل کاهش بهره 2118گندم در سال 

پس . شود 2119درصد بیشتر از سال  5با این وجود انتظار می رود میزان تولید جهانی گندم . است اروپا و روسیه کاهش داده

با توجه . میلیون تن خواهد رسید 517تولید جهانی برنج به  دهای جدی بینی های قبلی، بر اساس پیش یبین از بازنگری در پیش

 . نیز به رکورد سال قبل خواهد رسید 2118به افزایش تولید در چین و امریکا میزان تولید جهانی برنج در 

میلیون تن برسد که علت اصلی آن افزایش  2715رو به رکورد جدید  رود میزان مصرف جهانی غالت در سال پیش انتظار می

طوریکه مصرف سرانه آن در مقایسه با سال  میلیون تن است به 518مصرف برنج و رسیدن آن به باالترین سطح خود یعنی 

 . رود مصرف جهانی گندم، ذرت و جو نیز افزایش پیدا کنند میانتظار . دهد کیلوگرم افزایش نشان می 5/1گذشته 

میزان ذخیره جهانی  2121رود تا پایان فصل زراعی  انداز مساعد برداشت غالت در سطح جهانی، انتظار می با توجه به چشم

بیشترین میزان ذخیره . میلیون تن کمتر است 16میلیون تن برسد که با این وجود از سطح خود در آغاز سال  947غالت به 

 . درصد افزایش به باالترین سطح خود برسد 8/7د میزان ذخیره گندم در چین با رو ذرت مربوط به امریکا بوده و انتظار می

رود  انتظار می. میلیون تن است 415بینی جدید فائو برای تجارت جهانی غالت تغییری نسبت به قبل نداشته و همان  پیش

 . ندانداز کاهش تجارت ذرت و سورگوم را جبران ک ارت گندم و برنج، چشمافزایش میزان تج

 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1207098/icode:لینک خبر
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 بازگشت به فهرست
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 2118قیمت مواد غذایی فائو در ماه اوت تغییرات شاخص 

طور متوسط  به 2118در ماه آگوست ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

کاهش ( واحد 2حدود )درصد  1/1واحد بود که نسبت به ماه قبل  9/168

بدین ترتیب برای  . درصد بیشتر بود 1/1داشت اما از ماه مشابه سال قبل 

بیشترین . مواد غذایی فائو کاهش پیدا کرد تسومین ماه متوالی شاخص قیم

کاهش مربوط به اُفت شدید قیمت شکر و غالت بود که میزان آن بیش از 

 . های گیاهی بود ویژه روغن ها به افزایش قیمت سایر زیرشاخص

واحد در ماه آگوست، در مقایسه  6/157شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

درصد  6/6و نسبت به ماه مشابه سال قبل ( واحد 9/11)واحد  4/6با ماه قبل 

همانند ماه قبل، پایین آمدن ارزش این زیرشاخص . کاهش داشت( واحد 1/11)

ویژه ذرت  درشت به منعکس کننده کاهش شدید قیمت گندم و غالت دانه

تحت تاثیر عرضه فراوان صادراتی گندم و افزایش رقابت بین . است

قیمت ذرت . ت آن همچنان ادامه یافتکنندگان آن روند کاهشی قیم عرضه

انداز مساعد  نیز در ماه آگوست به شدت پایین آمد که علت اصلی آن چشم

در مقابل، قیمت جهانی برنج در . برداشت بیشتر از انتظار آن در امریکا است

های موجود درباره اثرات  این ماه افزایش پیدا کرد که منعکس کننده نگران

 .صول برنج در نیمکره شمالی و تایلند بودآب و هوایی بر روی مح

 8/133متوسط  با 2118گیاهی فائو در ماه آگوست  های شاخص قیمت روغن

بیشتر بود و به باالترین سطح خود ( درصد 8/5)واحد  5/7واحد از ماه قبل 

دهنده باال رفتن قیمت روغن پالم و  این افزایش نشان. ماه گذشته رسید 11در 

جهانی برای  یبه دنبال افزایش تقاضا. ها در این ماه است روغنسایر انواع 

واردات روغن پالم و کاهش میزان ذخیره آن در مالزی قیمت این روغن در ماه 

عالوه بر این، گزارش های مربوط به نامساعد بودن شرایط آب و هوایی در مناطق اصلی تولیدکننده . آگوست افزایش پیدا کرد

در رابطه با سویا نیز افزایش تقاضا برای آن هم از . موجب بروز نگرانی در مورد عرضه آن در آینده شد این روغن در اندونزی

طور مشابه، افزایش تقاضا از  به. بخش غذایی و هم از بخش تولید سوخت زیستی سبب باال رفتن قیمت این روغن شدطرف 

 .جهانی روغن کلزا شدطرف تولید کنندگان سوخت زیستی اتحادیه اروپا موجب افزایش قیمت 
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( واحد 1حدود )درصد  5/1واحد بود که نسبت به ماه قبل  9/178طور متوسط  شاخص قیمت گوشت فائو در ماه آگوست به

درصد  3/12این شاخص با افزایش اخیر، . افزایش داشت و روند افزایش مالیم آن از ماه فوریه به بعد همچنان ادامه پیدا کرد

در نتیجه افزایش تقاضا برای . درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل در سطح باالتری قرار گرفت 9/7 و 2118از ماه ژانویه 

( ASF)ویژه از طرف چین، قیمت آن افزایش یافت، از طرف دیگر شیوع بیماری تب خوکی  وارادات گوشت خوک از آسیا به

ثابت باقی ماند که  دیمت گوشت مرغ و گوسفنبا وجود افزایش تقاضا برای واردات، ق. سبب کاهش تولید داخلی آن شد

 . منعکس کننده افزایش عرضه صادراتی آنها است

درصد  5/1واحد بود که در مقایسه با ماه قبل  5/184طور متوسط  به 2118شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو در ماه آگوست 

این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل . ش استدهنده تغییر روند آن پس از دو ماه افزای که نشان افزایش داشت( واحد 1)

و پودر کامل ( SMP)در ماه آگوست، شاخص قیمت پنیر، پودر شیر خامه گرفته شده . داشت( درصد 9/1)نیز کاهش جزئی 

 .افزایش داشتند که نشان دهنده باال بودن تقاضا برای واردات این محصوالت است( WMP)شیر 

. کاهش داشت (واحد 3/7)درصد  4احد در ماه آگوست نسبت به ماه قبل و 9/174 قیمت گوشت فائو با متوسطشاخص 

بینی  پیش. بود که سبب افزایش تمایل به صادرات شد( رئال)کاهش ماه به ماه اخیر عمدتا ناشی از تضعیف ارزش پول برزیل 

 . ؤثر بودهای صادراتی بزرگ از طرف هند و برزیل نیز در کاهش قیمت شکر در این ماه م محموله

  /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 169.8 points in August 2019, down 1.1 percent (almost 

2.0 points) from July but still 1.1 percent higher than in August 2018. The decline in August marked 

the third consecutive monthly decrease in the FFPI, with the latest drop reflecting sharp falls in the 

prices of sugar and leading cereals, outweighing increases in all other sub-indices, especially vegetable 

oils. 

 The FAO Cereal Price Index averaged 157.6 points in August, down by as much as 6.4 percent (10.8 

points) from July and 6.6 percent (11.1 points) from the corresponding month last year. Similar to the 

drop in July, the fall in the value of this sub-index in August reflects sharp declines in the prices of 

wheat and major coarse grains, particularly maize. Wheat prices remained under downward pressure, 

influenced by large export availabilities and, hence, increased competition among the major exporters.  

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 50/59/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 های جدید فائو و امارات متحده عربی همکاری

میلیون دالر  4بر اساس توافق جدید بین فائو و امارات متحده عربی، این کشور 

 . کمک مالی برای توسعه روستایی در لیبریا را تامین خواهد کرد

المللی  های بین این همکاری با مشارکت وزارت امور خارجه و سازمان همکاری

بهبود و  زن روستایی در جهت 1511امارات متحده عربی با هدف حمایت از 

 . کشور به اجرا در خواهد آمد 3پایدارسازی تولید مرغ و سبزیجات در 

بعهده « پذیری و ایجاد درآمد پایدار، امنیت غذایی و تغذیه برای زنان روستایی ارتقاء انعطاف»مدیریت این پروژه تحت عنوان 

های آبیاری،  های خورشیدی در سیستم حل راه که در نظر دارند از خواهد بود( مصدر)فائو و کمپانی انرژی آینده ابوظبی 

 . ها و سایر تاسیسات کشاورزی استفاده نمایند سردخانه، آسیاب

درباره این مشارکت گفت، های فنی ضمن ابراز خوشحالی  روبرتو ریدولفی، معاون مدیرکل فائو در امور پشتیبانی و همکاری

آمیز برای  ر خرسند و امیدوار است که این همکاری به یک شیوه موفقیتفائو از راهبری این پروژه برای زنان لیبریایی بسیا

     . مشارکت بخش خصوصی در توسعه تبدیل شود

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1207435/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

The United Arab Emirates have agreed to provide $4 million in funding to foster rural development in 

Liberia in partnership with FAO. 

The contribution, agreed earlier this week, comes from the UAE's Ministry of Foreign Affairs and 

International Cooperation, and aims to support 1500 rural women in three counties with improved and 

sustainable poultry and vegetable production. 

The project, "Promoting increased resilience and sustainable income generation, food security and 

nutrition for rural women" will be managed by FAO and Masdar, the Abu Dhabi Future Energy 

Company, which plans to provide solar energy solutions to support irrigation, cold storage, mills and 

other key farming operations. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 50/59/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1207435/icode/
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 ای با وجود بهبود برداشت محصول های سوریه مشکالت خانواده

های  دهد که در سال جاری بارندگی گزارش جدید سازمان ملل متحد نشان می

مساعد در مناطق کشاورزی همراه با بهبود امنیت عمومی در سوریه موجب باال رفتن 

ری از ایاما هنوز بس. میزان برداشت محصول نسبت به سال گذشته شده است

 . هستند ی مواد غذایی ها های سوری تحت فشار ناشی از باال بودن قیمت خانواده

ماموریت ارزیابی آخرین وضعیت محصوالت »بر اساس این گزارش که تحت عنوان 

است، میزان تولید گندم در سال  منتشر شده( WFP)توسط فائو و برنامه جهانی غذای « (CFSAM)زراعی و امنیت غذایی

سال گذشته  28م در سوریه به پایین سطح خود در در سال گذشته میزان تولید گند. میلیون تن برآورد شده است 2/2جاری 

میلیون تن  1/4اما تولید امسال نیز هنوز بسیار کمتر از متوسط میزان تولید قبل از بحران یعنی . میلیون تن رسید 2/1یعنی 

درصد  151و بیش از  2119برابر تولید  5میلیون تن است که بیش از  2برآورد میزان تولید جو حدود . است( 2111-2112)

 . باالتری از میانگین تولید قبل بحران است

ماه  14تا  12با این وجود به دلیل افزایش قیمت سوخت داخلی و کاهش مستمر ارزش پول این کشور، قیمت مواد غذایی در 

 . است گذشته روند افزایشی داشته

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1207162/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Favourable rains in Syria's agricultural areas, coupled with improved overall security, have boosted 

harvests compared to last year, but higher food prices are putting more strain on many Syrians, a new 

United Nations report has found.  

Wheat production is estimated at 2.2 million metric tonnes, compared to last year's 29-year low of 1.2 

million tonnes, but is still far below the pre-crisis average of 4.1 million tonnes (2002-2011), according 

to the latest Crop and Food Security Assessment Mission (CFSAM) report, produced jointly by the UN 

Food and Agriculture Organization (FAO) and the World Food Programme (WFP). The estimated 

production of barley, at 2 million metric tonnes, is more than five times that of 2018 and more than 

150 percent higher than the average production levels achieved prior to the crisis. 
 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 50/59/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1207162/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5934en
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 محققان موفق به جداسازی ژن مربوط به مقاوم سازی جو در برابر خشکی شدند

محققان بر این باورند که کشف ژن مسئول ایجاد مقاومت در برابر خشکسالی در 

ینده در برابر اثرات تغییرات اقلیمی مقاوم آتواند به تولید ارقامی که در  جو می

 . باشند، بیانجامد

 5ژن جو بیش از  38111از میان  HnMYB1نام  محققان برای جداسازی ژنی به

اند ارقامی که این ژن به صورت  آزمایشات ثابت کرده. اند سال وقت صرف کرده

تواند  غالب در آنها بیان شده باشد، قادر به رشد و ادامه حیات در شرایط خشکسالی هستند و معتقدند که این یافته می

ای در رابطه با خشکسالی  های فزاینده زیرا این محصوالت با چالشدنبال خواهد داشت،  پیامدهای مهمی در صنعت غالت به

 .ناشی از تغییرات اقلیمی روبرو هستند

این محصوالت  دعملکر 2119در اتحادیه اروپا به ویژه در سال . در حال حاضر محصول غالت تحت تاثیر خشکسالی هستند

های خشک و گرم عملکرد و کیفیت محصول را  بستانتا نتداوم و طوالنی شد. لی قرار گرفتشدت تحت تاثیر خشکسا به

 . دهد و ایجاد مقاومت در گیاهان در برابر این شرایط بسیار ضروری است کاهش می

 . منتشر شده است Plant Physilogy and Biochemistryجزئیات این یافته در مجله 

  barley-in-gene-resistant-drought-isolate-https://www.theguardian.com/science/2019/sep/02/scientists:لینک خبر

 :خالصه خبر 

The discovery of a gene in barley responsible for drought resistance will help future-proof crops 

against some of the effects of climate change, scientists believe. 

Researchers spent nearly five years isolating the specific gene – HvMYB1 – from more than 39,000 

genes in barley. Tests proved that plants in which the gene is more prominently expressed are better 

able to survive drought. 

The scientists believes this finding will have important implications for the cereal industry as it faces 

increasing challenges from climate crisis-related drought. 

 جو :موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 52/59/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/science/2019/sep/02/scientists-isolate-drought-resistant-gene-in-barley
https://www.theguardian.com/science/2019/sep/02/scientists-isolate-drought-resistant-gene-in-barley
https://www.theguardian.com/science/2019/sep/02/scientists-isolate-drought-resistant-gene-in-barley#img-1
https://www.theguardian.com/science/2019/sep/02/scientists-isolate-drought-resistant-gene-in-barley#img-1
https://www.theguardian.com/science/2019/sep/02/scientists-isolate-drought-resistant-gene-in-barley
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 ها برابر بیماری شناسی مصنوعی در ایجاد گیاهان مقاوم در نقش ویرایش ژنومیک و زیست

 (CIMMYT)المللی اصالح و بهبود گندم و ذرت  در مقاله جدیدی که توسط مرکز بین

است، کاربردهای بالقوه مهندسی ژنتیک برای رفع مشکالت کشاورزان و  منتشر شده

گیری شده است  در این مقاله نتیجه. است کنندگان فقیر مورد بررسی قرار گرفته مصرف

پا به محصوالت و مزایای بالقوه  اطمینان از دسترسی کشاورزان خردهکه برای حصول 

برای کشاورزی، از سوی مؤسسات دولتی در سطح ( GE)های مهندسی ژنتیک  فناوری

گذاری و  ویژه در کشورهایی که دارای درآمد متوسط و کم هستند، سرمایه جهانی به

توانند گزینه های مهیجی را در زمینه تقویت مقاومت  می GEهای کاربردی  برنامه. تحقیقات هماهنگ موردنیاز است

 . های کشت ارائه دهند ها و آفات و پایداری زیست محیطی سیستم محصوالت مهم زراعی در برابر بیماری

افزایش یا کاهش فرکانس )های ژنی  ، محرک(در یک ژنوم DNAایجاد تغییر در )ها عبارتند از، ویرایش ژن  این فناوری

طراحی مجدد یا ساخت ابزارهای بیولوژیکی برای )شناسی مصنوعی  و زیست ( ها مؤثر در تکثیر حشرات یا پاتوژنهای  ژن

 (ها ها یا اندامک مثال کروموزوم

 :متن کامل این مقاله از طریق لینک زیر در دسترس است

https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-phyto-080417-045954 

  benefit/-will-who-and-crops-resistant-disease-to-contribute-they-will-biology-synthetic-and-drives-gene-editing-https://www.cimmyt.org/news/genome:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Ensuring the access of small-scale farmers to products and potential benefits from genetic engineering (GE) 

technologies for agriculture will require concerted investment and research by public institutions worldwide and 

particularly in low- and middle-income countries. 

This was a key conclusion of a new review paper describing cutting-edge GE applications that offer exciting 

options to enhance the disease and pest resistance of important food crops and the ecological sustainability of 

cropping systems. 

The technologies include gene editing (site-specific changes to DNA in a genome), gene drives (greatly 

enhancing or reducing frequency of genes that affect insect or pathogen reproduction), and synthetic biology 

(re-design or construction of biological devices, for example chromosomes or organelles). 

 ژنتیک گیاهی :موضوع

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 53/59/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-phyto-080417-045954
https://www.cimmyt.org/news/genome-editing-gene-drives-and-synthetic-biology-will-they-contribute-to-disease-resistant-crops-and-who-will-benefit/
https://doi.org/10.1146/annurev-phyto-080417-045954
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 استفاده از گندم هگزاپلوئید مصنوعی در بهبود کیفیت ارقام گندم نان

از ژنوم یک گونه وحشی از قطعاتی  اند که  در یک تحقیق جدید محققان دریافته

الین الیت گندم نان که  5در یک الین از هر ( wild grass)خانواده گیاهان علفی 

اند،  تولید شده( CIMMYT)المللی اصالح و بهبود ذرت و گندم  توسط مرکز بین

 . وجود دارد

با استفاده از  1891و سایر مؤسسات تحقیقاتی از دهه  CIMMYTمحققان 

گندم مورد )و گندم دوروم  goat grassیک گونه از گیاهان علفی وحشی به نام زمایشگاهی پیچیده بین های آ دستکاری

نام گندم هگزاپلوئید مصنوعی  وجود آمده از این تالقی که به واریته جدید به. دهند تالقی انجام می( استفاده برای پاستا

آسیب پذیری گندم به دلیل کم بودن تنوع ژنتیکی . دهد یش میپذیری گندم را افزا شود، تنوع زیستی و انعطاف شناخته می

ها، بهبود کیفیت  های جدید به گندم، افزایش مقاومت آن در برابر بیماری هدف از اضافه کردن ژن. آن بسیار باال است

 . ای آن و باال بردن تحمل آن در برابر گرما و خشکی است تغذیه

. های پیشرفته مولکولی عنوان شده است های طوالنی مدت با استفاده از فناوری شهدف از این تحقیق، سنجش اثرات این تال

درصد از قطعات ژنوم  15طور متوسط  به CIMMYTهای مدرن تولید شده توسط  درصد از الین 21دهند که  نتایج نشان می

 . منتشر شده است Nature Scientific Reports زئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله ج. را دارند goat grassگونه 

  wheat/-bread-modern-to-resilience-and-diversity-adds-wheat-hexaploid-synthetic-derived-sgras-wild-of-use-https://www.cimmyt.org/news/extensive:لینک خبر

 :خالصه خبر 
In a new study, scientists have found that genome segments from a wild grass are present in more than 

one in five of elite bread wheat lines developed by the International Maize and Wheat Improvement 

Center (CIMMYT). 

Scientists at CIMMYT and other research institutes have been crossing wild goat grass with durum 

wheat — the wheat used for pasta — since the 1980s, with the help of complex laboratory 

manipulations. The new variety, known as synthetic hexaploid wheat, boosts the genetic diversity and 

resilience of wheat, notoriously vulnerable due to its low genetic diversity, adding novel genes for 

disease resistance, nutritional quality and heat and drought tolerance. 

 گندم :موضوع

 (CIMMYT)سیمیت  :منبع

 53/59/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.cimmyt.org/news/extensive-use-of-wild-grass-derived-synthetic-hexaploid-wheat-adds-diversity-and-resilience-to-modern-bread-wheat/
https://www.nature.com/articles/s41598-019-47936-5
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 سوزی آتشهای جنگلی بولیوی در اثر  میلیون هکتار از زمین 7/1از بین رفتن 

ها و مراتع  سوزی در جنگل آتش یاییوبولی بر اساس گفته مسئوالن

میلیون  11است، با وجود تالش  شروع شده 2118بولیوی که از ماه مه 

های این  میلیون هکتار از جنگل 7/1تا کنون  ی مهار آن  دالری دولت برا

 . است کشور را نابود کرده

یاست جمهوری متخصصان محیط زیست قوانین تصویب شده تحت ر

بر . دانند ها می سوزی گرا این کشور، ایوو مورالس را مقصر این آتش چپ

از طرف دیگر دولت شرایط آب و هوایی . طبق این قوانین سوزاندن جنگل برای گسترش تولیدات کشاورزی مجاز است

 . کند سوزی اعالم می خشک و وزش باد را عامل اصلی آتش

ها در مناطق حفاظت شده و  سوزی درصد از آتش 41یر محیط زیست منطقه شرقی سانتا کروز، بنا به اظهار سینتیا آسین، وز

 . میلیون هکتار برآورد شده است 7/1های آتش گرفته  است و مساحت زمین درصد در مناطق جنگلی رخ داده 31

 . است یشترین آسیب را دیدهاست، سانتا کروز ب ها از ماه مه که در اواخر آگوست شدت گرفته سوزی از زمان شروع آتش

  hectares.html-million-lost-bolivia-09-https://phys.org/news/2019:لینک خبر
 :خالصه خبر 

Wildfires raging in Bolivia's forests and grasslands since May have destroyed 1.7 million hectares (4.2 

million acres), officials said Wednesday, amid an $11 million effort by the government to contain 

them. 

Environmentalists blame laws enacted under leftist President Evo Morales, who has encouraged the 

burning of forest and pasture land to expand agricultural production, while the government attributes 

the blazes to dry weather and winds. 

"Of the fires that have occurred, 41 percent are in protected areas and 30 percent are in forests," 

Cinthia Asin, environmental minister for the eastern region of Santa Cruz told the press, updating the 

amount of land burned to 1.7 million hectares. 

Santa Cruz is the hardest hit of Bolivia's departments since the fires began in May and intensified in 

late August. 

 جنگل  :موضوع

 phys.org :منبع

 50/59/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-09-bolivia-lost-million-hectares.html
https://phys.org/tags/forest/
https://phys.org/tags/agricultural+production/
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 های مرگبار درختان زیتون در فرانسه مشاهده اولین مورد از باکتری

شود به بیماری  درختان زیتون در فرانسه مشابه درختی که در تصویر دیده می

این بیماری توسط باکتری از درختی به . اند مبتال شده Xylella fastidiosaنام  به

 .درخت دیگر منتقل می شود

وزارت کشاورزی فرانسه مشاهده شدن نخستین مورد از این باکتری که سبب از 

بین رفتن درختان زیتون در ایتالیا و سایر مناطق واقع در حوضه مدیترانه 

 . اند، را در فرانسه اعالم کرد شده

وزارت . اند مبتال شده Xylella fastidiosaدو درخت تزئینی در جنوب فرانسه، یکی در آنتب و دیگری در منتون به بیماری 

قبال  Corsicaهای درختی به این بیماری در جنوب فرانسه و در جزیره  گوید مواردی از ابتال سایر گونه سه میکشاورزی فران

اند که هیچ  تهمعرض تهدید این بیماری قرار گرف مشاهده شده بود، اما این اولین بار است که درختان زیتون در 2115در سال 

 . قطعی برای درمان آن وجود ندارد حل راه

کیلومتری که در معرض  5در فاصله  عدرختان آلوده و سایر گیاهانی واقاست که  در گزارش وزارت کشاورزی فرانسه آمده

 . یوع بیماری جلوگیری شودشکن خواهند شد تا از  زودی ریشه هآلودگی هستند،  ب

  tree.html-olive-fatal-case-france-09-https://phys.org/news/2019:لینک خبر
 :خالصه خبر 

French olive trees, slimilar to this one pictured in Italy, have been infected with a disease called 

Xylella fastidiosa, a bacteria carried from tree to tree by a little bug 

France's agriculture ministry said Friday that it had detected its first cases of a bacterium that has been 

devastating olive trees in Italy and elsewhere in the Mediterranean basin. 

Two decorative olive trees in southern France, one in Antibes and the other in Menton, were found to 

be infected with Xylella fastidiosa. 

Although the disease has been found on other plants in southern France and on the island of Corsica 

starting in 2015, it was the first time olive trees had been impacted by a threat that has no known cure, 

the ministry said. 

 زیتون :موضوع

  phys.org :منبع

 50/59/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-09-france-case-fatal-olive-tree.html
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 ممنوع شدن گلیفوسیت در آلمان برای حفاظت از حشرات و تنوع زیستی

در تالش برای حفاظت از جمعیت حشرات مهم و حیاتی برای 

افشانی محصوالت کشاورزی غذایی، استفاده از  ها و گرده اکوسیستم

فروش  کش گلیفوسیت که تحت نام راندآپ به در سطح وسیعی به علف

 . رسد، در آلمان ممنوع خواهد شد می

این ماده شیمیایی که بنا به نظر برخی از متخصصان در ایجاد سرطان 

یعنی تا پایان مدت فعلی  2123در انسان نیز مؤثر است، تا سال 

 . تصویب آن توسط اتحادیه اروپا، به مصرف آن پایان داده خواهد شد

ها تاثیر گذاشته و در زنجیره غذای طبیعی و  دهند که کاهش جمعیت حشرات بر تنوع گونه شناسان هشدار می زیست

 . کند ها آسیب وارد می افشانی گیاهان اختالل ایجاد کرده و به اکوسیستم گرده

وی در . ضرر خواهد رساند گوید، آنچه به حشرات آسیب برساند به مردم نیز می Svenja Schulzeوزیر محیط زیست آلمان، 

 . دنیای بدون حشرات ارزش زیستن نداردیک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که 

  biodiversity.html-insects-glyphosate-germany-09-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Germany plans to phase out use of the controversial weedkiller glyphosate, sold widely as Roundup, in 

an effort to preserve crucial insect populations vital for ecosystems and pollination of food crops 

Germany said Wednesday it would phase out the controversial weed killer glyphosate because it wipes 

out insect populations crucial for ecosystems and pollination of food crops. 

The chemical, which is also suspected by some experts to cause cancer in humans, is to be banned by 

the end of 2023 when the EU's current approval period for it expires, ministers said. 

Biologists have sounded the alarm over plummeting insect populations that impact species diversity 

and damage ecosystems by disrupting natural food chains and plant pollination. 

 تنوع زیستی :موضوع

  phys.org :منبع

 54/59/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/tags/insect+populations/
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 کاهش تولید روغن پالم در مالزی و اندونزی های ها در مورد پیامد هشدار اقتصاددان

های پالم  گسترش کاشت نهال. ترین روغن گیاهی در جهان است روغن پالم پرمصرف

. است زدائی در سطح وسیعی از این دو کشور شده منجر به جنگل در اندونزی و مالزی

اتحادیه اروپا خواستار  ،با توجه به از دست رفتن کربن و از بین رفتن تنوع زیستی

 . ستا هزدائی شد کاهش روند فروش روغن پالم و محدود شدن جنگل

زی و اندونزی بر دهند که پیامدهای اقدامات جهانی برای کاهش تولید روغن پالم در مال اقتصاددانان دانشگاه پوردو هشدار می

توانند هر  دهند که این پیامدهای می دست آمده از این مطالعه نشان می نتایج به. یز تاثیر خواهد گذاشتنسایر نقاط جهان 

جزئیات بیشتر درباره نتایج . ها را خنثی کرده و به اقتصادمالزی و اندونزی آسیب برسانند گونه اقدام برای حفاظت از جنگل

 . است منتشر شده Proceedings of the National Academy of Sciencesاین تحقیق در 

پور استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه پوردو و همکارانش از دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا، با استفاده از مدل  فرزاد طاهری

 . اند گزاری درباره این موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ط به سیاستوبسه سناریو مر GTAP-BIOکامپیوتری 

  unintended.html-solutions-oil-palm-economists-09-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The growth of palm oil, the most-consumed vegetable oil in the world, has been fueled by expansion of palm 

plantings in Malaysia and Indonesia that have contributed to massive deforestation in those countries. The 

carbon and biodiversity losses there have spurred the European Union and others to call for measures to slow 

palm oil sales and limit forest losses. 

Purdue University economists warn that global measures to decrease palm oil production will have 

repercussions in Malaysia and Indonesia that will affect the rest of the world. Their study modeling likely policy 

outcomes, published this week in the Proceedings of the National Academy of Sciences, shows that these 

impacts could negate any forest savings and damage Malaysian and Indonesian economies. 

"If Malaysia and Indonesia let the Europeans use trade policy to reduce palm oil production, those countries are 

going to be hurt significantly because the demand for their products and prices will decline. We show that it 

would be better for Malaysia and Indonesia to be proactive in the face of demands for change," said Farzad 

Taheripour, a Purdue research associate professor of agricultural economics and lead author on the study. 

 روغن پالم، جنگل زدائی :موضوع

 phys.org :منبع

 54/59/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2019-09-economists-palm-oil-solutions-unintended.html
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 ها به کشاورزی کش رسانی حشره های آسیب روش

. اند ها آنها را اختراع نکرده طور قطع انسان ها سموم جدیدی نبوده و به کش آفت

ها برای صدها هزار سال است که از مواد شیمیایی  گیاهان و سایر میکروارگانیسم

 . کنند برای دفاع از خود در برابر سایر موجودات استفاده می

تولید و در خاک  jugloneنام  ماده شیمیایی به برای مثال ریشه درخت گردو 

در نتیجه . کند که سبب مهار رشد سایر گیاهان اطراف درخت می شود ترشح می

 . شود تمام مواد مغذی و آب اطراف ریشه توسط درخت گردو مصرف می

مثل  solanaceaeترین نمونه آن نیکوتین است که توسط گیاهان خانواده  فومعر. کنند کش نیز تولید می گیاهان نوعی حشره

ها این سیستم دفاعی شیمیایی را با تولید  انسان. شود زمینی و البته تنباکو تولید و سبب دفع حشرات می فرنگی، سیب هجگو

هایی  ها نگرانی کش اما استفاده از حشره. سموم دفع آفات تکرار کردند که امروزه کاربرد آنها در کشاورزی از ضروریات است

 . اند دف مثل زنبورها ایجاد کردهبابت از بین رفتن سایر حشرات غیر ه

اند که برخی از  ها مطالعه کرده و دریافته کش شناس بر روی نحوه سازگار شدن حشرات در برابر آفت محققان حشره

ای مضر  کش را تبدیل به ماده مقاوم شدن حشره در برابر ماده شیمیایی، آفت . تر کنند فات را قویتوانند آ ها می کش حشره

 . کند می

  agriculture.html-counterproductive-insecticides-ways-09-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Pesticides are not new and are definitely not a human invention. Plants and other microorganisms have 

used chemicals to defend themselves from other organisms for hundred thousands of years. 

Take, for example, walnut trees. Their roots produce a chemical called juglone that is secreted into the 

soil and inhibits nearby plant growth. This ensures the walnut tree has all the nearby nutrients and 

water for itself. 

Plants also produce insecticides. Nicotine is the most famous example, produced by plants in 

the solanaceae family, including tomatoes, potatoes and, of course, tobacco. Many plant-eating insects 

avoid tobacco plants because nicotine is a powerful neurotoxin that can kill them. 

 ها کش حشره :موضوع

 phys.org :منبع

 54/59/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-09-ways-insecticides-counterproductive-agriculture.html
http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/info_walnut_toxicity.htm
https://phys.org/tags/plants/
https://doi.org/10.1002/ece3.4750
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 اثرات تغییرات اقلیمی بر روی عملکرد جهانی موز

تواند بر روی عملکرد موز  دهند که تغییرات اقلیمی می نتایج یک تحقیق نشان می

تاثیر  ترین کشورهای تولید کننده و صادر کننده آن در جهان  در برخی از مهم

های شناخته شده در جهان است که  ترین میوه موز یکی از مهم. منفی بگذارد

ها نفر در  عنوان ماده غذایی مغذی منبع درآمد میلیون عالوه بر مصرف آن به

 . مناطق روستایی و شهری جهان است

اما تاثیر . اند بررسی قرار داده تا کنون در بسیاری از گزارشات اثرات تغییرات اقلیمی را بر روی تولیدات کشاورزی مورد

 . است افزایش دما و تغییر الگوهای بارندگی بر روی محصوالت مهم گرمسیری از جمله موز کمتر مورد مطالعه قرار گرفته

انگلستان، اثرات فعلی و آینده تغییرات اقلیمی بر ( Exeter)از دانشگاه اکستر  Dan Babberدر یک تحقیق جدید دکتر 

دست آمده نشان  نتایج به. ستا های بزرگ موز در جهان را مورد بررسی و مطالعه قرار داده ها و صادرکننده نندهتولید ک یرو

به دلیلی مساعدتر  1861طور متوسط از سال  کنند، به درصد از کل موز جهان را تولید می 96کشور که  27دهند که در  می

هوایی است که اگر تغییرات آب و  با این وجود در این گزارش آمده. تاس ب و هوایی تولید موز افزایش یافتهآشدن شرایط 

ت و یا امکان دارد کامال شاتولید موز روند کاهشی خواهد د 2151ینده ادامه پیدا کند، تا سال آبینی شده در  طبق روند پیش

 . از بین برود

  yields.html-banana-global-climate-impact-09-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Climate change could negatively impact banana cultivation in some of the world's most important 

producing and exporting countries, a study has revealed. 

Bananas are recognised as the most important fruit crop—providing food, nutrition and income for 

millions in both rural and urban areas across the globe. 

While many reports have looked at the impact of climate change on agricultural production, the effect 

rising temperatures and changing rainfall has on crucial tropical crops such as the banana are less well 

understood. 

In a new study, led by Dr. Dan Bebber from the University of Exeter, scientists have studied both the 

recent and future impact of climate change on the world's leading banana producers and exporters. 

 موز :موضوع

 phys.org :منبع

 52/59/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-09-impact-climate-global-banana-yields.html
https://phys.org/tags/impact+of+climate+change/
https://phys.org/tags/agricultural+production/
https://phys.org/tags/climate/
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 های جدید در مورد اثرات تجارت محصوالت کشاورزی در چین دیدگاه

های مطرح قرن بیست و یکم، تامین مواد غذایی  یکی از بزرگترین چالش

ویژه در کشور چین  این چالش به. موردنیاز جمعیت روزافزون جهان است

 درصد از جمعیت جهان  22با مشکالت زیادی روبرو است زیرا این کشور 

های کشاورزی  درصد از محصوالت زمین 7را در خود جای داده اما فقط 

از کود ازته برای تقویت برداشت محصول به . جهان را در اختیار دارد

درصد از کود مصرفی از  61اما بیش از . شود میزان باال در چین استفاده می

باال رفتن غلظت مواد آلی در )اوتریفیکاسیون  و سبب بروز مشکالت شدید زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، بین رفته

تحقیق جدیدی توسط محققان مرکز علوم محیط زیست دانشگاه . شوند هاو تخریب خاک می ها و رودخانه در دریاچه( ها آب

ضا های پایدار برای برقراری تعادل بین تقا  مریلند با استفاده از سوابق تاریخی انجام شده است که هدف آن تعیین سیاست

 . محیطی حاصل از تولید مواد غذایی در چین است تخریب زیستهای تجارت و  برای غذا، تولید محصوالت کشاورزی، هزینه

عنوان رویکردی برای تامین تقاضا برای غذا  المللی به گوید، شناخت و تعیین مزایای تجارت بین یکی از محققان این پروژه می

فقدان رویکردهای سیستماتیک برای ارزیابی اثرات تجارت . یار حائز اهمیت استحل مشکالت مشکالت محیط زیستی بس و 

اجتماعی -ها و سبک و سنگین کردن مالحظات زیست محیطی و اقتصادی افزائی مانع شناخت کامل از هم ،بر روی پایداری

 . شود مابین تجارت و تولید محصول می

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190905145351.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Feeding the world's growing population is one of the great challenges of the 21st century. This 

challenge is particularly pressing in China, which has 22% of the world's population but only 7% of 

the global cropland. Synthetic nitrogen fertilizer has been intensively used to boost crop yields in 

China, but more than 60% of it has been lost, causing severe environmental problems such as air 

pollution, eutrophication of lakes and rivers, and soil degradation. 

In a recent study, scientists from the University of Maryland Center for Environmental Science used 

historical records to shed light on sustainability policies for balancing food demand, crop production, 

trade expenditure, and the environmental degradation associated with food production in China. 

 اقتصاد :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 50/59/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190905145351.htm
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 ها و روند پراکنش آنها سفر گرده

افشانی گیاهان برای افراد مبتال به آلرژی، دوره سختی  دوره گرده

ها  گرده. افشانی فرصت تکثیر برای گیاهان است است، اما زمان گرده

در . شوند از گلی به گل دیگر منتقل میویژه حشرات  توسط باد و یا به

ها به سطوح مختلف چسبیده و یا جدا  گردهطی این حمل و نقل، 

ها مطالعه زیادی  ا کنون، در مورد مکانیسم چسبندگی گردهت. شوند می

 . است انجام نشده

است که تا کنون تصور  تر از آن کانیسم پیچیدهکه این م اند آلمان دریافته Keilمؤسسه جانوشناسی دانشگاه اخیرا، محققان 

این محققان برای . سطوح از عوامل مؤثر در چسبندگی هستند( microstructure)مدت زمان تماس و ریزساختار . شد می

جزئیات بیشتر درباره . اند های ماده گیاهان گیرنده را کشف کرده فرد قرار گرفتن گرده روی اندام اولین بار مکانیسم منحصربه

های  تواند آموخته جدید میهای  یافته. است منتشر شده Journal of the Royal Society Interfaceها در مجله  این یافته

جدیدی را در زمینه انتقال مواد داروئی و همچنین با توجه به کاهش نگران کننده موجود درباره جمعیت حشرات، راهکارهای 

 .   های مورد استفاده در کشاورزی و تولید مواد غذایی ارائه کند جایگزینی را در شیوه

  dispersal.html-pollen-journey-08-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
For allergy sufferers, the pollination period is a tough time, whereas for plants it is the opportunity to 

reproduce: in addition to the wind, insects, in particular, carry pollen from one flower to another to 

pollinate them. During this transport, the pollen must repeatedly attach to and detach from different 

surfaces. To date, the underlying adhesive mechanisms have hardly been studied so far. Now, 

scientists from the Zoological Institute at Kiel University have discovered that the mechanisms are far 

more complex than previously assumed. They differ depending on the duration of the contact and the 

microstructure of the surfaces. In their study presented in the current issue of the Journal of the Royal 

Society Interface, they found a unique pollen gripping mechanism on the receptive female part of 

plants for the first time. The results could provide important knowledge for the transport of medicinal 

substances, and also—in light of the alarming decline in insect populations—for the development of 

alternative strategies in agriculture and food production. 

 ها گرده :موضوع

 phys.org :منبع

 25/58/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-08-journey-pollen-dispersal.html
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 های جدید برای تولید ترکیبات مفید از ضایعات گیاهی  ارائه تکنیک

افریقای جنوبی به  Witwatersrandاز دانشگاه « شیمیدانان سبز»تیم 

های آلمان، ماالوی و تانزانیا بر روی  همراه همکارانشان از دانشگاه

های گیاهی  کنند که بتوانند از چوب و سایر زباله تکنیکی کار می

 xylochemistryنام  غیرخوراکی با استفاده از یک فرایند شیمیایی به

 . ترکیبات مفید تولید کنند

با استفاده از پوسته بادام هندی ترکیبات  دان محققان این تیم توانسته

توان برای محافظت از انسان،  از این ترکیبات می. دارند UVBو  UVAهای  جذب اشعه تمعطر جدیدی تولید کنند که خاصی

جزئیات بیشتر درباره این . های مضر خورشید استفاده نمود مرها و سایر مواد پوششی در مقابل اشعه دام و همچنین پلی

به   UVهای ماوراء بنفش یا  اشعه. است منتشر شده European Journal of Organic Chemistryیق در مجله تحق

ها، هوازدگی،  دانه و رنگ ها های مختلف مثل از بین بردن رنگ توانند به شکل اثرات آنها می. رسانند بسیاری از مواد آسیب می

ها موجب آفتاب  همچنین این اشعه. د و خراب کردن خواص مکانیکی باشدها، از بین بردن براق بودن موا زرد شدن پالستیک

 . مرگبار در انسان و حیوانات شوند( سرطان پوست)سوختگی، پیری زودرس و حتی احتمال بروز مالنوما 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/08/190815101535.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The team of "green chemists" from the University of the Witwatersrand, along with colleagues from 

Universities in Germany, Malawi and Tanzania, are working on techniques to produce useful 

compounds from wood and other fast growing non-edible plant waste, through a chemical process 

named xylochemistry (wood chemistry). By using cashew nut shells, the team has produced new 

aromatic compounds that show good UVA and UVB absorbance, which may be applied to protect 

humans, livestock, as well as polymers or coatings from harmful rays from the sun. The research has 

just been published as the cover article of the European Journal of Organic Chemistry. 

UV rays are damaging to most materials, with its effects leading to the discoloration of dyes and 

pigments, weathering, yellowing of plastics, loss of gloss and mechanical properties, while it can lead 

to sunburn, premature aging and even the development of potentially lethal melanomas in both humans 

and animals. 

 ضایعات گیاهی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 10/58/2519 :خبرتاریخ 

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 بزرگترین تولیدکننده محصوالت امریکا Biotech  در جهان شد 2518در سال  

 US, Highest Producer of Biotech Crops in 2018, Gov't Support Vital 

 های ترانس سازی جدید در تولید محصوالت اصالح ژنتیکی شده عاری از ژن ارائه سیستم همسانه 

 New Cloning System Allows Development of Transgene-free Edited Crops 

  در آسیا و اقیانوسیه فیلیپین بیشترین میزان پذیرش محصوالتBiotech  است داشته 2518را در سال 

 Philippines Among Top Biotech Crop Adopters in Asia-Pacific, 2018 ISAAA Report Reveals 

 کند هایی با میزان چربی و روغن بیشتر کمک می شناسایی ژنی که به تولید دانه 

 Researchers Discover Gene to Help Produce Fatter and Oilier Seeds 

  محققان دانشگاهSalk موفق به کشف ژن تحمل آهن در گیاهان شدند 

 Salk Scientists Uncover Gene for Iron Tolerance in Plants 

 های میوه جدیدی برای مقابله با گسترش بیماریکنیک ت 

Technique combats widespread passion fruit disease 

  آور انقراض گیاهان در افریقای جنوبی شوکروند 

Shocking rate of plant extinctions in South Africa 

 جهباکتری در بذر یونهای شور به کمک روش تلقیح  کاشت گیاهان زراعی در خاک 

Scientists successfully innoculate, grow crops in salt-damaged soil 

 بهینه سازی نوع و میزان مصرف کود برای جلوگیری از مرگ ریشه 

Optimizing fertilizer source and rate to avoid root death 

 ها های مقابله گیاهان دریایی با آلودگی آب های جدید درباره روش یافته 

Plant research could benefit wastewater treatment, biofuels and antibiotics 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17720
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http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17719
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17716
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17717
https://phys.org/news/2019-08-technique-combats-widespread-passion-fruit.html
https://phys.org/news/2019-08-extinctions-south-africa.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/08/190822124834.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/08/190821082231.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190905080134.htm

	اخبار و رویدادهای جهانی کشاورزی و آب
	انتشار نسخه جدید خلاصه وضعیت جهانی عرضه و تقاضای غلات
	تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه اوت 2019
	همکاریهای جدید فائو و امارات متحده عربی
	/مشکلات خانوادههای سوریهای با وجود بهبود برداشت محصول
	محققان موفق به جداسازی ژن مربوط به مقاوم سازی جو در برابر خشکی شدند
	نقش ویرایش ژنومیک و زیستشناسی مصنوعی در ایجاد گیاهان مقاوم در برابر بیماریها
	استفاده از گندم هگزاپلوئید مصنوعی در بهبود کیفیت ارقام گندم نان
	از بین رفتن 7/1 میلیون هکتار از زمینهای جنگلی بولیوی در اثر آتشسوزی
	مشاهده اولین مورد از باکتریهای مرگبار درختان زیتون در فرانسه
	ممنوع شدن گلیفوسیت در آلمان برای حفاظت از حشرات و تنوع زیستی
	هشدار اقتصاددانها در مورد پیامدهای کاهش تولید روغن پالم در مالزی و اندونزی
	روشهای آسیبرسانی حشرهکشها به کشاورزی
	اثرات تغییرات اقلیمی بر روی عملکرد جهانی موز
	دیدگاههای جدید در مورد اثرات تجارت محصولات کشاورزی در چین
	سفر گردهها و روند پراکنش آنها
	ارائه تکنیکهای جدید برای تولید ترکیبات مفید از ضایعات گیاهی
	اخبار کوتاه
	US, Highest Producer of Biotech Crops in 2018, Gov't Support Vital
	New Cloning System Allows Development of Transgene-free Edited Crops
	Philippines Among Top Biotech Crop Adopters in Asia-Pacific, 2018 ISAAA Report Reveals
	Researchers Discover Gene to Help Produce Fatter and Oilier Seeds
	Salk Scientists Uncover Gene for Iron Tolerance in Plants
	Technique combats widespread passion fruit disease
	Shocking rate of plant extinctions in South Africa
	Scientists successfully innoculate, grow crops in salt-damaged soil
	Optimizing fertilizer source and rate to avoid root death
	Plant research could benefit wastewater treatment, biofuels and antibiotics


