
Genetically Modified Wheat Found in a Field in Washington 

State 

The unapproved crop is resistant to glyphosate in the weedkiller Roundup, but 

doesn’t seem to have entered the food supply. 
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در ایالت واشنگتن گندم تراریخته یافت شد کشتزاریدر   

مماوم  Roundupش گلیفوزات موجود در علف کمورد تایید لرار نگرفته در برابر  این محصول که

 .است راه نیالتهذخیره غذایی  بهاست، اما ظاهرا 

 2019ژوئن  9

 کاترین اوفورد

 

Genetically modified wheat has been discovered growing in a field in Washington 

State, according to a United States Department of Agriculture announcement on 

Friday (June 7). The unapproved plants are resistant to glyphosate, the active 

ingredient in Monsanto’s controversial weedkiller Roundup, but there is currently 

no evidence that they have entered the food supply, the agency’s Animal and 

Plant Health Inspection Service (USDA-APHIS) says. 

، در کشتزاری در ایالت در روز جمعه هفتم ژوئنآمریکا طبك بیانیه وزارت کشاورزی ایاالت متحده 

این گیاهاِن تایید نشده در برابر گلیفوزات . واشنگتن نوعی گندم تراریخته در حال رشد کشف شده است

مماوم هستند، اما به ( ، محصول شرکت مونسانتوRoundupماده فعال موجود درعلف کش بحث براگیز )

فعال مدرکی دال بر ورود آنها به  ،طهگفته بخش خدمات بازرسی سالمت حیوانات و گیاهان وزارت مربو

 .ذخیره غذایی وجود ندارد

“USDA is collaborating with our state, industry and trading partners, and we are 

committed to providing all our partners with timely and transparent information 

about our findings,” the statement reads. 



با ایالت، صنعت، و شرکاء ( USDA)وزارت کشاورزی ایاالت متحده : "در بیانیه مذکورعنوان شده است

تجاری ما در حال همکاری است، و ما متعهد هستیم که اطالعات یافته هایمان را به مولع و به طور 

 ."شفاف در اختیار شرکاء خود لرار دهیم

There are no approved genetically engineered (GM) wheat varieties, although GM 

versions of the plant have been identified in isolated incidents in two other US 

states—Montana and Oregon—and in Alberta, Canada, since 2013. 

تا کنون  2013گرچه از سال هیچ گونه گندم تراریخته ای که مورد تایید لرار گرفته باشد وجود ندارد، ا

یعنی مونتانا و )در دو ایالت دیگر آمریکا  ر رخدادهایی تکرار نشدهانواع تراریخته ای از گیاه مربوطه د

 .و نیز در آلبرتای کانادا یافت شده است( اورگان

Responding to the discovery, a spokesperson for Monsanto’s parent organization 

Bayer suggested that the site where the crops were found could have been part 

of a trial of GM wheat varieties in the 1990s and 2000s. Until 2004, Monsanto was 

working to develop varieties that would be resistant to Roundup, but dropped the 

work amid concern that GM wheat would be rejected by buyers abroad. 

اظهار ( سازمان مافوق شرکت مونسانتو، Bayer)یکی از سخنگویان بِیِر در پاسخ به کشف مورد بحث، 

داشته که مکانی که این محصوالت در آن کشف شده ممکن است بخشی از یک آزمایش در مورد گونه 

، شرکت 2004تا سال . انجام شده بوده 2000و  1990های تراریخته گندم باشد که در دهه های 

مماوم باشند، اما این  Roundupر محصول مونسانتو در تالش بوده تا گونه هایی تولید کند که در براب

 .تالش ها پیرو نگرانی آنها در مورد عدم پذیرش گندم تراریخته توسط خریداران خارجی متولف شد

“We have been informed by USDA of a possible detection of GM wheat in 

Washington State, possibly on the site of a former field trial,” Bayer Crop Sciences 

spokeswoman Charla Lord tells Reuters. “We are cooperating with USDA to 

gather more information and facts as the agency reviews the situation.” 

به خبرگزاری رویترز ( Bayer Crop Sciences)کارال لورد، سخنگوی شرکت علوم فرآورده ای بیر 

 احتماال در محل یک آزمایش زراعی لبلی،وزارت کشاورزی آمریکا به ما اطالع داد که : "م کرداعال

همزمان با بررسی مولعیت توسط سازمان مربوطه، ما . در ایالت واشنگتن کشف شده گندمی تراریخته

 ."نیز در حال همکاری با وزارت هستیم تا به اطالعات و حمایك بیشتری دست پیدا کنیم

The US Wheat Associates and the National Association of Wheat Growers say in a 

joint statement that they are “confident that nothing has changed the U.S. wheat 

supply chain’s ability to deliver wheat that matches every customer’s 

specifications.” They note that “we cannot speculate or comment about any 



potential market reactions until we learn more from APHIS and have a chance to 

discuss the situation in more detail with overseas customers.” 

ای مشترک خاطر نشان کردند سازمان شرکاء گندم آمریکا و سازمان ملی پروش دهندگان گندم طی بیانیه 

که به هیچ وجه از توانایی ذخیره غذایی آمریکا برای تأمین گندمی که تماضای تمام مشتریان را برآورده 

بخش خدمات تا زمانی که اطالعات بیشتری از : "آنها عنوان کردند. سازد چیزی کاسته نشده است

رای بحث مفصل تری با مشتریان خارجی بازرسی سالمت حیوانات و گیاهان دریافت کنیم و فرصتی ب

در مورد این شرایط پیدا کنیم نمی توانیم در خصوص واکنش های احتمالی بازار پیش بینی یا نظری 

 ."ارائه دهیم

Moe Agostino, chief commodity strategist at the agricultural advisor firm 

Farms.com Risk Management, tells the site that he thinks the market is unlikely to 

be substantially affected. “This kind of thing could slow down exports but I think 

it’s just a one-off,” he says. “We’ve got a [World Agricultural Supply and Demands 

Estimates] report coming tomorrow and I think markets are more concerned with 

that and how the planting season is going.” 

مو آگوستینو، استراتژیست ارشد محصوالت در بخش مدیریت ریسک شرکت مشاوره کشاورزی 

"Farms.com "چنین مسئله : "عنوان کرد که به نظر او این مسئله تاثیر چندانی بر بازار نخواهد گذاشت

ما فردا . این اتفاق همین یک بار استشود، ولی به نظر من  دی روند صادراتای ممکن است باعث کن

دریافت خواهیم کرد و به نظر من ( از سازمان تخمین عرضه و تماضای جهانی کشاورزی)گزارشی 

 ."بازارها بیشتر نگران آن گزارش و روند فعلی فصل کاشت هستند

It’s not Bayer’s first controversy over Roundup this year. The company is currently 

battling multiple lawsuits over whether its weedkiller causes cancer, and lost its 

third such case last month when a jury in California awarded a couple with non-

Hodgkin’s lymphoma $2 billion in damages. 

در حال حاضر این . رخ داده است Roundupاین اولین جنجالی نیست که امسال در مورد محصول 

درگیر چندین شاکی است که علف کش آن را سرطان زا خوانده اند، که ماه گذشته در سومین شرکت 

یفرنیا این شرکت را به پرداخت دو پرونده از این موارد ممصر شناخته شد و هیئت منصفه ای در کال

 . میلیارد دالر غرامت به زوجی مبتال به لنفوم غیرهاجکین محکوم کرد

Source: https://www.the-scientist.com/news-opinion/genetically-modified-

wheat-found-in-a-field-in-washington-state-65991 
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Antibiotic Ineffective Against Citrus Greening: Study 

Oxytetracycline, approved by the US government to combat citrus scourge, may 

not work—at least not as a spray. 

Aug 19, 2019 

ASHLEY P. TAYLOR 

 

 مطالعه ای پیرامون بی اثر بودن آنتی بیوتیک در برابر بیماری لکه سبز مرکبات

اوکسی تتراسایکلین که توسط دولت ایالت متحده آمریکا برای ممابله با این آفت مرکبات مورد تایید لرار 

.گرفته معلوم نیست موثر باشد، مخصوصا به صورت اسپری  

2019آگوست  19  

تیلور. اشلی پ  

 

This year, for the first time, the Environmental Protection Agency is allowing 

citrus growers to spray their trees with large quantities of two antibiotics to 

combat citrus greening, a bacterial infection that is devastating Florida’s citrus 

crops, as Nature has reported. Because the antibiotics are also used to treat 

human bacterial infections, public health advocates worry that their use on crops 

could promote the development of antibiotic-resistant human pathogens. In a 

new wrinkle, a study reports that one of the drugs, oxytetracycline, doesn’t 

protect trees against citrus greening. 

امسال برای اولین بار آژانس حفاظت از محیط زیست به پرورش دهندگان ، Natureبه گزارش ژورنال 

نوعی عفونت باکتلایر که بالی جان )مرکبات اجازه داده است که برای ممابله با بیماری لکه سبز 

ممادیر زیادی از دو نوع آنتی بیوتیک را به صورت اسپری به ( محصوالت مرکباتی فلوریدا شده است

نیز مورد  رمان عفونت های باکتلایر انسانآز آنجایی که این آنتی بیوتیک ها برای د. درختانشان بپاشند

ی محصوالت ممکن استفاده لرار می گیرند، طرفداران سالمت عمومی نگرانند که استفاده از آنها رو

اطالعات . است باعث تولید عوامل بیماری زایی برای انسان گردد که در برابر آنتی بیوتک مماوم باشند



لادر ( اوکسی تتراسایکلین)مفید بدست آمده از یک مطالعه حاکی از این است که یکی از داروهای مذکور 

 .به حفاظت از درختان در برابر بیماری لکه سبز نیست

The study, conducted by researchers at the University of Florida and published 

August 1 in the journal Phytopathology, finds that orange trees infected with the 

citrus-greening bacteria and sprayed with oxytetracycline at doses recommended 

by the manufacturer for six months did not fare any better against the disease 

than infected trees sprayed with water, The New York Times reports. 

به گزارش نیویورک تایمز، مطالعه مذکور که توسط محممان دانشگاه فلوریدا انجام گرفته و اول آگوست 

نشان می دهد که درختان پرتمالی که مبتال به باکتری لکه در نشریه آسیب شناسی گیاهی به چاپ رسیده 

سبز مرکبات بوده و اوکسی تتراسایکلین در دوزهای توصیه شده توسط تولید کننده به مدت شش ماه به 

 .آنها اسپری شده است نسبت به درختان بیماری که با آب اسپری شده اند بهبود بیشتری نیافته اند

“Under our test conditions, the concentration is just not enough to suppress the 

pathogen,” Nian Wang, a microbiologist at the University of Florida’s Citrus 

Research and Education Center and a lead author of the paper, tells the Times. 

ن وانگ، که یکی رکبات دانشگاه فلوریدا به نام نیایک میکروبیولوژیست در مرکز تحمیمات و آموزش م

تحت شرایط آزمایشی ما، غلظت : "مماله مربوطه نیز هست، به نشریه تایمز گفت یاز نویسندگان اصل

 ."ماده آنمدر کافی نیست که بتواند عامل بیماری زا را سرکوب کند

Citrus greening, which has reduced citrus production in Florida by 70 percent 

since 2005, according to the Times, is caused by the bacterium Candidatus 

Liberibacter asiaticus and spread by an insect, the Asian citrus psyllid. Fruit from 

infected trees is “green, misshapen, and bitter,” and unfit for sale, according to 

the United States Department of Agriculture. 

درصد  70تولید مرکبات در فلوریدا را  2005به گفته نشریه تایمز، عامل بیماری لکه سبز که از سال 

می باشد که توسط حشره ای " کاندیداتوس لیبریباکتر آسیاتیکوس"کاهش داده است یک باکتری به نام 

به گفته وزارت کشاورزی . منتشر می شود( شپش گیاهی جهنده مرکبات) psyllid citrusآسیایی به نام 

می باشد که برای فروش " سبز، بد شکل، و تلخ"ایاالت متحده آمریکا، میوه درختان مبتال به این بیماری 

 .مناسب نیست

Although spraying didn’t work, injecting the drug into tree trunks decreased the 

levels of the citrus-greening bacteria, the study found. However, that drug 

delivery method has not been approved by the Environmental Protection Agency 

(EPA) and moreover, would be too expensive to be feasible, the Times reports. 



چه اسپری کردن فایده ای نداشته اما تزریك این ماده به داخل تنه درخت طبك مطالعه انجام شده، اگر

به )کاربرد ماده اما طبك گزارش نشریه تایمز، این شکل . باعث کاهش باکتری های لکه سبز می شود

مورد تایید آژانس حفاظت از محیط زیست نبوده و ضمنا عملی کردن آن نیز بیش از حد ( صورت تزریك

 .پرهزینه است

Taw Richardson, chief executive of AgroSource, the company that manufactures 

sprays containing the antibiotics, tells the Times that the company’s own research 

found that the drug worked and criticizes the study for not using the 

recommended combination of products to ensure the drug enters tree leaves.  

به ( تولید کننده اسپری های حاوی آنتی بیوتیک مذکور)تاو ریچاردسون، مدیر عامل شرکت آگروسورس 

وی در انتماد از مطالعه مورد . نشریه تایمز گفت که تحمیمات خود شرکت این دارو را مؤثر نشان داده

ش از ترکیب توصیه شده محصوالت استفاده نکرده تا از ورود این دارو این پژوهبحث اظهار داشت که 

 .به برگ درختان اطمینان حاصل کند

“The good news is that oxytetracycline is definitely inhibiting the pathogen,” 

James Adaskaveg, a University of California, Riverside, plant pathologist, tells the 

Times. “They just need to figure out how to deliver it in the most effective way.” 

: لیفرونیا در ریورساید، به نشریه تایمز گفتاجیمز آداسکاوگ، یک آسیب شناس گیاهی در دانشگاه ک

تنها . ودخبر خوب این است که اوکسی تتراسایکلین لطعا مانع از پیشروی این عامل بیماری زا می ش"

 ."به مؤثرترین شکل است (به درختان) چیزی که الزم است پیدا کردن راهی برای رساندن این ماده

But environmentalist and public health advocates tell the Times that the results of 

the new study indicate that the data, provided by AgroSource, upon which the 

EPA based its decision to approve oxytetracyline in the first place, were flawed. 

اما طرفداران محیط زیست و سالمت عمومی به نشریه تایمز گفته اند که نتایج به دست آمده از این 

 که مبنای تصمیم)داده های ارائه شده توسط شرکت آگروسورس مطالعه جدید حاکی از این است که 

 .معیوب است( آژانس حفاظت از محیط زیست در تایید اوکسی تتراسایکلین بوده

Source: https://www.the-scientist.com/news-opinion/antibiotic-ineffective-

against-citrus-greening--study-66298 
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