
 

 3 من 1 صفحة

 
 فروعوصف و  السمة

 التحّمل البيئي الّال حيوي

  تغيير قدرة كائن على البقاء حّيا في مجموعة من مكونات ال حياتية لنظام بيئي 

o  ّتحّمل البرد أو الحر 

o تحّمل الجفاف أو الماء 

o  ل بيئي نحمّ تحمل نقص المغذيات الدقيقة / النيتروجين / الفوسفور/ البوتاسيوم
 (علي سبيل المثال: األلومينيوم ، الملوحة) آخر ال حيوي

 
 

 المنتجتعديل النمو و التطّور و نوعّية 

  ر التركيبة الغذائيةالتكاثر، أو تغييعلى النمّو أو ر قدرة كائن يتغي

o تعديل الحساسية للفترة الضوئية 

o اإلزهار أو النضج تعديل 

أو في  االستهالكيطالة عمرها إاإلتيلين (بما في ذلك أليف انخفاض ت �

 إناء الزهور)

إلنزيم  Antisense جين تعبير انخفاض انحالل البكتين (بما في ذلك �
 )polygalacturonase البولى جالكتويورينيز

o التلّون 

o  المردوددرجة النمو أو 

o الحساسية)في  التسّبب التركيبة الغذائية (بما في ذلك 

، الميريستات Laurateلوريت (كـ: تعديل الحوامض الدهنية و الزيوت  �
myristate ،حمض االوليك  Oleic acidوليك، حمض اللين  

linoleic acid( 

 في الزيت)   حمض االوليك نسبةانخفاض  •

 في الزيت)  حمض االوليك نسبةازدياد  •

 Phytate الفيتات انحالل �

 النيكوتين  نسبةانخفاض  �

o  الجيني  االحتواء \ التكاثرتعديل 

 صوبة (بما في ذلك معيد الخصوبة الذكرية)إعادة الخ �

 معيد الخصوبة الذكرية �

 ) barnaseإنزيم 'البرناز'  تعبيرالعقم الذكري (بما في ذلك  �

  فوريمرجع 

 السمات المدخلة
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 3 من 2 صفحة

 فروعوصف و  السمة

o أخرى  المنتجتطّور و نوعية  و نمو 
 

 التحّمل الكيميائي

، بعض أنظمة المثعلى سبيل الألعشاب الطفيلية. اعامل كيميائي، كمبيد مقاومة 
معّين استخدام نبتة تكون مقاومة لمبيد  تتمّثل فيشاب الطفيلية األع التحكم في

 التيمبيدة لألعشاب الطفيلية مناسبة  غير انتقائية و استخدام مادة لألعشاب الطفيلية

 كل النباتات الحساسة. تأّثر على

o  ألعشاب الطفيليةامبيد تحّمل 

 Bromoxynil تحّمل البروموكسينيل �

  Chlorsulfuron  تحّمل الكلورسلفون �

 Glufosinateتحّمل الغليفوزينات  �

 Glyphosateتحّمل الغليفوزات  �

 Imidazolinone ونتحّمل اإليميدازولين �

 Sethoxydimوكسيديم ثتحّمل السي �

 Sulfonylureaتحّمل السيلفونيليوري  �

o تحّمل كيميائي آخر 

 طبية منتجات

قاحات الحيوانية أو إلنتاج طبية، كاللّ  كمنتجاتكائنات محّورة الستخدامها 

 المستحضرات الصيدالنية

o يةانالحيو  اللقاح 

o تطوير استزراع األعضاء 

o  المستحضرات الصيدالنيةإنتاج 

o طبية أخرى منتجات 

 متفرقات

القابلة  المؤشرة التحويرات التي ال تخضع إلى أي فئة أخرى، بما في ذلك الجينات
     مات الصناعيةو االستخدا الوقاية الحيوية و ،لالختيار

o إنتاج مواد كيميائية أو مرّكبات لالستخدام الصناعي 

 انتاج الوقود الحيوي  �

o المراسلةو الجينات  المؤشرة الجينات و انحالل الملّوثات البيئيةأ صاصامت 

 لالنتخابالقابلة 

 المضادات الحيوية مقاومة �



 

 3 من 3 صفحة

 فروعوصف و  السمة

 Aminoglycosideمقاومة األمينوغليكوزيد  •

 Ampicillinن مقاومة األمبيسّيلي •

 Hygromycinمقاومة الهيغروميسين  •

 ، و غيرهKanamycinمقاومة الكاناميسين  •

o  

 اآلفاتاألمراض و مقاومة 

  الفطر، الفيروس أو أشكال أخرى حّية التي تسبب ضرر.مقاومة كائن كالحشرة، 

o  مقاومة البكتيريا 

o  مقاومة الفطريات 

o مقاومة الحشرات 

 Coleoptera جنحةالغمديات األ الحشرات مقاومة �

  Colorado potato beetleمقاومة خنفس بطاطس كولورادو  �

 Lepidoptera الحشرات الحرشفيات األجنحة مقاومة �

 European corn borerمقاومة ثقاب الذرة األوروبي  �

o  ّدودة الخيطّيةالمقاومة Nematode   

o مقاومة الفيروسات 

 Cucumber mosaic virus مقاومة فيروس تبرقش الخيار �

  Papaya ringspot virus  لباباياالبقاع الحلقية لمقاومة فيروس  �

 Potato leaf roll virusلبطاطس ا أوراقفيروس التفاف مقاومة  �

 Potato virus Yللبطاطس  Yمقاومة فيروس  �

 Watermelon mosaic virus-2 للبطيخ 2-التبرقش مقاومة فيروس �

 Zucchini yellowمقاومة فيروس الفسيفساء األصفر للقرع الصيفي  �

mosaic virus 

o أخرىأمراض و أفات  مقاومة  

 


