
በ2ዏዏ9 በዘረመሌ የተሻሻለና ሇገበያ የቀረቡ የባዬቴክ አዝርእት አሇማቀፋዊ ዋና ዋና ክንውኖች 

በ ISAAA መስራችና የቦርዴ ሉቀመናብርት መሪ ክላቭ ጀምስ የተዘጋጀ 

ማስታወሻነቱ ሇቀዴሞ የኖቤሌ ሰሊም ልሬት ኖርማሌ ቦርሇግ የሁን  

ISAAA መግሇጫ 41 - ሇመጀመሪያ ጊዜ የባዮቴክ አዝእርት በ1996 ሇገበያ ከዋለበት ጊዜ ጀምሮ የሚወጣ አመታዊ 

ሪፖርት ሲሆን ይህ 14ኛው ምሌከታ ነው፡፡ የዚህ ሪፖርት ፀሏፊ         የISAAA መግሇጫ 41ን መታሰቢያነት ሇቀዴሞው 

የሰሊም ልሬት እና ቀዯምት የ ISAAA መስራች አርበኛ ኖርማን ቦርሇግ እንዱሆን ወስኗሌ፡፡ ይህ ምሌከታ በ2ዏዏ9 

የተመዘገቡትን ዋና ዋና እዴገቶች ብቻ ያካተተ ነው፡፡ ተጨማሪ መረጃ ከዌብሳይታችን http;/www.isaaa.org ማግኘት 
ይቻሊሌ፡፡  

በ2ዏዏ9 14 ሚሉየን የአነስተኛ እና ሰፋፊ እርሻ መሬት ባሇቤት የሆኑ በ25 ሃገራት የሚገኙ አርሶ አዯሮች 134 ሚላየን 

ሄክታር /33ዏ ሚለዬን አከርስ/ አሌምተዋሌ፡፡ ይህም ካሇፈው አመት ማሇትም ከ2ዏዏ8 ጋር ሲነፃፀር በ7 ወይም በ9ሚሉየን 

ሄክታር / 22 ሚሉዮን አክረስ/ እዴገት አሳይቷሌ፡፡ 

ይህ ሁለ እዴገት ሉመዘገብ የቻሇው በተከታታይ እና በከፍተኛ ዯረጃ እየተመዘገበ ባሇው የሰብሌ ምርታማነት ፤ የኢኮኖሚያዊ 

፤አካባቢያዊና ግሇሰባዊ ጠቀሜታዎች የተነሳ ነው፡፡ከ1996 እስከ 2ዏዏ9 የተመዘገበው 8ዏ እጥፍ የባዮቴክ አዝእርት ሄክታር 
እዴገት ያሌተጠበቀ ከመሆኑም በሊይ የባዩቴክ አዝእርት ቴኮኖልጂ በግብርና ታሪክ ውስጥ እጅግ ፈጣንና ተቀባይነትን ያገኘ 

ቴክኖልጂ መሆኑን ያረጋገጠ ነው፡፡በአሇም ዙሪያ ያለ አርሶአዯሮች በቴክኖልጂ ሊይ ካሳዯሩት እምነት የተነሳ ከ1996 ጀምሮ 
በየአመቱ የሚዘሩት የባዮቴክ አዝእርት መጠን እየጨመረ መሄደን ያሳያሌ፡፡ ይህ ሁለ አስዯናቂ እዴገት ሉከሰት የቻሇው 

የባዮቴክ አዝርእት ከሚሰጡት መሌከ ብዙና ጉሌህ ጠቀሜታዎች የተነሳ ነው፡፡ ኑ በአራቱም የባዮቴክ አዝእርት 
አይነቶች ሊይ ከፍተኛ የመሬት ሄክታር እዴገት ታይቷሌ፡፡ ሇመጀመሪያ ጊዜ የባዮቴክ አኩሪ አተር ከሦስት አራተኛ በሊይ 

የሆነውን የ9ዏ ሚሉዮን የአሇም የአኩሪ አተር (soybean) የእርሻ መሬት ይዟሌ፡፡  የቢቲ ጥጥ 33 ሚሉዬን ሄክታር 

የሚ ውን የአሇም የእርሻ መሬት በግማሽ ያህሌ ሲይዝ  የቢቲ በቆል ከአንዴ አራተኛ ወይም ሲሶ በሊይ የሆነውን የመ

ንት ሚሉዬን ሄክታር የአሇም የእርሻ መሬት  እንዱሁም ራንስጄኒክ ጎመንዘር ከአንዴ አምስተኛ በሊይ 

የሆነውን የ31 ሚሉዮን ሄክታር ሇመሸፈን ችሇዋሌ፡፡ 

በ2ዏዏ8 የባዮቴክ አዝእርት ተፈሊጊነት እጅግ ከፍተኛ ነበር፡፡ ይህም ተፈሊጊነት በ2ዏዏ9 ቀጥሎሌ፡፡ ሇምሣላ በ2ዏዏ8  8ዏ% 

የነበረው የቢቲ ጥጥ ተፈሊጊነት በ2ዏዏ9 ወዯ 87%ከፍ ሲሌ ራንስጄኒክ ጎመንዘር በካናዲ 2ዏዏ8 ሊይ 87% የነበረው 

በ2ዏዏ9 ወዯ 93%አዴጓሌ፡፡ የባዮቴክ አኩሪአተር ከ134 ሚሉየን ሄክታር ውስጥ 52% በመሸፈን የፀረ አረም መቋቋም 
ብቃቱን እንዯያዘ በከፍተኛ ዯረጃ ተፈሊጊ የሆነ የባዮቴክ አዝእርት በመሆን ቀጥሎሌ፡፡ 

ታማራ ጎመንዘር (stacked genes ) ከአሇም አቀፍ የባዮቴክ አዝርእት ውስጥ የ21% ዴርሻ በመያዝና በ11 ሃገራት ጥቅም 

ሊይ በመዋሌ ተፈሊጊነቱን በመጨመር ሊይ ይገኛሌ;; ከነዚህ 11 ሃገራት ውስጥ 8ቱ በማዯግ ሊይ ያለ አገሮች ናቸው፡፡ ከ25 

የባዮቴክ አዝእርት ተጠቃሚ አገሮች ውስጥ /ጀርመን በ2ዏዏ8 ተጠቃሚነቷን ስታቁርጥ ከስታሪካ በ2ዏዏ9 ተተክታሇች/ 16ቱ 
በማዯግ ሊይ ያለ ሃገራት ሲሆኑ የተቀሩት የበሇፀጉ አገሮች ናቸው፡፡ 

ከዚህ ቀጥል ያለት 8 ታሊሊቅ ሀገሮች እያንዲንዲቸው ከ1ሚሉዮን ሄክታር በሊይ ማብቀሌ ችሇዋሌ፡፡ እነሱም ዩናይትዴ ስቴትስ 

/64.ዏ ሚሉዬን ሄክታርስ/ ፤ብራዚሌ /21.4/፤አርጀንቲና /21.3/፤ህንዴ  /8.2/ /8.4/ ቻይና /3.7/ ፖራጓይ /2.2/ 

እንዱሁም ዯቡብ አፍሪካ 2.1 ናቸው፡፡ 

ቀሪውን 2.7 ሚሉዮን ሄክታር የሚያበቅለት 17 ሃገራት ሲሆኑ በአበቃቀሌ ዯረጃቸው ከከፍተኛ 

ወዯዝቅተኛእንዯሚከተሇውተቀምጠዋሌ፡፡ኡራጋይ፤ቦሉቪያ፤ፍሉፔንስ፤አውስትራሉያ፤ቡርኪናፋ ፤ እስፔን፤ሜክሲኮ፤ቺሉ፤
ኮልምቢያ፤ሆንዴራስ፤ቼክሪፐብሉክ፤ፖርቱጋሌ፤ሮማንያ፤ፖሊንዴ፤ኮስታሪካ፤ግብፅና እስልቫኪያ፡፡ 

http://www.isaaa.org/


ከ 1996 እስከ 2ዏዏ9 ዴረስ የባዮቴክ አዝርእት አጠቃሊይ የሄክታር ሽፋን ወዯ 1 ቢሉዮን ሄክታር ገዯማ ተጠግቷሌ፡፡ / 

949.9 ሚሉዮን ሄክታር/ ወይም 2.3 ቢሉዬን አክረስ/ በማስመዝገብ፡፡ ግማሽ ያህለ ማሇት 46 %የሚሆነው የአሇምአቀፍ 

ሄክታር የእርሻ መሬት የሇማው በማዯግ ሊይ ባለ ሀገራት ሲሆን መሪነቱን ከአዯጉት አገሮች እስከ 2ዏ15 ዴረስ ታዲጊ አገሮች 
ይረከባለ ተብል ይገመታሌ፡፡  

አሇምአቀፍ ማህበረሰብ ዴህነትን እና ረሃብን በግማሽ በ2ዏ15 ሇመቀነስ ቃሌ መግባቱ ይታወቃሌ፡፡ የባዬቴክ አዝእርት ሇዚህ 
ግብ መሳካት ጉሌህ ዴርሻ እያበረከቱ ይገኛለ ፡፡ ሇወዯፊቱም የሚያበረክቱት ጠቀሜታ መጠነ ሰፊ እንዯሚሆን ግሌፅ ነው፡፡ 

እንዯሚታወቀው ከ14 ሚሉዮን ተጠቃሚ ገበሬዎች 9ዏ%ወይም 13ሚሉዮን የሚሆኑት ጥቃቅንና አነስተኛ ገቢ ያሊቸው 

ገበሬዎች ናቸው፡፡ እነኚህ ገበሬዎች ከባዬቴክ አዝርእት / ሇምሣላ /ቢቲ ጥጥ / ተጠቃሚነታቸውን ያረጋገጡ ሲሆን ሇወዯፊቱ 

መጠነ ሰፊ ጠቀሜታ በቅርቡ ሇገበያ ይቀርባሌ ተብል ከሚጠበቀው የባዮቴክ ሩዝ እንዯሚያገኙ የታመነ ነው፡፡ የ2ዏዏ8 

ISAAA አፈፃፀም ሪፖርት አዲዱስ የባዬቴክ አዝእርት ወዯ ገበያ ይቀርባለ ሲሌ ተንብዬ ነበር፡፡ ይህም በ2ዏዏ9 ተግባራዊ 

ሆኗሌ፡፡ በኖቬምበር 27 2ዏዏ9 ቻይና አገር በቀሌ ሇሆነው ቢቲ ሩዝ እና ፋይቲዝ በቆል (phytase maize) የባዬሴፊቲ 

ሰርተፍኬት በመስጠት ሇገበያ ከመቅረቡ በፊት 2 እና 3 ዓመት ሇሚፈጀው የአዝእርት ምዝገባ ሂዯት የተመቻቸና ቀሌጣፋ 

ሁኔታ ፈጥራሇች፡፡ የቻይናን ውሣኔ ፋይዲ ብንመሇከት በአሇም ሊይ እጅግ ተፈሊጊ የሆነ የሩዝ ምርት 11ዏ ሚሉዮን የሩዝ 

ተመጋቢ ቤተሰብን / በአንዴ ቤተሰብ ውስጥ 4 አባሊት ይኖራለ ተብል ቢገመት/ 44ዏ ሚሉዬን ተጠቃሚዎችን በቻይና ብቻ 

ይፈጥራሌ፡፡ በተጨማሪም በእስያ 25ዏ ሚሉዮን ወይም 1ቢሉዮን ቤተሰቦችን የሩዝ ተጠቃሚ ያዯርጋሌ፡፡ በአሇማችን ያለ 
የሩዝ አምራች ገበሬዎች ህሌውና የተመሰረተው አንዴ ሶስተኛ የሩዝ ሄክታር መሬት ብቻ በመጠቀም ነው፡፡ 

የቢቲ ሩዝ  ምርታማነትን በመጨመር እና የነዚህን ገበሬዎች የኑሮ ሁኔታ በማሻሻሌ እንዱሁም ሇፀረተባይ መግዣ 
የሚያወጡትን ወጪ በመቀነስ ብለም እየተከሰተ ሊሇው የአየር ንብርት ሇውጥ መፍትሄ በመስጠት አስተዋፅኦ ሉያዯርግ 
ይችሊሌ፡፡ 

በአሇማችን ሩዝ እጅግ ተፈሊጊ የምግብ አዝእርት ሲሆን በቆል ዯግሞ  እጅግ ተፈሊጊ የእንስሳት መኖ በመሆን 

ያገሇግሊሌ፡፡ የባዬቴክ ፋይቲዝ በቆልን (Biotech phytase maize) አሳሞች በሚመገቡበት ጊዜ  ብዙ ፎስፈረስ 
በሰውነታቸው ውስጥ እንዱፈጭ በማዴረግ እዴገታቸውን ሲያፋጥን በዚያውም ወዯከባቢ አየር የሚሇቀቀውን ፎስፊት መጠን 
አነስተኛ በማዴረግ የአካባቢን ብክሇት ይከሊከሊሌ፡፡  

በከፍተኛ ፍጥነት በማዯግ ሊይ በምትገኘው ቻይና  እየጨመረ የመጣውን የስጋ ፍሊጏት ከማርካት አንፃር ፋይቲዝ በቆል 

(phytase maize) የተሻሇ የእንስሳት መኖ በመሆን ሉያገሇግሌ ይችሊሌ፡፡  

እንዯሚታወቀው ቻይና የአሇም ግማሹ /5ዏዏ ሚሉዮን/ የአሳማ መንጋ፤ 13 ቢሉዬን ድሮዎች እንዱሁም የወፍ ዝርያዎች 

የሚገኝባት ሃገር ናት፡፡ፋይቲዝ በቆል (phytase maize)  በቻይና ብቻ 1ዏዏ ሚሉዬን የበቆል ተጠቃሚ ቤተሰቦችን / 4ዏዏ 

ሚሉየን/ ህዝብን በቀጥታ ተጠቃሚ ያዯርጋሌ፡፡ 

በአሇም ሊይ ያሇው የሩዝና የበቆል ተፈሊጊነት እያዯገ ከመጣው የቻይና እዴገት ጋር ሲቃኝ በእስያና በአሇም ዙሪያ ያለ ላልች 
በማዯግ ሊይ ያለ አገሮች የቻይናን ተሞክሮ ሉጋሩት እንዯሚገባ ያመሊከተ ነው፡፡ ቻይና የወሰዯችውን ግንባር ቀዯም የባዮቴክ 
አዝእርት ተጠቃሚነት ላልች ታዲጊ አገሮች እንዯሞዳሌ ሉወስደት የተገባው አይነተኛ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጫ ፤የፀረ 
ተባይ ጥገኛ ያሌሆነ ግብርናን መሠረት ያዯረገ ብልም ዴህንነትና ረሃብን የሚያስቀር ምሣላ ነው፡፡ በአሇማችን ሩዝ አይነተኛ 

ምግብ እንዱሁም በቆል የእንስሳት መኖ በመሆናቸው የነዚህ አዝእርት ሇገበያ መዋሌ ቻይናን ጨምሮ ሇእስያ 
እንዱሁም ሇአሇም መጠነ ሰፊ ጠቀሜታን ያስገኛሌ፡፡  

ይህ መግሇጫ 41 ፤ በሲኒ አውስትራሉያ ዩኒቨርስቲ የስነ-ፍጥረት ሳይንስ ትምህርት የክብር ኘሮፌሰር ድ/ር ጆን ቤነትን 

“የባዮቴክ ሩዝ ፤ አሁንና ወዯፊት” በሚሌ ርእስ የተዘጋጀ፣ በመረጃ የተዯገፈ ሌዩ መጣጥፍ አካቷሌ፡፡ እንዯሚታወቀው 

በ2ዏዏ9 ብራዚሌ በጠባብ ሌዩነት መሪነቱን ከአርጀንቲና ተረክባሇች፡፡ የ5.6 ሚሉዮን ሄክታር የባዮቴክ አዝእርት ሽፋን 

እዴገት በአሇም ሊይ ሊሇ ሇማንኛውም አገር ትሌቅና አስዯናቂ ሰኬት ነው፡፡ ይህ ከ2ዏዏ8 – 2ዏዏ9 ባሇው ጊዜ ውስጥ 

ከተመዘገበው የ35% እዴገት ጋር ተመሳሳይ ነው፡፡ 



የአሇማችን መሪ የባዬቴክ አዝእርት አምራች ብራዚሌ የወዯፊቷ የእዴገት ሞተር መሆኗ ተረጋግጧሌ፡፡ የአሇማችን ዋነኛዋ ጥጥ 

አምራች አገር ህንዴ፣ በ2ዏዏ9 87% ከዯረሰው የ8 ዓመታት /2ዏዏ2 – 2ዏዏ9/ የ ቢቲ ጥጥ /ተጠቃሚነቷ መጠነሰፊ ዴሌን 
ተቃዲጅታሇች፡፡ ቢቲ ጥጥ በሀገሪቷ የጥጥ ምርት ሊይ ስር ነቀሌ የመሻሻሌ ሇውጥን አምጥቷሌ፡፡  

ከ2ዏዏ2 – 2ዏዏ8 ባሇው ጊዜ ብቻ ቢቲ ጥጥ  ሇህንዴ ገበሬዎች 5.1 ቢሉየን ድሊር አስገኝቶሊቸዋሌ፡፡ ቢቲ ጥጥ የፀረ ተባይ 
መዴሃኒት ፍሊጏትን በግማሽ በመቀነስ፣ምርትን በእጥፍ በማሳዯግ ህንዴን ከጥጥ ተቀባይነት ወዯጥጥ ሊኪ አገር እንዴትሸጋገር 

አዴርጓታሌ፡፡ቢቲ ብሪንጃሌ ( egg plant)) የህንዴ የመጀመሪያው የባዬቴክ የምግብ አዝእርት ይሆናሌ ተብል የሚጠበቅ እና 
ሇገበያ እንዱውሌ በህንዴ ተቆጣጣሪ ባሇስሌጣናት ፈቃዴ ያገኘ ሲሆን የህንዴን መንግስት የመጨረሻ ውሣኔ ሇማግኘት 

በመጠባበቅ ሊይ ይገኛሌ፡፡ አበረታች ተሞክሮዎች በላልች ሶስት የአፍሪካ አገራትም ታይቷሌ፡፡ በ2ዏዏ9 ዯቡብ አፍሪካ የ17 

% ተጨባጭ እዴገት አስገኝታሇች፡፡ ቡርኪና ፋሶ እና ግብፅም ተመሳሳይ እዴገት አስመዝግበዋሌ፡፡ በ2ዏዏ8 ቡርኪና ፋሶ 

8,5ዏዏ ሄክታር የነበረው ቢቲ ጥጥ በ2ዏዏ9 ወዯ 115.ዏዏዏ ሄክታር ማሇትም በ14 እጥፍ አዴጏ የ1,353 ፐርሰንት ጭማሪ 

በማስመዝገብ በአሇም ዙሪያ ከተመዘገበው የ2ዏዏ9 ስኬት ውስጥ ከፍተኛውን ዯረጃ ይዟሌ፡፡  

ስዴስት የሚሆኑ የአውሮፖ ህብረት ሀገራት በ2ዏዏ9 94,75ዏ ሄክታር መሬት ያሇሙ ሲሆን ይህም ከ2ዏዏ8 ዓ.ም ጋር ሲነፃፀር 

ከ9 እስከ 12 % ያነሰ ነው፡፡ በመሊው አውሮፖ ከሇማው የቢቲ በቆል ምርት 8ዏ % የስፔይን ዴርሻ ሲሆን ስፔይን በ2ዏዏ8 

በተመሳሳይ በ22 % ያስመዘገበችውን ስኬት ባሇበት ሇማቆየት ችሊሇች፡፡ የሸንኮራ አገዲ ምርት በ2ዏዏ9 ዓ.ም በአሜሪካና 
ካናዲ ዘጠና አምስት በመቶ በመስፋፋት ትሌቅ ስኬትን አስመዝግቧሌ፡፡ ይህን ውጤት ሇየት የሚያዯርገው ዯግሞ ይህ ተክሌ 

ስራ ሊይ በዋሇ በ3 ዓመታት ውስጥ ብቻ ከፍተኛ ውጤት ማስመዝገቡ ነው፡፡ ይህም የሸንኮራ ምርት ከላልች የባዮቴክ 
አዝእርት በተሇየ ፍጥነት የተስፋፋ ተክሌ እንዱሆን አዴርጏታሌ፡፡  

በ2009 ዓ.ም የመጀመሪያዎቹ ባዮቴክ አዝእርት ተሻሽሇው በወጡት አዝእርቶች እየተተኩ የመጡ ሲሆን ይኸውም 
በመጀመሪያው ጊዜ የነበረውን የምርት መጠን በከፍተኛ ሁኔታ እንዱጨምር አዴርጎታሌ፡፡ 

በተመሳሳይ ዓመት አዱስ የባዬቴክ አዝእርት በብዙ የቴክኖልጂ ምሁራን ጥናት ከተዯረገበት በኃሊ በዩናይትስቴትስ እና በካናዲ 

ከ 15,ዏዏዏ በሊይ በሆኑ ገበሬዎች አማካኝነት በዏ.5 ሚሉዩን ሄክታር መሬት ሊይ ተዘርቷሌ፡፡ ባዬቴክ አዝእርት በአሇም ሊይ 

ያስገኘውን ሇውጥ በተመሇተ በቅርቡ የተካሄዯው ጥናት እንዯሚያመሇክተው፡- 

ከ1996 እስከ 2ዏዏ8 ባሇው ዓመት የተገኘው 51.9 ቢሉዮን ድሊር ሉገኝ የቻሇው በ2 ምክንያቶች ነው፡፡ የመጀመሪያው 

በምርት ጊዜ የሚኖሩ ወጪዎችን እስከ 5ዏ % በመቀነስ የተገኘ ሲሆን ሁሇተኛው በአነስተኛ ሄክታር መሬት ከፍተኛ የሆነ 

ምርት በመገኘቱ ነው፡፡ ይህም ከ167 ሚሉዮን ቶን ውስጥ 5ዏ% ያህሌ ምርት እንዱገኝ አዴርጓሌ፡፡ ይህ ውጤት በቴክኖልጂ 

ባይታገዝ ኖሮ እስከ 62.6 ሚሉዮን ተጨማሪ ሄክታር መሬት ባስፈሇገ ነበር፡፡ በመሆኑም የተገኘው ስኬት ቴክኖልጂውን 

በመጠቀም የእርሻ መሬትን መቆጠብ እንዯሚቻሌ ያመ ከተ ነው፡፡ 

በተመሳሳይ ዓመት ማሇትም ከ1996 እስከ 2ዏዏ8 ባሇው አመት በሰብልች ሊይ የሚዯረግ የተበይ ማጥፊያ ኬሚካሌ ርጭት 

በ356 ሚሉዮን ኪልግራም በመወሰኑ እስከ 8.4 በመቶ የሚዯርስ ኬሚካሌ መቆጠብ ተችሎሌ፡፡  

ከባዬቴክ አዝርእት ክምችት የሚወጣው የካርቦን ሌቀት መጠን በ2ዏዏ8 ብቻ 14.4 ቢሉዮን ኪል ግራም ነበር፡፡ ይህም 7 
ሚሉዮን መኪኖች የሚሇቁትን የካርቦን መጠን የማስወገዴ ያህሌ ይቆጠራሌ፡፡  

በ2ዏዏ9 ከግማሽ በሊይ ማሇትም 54 በመቶ ወይም 3.6 ቢሉዮን የሚሆን የአሇማችን ህዝብ 134 ሚሉዮን ሄክታር መሬት 

ማሇትም ከጠቅሊሊው ከ1.5 ቢሉዮን ሄክታር የአሇም የሰብሌ መሬት ውስጥ ዘጠኝ በመቶው የሚሆነውን  የባዬቴክ አዝእርት 

ባሇሙት 25 ሀገራት ውስጥ ነዋሪ ነው፡፡ የባዬቴክ ሇእርሻ የተዘጋጀ ዘር ግብይት በአሇም ሊይ በ2ዏዏ9  ብቻ የ1ዏ.5 ሚሉዮን 
ድሊር ገቢ አስገኝቷሌ፡፡ 

ከተመረቱት የባዬቲክ አዝእርቶች መካከሌ ባዬቴክ በቆል፤ የአኩሪ አተር ር እና ጥጥ እስከ 13ዏ ቢሇዮን ድሊር ገቢ ያስገቡ 

ሲሆን ይህ ምርት በየአመቱ ከ1ዏ እስከ 15 በመቶ ሉያዴግ እንዯሚችሌ ተረጋግጧሌ፡፡ 



በ2ዏዏ9, 25 አገራት የባዮቴክ አዝእርት ሲያመርቱ ላልች ተጨማሪ 32 ሀገራት በጠቅሊሊው 57 ሀገራት የባዬቲክ አዝእርት 

ምርቶችን ወዯ አገራቸው ሇምግብነትና ሇእንስሳት መኖ በዘሊቂነት እንዱገቡ ከ1996  ጀምሮ ወስነዋሌ፡፡ ባሇጠቃሊይ በ155 

ስብሰባዎች 24 አዝእርት 762 ዴጋፎችን አግኝተዋሌ፡፡ 

ይህም በ2ዏዏ9 በጃፖን የተመረተውን የባዬቴክ ብለ ሮዝ (blue rice) ያካትታሌ፡፡ ወዯፊት ማሇትም ከ2ዏ1ዏ - 2ዏ15 
ባሇው ጊዜ ውስጥ ባዬቴክ አዝእርት በበሇጠ ሉስፋፋ እንዯሚችሌ የሚያመሊክቱ አበረታች ውጤቶች እየታዩ ነው፡፡ ስሇሆነም 
ሃሊፊነት ሇተሞሊው ስራ እንዱሁም ወቅቱን ያገናዘበ እና ወጪ ቆጣቢ ሇሆኑ አማራጭ መንገድች የበሇጠ ትኩረት መስጠት 
ይገባሌ፡፡በአሁኑ ሰአት የባዮቴክ አዝእርት በዓሇም ዯረጃ መስፋፋትን በተመሇከተ ጥሩ አመሇካከት እያዲበረ ይገኛሌ፡፡ 

ISAAA በ 2ዏዏ5 እንዯተነበየው ከ2ዏዏ6 እስከ 2ዏ15 ባለት አመታት ውስጥ የባዬቴክ አዝእርት ምርት በሀገር ፤ 

በተጠቃሚ ገበሬዎች ቁጥር እንዱሁም በሄክታር መሬት ሲሇካ የ2 እጥፍ እዴገት ያሳያሌ ተብል ይጠበቃሌ፡፡ በዚሁ ትንቢያ 

መሠረት በ2ዏ15 4ዏ የባዬቴክ አዝእርት ተጠቃሚ ሀገሮች ፤ 2ዏ ሚሉዮን የባዬቴክ አዝእርት ተጠቃሚ ገበሬዎች እንዱሁም 

በ2ዏዏ ሚሉዮን ሄክታር የሇማ የባዬቴክ ሠብሌ ይኖራሌ ተብል ይጠበቃሌ፡፡ በተጨማሪም በታዲጊ ሀገሮች ማሇትም በእስያ፤
ሊቲንአሜሪካ እንዱሁም አፍሪካ ቀጣይነት ያሇውና ጥንቃቄ የተሞሊበት አዲዱስ የባዬቴክ ሠብልች ይሠራጫለ ተብል 
ይጠበቃሌ፡፡ 

ከዚህ በታች የተገሇፁት አዲዱስ የባዬቲክ አዝእርት ከ2ዏ1ዏ እስከ 2ዏ15 ባሇው ጊዜ ውስጥ ሇገበያ በቅተው ጥቅም ሊይ 
ይውሊለ ተብል ይጠበቃሌ፡፡ 

1. ስማርት ስታክስ በቆል (smart staxtm maize) በ2ዏ1ዏ በዩናይትዴስቴትስ እና ካናዲ ሇአገሌግልት ይቀርባሌ 
ተብል ይጠበቃሌ፡፡ ይህ በቆል ስምንት ዘረመሌ ሲኖረው ሶስት የእፅዋት በሽታዎችን መከሊከሌ የሚችሌ ይሆናሌ፡፡  

2. ቢቲ ቢሪኒጄሌ ( Bt brinjal /egg plant)- ይህ አዝእርት በ2ዏ1ዏ  በህንዴ ውስጥ ህጋዊ ሇመሆን በሂዯት ሊይ 
ነው፡፡  

3. ን ሩዝ (golden rice)- በ2ዏ12 በፊሉፒንስ ቀጥልም በባንግሊዱሽ እና በህንዴ ብልም በኢንድኖዢያ እና 
ቪየትናም በስራ ሊይ ይውሊሌ ተብል ይጠበቃሌ፡፡  

4. ባዬቴክ ሩዝ (Bt rice) ና ፋዪቴዚ በቆል (phytase maize)- ከ 2-3 ባለት አመታት ውስጥ ወዯ ቻይና ይገባለ፡፡  

5. ዴርቅን የሚ ም በቆል (drought tolerant maize) - አሜሪካ ውስጥ በ2ዏ12 ሇገበያ ይውሊሌ፡፡  

6. የ ን ን Nitorgen use efficiency (NUE) trait 

ያሇው ስንዳ ምናሌባትም በ2ዏ17 ከሠሀራ በታች ባለት የአፍሪካ ሀገራት በአምስት ወይም ከዛ በሊይ ባለት 
አመታት ውስጥ አገሌግልት ሊይ ይውሊሌ፡፡  

በ2ዏዏ8 ዓ.ም የተከሰተው የምግብ እጥረት ወዯ 3ዏ የሚሆኑ ታዲጊ አገሮች ውስጥ ትሌቅ ግጭት እንዱሁም 

በላልች ሁሇት አገራት / ሀይቲ እና ማዲጋስካር/ ሇመፈንቅሇ መንግስት የዲረገበት ሁኔታ ተይቷሌ፡፡ 

ይህም በምግብ ራስን መቻሌ ማሇት የሀገርን አቅም ማሳዯግ፣እንዱሁም ሀገርን ከተሇያዩ የዴህንነት ችግሮች 
መካሊከሌ ማሇት እንዯሆነ በአሇም ህዝብ ዘንዴ ትሌቅ ግንዛቤን ፈጥሮ አሌፏሌ፡፡በዚህ መሠረት በአሁኑ ሰአት 
የባዬቴክ ምርት ውጤቶች በእርዲታ ሰጪ አካሊት፣ በአሇማቀፍ የሳይንሱ ማህበረሰብ እንዱሁም በታዲጊ ሀገራት 
መሪዎች ዘንዴ የተሇየ ትኩረት ተሰቶታሌ፡፡ 

ባጠቃሊይ በቴክኖልጂ የተዯገፈ ግብርና ጤናማ እና ሰሊማዊ የሆነ ማህበረሰብን ከመፍጠር አኳያ ትሌቅ ሚና 
እንዲሇው ሇሁለም ግሌፅ የሆነ ጉዲይ ነው፡፡ 

በተጨማሪም የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ ብልም ሠፊና ቀጣይነት ያሇው የሰብሌ ሌማትን እውን ሇማዴረግ 
የባዬቴክ አዝእርትን ሆነ ላልች ተመሳሳይ ዘዳዎችን በመጠቀም ትሌቅ ሇውጥ መምጣት እንዲሇበት የሚገሌፅ 
የጠራ መሌዕክት ነው፡፡ 

አረንጓዳው አብዮት (green revolution) ተብል የሚጠራው ኖርማን በርሇግ የታገሇሇት አሊማ ዋነኛ ትኩረት 
ምርታማነትን በከፍተኛ ዯረጃ ማሳዯግን የተመሇከተ ነው፡፡ የኖርማን ቦርሇግ አረጓዳአማው አብዮት የስንዳ ስኬት 



የመነጨው ሇስራው ካሇው ጥሌቅ ፍቅርና ሇሰው ሌጆች ካሇው ወዯር የሇሽ አክብሮት ነው፡፡“ከአንዴ ሄክታር 

የሚገኘውን የስንዳ ምርት በከፍተኛ መጠን መጨመር” የሚሇውን ትሌቅ እምነቱን በምርምር ጣቢያ ብቻ ሳይሆን 
በገበሬዎች ማሳ ሊይ ሞክሮ ስኬትን ተጏናፅፏሌ፡፡ ቦርሇግ ምርትና ምርታማነትን የሚሇካው በገበሬዎች እርሻ 
መሬት በተገኘው እዴገት ብቻ ሳይሆን በሀገር ዯረጃ፣ በህዝቦች ዯህንነትን በተገኘው ሇውጥም ጭምር ነው፡፡ 

ምንም እንኳን ከምንጠቀመው አነስተኛ ግብአቶች፤ በተሇይ ውሃ፣ነ fossil fuel) እና ናይትሮጂን 
ከወቅታዊው የአየር ንብረት ሇውጥ ጋር ተዲምሮ መሠናክልቹ ቢበዙም የመጨረሻው ግባችን ምርታማነትን 
በከፊተኛ ዯረጃ መጨመር እንዱሁም ቀጣይነት እንዱኖረው ማዴረግ ነው፡፡ 

ሇዚህ የአሇማችን ታሊቅ ሰው ያሇንን ከብርና አዴናቆት የምንገሌፅበት ብቸኛው መንገዴ በባዬቲክ አዝእርት ዙሪያ 
የሚሰሩ አሇማቀፋዊ ዴርጅቶች እና የሚመሇከታቸው አካሊት በሙለ በጋራ ተወያይተው ቦርሇግ ትቶሌን ያሇፈውን 
ገፀበረከት ሇብዙዎች ጥቅም ሊይ በማዋሌ ብቻ ነው፡፡ 

አነስተኛ ግብአቶችን በመጠቀም ከፍተኛ ምርትና ምርታማነትን ሇመፍጠር የባዬቴክ አዝእርት የሚፈጥሩትን ትሌቅ 
ጠቀሜታ ሇማሳዯግ በሁለም አቅጣጫ ያለ የሚመሇከታቸው ግሇሰቦችም ሆኑ ባሇዴርሻ አካሊት መረባረብ 
አሇባቸው፡፡ 

በ2ዏ15 የሚጠናቀቀው የምዕተ አመቱ የሌማት ግብ መርሆች ሊይ እናሳካሇን ብሇን ቃሌ የገባነው፣ዓሇማችንን 
ከረሀብና ዴህንነት፣ብልም የምግብ እጥረት ችግር ማሊቀቅ መሆኑ ሉሰመርበት የሚገባ ሀቅ ነው፡፡ 

የምእተ አመቱ የሌማት ግብ በ2ዏ15 ሲያበቃ የባዮቴክ አዝእርት ገበያ ሊይ የዋሇበት ሁሇተኛ አስርት አመት / 

2ዏዏ6 -2ዏ15 / ይከበራሌ፡፡ 

የዚህ  ማጠናቀቂያ ያዯረግነው 1ቢሉዮን ህዝብ ከረሃብ ከታዯገ በኃሊ ምርትን በመጨመር፣ዴህንነት 
በመቅረፍ ፤ የረሃብና የምግብ እጥረትን ችግር በመፍታት፣ ሇሰሊምና ሇህዝብ ዯህንነት ሇከፍተኛ አስተዋፅኦ 
የሚያበረክተውን የባዮቴክ አዝእርት ቴክኖልጂ ጠበቃ የሆነውን የኖርማን ቦርሇግ ንግግር ነው፡፡ 

“ ባሇፋት አስር አመታት የእፅዋት ባዬቴክዬልጂ ስኬት ሇማየት ችሇናሌ፡፡ ይህ ቴክኖልጂ በአሇም ሊይ ያለ 
ገበሬዎች ሇፀረ አረም የማያወጡትን ወጪ ቆጥቦ የእርሻ መሬታቸውን አፈር ከመሸርሸር እየታዯገ ከፍተኛ ምርትን 
እንዱሰበስቡ ረዴቷሌ፡፡ የባዮቴክኖልጂ ጥቅምና ዯህንነት ባሇፋት አስርት አመታት ከግማሽ በሊይ በሚሆነው 
የዓሇማችን ህዝብ ተረጋግጧሌ፡፡ አሁን የሚያስፈሌገን ምርጫ በማጣት ኋሊ ቀርና ጥራት በጏዯሇው መንገዴ 
አስከአሁን ዴረስ በመሌፋት ሊይ ያለ ገበሬዎች የሚኖሩበትን ሀገር የሚያስተዲዴሩ መሪዎች ቁርጠኝነት ነው፡፡ 

አረንጓዳው አብዬት ን  የእፅዋት ባዬቴክኖልጂ አካባቢያችን ሇመጪው ትውሌዴ 

እንዯጠበቅን በማዯግ ሊይ ያሇውን የምግብ እህሌ ምርት ፍሊጏት እናሳካ ዘንዴ የሚረዲን አይነተኛ መሳሪያ ነው፡፡”  

 


