
یون جھل

ی فصلن جي عالمي صورتحال واپاري بایئو
الیئو جیمز: لکندڙ

حفصھ صدیقي: ترجمو

ی فصلن جو   وڌي ھ بلین کان وڌی ٿي ویوایراضيبایئو
ی فصلن 2010 . ھین سالگره جو سال آھي15 جو واپاري بایئو

یل 2010 کان وٺي 1996 و  ٿي ویو آھي، لین وڌي ھ بایراضيع تائین انھن فصلن جو گ جی
ا ۽ چین جي وسیع  ِان سان ُان ڳالھھ جو بھ اشارو ملي ٿو تھ .  جي برابر آھيایراضيآمری
ی فصلن جو مستقبل  . آھيخطرناڪبایئو

ی فصلن کي 87جي وچ ۾ انھن فصلن ۾  2000-1996 و بایئو ارڊ آھي، جی  گنا اضافو ھ ر
نالوج ی نالوجي ۾ وڌ کان وڌ  ی ري رھیو آھيجدید زرعي  .ي ۾ تبدیل 

و  10 جي رفتار نموع ۾ ان جي 2010 ري سی و 148کان ٿي  ر تائین ٿي ویو جی  ملین ھی
ر 14گذریل پندرھن سالن ۾  ر 2009. جو نمایان اضافو آھي ملین ھی ری ھی  ملین 180 ۾ 

ر کان  و 205ھی ر ٿي ویو جی ر جو 25 فیصد یا 14 ملین ھی ری ھی .اضافو آھي ملین 
ن جو تعداد  رڻ وارن مل ی فصلن جي پوک  ري 25ع ۾ 2009بایئو  تائین ٿي 29 کان وڌي 

ھن تھ ھي پھری ن ۾ ان فصلن جو10ن دفعو ٿیو آھي ان مان وویو، ج  ھ ملین ایراضي وڏن مل
ر کان وڌي ویو آھي،دنیا جي اڌ کان وڌی آبادي یا  ي 4 في صد یا 59ھی  29 بلین ماٹھو جی

ی فصلن جي  ن ۾ آباد آھن بایئو ري رھیا آھنائيمل  .
ا مل آھن انھن ھن سال باقاعده فصلن جي منظوري  ان جھ ستان، مینما ۽ سوئی ن ۾ پا نون مل

ي آھي ري رھیا آھن30. ڏیئي ڇ ی درآمدي مصنوعات استعمال  ن بیئو  59دنیا جي .  مل
ی مصنوعات ن ۾ بایئو يمل ئي و  ڃي ٿي،  یا حاصل 

ی فصلن جي  ملین 15عھ4ع ۾ 2010 ئي آھيائيھارین بایئو ائین ئي ان فصلن کان فائدو .  
ع کان ھارین ھر سال 1996نمایان طور تي . ملین غریب ھاري آھن 15عھ4کٹڻ وارن دنیا جي 
ري ان فصلن کان 100ان فصلن جي حق ۾  یا، جن جي  .فائدو حاصل ٿیو ملین افرادي فیصال 

ن ۾ ترقي و ع 2010 پذیر مل ی فصلن جي سی ھن تھ ائياروباري بایئو ئي وئي ج  
ل تعداد کان وڌی ٿي ویندو2015 ن جي  ی فصلن جي شرح . ع ۾ صنعتي مل و ترقي نمبائیو

ن ۾  و 17پذیر مل ن ۾ 10عھ2 یا سی ھن تھ ترقي یافتھ مل ر آھي ج و 5 ملین ھی  یا سی
ر کان 3عھ8 .افي وڌی آھي ملین ھی

ي آھي ن ۾ برازیل جي حیثیت ھ انجڻ جھ ا جي مل ی فصلن جي . الطیني آمری ھتان بایئو
ر جو اضافو ٿیو آھي4ل مقدار ۾  . ملین ھی
ریلیا ۾  ی فصلن جي تعداد ۾ نمایان اضافو ٿیو آھي، قحط ساليکان  سالن یترنآس  بعد اڄ بائیو

و  و 184جی ر تائین پھچي ویو آھي653،000ي  آھي ان طرح سان ھسی . ھی



ینا فاسو ب ی فصلن جي حوالي سان ٻیوبر و 126فصلن ۾ اتي  وڏو مل آھي جتي ایئو  سی
ر پر ان فصل240،000اضافو ٿیو یا اسي ھزار ھاري  ري رھیا آھنائين جي  ھی  65ھي .  

و  آھيadoption شرح سی
امیابي س375000میانمار ۾  ر تي 270،000ان  ننڍا ھاري  ائي ٿي رھي Bt ھی پھھ جي   

ي مل ۾ سڀني فصلن کان . آھي و آھي75جی . سی
یا ۾ نائین سال بھ  ر تي 9عھ4 ملین ھاري 6عھ3.  ننڍي پیماني تي رھينموپذیريان  Bt ملین ھی

ائي ٿي رھي آھي و آھي86 جي شرح جو adoptionاھو بھ . پھھ جي  .  سی
ئي وئي، یورپي یونین جي  امیابي سان  رائل  ئي جي فیل  ی م و ۾ بایئو سی ن 8می  یا Bt مل

Amflora ، ا نشاستھ ا ئي جن جي وارا پ ائي  ائي ۾ ري، جنھن وئي آھي  ن ۾ ویجھ  انھن مل
ی فصلن ون دفعوپھری. وري حاصل ٿي آھيظقانوني من ل  بایئو ن جو  رڻ وارن مل ائي 

و 50 يایراض . آھيسی
Stacked trait ،ئي آھي ائي  ی فصلن جي  ھن تھ ان مان اٺ ترقي پذ وارن بایئو یر مل ج

ر کان 184 ملین یا 23عھ2 فصلن مان ھنع ۾ ان2010. آھن  Stacked trait فیصد 22 ملین ھی
.فصلون آھن

ردار ا2007ع کان 1996 ام ۾ ان فصلن ۾ اھم  یوع ۾ موسمي تبدیلي ۽ استح م فصلن . دا  ھي 
ي ڊالر 65جي پیداواریت ۽ ان جي قیمت ۾  ري  بلین آمری اضافو ٿیو، جنھن مان ماحولیات جي 

لو گرام 393جو  یوش  جراثیم  a.i ملین  .دوا کان محفوظ 
ھن تھ روڊن کان 18جي خرچ ۾  CO2ع ۾ 2009صرف  مي ٿي ج لو گرام جي   بلین 7 بلین 

یون آھن ر زمین کي بچایو 75 جي محفوظ رکڻ جي الِء تنوعیاتیاتي ح. ارون گھ   ملین ھی
.ویو

ري  ھن تھ دنیا جي 41عھ4ان کان عالوه ھن فصلن جي   ملین ھارین جي حاالت ۾ بھتري ٿي، ج
ردار ترین آبادي آھي، ان طرح اھي فصلغریب  مي ھدف جي حصول بنائڻ ۾ پنھنجو   غربت ۾ 

یو آھي .ادا 
ن ۾ انتھائي موثر منصوبا بندي جي الڳان طرح، وقت ۽  ت جي حوالي سان ننڍا ۽ ترقي پذیر مل

ي قانوني ن. ضرورت آھي و سخت ۽ ذمیھن وقت اھ دار ٿئي پر بدنام ظام جي ضرورت آھي جی
ی ٻجن جي عالمي قدر 2010، .نھ ٿئي ي ڊالر ھو، جن ۾ مآ ملین 211عھ2ع ۾ بایئو ری

ئي، سویابیناروباري بایئ ی م پھھ جي قیمت جو حصو، و ي ڊالر آ بلین 150 ٹ ۽  مری
.آھي

انات :مستقبل جا ام
 مزاحمع ۾ خش سالي کان 2012. ھن فصلن جي الِء حوصلھ افزائي ٿیندي سالن ۾ انن پنجایندڙ

ئي،  ن 1013م صرف ایشیا ۾ ھ بلین غریب گھرن جي چلھن ۾ ۾  جي قسمن چانورنع ۾ گول
.ان اھم آھيین مقصد جي حصول جي حوالي سلینیئم ڊیولپم ٿیندو، ھي سال مواڌارو

ري ملینئیم ڊیولپم ی فصلن پنھنجي وڌی پیداوار جي  ندي، ھي نیبایئو ردار ادا   ۾ اھم 
ارنامو آھي جنSAAA یقینن ن دنیا جي ھ ملین ھ ۽ ان جي باني صدر نارمن بورالگ جو 

.ماٹھن کي بک ۽ افالس کان بچایو آھي
تابچيISAAAعلومات جي الِء یلي متفص ی بایئ42  جي  جي ایم فصلن جي عالمي / و

یون ویون الیئو جیمز لکي. صورتحال ۾ پیش  تابچي کي  جي یل جي الِء اسان وڌی تفص. ان 
یوorg.isaaa@nfoi ڏسو، یا org.isaaa.wwwویب سائی  .  تي رابطو 



جهلڪيون

واپاري بايئوٽيڪ فصلن جي عالمي صورتحال


لکندڙ: ڪلايئو جيمز


ترجمو: حفصه صديقي


بايئوٽيڪ فصلن جو ايراضي وڌي هڪ بلين کان وڌيڪ ٿي ويو

2010 واپاري بايئوٽيڪ فصلن جو 15 هين سالگره جو سال آهي.


1996 کان وٺي 2010ع تائين انهن فصلن جو گڏيل ايراضي وڌي هڪ بلين ٿي ويو آهي، جيڪو آمريڪا ۽ چين جي وسيع ايراضي جي برابر آهي. اِن سان اُن ڳالهه جو به اشارو ملي ٿو ته بايئوٽيڪ فصلن جو مستقبل خطرناڪ آهي.


2000-1996 جي وچ ۾ انهن فصلن ۾ 87 گنا اضافو هڪ رڪارڊ آهي، جيڪو بايئوٽيڪ فصلن کي جديد زرعي ٽيڪنالوجي ۾ وڌ کان وڌ ٽيڪنالوجي ۾ تبديل ڪري رهيو آهي.


2010ع ۾ ان جي نمو جي رفتار 10 سيڪڙو کان ٿي ڪري 148 ملين هيڪٽر تائين ٿي ويو جيڪو گذريل پندرهن سالن ۾ 14 ملين هيڪٽر جو نمايان اضافو آهي. 2009 ۾ ٽريٽ هيڪٽر 180 ملين هيڪٽر کان 205 ملين هيڪٽر ٿي ويو جيڪو 14 فيصد يا 25 ملين ٽريٽ هيڪٽر جو اضافو آهي.

بايئوٽيڪ فصلن جي پوک ڪرڻ وارن ملڪن جو تعداد 2009ع ۾ 25 کان وڌي ڪري 29 تائين ٿي ويو، جڏهن ته هي پهريون دفعو ٿيو آهي ان مان 10 وڏن ملڪن ۾ ان فصلن جوايراضي هڪ ملين هيڪٽر کان وڌي ويو آهي،دنيا جي اڌ کان وڌيڪ آبادي يا 59 في صد يا 4 بلين ماڻهو جيڪي 29 ملڪن ۾ آباد آهن بايئوٽيڪ فصلن جي ڪٽائي ڪري رهيا آهن.

نون ملڪن ۾ پاڪستان، مينما ۽ سوئيڊان جهڙا ملڪ آهن انهن هن سال باقاعده فصلن جي منظوري ڏيئي ڇڏي آهي. 30 ملڪن بيئوٽيڪ درآمدي مصنوعات استعمال ڪري رهيا آهن. دنيا جي 59 ملڪن ۾ بايئوٽيڪ مصنوعات ڪٽي يا حاصل ڪئي وڃي ٿي، 

2010ع ۾ 4عه15 ملين هارين بايئوٽيڪ فصلن جي ڪٽائي ڪئي آهي. ائين ئي ان فصلن کان فائدو کڻڻ وارن دنيا جي 4عه15 ملين غريب هاري آهن. نمايان طور تي 1996ع کان هارين هر سال ان فصلن جي حق ۾ 100 ملين افرادي فيصلا ڪيا، جن جي ڪري ان فصلن کان فائدو حاصل ٿيو.

ترقي پذير ملڪن ۾ 2010ع سيڪڙو ڪاروباري بايئوٽيڪ فصلن جي ڪٽائي ڪئي وئي جڏهن ته 2015ع ۾ صنعتي ملڪن جي ڪل تعداد کان وڌيڪ ٿي ويندو. بائيوٽيڪ فصلن جي شرح نمو ترقي پذير ملڪن ۾ 17 سيڪڙو يا 2عه10 ملين هيڪٽر آهي جڏهن ته ترقي يافته ملڪن ۾ 5 سيڪڙو يا 8عه3 ملين هيڪٽر کان ڪافي وڌيڪ آهي.

لاطيني آمريڪا جي ملڪن ۾ برازيل جي حيثيت هڪ انجڻ جهڙي آهي. هتان بايئوٽيڪ فصلن جي ڪل مقدار ۾ 4 ملين هيڪٽر جو اضافو ٿيو آهي.


آسٽريليا ۾ ڪيترن سالن کان قحط سالي بعد اڄ بائيوٽيڪ فصلن جي تعداد ۾ نمايان اضافو ٿيو آهي، جيڪو 184 سيڪڙو آهي ان طرح سان هي 653،000 هيڪٽر تائين پهچي ويو آهي.

برڪينا فاسو بايئوٽيڪ فصلن جي حوالي سان ٻيو وڏو ملڪ آهي جتي اتي فصلن ۾ 126 سيڪڙو اضافو ٿيو يا اسي هزار هاري 240،000 هيڪٽر پر ان فصلن جي ڪٽائي ڪري رهيا آهن. هي 65 سيڪڙو شرح adoption آهي


ميانمار ۾ 375000 ننڍا هاري ڪاميابي سان 270،000 هيڪٽر تي Bt ڪپهه جي ڪٽائي ٿي رهي آهي. جيڪي ملڪ ۾ سڀني فصلن کان 75 سيڪڙو آهي.

انڊيا ۾ نائين سال به نموپذيري ننڍي پيماني تي رهي. 3عه6 ملين هاري 4عه9 ملين هيڪٽر تي Bt ڪپهه جي ڪٽائي ٿي رهي آهي. اهو به adoption جي شرح جو 86 سيڪڙو آهي. 

ميڪسيڪو ۾ بايئوٽيڪ مڪئي جي فيلڊ ٽرائل ڪاميابي سان ڪئي وئي، يورپي يونين جي 8 ملڪن Bt يا Amflora ، نشاسته وارا پٽاٽا جن جي ڪٽائي ڪئي وئي آهي، جنهن ڪري انهن ملڪن ۾ ويجهڙائي ۾ قانوني منظوري حاصل ٿي آهي. پهريون دفعو بايئوٽيڪ فصلن ڪٽائي ڪرڻ وارن ملڪن جو ڪل ايراضي 50 سيڪڙو آهي.

Stacked trait وارن بايئوٽيڪ فصلن جي ڪٽائي ڪئي آهي، جڏهن ته ان مان اٺ ترقي پذير ملڪ آهن. 2010ع ۾ انهن فصلن مان 2عه23 ملين يا 184 ملين هيڪٽر کان 22 فيصد Stacked trait فصلون آهن.

1996ع کان 2007ع ۾ موسمي تبديلي ۽ استحڪام ۾ ان فصلن ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو. هي ڪم فصلن جي پيداواريت ۽ ان جي قيمت ۾ 65 بلين آمريڪي ڊالر جي ڪري اضافو ٿيو، جنهن مان ماحوليات جو 393 ملين ڪلو گرام a.i  جراثيم ڪش دوا کان محفوظ ڪيو.

صرف 2009ع ۾ CO2  جي خرچ ۾ 18 بلين ڪلو گرام جي ڪمي ٿي جڏهن ته روڊن کان 7 بلين ڪارون گهٽ ڪيون آهن. حياتياتي تنوع جي محفوظ رکڻ جي لاءِ 75 ملين هيڪٽر زمين کي بچايو ويو.

ان کان علاوه هن فصلن جي ڪري 4عه41 ملين هارين جي حالات ۾ بهتري ٿي، جڏهن ته دنيا جي غريب ترين آبادي آهي، ان طرح اهي فصل غربت ۾ ڪمي هدف جي حصول بنائڻ ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪيو آهي.

ان طرح، وقت ۽ لاڳت جي حوالي سان ننڍا ۽ ترقي پذير ملڪن ۾ انتهائي موثر منصوبا بندي جي ضرورت آهي. هن وقت اهڙي قانوني نظام جي ضرورت آهي جيڪو سخت ۽ ذميدار ٿئي پر بدنام نه ٿئي.، 2010ع ۾ بايئوٽيڪ ٻجن جي عالمي قدر 2عه211 ملين آمريڪي ڊالر هو، جن ۾ ڪاروباري بايئوٽيڪ مڪئي، سويابين، ڪڻڪ ۽ ڪپهه جي قيمت جو حصو 150 بلين آمريڪي ڊالر آهي.

مستقبل جا امڪانات:


ايندڙ پنجن سالن ۾ انهن فصلن جي لاءِ حوصله افزائي ٿيندي. 2012ع ۾ خشڪ سالي کان مزاحم مڪئي، 1013ع ۾ گولڊن چانورن جي قسمن ۾ صرف ايشيا ۾ هڪ بلين غريب گهرن جي چلهن ۾ واڌارو ٿيندو، هي سال ملينيئم ڊيولپمينٽ مقصد جي حصول جي حوالي سان اهم آهي.


بايئوٽيڪ فصلن پنهنجي وڌيڪ پيداوار جي ڪري ملينئيم ڊيولپمينٽ ۾ اهم ڪردار ادا ڪندي، هي يقينن SAAA ۽ ان جي باني صدر نارمن بورلاگ جو ڪارنامو آهي جنهن دنيا جي هڪ ملين ماڻهن کي بک ۽ افلاس کان بچايو آهي.

تفصيلي معلومات جي لاءِ ISAAA جي ڪتابچي 42 بايئوٽيڪ/ جي ايم فصلن جي عالمي صورتحال ۾ پيش ڪيون ويون. ان ڪتابچي کي ڪلايئو جيمز لکي. وڌيڪ تفصيل جي لاءِ اسان جي ويب سائيٽ www.isaaa.org ڏسو، يا info@isaaa.org  تي رابطو ڪيو.


