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  جو باىي صدز ISAAAڪالئيوجينز 

 اىهً جي زىدگي جي جدوجهد کي ۽ بکايل اىساىً ۽ غريبً ٽدىيا جي سئو ڪرو

ميصف جو خراج تحسيً 

 ازب 7هً ته عالني آبادي ٽ اىهً جي طاقتوز ىصوىنا جو مسلسل پيدزهوٌ سال، ج۽يتي اضافي ڳ ال۾ز ازاضي ٽيڪ فصلً جي هيڪٽ بائيو

 ملييً 160 فيصد سالياىي ساٌ 8يو آهي، هي اضافو ٽ اضافو ۾ٌ اىگًٽٽ ٽزز ساٌ گٽ مليً هيڪ12 ۾ ٽيڪ فصلً جي واٽبائيو. ي چڪي آهيٽ

 .يڪ آهيٽزز  وٽ مليً هيڪ148 ۾ جي مقابلي 2012هي . ززتائيً پهچي ويو آهيٽهيڪ

يڪ فصلً ٽاٌ زيت بائيو . وٽيکازي ٽا اضافي جي ىصاىي ڱاٽ 94 ڻٽي وٽ مليً ئي 160 اىهً فصلً جو ۾ 2011 مليً کاٌ 1.7 ۾ 1996 

.  يٽيڪيالوجي ثابت ڪري ٽ ٽ کاٌ تيز زفتاز ترقي ڪيدٽوڪي تازيذ جي سڻ هً کي هاٽجي وا

 ملڪً 29 تائيً 2011 کاٌ 1996 کاٌ اهه گواهي هي آهي ته ٽيڪ فصلً جي ترقي جي بابت سٽ بائيو۾ 2011  

هازيً .  اىفرادي فيصال ڪيا آهًٽهه ڪروٽيهر پوک بابت ٽ ۽يڪ فصلً جي پوک ٽ بليً ازاضي تي بائيو1.25يً هازيً ٽ ڪروٽکاٌ تغلق زکيد

.  ماحولياتي فائدا آهً۽يڪ پڪا مغاشي ٽ وٽييدٽزوسي جو هڪ اهه سبب اىهً فصلً ماٌ ٽجي هيً فصلً تي 

هه سرفهرست ملڪ هڪ مليً ٽاىهً ماٌ .  صيغتي ملڪ آه10ً ۽ ترقي پذير 19 ملڪً ماٌ 29 ٽيڪ فصلً کي اختياز ڪيدٽ    بائيو

.  جو زستو هنواز ڪري زهيا آهًٽ هي مستقبل جي ڪيل مدتلف وا۽ز کي اىهً فصلً الِء استغنال ڪري زهيا آهً ٽيڪ هيڪٽکاٌ و

قابل . يڪ فصلً جي پوک ڪئي آهيٽيڪ آهي بائيوٽ فيصد و8  کاٌ 2010 اىگ جيڪو ٽ مليً هازيً جي زڪاز16.7 ۾ 2011  

 هازي ۾ 2011.  مليً هازي ترقي پذير ملڪً جي وسائل کاٌ محروو غريب هازي آه15ً فيصد يا 90الهه هي آهي ته اىهً ماٌ ڳذڪر 

 ميلً 14.5 مليً هازيً 7يڪ ٽ وٽازت ساٌ تغلق زکيدٽ ۽ مليً غريب هازيً 7 ٽچيً ساٌ تغلق زکيد. ياٽمحفوظ سرمايا ڪازي جا ماهر ثابت 

.  جو فيصلو ڪيوڻي پوکٽٽ Btايراضي تي 

 صيغتي ملڪً ۾ 2012ي ته ٽ اميد ڪئي پئي و۽ فيصد پوک ڪئي ويئي 50يڪ فصلً جي ٽ عالني بائيو ۾ 2011 ۾ ترقي پذير ملڪً 

ي وييدي، جيڪا ٽ مقداز کاٌ و۽ي زفتاز ڻيٽيڪ فصلً جي پوک جي شرح ٽ بائيو۾ ترقي پذير ملڪً ۾  2011. تي ىڪري وييديڳکاٌ ا

. ي آهيٽز تي پوک ٽ مليً هيڪ8.2فيصد يا . مليً جي مقابلي3.8 فيصد يا 5 صيغتي ملڪً جي 11

يڪ خوبيً ٽيڪ بائيوٽٌ کاٌ وٽه يا ٽ ملڪً 12 ۾ 2011..... يڪ  فصلً جي اهه خصوصيت آهيٽ  بائيو Stacked يا ٽ ميل کائييد

يڪ ٽ پوکيل بائيو۾ 2011. ترقي پذير ملڪ آه9ً ملڪً ماٌ 12 ۾الهه هي آهي ته اىهً ڳيڪ حوصلي وازي ٽ و۽وازي فصلً جي پوک ڪئي 

 2010 فصلً جي پوک ڪئي وئي، جيڪا Stacked يڪ ايراضي تيٽيً حصي کاٌ وٽزز جي چوٽ مليً هيڪ160زز يا ٽ هيڪ42.2 ۾فصلً 

. يڪ هئيٽ فيصد و22 مليً يا 32.3 ۾زز جي مقابلي ٽ مليً هيڪ184 پوکيل ۾

 ڻکٽائً، آفريڪا ماٌ ٽ ازجً۽ چيً، الطييي آمريڪا ماٌ برازيل ۽ ايصيا ماٌ هيدستاٌ ۾ٌ ملڪً ٽ پيجً وٽيڪ فصلً جي پوک ڪيدٽ بائيو

.  ي وييديٽ بليً 10.1 تائيً اىهً جي آبادي 2100 اميد آهي ته ۽هي ملڪ عالني آبادي جي چاليهه فيصد جي ىنائيدگي ڪيدا آهً . آفريڪا شامل آهً



 اضافو ۾ز ايراضي ٽيڪ فصلً جي هيڪٽ اٌ جي بائيو۽ زهيو آهي ڻواڳ جو اٽيڪ فصلً جي سبب عالني واٽ بائيو۾يً سال ٽيتو ڳ برازيل ال

 تيز ۾ 2011. يڪ هئيٽفيصد و20 ۾ جي مقابلي 2010زز هئي جيڪا ٽ مليً هيڪ4.9هي ايراضي . يڪ آهيٽڪيهً به ملڪ کاٌ و

يڪ وائرس ساٌ مزاحه لوبيا شامل ٽ سرڪازي سطح تي تياز ڪيل گهريلو بائيو۾ىي وئي جيهً ٽ ىيً شيً جي ميظوزي 6زفتازي جي حوالي ساٌ 

يڪ فصلوٌ تياز ٽآمريڪا هً سال به بائيو.   تياز ڪيو آهيEMBRAPA(Brazilian Agriculture Research Coperation)آهي، هً کي 

 90يڪ فصلً جو  ٽزز ايراضي تي اىهً فصلً جي پوکي ڪئي هي تناو بائيوٽ مليً هيڪ69.0و ملڪ زهيو جيهً ٽىي کاٌ وٽ وازو سڻڪر

 75 لک 4 الهوزي گجر جي پوک جي ايراضي RRR هي ٽزز تائيً پهچي وئي آهي، هً ساٌ گٽه لک هيڪٽڪل ٽالفا جي پوک به اRRR.فيصد آهي 

 2011سنبر ٽهي قاىوٌ .  ميظوز ڪيا ويا آهً۾ تازا ميوا غذائً جي حيثيت ۾آفريڪي وائرس ساٌ مزاحه پپيتو جاپاٌ . ي ويئي آهيٽزز ٽهزاز هيڪ

. و آهيڳکاٌ ال

هً ته ٽي وئي آهي، جٽزز ٽ مليً هيڪ10 هً فصل جي ايراضي پهريً دفغي ۽هيً سالگره ملهائي زهيو آهي ٽڪپهه  جي BT هيدستاٌ 

ل ٽٽ کاىپوِء هي ڻزز  ايراضي جو هدف حاصل ڪرٽ مليً هيڪ10.6
ُ

هً . ي ويو آهيٽ فيصد 88زز ايراضي جو ٽ مليً هيڪ12.1ي جي پوک ڪ

 2002هيدوستاٌ . ي جي پوک ڪيدا آهًٽٽزز  تي ٽ مليً هيڪ1.5ا هازي آهً جيڪا سراسري ٽ ست مليً ىًٽفصل کاٌ فائدو حاصل ڪيد

 2.5 ۾ 2010هً ته آمريڪا صرف ٽالرز جو اضافو ڪيو آهي، جٽ بليً آمريڪي 9.4 ۾ آمدىي ٽييدٽىيً ماٌ حاصل ٽ پيهيجي ۾ جي وچ 2010کاٌ 

. الرز جو اضافو ڪيو آهيٽمليً آمريڪي 

 جي 71.5 ڪپهه جي پوک ڪئي آهي جيڪا BTزز تي ٽ مليً هيڪ3.9 (ززٽ هيڪ0.5سراسري)ٌ هازيً الِء ٽ مليً ى7ً ۾ چيً 

. ييديٽٌ زائس جي ميظوزي چيً الِء هڪ اهه ڪاميابي ٽ گول۾ فلپائً ۾ 2013-14.  اضافو آهيٽشرح ساٌ هڪ زڪاز

 2010 فيصد شرح کاٌ 87يڪ ڪپهه جي پوک ڪئي آهي هي اختياز ڪيل ٽزز تي بائيوٽ هيڪ161،500ميڪسيڪو 

يڪ مڪئي جي پوک ٽ بائيو۾ اولهائي زياستً ۽ خود ڪفالت جو حصول ۾ي ٽٽهً جو مقصد .  فيصد زهي178 ۾زز کاٌ مقابلي ٽهيڪ58،000۾

.  ٌ دزآمد جي واپاز کي واضح ىنوىي ساٌ متاثر ڪيو آهيٽهه مليً ٽجيهً مڪئي کي . آهي

 مصر ملي ۽جيوبي آفريڪا، برڪيييافاسو . ي تيز زفتازي ساٌ ترقي ڪئي آهيٽاٽ هً فصل جي حوالي ساٌ به ٽ آفريڪا قاىوٌ ساٌ گ

.  آزمائض جي شروعات ڪئي آهيٽا فيلٽ يو گيً۽اٌ کاىسواِء ڪيييا، ىائجيريا . زز تي اىهً فصلً جي پوک ڪئي آهيٽ مليً هيڪ2.5ڪري 

 فيصد 26 ۾ جي مقابلي 2010يڪ مڪئي جي پوک ڪئي آهي، جيڪا ٽزز تي بائيوٽ هيڪ114،490هً ملڪً ٽ يوزپي يوىيً جي 

. ٌ جي پوک شروع ڪئي آهيٽاٽيڪ پٽيً ملڪً بائيوٽٌ ٽ. يڪ آهيٽو

 موسني تبديليً جي حوالي ساٌ اهه ڪرداز ادا ڪيو ۽يڪ فصلً غذائي تحفظ، استحڪاو ٽ بائيو۾ جي وچ 2010 کاٌ 1996

تائي جي ذزيغي بهتر ماحول ٽ گه۾ٌ ٽ مليً گراو جراثيه مازييد4.43الرٌ جي اضافي ٽ بليً آمريڪي 78.4 ۾هي ڪرداز فصلً جي پيداواز . آهي 

 ڻ ڪرٽيوٌ گهٽ مليً گا9ٌ کاٌ ٽتائي جيڪا زوٽ بليً ڪلو گراو جي گه19 ۾ جي اخراج ٽائي آڪسائيٽ ڪازبً ۾ 2011جي فراهني، صرف

ٌ هازيً جيڪي دىيا جي غريب تريً طبقي ساٌ ٽ ،مليً ى15ً ۽زز زميً جي بچت ذزيغي حياتياتي قسه جي تحفظ ٽ مليً هيڪ91. جي برابر آهي

ىي جي طريقً جي ٽي ٽيڪ فصلوٌ اهه آهً پر هي سٽبائيو. تائي جي هدف جو حصولٽ گه۾ي مدد جي ذزيغي غربت ٽ سڻ آهً، جي اٽتغلق زکيد

. ۾ىي ٽ به ايتري ضروزي آهي جيتري زوايتي ۾ مزاحنت ڪازي اٌ ۽ فصلً جي پوک ۾مثال طوز چڪر .  اڪثير اعظه ىه آهي۾مقابلي 



 قاىوىي ىظاو جي ۽ خرچي جي حامل ذمه دازاىي ٽ گه۽ يوزپي يوىيً جي ملڪً الِء مياسب، سائيسي  ۽ٌ ترقي پذير ٽ  ىً

جيڪو . ايو ويو آهيڳالر لٽ بليً آمريڪي 13جً جي عالني قينت جو اىدازو ٽيڪ ٽ بائيو۾ 2011. سدت ىه هجي۽ضروزت آهي، پر مصڪل 

. ييديٽالر سالياىي جو ميافغو ٽ بليً آمريڪي 160 ۾واپازي اىاج جي آخري مصيوعاتً جي صوزت 

: مستقبل

ي حوصال افزائي وازي ٽاٽ هً کاٌ پوِء  به صوزتحال ۾ 2015 مقصدٌ جي طي ڪيل سال ٽويلپنًٽيڪ فصلً جي بابت ملينيئيه ٽ   بائيو

ي وييدا اٌ کاٌ سواِء پهريً خصڪ سالي ساٌ ٽ شامل ۾ وازٌ ملڪً ڻهه ىواٌ ملڪ اىهً فصلً کي اختياز ڪرٽ ۾مستقبل . ي زهي آهيٽمغلوو 

 ۾ فلپائً ۾ 2014/2013اٌ کاٌ عالوه .  آغاز ڪيو وييدو۾2017 ۾ آفريڪا  ۽ ۾ 2013 ۾يڪ مڪئي جي فصل جو آمريڪا ٽمزاحه بائيو

ي ٽبي . ي چاىوزٌ جي پوک ڪئي وييديٽزز تي پوکي سگهبو، هً کاٌ پوِء بي ٽيهه مليً هيڪٽيڪ مڪئي جيهً کي ٽ بائيو۾ٌ زائس، چيً ٽگول

 ۾ جي صالحيت موجود آهي، هي فصلً جي پيداواز ڻتائي جو هدف حاصل ڪرٽ فيصد گه50 ۾ مقصدٌ جي تحت غربت ٽويلپنًٽ ملينيئيه ۾فصلً 

: مثال طوز. وٽ، سرڪازي تغاوٌ جي ذزيغي  تيز زفتاز ڪري سگهجي ٽو جيهً کي پرائيويٽاضافي جي ذزيغي حاصل ڪري سگهجي 

. يصً جي امداد حاصل آهيٽس فائوٌٽاگيٽ ميلًٽ خصڪ سالي ساٌ مزاحه مڪئي کي اىساىي حقً جي تيظيه بل ايً۾آفريڪا 

ISAAA ٌڪيل ۾ 2011يصً جي ىومبر ٽس فائوٌٽ تدليقي شرڪت آهي جيڪا گي۽ جو هدف علني شرڪت تي ىيوٌ ايجادو 

.  سفازشً کاٌ ويجهي آهي

يڪ فصل جي ٽ جيهً جو عيواٌ تجازتي بائيوISAAA Brief 43هً اعلى سطحي خالصي جي مڪنل  تفصيل 

. هي ڪالئيو جينز جي  تحرير ڪيل آهي. ىل آهيٽ ۾ 2011: ايه جي عالني صوزتحال

 ٽيڪ مغلومات الِء  اساٌ جي ويب سائيٽو

http:// www.isaaa.org  سو يا ٽIS AAA SEAsia Center 

 63495367216+.تي زابطو دزج فوٌ ىنبر تي زابطو ڪريو

.    تي اي ميل ڪريوinfo@isaaa.orgيا 


