
  

  ٢٠٠٩ فبراير ١٥ Crop Biotech Updateالنسخة العربية من 

نمو المساحة العالمية من المحاصيل المنتجة 
  ٢٠٠٨مليون ھكتار فى  ١٢٥بالتكنولوجيا الحيوة الى 

مليون  ١,٣زراعة ثالثة دول جديدة للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا وزيادة  ٢٠٠٨شھد عام 
زادة المساحة . مزارع اكتسبوا خبرات زراعة المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية

. مليون صفة للھكتار ١٦٦مليون ھكتار او  ١٢٥مليون ھكتار لتصل الى  ١٠,٧االجمالية 
دولة بزراعة  ٢٥تى تزرع المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية الى ارتفع عدد الدول ال

ھذه النتائج . مصر وبوبكينا فاسو وبوليفيا المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية الول مرة
ظھرت فى تقرير الھيئة الدولية الكتساب تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية بواسطة 

  :ل التقرير موضوعات اخرى منھاالدكتور كاليف جيمس ويشم

من ) مليون ھكتار ٨٠٠(بليون ھكتار  ٢زراعة مساحة اجمالية متراكمة تصل الى  •
المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية وذلك بعد ثالثة سنوات فقط من الوصول الى 

 .٢٠٠٥البليون ايكر االول فى عام 
مقدمة المحاصيل المنتجة استمر فول الصويا المنتج بالتكنولوجيا الحيوة فى  •

 .يتبعة الذرة، القطن والكانوال ٢٠٠٨بالتكنولوجيا الحيوة فى عام 
زرعة البرازيل الذرة المقاومة للحشرات و استراليا الكانوال المنتجة بالتكنولوجيا  •

 .الحيوية الول مرة
المتحدة زرع بنجر السكر المقاوم لفعل مبيد الحشائش تجاريا الول مرة فى الواليات  •

 .االمريكية وكندا
زاد عدد الدول النامية التى تزرع المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوة على عدد  •

 ).١٠-  ١٥(الدول الصناعية 
زرعت عشرة دول المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية التى تحتوى على صفات  •

 .مجمعة

 يمكن االطالع على ملخص التقرير من خالل موقع 
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انخفاض الحبوب فى : تقرير منظمة االغذية والزراعة 
  العالم



، ذكر ذلك ٢٠٠٨عنه فى عام  ٢٠٠٩من المتوقع ان يقل مخزون الحبوب العالمى فى عام 
". المحاصيل و الوضع الغذائى"تقرير منظمة االغذية و الزراعة الفاو التابعة لالمم المتحدة 

انخفضت . سوء الحالة الجوية وارتفاع تكاليف االنتاجعذى التقرير ھذا االنخفاض الى 
باوروبا والواليات المتحدة، كما اثر الجفاف الطويل الذى اصاب اسيا من  المساحة المنزرعة

  .انتاجية المحاصيل وھو نفس السبب الذى اثر على انتاج المحاصيل فى امريكا الالتينية

 يمكن االطالع على التقرير من خالل موقع 

  

http://www.fao.org/news/story/en/item/10127/icode/  
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