ዋና ዋና ነጥቦች
በአሇምአቀፍ የባዮቴክ ገበያ ሁኔታ/ጂኤም ሰብሌ 2010
በክሊይቭ ጀምስ የISAAA መስራች
በባዮቴክ የሚመረቱ ሰብልች ከ1 ቢሉዮን ሄክታር በሊይ ሆነ፡፡
2010 የባዮቴክ እህልች ገበያ ሊይ የዋለበት 15ኛው ክብረ በዓሌ ነበር፤ ከ1996 – 2010
ከ 1996 – 2010 ጠቅሊሊ የሄክታር ብዛት ከ 1 ቢሉዮን ይበሌጣሌ፡፡ (ይህም ዩናይትድሰቴትስ ወይም
ቻይናን መሬት ስፋት የሚወዲዯር ነው፡፡) ይህ በግሌፅ የሚያመሇክተው ባዮቴክ ሰብልች በከፍተኛ ዯረጃ
ሊይ መሆናቸውን ነው፡፡ ከ1996 – 2010 ባሇው ጊዜ ውስጥ በ87 እጥፍ የጨመረው የባዮቴክ ሰብሌ
የሚያሳየው በታሪክ በከፍተኛ ፍጥነት ተቀባይነት ካገኙ የግብርና ቴክኖልጂዎች ሁለ ግንባር ቀዯም ቦታ
መያዙን ነው፡፡
በ2010 የተመዘገበወው የባሇሁሇት አሃዝ 10 በመቶ ዕድገት 148 ሚሉዮን ሄክታር ያዯረሰው ሲሆን፤
በ15 አመታት ውስጥ የተመዘገበው 14 ሚሉዮን ሄክታር ሁሇተኛው ትሌቁ አሃዝ ነው፡፡ በባህሪ ሄክታር
ብዛት በ2009 ከነበረው 180 ሚሉዮን በ2010 የተመዘገበው 205 ሚሉዮን ሄክታር ሲሆን የ14 በመቶ
ጭማሪ ወይም፤ በበህርይ ስላት የ25 ሚሉዮን ሄክታር ጭማሪን ያመሇክታሌ፡፡
የባዮቴክ እህሌ የሚዘሩ አገሮች ብዛት በ2009 25 ብቻ የነበሩ ሲሆን በ2010 ወዯ 29 ሀገሮች
ዯርሰዋሌ፡፡ በዚህ ጊዜ ውስጥ 10 ትሌሌቅ አገሮች ከ1ሚሉዮን ሄክታር በሊይ ዘርተዋሌ፡፡ ከአሇም ሕዝብ
ብዛት ከግማሽ በሊይ የሆኑት ማሇትም 59 በመቶ ወይም በግምት 4 ቢሉየን ሕዝብ የሚኖረው ባዮቴክ
እህሌ በሚዘሩ 29 አገሮች ውስጥ ነው፡፡
ሶስት አዲዱስ አገሮች ማሇትም ፓኪስታን ፤ በርማ ፤ እና ስዊድን ባዮቴክ ሰብሌ ሇመጀመሪያ ጊዜ
በ2010 መዝራት የጀመሩ ሲሆን ጀርመንም እንዱሁ መዝራቱን እንዯገና ቀጥሊሇች፡፡
በ2010 ካለት 29 ባዮቴክ ሰብሌ አገራት ውስጥ 19 ታዲጊ አገሮች ሲሆኑ፤ 10 ብቻ የኢንደስትሪ
አገሮች ናቸው፡፡ በተጨማሪም ላልች 30 አገሮች የባዮቴክ ሰብልችን ወዯ አገራቸው ያስገቡ ሲሆኑ፤ 59
አገሮች ባዮቴክ ሰብልችን ሇማስገባት ወይም ሇመዝራት የተቀበለ ናቸው፡፡ በእነዚህ 59 አገሮች ውስጥ
75% የሚሆነው የአሇም ህዝብ ይኖራሌ፡፡
በ2010 15.4 ሚሉዮን ገበሬዎች የባዮቴክ ሰብልችን የዘሩ ሲሆን፤ እነዚህ 90 በመቶ ወይም 14.4
ሚሉዮን ዯሃ በታዲጊ አገሮች ውስጥ የሚኖሩ ገበሬዎች ናቸው፡፡ የተጠቃሚ ገበሬዎች ብዛት ሉጨምር
የቻሇው ከባዮቴክ ሰብልች የሚያገኙት ጥቅም ስሇጨመረ ነው፡፡ ከ1996 ወዱህ በዓሇም ዙሪያ ያለ
ገበሬዎች በግምት ወዯ 100ሚሉዮን የየራሳቸውን ውሳኔ በየአመቱ በባዮቴክ ሰብሌ መዝራት ያዯረጉ
ሲሆን ይህም የሆነበት ምክንያት ከባዮቴክ ሰብልች የሚገኘውን ጥቅም በእጅጉ በመረዲታቸው ነው፡፡
ታዲጊ አገሮች በ2010 የአሇምን የባዮቴክ እህሌ መጠን 48 በመቶ ያህለን ድርሻ የያዙ ሲሆን ከ2015
በፊት የኢንደስተሪ አገሮችን እነዯሚበሌጡ ይጠበቃሌ፡፡ በታዲጊ አገሮች የባዮቴክ ሰብልች ዕድገት ፇጣን
ሲሆን፤ 17 በመቶ ወይም በ10.2 ሚሉዮን ሄክታር፤ በአዯጉ አገሮች ግን 5 በመቶ ወይም 3.8 ሚሉዮን
ሄክታር መሆኑ ታውቋሌ፡፡
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በባዮቴክ እህሌ አጠቃቀም 5ቱ ዋና ዋና አገሮች በኢስያ፤ ቻይናና ህንድ በዯቡብ አሜሪካ ብራዚሌና
አርጀንቲና እንዱሁም በአፍሪካ ዯግሞ ዯቡብ አፍሪካ ናቸው፡፡
በዯቡብ አሜሪካ የዕድገት አንቀሳቃሽ የሆነችው ብራዚሌ በባዮቴክ ሰብሌ የተሸፇነ መሬቷን ከማንኛውም
ሀገር በሊይ ወዯ 4ሚሉየን ሄክታር አሳድጋሇች፡፡
በአውስትራሌያ ካሇፇው የከፋ ድርቅ በኃሊ የባዮቴክ ሰብሌ በከፍተኛ ፍጥነትና ስፋት በማገገም 184%
ጨምሮ ወዯ 653000 ሄክታር አድጓሌ፡፡
ቡርኪናፋሶ በባዮቴክ ሰብሌ ጭማሪ በማሳየት ሁሇተኛ ዯረጃን የያዘች ሲሆን በ80000 ገበሬዎች 126
በመቶ እድገት በማስመዝገብ ወዯ 260ሺህ ሄክታር ዯርሳሇች፡፡ ይህም በባዮቴክ ሰብልች በማሊመድ ረገድ
65 በመቶ የሚሆነውን ድርሻ እንድታገኝ አድርጓታሌ፡፡
በርማ በ375ሺህ አነስተኛ ገበሬዎች 270 ሺህ ሄክታር በባዮቴክ ጥጥ በመሸፇን 75 ከመቶ የሚዯርሰውን
የአገሪቱን የጥጥ እርሻዎች በባዮቴክ ጥጥ እንዱሸፇን አድርሳሇች፡፡
ህንድ ሇ9 ተከታታይ አመታት 6.3 ሚሉዮን የሚዯርሱ ገበሬዎች በ9.4 ሚሉዮን ሄክታር መሬት ሊይ
ባዮቴክ ጥጥ በመዝራታቸው መጠኑ 86 በመቶ የሚዯርሰው የአገሪቱ የጥጥ ምርት ባዮቴክ እነዱሆን
አድርጎታሌ፡፡
ሜክሲኮ ሇመጀመሪያ ጊዜ የባዮቴክ በቆል በሙከራ ዯረጃ ዘርታሇች፡፡
8 የአውሮፓ ሕብረት አገሮች የባዮቴክ (BT) በቆል ወይም “Amflora” የሚባሇውን ስኳር ድንች ህብረቱ
ከ13 ዓመት በኃሊ አዱስ ፇቃድ በመስጠቱ ሇመጀመሩያ ጊዜ ሉመረት ችሎሌ፡፡
በ2010 በታሪክ ሇመጀመሪያ ጊዜ በግምት 1.5 ቢሉየን ሄክታር ከሚዯርሰው የአሇም የሰብሌ አርሻ ሽፋን
10 በመቶ የሚሆነው በባዮቴክ ሰብልች የተሸፇነ ሲሆን ከ50% በሊይ የሚሆነውን የአሇም የሰብሌ ድርሻ
በ29 ባዮቴክ አብቃይ አገሮች ውስጥ ይገኛሌ፡፡
ጣምራ በህሪ ያሊቸው የባዮቴክ ሰብልች በጣም ጠቃሚ መገሇጫዎች ናቸው፡፡ በ2010 አስራ አንድ
አገሮች ሁሇት ወይም ከዚያ በሊይ ባህርይ ያሊቸው ባዮቴክ ሰብልች ያሇሙ ሲሆን ከነዚህ አገሮች ውስጥ
ስምንቱ ታዲጊ አገሮች ናቸው፡፡ በ2010 በአጠቃሊይ በአሇም ውስጥ ከሇማው 148ሚሉዮን ባዮቴክ
ሰብልች ውስጥ 32.2 ሚሉዮን ሄክታሩ ወይም 22% የሚዯርሰው በጥምር ወይም ከዚያ በሊይ በሆኑ
ባህሪያት የተሻሻለ በዮቴክ ሰብልች ነበር፡፡
ከ1996 – 2009 ባሇው ጊዜ ውስጥ የባዮቴክ ሰብልች ሇዘሊቂ ሌማትና የአየር ንብረት ሇውጥን
በመከሊከሌ በኩሌ አስተዋፆ ያዯረጉ ሲሆን ይኸውም፤
-

የሰብሌ ምርትን 65 ቢሉየን የአሜሪካን ዶሊር በሆነ መጠን በመጨመር፤

-

ሇአካባቢ ንጽህና አስተዋፆ በማድረግ፤ ይኸውም 393 ሚሉዮን ኪ.ግ. የሚዯርስ ፀረ-ተባይ
እንዲይረጭ በማድረግ፤

-

በ2009 ብቻ የካርቦን ዲይኦክሳይድ ሌቀትን በ18 ቢሉዮን ኪ.ግ. በመቀነስ፤ ይህም በግምት
8ሚሉዮን መኪኖች የሚሇቁትን ካርቦን ዲይኦክሳይድ መጠን ያክሊሌ፤
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-

75 ሚሉዮን የሚዯርስ መሬት እንዲይታረስ በመሆኑ የበዝሀ-ህይወትን በመጠበቅ፤

-

14.4 ሚሉዮን የሚሆኑ ገበሬዎችን ተጠቃሚ በማድረግና ከድህነት እንዱሊቀቁ በመርዲት ነው፡፡

ታዲጊ አገሮች የባዮቴክኖልጂ ተጠቃሚ እንዱሆኑ ከተፇሇገ ጊዜና ዋጋን ያገናዘበ ፇጣን፤ ሃሊፊነት
የሚሰማው፤ ጥሌቀት ያሇው ነገር ግን ገዲቢ ያሌሆነ የባዮቴክኖልጂ ህግና ዯንብ ያስፇሌጋሌ፡፡
ዓሇም አቀፍ የዘር ዋጋን ካየን በ2010 በባዮቴክኖልጂ የተሻሻለ ሰብልች ዘር ዋጋ ወዯ 11.2 ቢሉየን
የአሜሪካን ዶሊር ይገመታሌ፡፡ በአጠቃሊይ ምርት ባዮቴክ በቆል፤ ቦልቄ እና ጥጥ ብቻ በየአመቱ ወዯ
150 ቢሉየን የአሜሪካ ዶሊር የሚዯርስ ዋጋ አሊቸው፡፡
ሇሚቀጥለት አምስት አመታት ሇባዮቴክ አበረታች ሁኔታዎች አለ፡፡ ይኸውም
1. ድርቅን የሚቋቋም በቆል ሇ2012 ይጠበቃሌ
2. ጎሌድን ሩዝ በ2013 ገበያ ሊይ እንዯሚውሌ ይጠበቃሌ
3. Bt-ሩዝ ከ2015 በፊት የሚጠበቅ ሲሆን ይኸውም ከአንድ ቢሉዮን በሊይ ድሀ የገበሬ ቤተሰቦችን
በኤስያ ብቻ ይረዲሌ ተብል ይጠበቃሌ
የባዮቴክ ሰብልች የ2015 የሚሉንየም የዕድገት ግቦችን ይኽውም ድህነትን በግማሽ በመቀነስና
እንዱሁም ምርታማነትን በመጨመር የISAAA መስራች የበሊይ ጠባቂን፤ የሰሊም ኖቤሌ ተሸሊሚና
ተግባራቸው ከአንድ ቢሉዮን ህዝብ በሊይ ከረሃብ እንዱድን ያዯረጉትን ክቡር ሮርማን በርልግን
እንድዘክራቸው ያዯርገናሌ፡፡
Detailed information is provided in ISAAA Brief 42 “Global Status of Commercialized
Biotech/GM Crops: 2010”, authored by Clive James. For further information, please
visit://www.isaaa.org or contact ISAAA SEAsiaCenter at +63 49 536 7216 or email to
info@isaaa.org.
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