
جھلکیاں

2012جی ایم فصالں �تجارتی بائیوٹیک دی عالمی حیثیت

ٓائی ایس اےاے اے دے بانی تے چئیرمین کالئیوجیمز دی طرفوں۔

انہاں دی بقا  لئی مصنف دی طرفوں وقف شدہ۔ک تے  ایک ارب غریب اور ُپھکے لو

وچ  2012تے  ہیکٹرملین 1.7وچ  1996نالھےگنا بے مثال واد 100 ہیکٹربائیو ٹیک فصل 
۔ہویا ہیکٹرملین 170

فیصد ساالنہ ترقی دی 6دے ریکارڈ نال  ہیکٹرملین  170.3وچ  2012بائیو ٹیک فصالں 
یاں سن ۔ہدے نال ودھ ر ہیکٹرملین  160وچ  2011ملین تک تے  10.3شرح نال 

دے نال بائیو ٹیک فصالں  ہیکٹرملین  170وچ  2012توں  ہیکٹرملین  1.7وچ 1996
بائیو ٹیک وچ  ہویا۔ اس نے ُہن والی تاریخ  ھابے مثال واددا گنا  100وچ  ہیکٹرواسطے 

نے۔ یاںدیند فیدہوجہ  ۔ ایہہ تیز ترین اختیاری فصل ٹیکنالوجی بنا ِدتا۔ فصالں نوں 

ملین تو  1.5ملکاں وچ لکھاں کساناں نے  30دنیا پرھ وچدے ویلے  وچ  2012توں 1996
امریکہ یا ملین توں ودھ ٓازادانہ فیصلے کیتے ۔ 100ُاگان دے  ہیکٹردا کٹھا ہیکٹرھ ں ود 

ایہہ بائیو ٹیک فصالں وچ ، پیمانے تے زمِی دے پنجاہ فیصد نالوں ودھ  ھےچین نے وڈ
خطرہ لین والے لکھاں کساناں دے یقین تےاعتماد   دا اظہار کیتا۔ جیہڑیے بہوں ڈاڈھے 

ے ۔ماحولیاتی فیدادیندے نپکے سماجی اقتصادی تے 

وچ پہلی وار  2012نے ) بیٹی مکئی (تے کیوبا) کپاہبیٹی (دو نویں ملکاں سوڈان 
ال نہیں سکے ۔ کیونکہ مارکیٹ   ‘‘ایم فلورا’’ جرمنی تے سویڈن ٓالواں دی ِاک قسم ۔ئیال

دے وچ ایدھی لبھت مک گئی ۔ پولینڈ نے کج قانونی رکاوٹاں دی وجہ توں  بیٹی مکئی 
تی ۔الڑنی بند کر د

ملک  کرن ٓالے  ترقی  20وچ بائیوٹیک فصالں الئیاں انہاں وچ  2012ملکاں جنہاں نے  28
 10تے  کرن ٓالے  ترقی19وچ  2011ایدھے مقابلے وچ  صنعتی ملک شامل سن۔8تے 

۔صنعتی ملک شامل سن

ملین کساناں نے بائیوٹیک  17.3وچ ریکارڈ  2012ملین دے وادھے نال  0.6وچ  2011 
ملین توں  15فیصد توں ودھ یا 90ملکاں دے قابل ذکر  کرن ٓالے ترقی  تے  فصالں الئیاں

دے مالک  کرن  کسان خطرے دی مخالفتغریب کسان سن۔ رکھن ٓالے  ودھ گھٹ وسائل



کساناں نے  7.2ملین ریکارڈ کساناں نے تے بھارت وچ  7.2وچ چین وچ  2012نے اور 
ودھے اہم فیدیاں توں ُاگان واسطے چنیا گیا۔دے وچ بیٹی مکئی نوں ا ہیکٹرملین  15 تقریبًا

ملکاں  کرن ٓالے  فیصد دے مقابلے وچ ترقی  48وچ پہلی وار صنعتی ملکاں دے  2012
وچ بائیو ٹیک فصالں  2012۔یافیصد دا     وادھا ہو 52دے وچ عالمی بائیو ٹیک فصالں وچ 

 دے مقابلے وچ ترقی  ہیکٹرملین  1.6فیصد یا 3دی ترقی دی شرح صنعتی ملکاں دے وچ 
گنا ودھ  5گنا تیز تے 3دے نال کم از کم  ہیکٹرملین  8.7فیصد یا  11ملکاں وچ کرن ٓالے 

سی ۔

یا  2وچ تیرہ ملکاں نے بائیو ٹیک فصالں دیاں  2012کھلواڑ دیاں عالمتاںاہم خوبیا ں نے ۔
وچ 2012ک سن۔مل ترقی کرن ٓالے 10تے ہمت افزا طور تے تیرہ وچوں ودھ قسماں الئیاں ۔

دا چوتھا حصہ ودھ کھلواڑ الئے گئے ۔ ہیکٹرملین  170یا  ہیکٹرملین 43.7

مقدار دوجے کسی وی ملک دے مقابلے وچ ودھ  ہیکٹربرازیل جیدی بائیو ٹیک فصالں دی 
فیصد  21وچ  2011مر کز سی ۔چوتھے سال وی عالمی سطح تے ترقی دا  لگا تار سی او

گیا َاپڑ تک  ہیکٹرملین  36.6دے بہوںاعلیٰ ریکارڈ دے نال  ہیکٹرملین 6.3نال تے  ادھےو
اے ۔

فیصد اوسط اختیار رکھن واال ایک اہم  90تے تمام فصالں تے  ہیکٹرملین  69.5امریکہ 
فیصد تے 21وچ امریکہ وچ خشک سالی دے اثر دی وجہ توں مکئی وچ  2012ملک اے ۔

فیصد دے ریکارڈ وادھے  نال  97.5گھاٹا ہویا۔ کینیڈا دے وچ فیصد12سویا بین دے وچ 
۔ ریکارڈ سی  ہیکٹرملین  8.5کینوال دا 

۔ جدوں  الئی  ہوچ ریکارڈ بیٹی کپا ہیکٹرملین  10.8ھ شرح نال دوفیصد  93نے بھارت 
غریب کساناں  رکھن ٓالے  ملین کھٹ وسائل  7.2فیصد دی ودھ شرح نال  80کے چین نے 

وچ کپاہ اگائی  ہیکٹرچار ملین ملین فی کسان  کھیتی باڑی کردیاں ہویاں  0.5اوسطًا نے 
وچ  2011ملین امریکی ڈالر اور ہکلیاں 12.6دے ویلے وچ  �2012 2011بھارت نے 

ملین امریکی ڈالر نال بیٹی کپاہ دی ٓامدن ودھائی ۔ 3.2

وادھے نال  رڈ  دے ریکا ہیکٹرملین  0.6نے افریقہ وی ترقی کیتی تے جنوبی افریقہ 
جنوبی افریقہ ،  تے َاپڑ گیا۔ ہیکٹرملین  2.9اپڑنے بائیوٹیک رقبے نوں ودھاندیاں ہویاں 

برکینا فاسو اور مصر دے نال ملدیاں ہویاں سوڈان نے افریقہ دے بائیو ٹیک ملکاں دی ُکل 
تعداد نوں چار کر ِدتا۔



 ہیکٹردے ریکارڈ  129،071وچ تیرہ فیصد دے وادھے نال  2011پنج یورپی ملکاں نے 
 ہیکٹر 116،307فیصد دے وادھے نال  20وچ  2011وچ بائیو ٹیک بیٹی مکئی الئی ۔ سپین 

نالوں اگے ودھ گیا۔ یاںوچ بیٹی مکئی ال کے یورپ دے وچ سار

یکی ڈالر  دی مالیت دی فصالں بلین امر98.2تک بائیو ٹیک فصالں نے  2011توں  1996
ملین کلو گرام کیڑے مار  473چنگا ماحول دیندیاں ہویاں، ، دی پیداوار نوں ودھاندیاں ہویاں

ارب کلو گرام دی کاربن ڈائی ٓاکسائیڈ گیس   23.1وچ  2011دوایاں بچاندیاں ہویاں، اکلیاں 
ں توں ہٹان دے برابر ملین کاراں نوں سڑکا 10.2دے نکلن نوں گھٹ کردیاں ہویاں، جیہڑی

ملین نکے کساناں تے  15حیاتیاتی تفریق نوں بچاندیاں ہویاں تے ملین زِمی دی  1.8اے ، 
ٹبر اں نوں جیڑے کے ُکل پنجاہ ملین توں ودھ نے تے دنیا دے سب توں غریب لوک نے  

ی ُرت دی تبدیلکم کردیاں ہویاں کھانڑ پین دی حفاظت ، پائیداری تے انہاں دی غربت نوں 
وچ اہم کردار اد ا کیتا۔

فصالں ضروری نے پر ایہہ عالج نیں تے چنگی کھیتی باڑی دے طرقیاں جیویں بائیوٹیک 
، بائیو ٹیک ہویاں نڑیاںکے واری واری فصالں الڑیاں تے انہاں نوں خطرے توں  بچا

جیڑیاں کے روایتی فصالں واسطے ہے نے ۔فصالں دے واسطے اے ضروری نے ۔

، اس نظام ویال، ڈھاڈے  قانونی نظام دا نہ  ہونڑاں�بنیاداں تے خرچہ  مناسب ، سائنسی
ذمہ دار ، مضبوط پر ڈھاڈا نیں اے، قانونی نظام نوں اختیار کرن وچ ایک وڈی رکاوٹ اے ۔

نکے تے غریب ترقی کرن ٓالے ملکاں واسطے الزمی اے۔

بلین امریکی ڈالر الئی سی ۔ 15دی عالمی قیمت  بیجوچ ہکلے بائیو ٹیک 2012

چنگیاں  یاںتے صنعتی ملکاں د کاںدونویں ترقی کرن ٓالے مل: نشانیاں یاںٓان ٓالے ویلے د
دھارن توں پہلے ہی زیادہ شرح دی وجہ توں تھوڑے جئے مارکیٹاں وچ اہم فصالں نوں 

دس دتا گیا اے۔ ٓاس رکھدیاں ہویاں پہالں ،ساالنہ فیدے نال ویکھدیاں ہواں

سرکاری تے نجی محکمیاں  جنہوںٓائی ایس اے اے اے اک فیدہ نہ رکھن ٓالی تنظیم اے۔
ساریاں  ںکولوں امداد ملدی اے۔ ٓائی ایس اے اے اے  دیاں ساریاں کتاباں وچ چھپیا

فصالں وچ کتنیاں  پانہویںدا انداجہ صرف اکو واری کیتا گیا ۔ ہیکٹربائیوٹیک فصالں دے 
تجارتی (44دا خالصہ   ساری جانکاری ٓائی ایس اے اے اے  ہی عالمتاں مالیاں گیاں۔

ڑا کے کالئیو یہوچ دتیاں گیاں نے۔ج) 2012جی ایم فصالں  �بائیوٹیک دی عالمی حیثیت
جیمز نے لکھیا اے ۔



یا فر ٓائی ایس اے  ویکھو۔  org.isaaa.www:httpہورجنکاری واسطے مہربانی کر کے 
 رابطہ کرو۔ یا فر�َگلتے + 63495367216اے اے    ایس ای ایشیا سنٹر تے 

org.isaaa@foin  تے ای میل پیجو۔


