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اط هضووى کو ًوثل اًؼبم یبفتہ ًوسهي ثوسالؤگ کی فذ عبلہ روثلی کے هولغ پش  25هبسچ  2014کو ُ ،اى
کی طشف هٌغوة کیب ربتبہے رو  ISAAAکے هو ِرذ اوس عشپشعتِ اػلیٰ تھے۔

 Biotech/GM Crops in 2013کےهتؼلق دص ثڑے دقبئق
دقیقت  2013 .1 #ثبئیوٹیک فصلوں کی کبهیبة کوزػالئشیؼي کب 18واں طبل تھب .ثبئیوٹیک فصلیں طت
طے پہلے  1996ء هیں کوزػال ئش کی گئی تھیں  .ثبئیوٹیک فقلوں کے سلجے هیں  1996عے  2013تک
ہش عبل هغلغل اضبفہ اوس ثبسٍ عبلوں هیں ؽشس ثڑھوتشی کب دو ػذدی ہوًب ،دًیب ثھش کے تشلی پزیش اوس
فٌؼتی هوبلک هیں هورود خطشات کے خالف لڑًے والے الکھوں کغبًوں کے اػتجبس اوس اػتوبد کی
ػکبعی کشتب ہے۔ خبؿ طوس پش1996 ،ء هیں ہوًے والی پہلی کبؽت عے لے کش اة تک ،هزووػی طوس
پش  1.5ثلیي ہیکٹشص کی ثے هخبل هزووػی ثڑھوتشی کی کٹبئی کی ربچکی ہے رو اتٌے ثڑے ػاللہ پش
کبؽت کی گئی تھی رو چیي یب اهشیکہ کے هزووػی خطہ کے ٓادھے عے ثھی صیبدٍ کے ثشاثش ہے۔
دقیقت 1996 .2 #ء هیں ثبئیوٹیک فصلوں کی ثڑھوتزی  1.7هلیي ہیکٹزس طے ثڑھ کز  2013هیں 175
هلیي ہیکٹزس طے ثھی سیبدٍ ہوئی جو طوگٌب طے سیبدٍ ہے ۔ یہی ورہ ہے کہ ثبئیوٹیک فقلیں هورودٍ دوس
هیں عت عے تیضی کے عبتھ اختیبس کی ربًے والی کشاپظ ٹیکٌبلوری ثي گئی ہے ،اوس اط کی ورہ یہی ہے
 ،کہ یہ والؼی هٌبفغ دیتی ہے۔ 2013ء هیں ،ثبئیوٹیک کشاپظ کے ہیکٹشص کی ثڑھوتشی  5هلیي ہیکٹشص تک
ہوئی رو عبالًہ ؽشس ثڑھوتشی کے اػتجبس عے  3فیقذ ہے۔ یہ ثبت خبؿ طوس پش لبث ِل رکش ہے کہ هؼوولی
صیبدٍ عبالًہ پیذاواس  ،اوس عطش صهیي پش هغلغل ہل چالًے کے هتؼلك ٓائٌذٍ کچھ عبلوں کب تخویٌہ لگب لیب ربتب
ہے اوس اط کی ورہ پہلے عے ہی صیبدٍ عے صیبدٍ ثبئیوٹیک فقلوں کی کبؽت کو اختیبس کشًے کی ؽشس
( 90فیقذ عے  100فی فذ کے دسهیبى) اہن ثبئیوٹیک فقلوں کی ورہ عے ہے ،رظ کے ًتیزہ هیں هضیذ
وعؼت کی گٌزبئؼ ثہت کن ہے یب ثبلکل ًہیں ہے۔
دقیقت  .3 #ثہت طے هوبلک جو ثبئیو ٹیک کزاپض اور جیٌیبتی اقظبم اگب رہے ہیں۔  2013هیں  27هوبلک
ایغے تھے رٌہوں ًے ثبئیوٹیک فقلیں کبؽت کیں ،ري هیں عے  19تشلی پزیش هوبلک تھے اوس  8فٌؼتی
هوبلک تھے۔  47.1هلیي ہیکٹشص یب  27فی فذ پش رٌیبتی فقلیں کبؽت کی گئیں۔
دقیقت  .4 #لگبتبر دوطزے طبل2013 ،ء هیں ،تزقی پذیز هوبلک ًے صٌؼتی هوبلک کی ًظجت سیبدٍ
ہیکٹزس پز کبػت کی ۔ خبؿ طوس پش ،تشلی پزیش هوبلک ًے 2013ء هیں پوسی دًیب هیں کبؽت کی ربًے
والی ثبئیو ٹیک فقلوں کب  54فیقذ (  94هلیي ہیکٹشص) کبؽت کیب اوس اط کے همبثلے هیں فٌؼتی هوبلک
ًے  46فیقذ (  81هلیي ہیکٹشص) پش فقلیں کبؽت کیں۔ ثہت عے هوبلک کی طشف عے ثہت عی کبهیبة
ػواهی ً /زی ؽشاکت داسیبں لبئن کی گئیں۔ اى هوبلک هیں ثشاصیل ،ثٌگالدیؼ اوس اًڈوًیؾیب ؽبهل ہیں۔
دقیقت  .5 #ثہت طے کظبى ثبئیو ٹیک کزاپض کی کبػت کو ثڑھب رہے ہیں ۔ 2013ء هیں  18 ،هلیي کغبًوں
لبثل
کی سیکبسڈ تؼذاد ًے ثبئیوٹیک کشاپظ کبؽت کیں رو 2012ء کی ًغجت  0.7هلیي صیبدٍ تھے۔ خبؿ ِ
غوس ثبت یہ ہے کہ  90فیقذ عے صائذ یب  16.5هلیي عے صائذ تشلی پزیش هوبلک کے کن وعبئل سکھٌے
والے کغبى تھے۔ کغبى خطشات عے کھیلٌے کے هبہش ہوتے ہیں اوس عخت هضٌت کش کے پیذاواس کو
ثڑھبًے کی خوة فالصیت سکھتے ہیں (رو کبؽتکبسی کو  1.5ثلیي ہیکٹشص کھیتوں تک هضذود کش سہے
2013ء هیں  ،چیي کے  7.5هلیي
ہیں۔ ًتیزۃً رٌگالت اوس کبؽتکبسی کے ػاللے هضفوظ ہوسہے ہیں)۔
چھوٹے کغبى اوس ثھبست کے  7.3هلیي دوعشے کغبًوں کو  15هلیي ہیکٹشص عے صائذ ػاللہ هیں ثبئیوٹیک
کپبط کبؽت کشًے کی رهہ داسی عپشد کی گئی ،اوس اط کی ورہ وٍ فوائذ ہی تھے رو اط کے عبتھ واثغتہ
ہیں۔ 2013ء هیں  ،فلپبئي کے تمشیجب چبس الکھ کغبًوں ًے ثبئیو ٹیک هکئی عے فبئذٍ صبفل کیب۔
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دقیقت  .6 #ثبئیوٹیک کزاپض کبػت کزًے والے پہلے پبًچ هوبلک  --خؼک طبلی ثزداػت کزًے والی
هکئی اور جیٌیبتی ایچ ٹی /آئی آر طویبثیي کی پہلی کبػت ۔ اهشیکہ  70.1هلیي ہیکٹشص کے عبتھ ثذعتوس
پہلے ًوجش پش ہے ،اوس رظ ًے توبم فقلوں هیں عے اوعطب ً
 90فیقذ ؽشس ثڑھوتشی اختیبس کی۔
خقوفی اہویت کی ثبت یہ ہے کہ پہلی ثبئیوٹیک خؾک عبلی ثشداؽت کشًے والی هکئی کی کبؽت دو
ہضاس اهشیکی کغبًوں کی طشف عے  50ہضاس ہیکٹشص پش کی ۔ ثشاصیل کب ًوجش دوعشا تھب اوس لگبتبسپبًچ عبل
ػبلوی ثڑھوتشی کے اًزي کی صیخیت عے ہے رو اپٌی ثبئیوٹیک فقلوں کی پیذاواس کغی دوعشے هلک کی
ًغجت صیبدٍ سلجے پش ثڑھب ہب ہے ۔اط ًے  2012عے  10فی فذ صیبدٍ  3.7هلیي ہیکٹشص کب هتبحش کي
سیکبسڈ اضبفہ کیب اوس  40.3هلیي ہیکٹشص تک پہٌچ گیب ۔ ثشاصیل ًے جیٌیبتی ایچ ٹی /آئی آر طویبثیي کی
کبؽت ثھی  2.2هلیي ہیکٹش کے سیکبسڈ سلجے عے ؽشوع کی ،اوس اط کب گھشیلو اگٌے واال وائشط کے
 24.4هلیي
خالف هذافؼتی طبلت سکھٌے واال ثبئیوٹیک لوثیب هبسکیٹ هیں ٓاًے کیلئے تیبس ہے۔ ٓاسرٌٹیٌب
ہیکٹشص کے عبتھ تیغشے ًوجش پش ہے۔ ثھبست کیٌیڈا کو پیچھے چھوڑ کش چوتھے ًوجش پش ہے رظ ًے
ثبئیوٹیک کپبط کی  11هلیي ہیکٹشصکے سیکبسڈ ػاللہ هیں کبؽتکبسی کی اوس  95فیقذ ؽشس ثڑھوتشی
صبفل کیب۔ کیٌیڈا ًے  10.8هلیي ہیکٹشص پش کیٌولہ کی ًغجتب ً کن کبؽت کی لیکي  96فیقذ کی ثہتشیي ؽشس
ثڑھوتشی کے عبتھ پبًچویں ًوجش پش ہے ۔ 2013ء هیں اوپش والے پبًچوں هوبلک ًے  10هلیي ہیکٹشص عے
صیبدٍ کبؽتکبسی کی رو ٓائٌذٍ کی تشلی کیلئے وعیغ اوس هضجوط تش ثٌیبد حبثت ہوگی۔
دقیقت  .7 #افزیقہ هیں ثبئیوٹیک کزاپض کب جبئشٍ ۔ یہ ثشاػظن عبثمہ دط عبلوں عے رٌوثی افشیمہ کی ورہ
عے هغلغل تشلی کش سہب ہے کیوًکہ رٌوثی افشیمہ ًے ثبئیوٹیک فقلوں کی کبؽت عے ثہت فبئذٍ صبفل
کیب۔  2013هیں ثشکیٌبفبعو اوس عوڈاى دوًوں ًے ثبئیوٹیک کپبط کی ہیکٹشیذ هیں ثبلتشتیت  50فیقذ اوس
 300فیقذ تک کی هتأحش ُکي ثڑھوتشی صبفل کی۔ عبت هوبلک (کیوشوى ،هقش ،گھبًب ،کیٌیب ،هالوی،
ًبئیزیشیب اوس یوگٌڈا) ًے تزشثبتی ثٌیبدوں پش کبؽتکبسی کی ،تبکہ اط کو کوشؽالئض کشًے کی هٌظوسی
عے لجل اچھی طشس چھبى ثیي کی ربعکے۔  The WEMAپشاریکٹ کے هطبثك  2017هیں خؾک عبلی
کے خالف کبس ٓاهذ حبثت ہوًے والی هکئی افشیمہ کو هہیب کیب ربئے۔ ایغے هٌبعت عبئٌغی ٓاالت اوس
لیوت/ولت هوحش سیگلولیٹشی عغٹن کی ػذم هورودگی فقلوں کی کبؽت اختیبس کشًے هیں عت عے ثڑی
سکبوٹ ہے۔خبؿ طوس پش چھوٹے اوس غشیت تشلی پزیش هلکوں کے لئے رهہ داس اًہ ،هضٌت طلت اوس
آعبى ًظبم کی ضشوست ہے۔
ت دبل ۔ یوسپیي یوًیي کے پبًچ هوبلک ًے
دقیقت  .8 #یورپیي یوًیي هیں ثبئیوٹیک فصلوں کی صور ِ
ثبئیوٹیک هکئی کی  148,013ہیکٹشصسلجے پش سیکبسڈ کبؽتکبسی کی رو 2012ء کی ًغجت  15فیقذ صائذ
تھی۔ عپیي ثبئیوٹیک هکئی کی  136,962ہیکٹشصسلجے پش کبؽت کے عبتھ یوسپیي یوًیي هیں عشفہشعت سہب
،رو 2012ء کی ًغجت  18فیقذ عے صیبدٍ تھی اوس صبفل ہوًے والی ؽشس ثڑھوتشی 2013ء هیں 31
فیقذ کی سیکبسڈ عطش پش تھی۔
دقیقت  .9 #ثبئیوٹیک فصلوں طے دبصل ہوًے والے فوائذ ۔  1996عے  2012تک  ،ثبئیوٹیک فقلوں
ًے فوڈ عیکیوسٹی  ،پبئیذاسی اوس هبصول /هوعن هیں خوؽٌوب تجذیلی پش هخجت احشات ڈالٌے هیں صقہ لیب۔
ریغے فقلوں کی پیذاواس هیں  116.9ثلیي ڈالش تک کب اضبفہ ،ثیوبسیبں کؼ ادویبت کے  497هلیي کلوگشام
تک کن اعتؼوبل عے ثہتش هبصول فشاہن کشًب۔ فشف 2012ء هیں ہی کبسثي ڈائی ٓاکغبئیڈ کے اعتؼوبل هیں
 26.7ثلیي کلوگشام تک کی کوی دیکھٌے هیں ٓائی۔ اوس یہ کوی ایغی ہی ہے ریغے ٓاپ ایک عبل هیں 11.8
هلیي کبسوں کو عڑک عے اتبس دیں ،اوس ًتیزۃً  1996عے 2012ء کے دسهیبى  123هلیي ہیکٹشص تک کے
سلجے رٌگلی صیبت کو هضفوظ کش لیب گیب۔ اط کے ًتیزہ هیں  16.5هلیي چھوٹے کبؽتکبسوں اوس اى کے
خبًذاًوں عے غشثت کو ختن کشًے هیں هذد هلی اوس هزووػی طوس پش  65هلیي لوگ رو دًیب کے غشیت
تشیي لوگ ہیں۔ ثبئیوٹیک فقلیں ضشوسی ہیں لیکي یہ اچھی کبؽتکبسی کیلئے ػالد اوس طشیمہ ػول ًہیں
ثلکہ سوایتی کبؽتکبسی کے طشیمے ریغےگشدؽی ًظبم اوس سصعٹٌٹ هیٌزوٌٹ ثھی ثبئیوٹیک کبؽتکبسی
کے عبتھ عبتھ ضشوسی ہیں۔
پیؼ
دقیقت  .10 #هظتقجل کب الئذہ ػول ۔ ثبئیوٹیک فقلوں کی پہلے عے هورود اچھی ثڑھوتشی کے
ِ
ًظش( 90فی فذ یب صائذ)  ،ایغی هؾہوس هٌڈیوں هیں رو خواٍ تشلی پزیش هوبلک هیں عے ہوں یب فٌؼتی
هوبلک هیں عے ،اى هیں هضتبط هخجت ًتبئذ اوس ػووهی عبالًہ فوائذ دیکھٌے هیں ٓائیں گے۔ ثٌگال دیؼ،
اًڈوًیؾیب اوس پبًبهب ًے 2013ء هیں ثبئیوٹیک کشاپظ کے کبؽتکبسی کے طشیموں کو هکول هٌقوثہ ثٌذی
کے عبتھ 2014ء کی عشهبیہ کبسی کیلئے هٌظوس کیب ہے۔
 ISAAAآئی ایظ اے اے اےایک غیشهٌبفغ ثخؼ اداسٍ ہے رغے عشکبسی اوس ًزی ؽؼجے کی تٌظیویں
هذد فشاہن کشتی ہیں۔ آئی ایظ اے اے اے کی توبم هطجوػبت هیں توبم ثبئیوٹیک فقلوں کے تخویٌے سپوسٹ
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کئے ربتے ہیں۔ اى کو فشف ایک دفؼہ گٌبربتب ہے۔ لطغ ًظش اط ثبت کے کہ اِى فقلوں هیں کتٌی الغبم
“Global Stuts of Commercialized
اط کی تفقیالت
(خقوفیبت ) ؽبهل کی ربتی ہیں۔
 Biotech/GM Crop:2013” ISAAA Brief 46هیں هورود ہیں۔ یہ سپوسٹ ً Clive Jamesے تضشیش
 http?///www.isaaa.orgیب ISAAA
کی۔ هضیذ هؼلوهبت کیلئے اط ویت عبئٹ کو وصٹ کشیں:
 +63 49 536 7216یب ای هیل کشیں
 SEAsiaCentreعے ساثطہ کشًے یہ ًوجش ڈائل کشیں:
info@isaaa.org:
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آئی ایض اے اے اے اختصبرات
اًتظبهی خالصہ
اختصبر(خالصہ)46
کبروثبری ثبئیوٹیک کی ػبلوگیز دیثیت/جی این فصلیں۔ 2013
تضشیش
کالئیو جیوش
آئی ایظ اے اے اے کب ثبًی اوس اهشیطظ چئیش هیي
اط هضووى کو ًوثل اًؼبم یبفتہ ًوسهي ثوسالؤگ کی فذ عبلہ روثلی کے هولغ پش 25هبسچ  2014کو  ،اُى
اػلی تھے۔
ت
کی طشف هٌغوة کیب ربتبہے رو  ISAAAکے
ٰ
هورذ اوس عشپشع ِ
ِ

ثبئیو ٹیک فصلوں کب ػبلوی ػالقہ
هلیي ہیکٹشص ( 1996عے )2013
ثبئیوٹیک فقلوں کے  27هوبلک
ُکل سلجہ /ہیکٹشص
فٌؼتی
تشلی پزیش
 27هوبلک هیں سیکبسڈ  18هلیي کغبًوں ًے  2013هیں  175.2هلیي ہیکٹشصسلجے ( 433هلیي ایکڑص) پش
فقلیں اگبئیں۔ رو  2012کےهمبثلے هیں  3فی فذ کب یب  5هلیي ہیکٹشص ( 12هلیي ایکڑص) کب هغلغل اضبفہ
ہے۔
ًوجش 46-2013

هصٌف کب ًوٹ:
هلیي ہیکٹشص سلجے پش کبؽت کی گئی ثبئیوٹیک فقلوں کب ػبلوی هزووػہ ًضدیکی هلیي هیں اوس عت ٹوٹل
کو ًضدیکی  100000ہیکٹشص پش دکھبیب گیب ہے رو کچھ اوپش ًیچے ہو عکتب ہے لہٰ زا کچھ کیغض هیں یہ اػذاد
و ؽوبس اػؾبسیہ کے ثؼذ کے ہٌذعے کو اوپش ًیچے کشًے کی ورہ عے ثبلکل فضیش ًہیں ہیں اوس اى کو
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لشیت تشیي ہٌذعوں هیں ظبہش کشًے کی ورہ عے  100فی فذ ًہیں کہب رب عکتب ہے۔ یہ ثبت ثھی ًوٹ کشًب
اہن ہے کہ رٌوثی ًقف ُکشے کے هوبلک عبل کے آخشی تیي هہیٌے هیں فقلیں کبؽت کشتے ہیں۔ اط
اؽبػت هیں ثبئیوٹیک فقلوں کب روسلجہ سپوسٹ کیب گیب ہے۔ وٍ ضشوسی ًہیں کہ اط عبل کے کبؽت ؽذٍ
ہیکٹشص هیں کبؽت کیب گیب ہو۔ پظ هخبل کے طوس پش  2013هیں اسرٌٹبئي  ،ثشاصیل  ،آعٹشیلیب ،رٌوثی افشیمہ
اوس یوسا گوئے کی هؼلوهبت هیں وٍ ہیکٹشص ہیں رو 2013کی آخشی چوتھبئی هیں صغت هؼوول کبؽت کئے
گئے ہیں۔ اوس فقلیں  2014کی پہلی چوتھبئی هیں تیبس ہوتی ہیں رجکہ فلپبئي کی طشس کچھ هوبلک هیں
عبل هیں ایک عے صیبدٍ فقلیں ہوتی ہیں۔ اعی طشس رٌوثی ًِقف ُکشے کے هوبلک ریغب کہ ثشاصیل،
اسرٌٹبى اوس رٌوثی افشیمہ کے لئے یہ اػذاد و ؽوبس اًذاصےہیں۔ اوس یہ هوعن کے عبتھ تجذیل ہو عکتے ہیں
رو افل کبؽت کے ہیکٹشص پیذاواس کے هوعن عے پہلے اوس ثؼذ هیں کن یب صیبدٍ ہو عکتے ہیں رت اط
خالفے کو (هضووى) اخجبس هیں ربًب ہے۔ ثشاصیل کے لئے هوعن عشهب کی هکئی کی فقل (عفشًہب) دعوجش
 2013کے آخشی ہفتے اوس صیبدٍ تش رٌوسی اوس فشوسی  2014هیں کبؽت کی گئی روکہ اط
خالفے(هضووى) هیں  2013کی فقل هیں ظبہش کی گئی ہے۔ اط پبلیغی هیں فقل کی کبؽت کی پہلی
تبسیخ کو فقل کب عبل کہب گیب ہے۔آئی ایظ اے اے اےایک غیشهٌبفغ ثخؼ اداسٍ ہے رغے عشکبسی اوس
ًزی ؽؼجے کی تٌظیویں هذد فشاہن کشتی ہیں۔ آئی ایظ اے اے اے کی توبم هطجوػبت هیں توبم ثبئیوٹیک
فقلوں کے تخویٌے سپوسٹ کئے ربتے ہیں۔ اى کو فشف ایک دفؼہ گٌبربتب ہے۔ لطغ ًظش اط ثبت کے کہ
اِى فقلوں هیں کتٌی الغبم (خقوفیبت ) ؽبهل کی ربتی ہیں۔ عت عے اہن یہ ہے کہ توبم سپوسٹ ؽذٍ
ثبئیوٹیک فقلوں کے ہیکٹشص عشکبسی طوس پش هٌظوسؽذٍ ہیں اوس فقلیں کبؽت کی گئی ہیں۔ اوس کغی
ثبئیوٹیک فقل کی غیش عشکبسی کبؽت ؽبهل ًہیں ہے۔ صوالہ ربت کی تفقیل اًتظبهی خالفے هیں دی
گئی ہیں رو کہ هکول خالفہ(هضووى)  46هیں هورود ہیں۔
اًتظبهی خالصہ
کبروثبری ثبئیوٹیک کی ػبلوگیز دیثیت /جی این فصلیں 2013
فہزطت هضبهیي
تؼبسف
ثبئیوٹیک فقلوں کی  18هغلغل عبلوں کی کوش ؽال ئضیؾي هیں  2013هیں اضبفہ
ثبئیوٹیک فقلوں کی تیض تشیي اختیبس کی گئی فقل کی ٹیکٌبلوری
دًیب ثھش هیں دوًوں چھوٹے اوس ثڑے خطشے عے ثچٌے والے الکھوں کغبًوں کو پتہ چل گیب ہے کہ
ثبئیوٹیک فقلوں کی کبؽت عے رو فقل صبفل ہوگی وٍ ثہت صیبدٍ ہوگی۔ پظ فقلوں کی دوثبسٍ کبؽت
ػولی طوس پش  100فی فذ ہے روکہ کغی ٹیکٌبلوری کی کبسکشدگی کو ربًچٌے کے لئے کغبًوں کب
اعتؼوبل کیب ربًے واال ایغڈ ٹیغٹ ہے۔
 2013هیں  27هوبلک هیں ثبئیوٹیک فصلوں کی کبػت
ثٌگلہ دیؼ ًے پہلی هشتجہ ثبئیوٹیک فقلوں کی کبؽت کے لئے هٌظوسی دی ہے۔ رجکہ هقش هیں اًذسوًی
فوستضبل کی ورہ عے کبؽت کب ربئضٍ صیش غوس ہے۔
ایک کشوڑ  80الکھ کغبى ثبئیوٹیک فقلوں عے فبئذٍ صبفل کشتے ہیں۔  90فی فذ چھوٹے کن وعیلہ
کغبى تھے۔
هغلغل دوعشے عبل کے لئے تشلی پزیش هوبلک ًے  2013هیں فٌؼتی هوبلک عے صیبدٍ ثبئیوٹیک فقلیں
کبؽت کیں۔ فقلوں کے سلجے  175هلیي ہیکٹشصکے ػبلوی سلجے کب  27فی فذ ہیں۔
رٌوة کے تیي ثشاػظووں هیں ثبئیوٹیک فقلوں کو فشوؽ دیٌے والے پبًچ عشفہشعت هوبلک الطیٌی
اهشیکہ هیں ثشاصیل اوس اسرٌٹبئي ،ایؾیب هیں ثھبست اوس چیي اوس ثشاػظن افشیمہ هیں رٌوثی افشیمہ ػبلوی
ثبئیوٹیک فقلوں کب  47فی فذ اُگبتے ہیں۔ اوس یہ دًیب کی آثبدی کب  41فی فذ ہیں۔
ثشاصیل ػبلوی عطش پش ثبئیوٹیک فقلوں کی پیذاواس کےاًزي کے طوس پش ربًب ربتب ہے۔
اهشیکہ لبئذاًہ کشداس کو ثشلشاس سکھتب ہے
ثھبست اوس چیي هضیذ ثبئیوٹیک کپبط اگبتے ہیں
افشیمہ هیں تشلی
پبًچ یوسپی یو ًیي کے هوبلک ًے ثبئیوٹیک ثی ٹی هکئی کی سیکبسڈ  148013ہیکٹشص/سلجے پش کبؽت کی
رو کہ  2012عے  15فی فذ صائذ ہے۔ عپیي یوسپی یو ًیي هیں کل ثبئیوٹیک هکئی کی هزووػی ہیکٹشص
/سلجے هیں  94فی فذ کے عبتھ عت عے ثڑا فقلوں کی کبؽت اختیبس کشًے واال هلک ہے۔
ثبئیوٹیک فقلوں کب خوساک کب تضفع  ،پبئیذاسی اوس هوعویبتی تجذیلی هیں کشداس
ثبئیوٹیک فقلوں کب پبئیذاسی هیں کشداس
ًبئٹشوري کے اعتؼوبل عے کبسکشدگی
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ثبئیوٹیک فقلوں کی ثبلبػذگی اوس لیجل لگبًب
ثبئیوٹیک فقلوں کے لئے هٌظوسؽذٍ هوالغ کے صیخیت
اکیلے ثبئیوٹیک ثیذ کی ػبلوی لیوت  2013هیں  15.6اسة اهشیکی ڈالش تھی۔
 2013هیں وسلڈ فوڈ پشائض کی خوساک  ،غزا اوس سیؾہ کے تضفع هیں ثبئیو ٹیکٌبلوری کے کشداسکو تغلین
کشًے کب احش
هغتمجل کے اهکبًبت
آئی ایظ اے اے اے کے ثبًی عشپشعت ًوثل اهي اًؼبم یبفتہ ًبسهي ثوسالگ کی هیشاث
اًتظبهی خالصہ
کبروثبری ثبئیوٹیک کی ػبلوگیز دیثیت/جی این فصلیں 2013
تذزیز
کالئیو جیوش آئی ایض اے اے اے کے ثبًی اور اهزیطیض چئیز هیي
آئی ایض اے اے اے ثبًی طزپزطت ً،وثل اهي اًؼبم یبفتہ ،هزدوم ًبرهي ثورالگ کو اى کی صذطبلہ پیذائغ
پز  25هبرچ  2014کو وقف کیب
ػبلوی ططخ پز هشیذ رہٌوبئی کی وجہ طےثبئیو ٹیک فصلوں کے ہیکٹزس /رقجےثڑھ رہے ہیں اور 2013
هیں دوًوں چھوٹے اور ثڑے تزقی پذیز هوبلک هیں رقجہ  175هلیي ہیکٹزس طے تجبوس کز گیب ہے ۔

تؼبرف
یہ اًتظبهی خالفہ آئی ایظ اے اے اے خالفہ  46کی اہن ثبتوں کو اُربگش کشتبہے۔ ري کی تفقیالت
کبسوثبسی ثبئیوٹیک کی ػبلوگیش صیخیت/ری این فقلیں  2013هیں هکول خالفہ کے عبتھ پیؼ کی گئی ہیں
اوس اى پش ثضج کی گئی ہے۔
ثبئیوٹیک فصلوں کی  18هظلظل طبلوں کی کوزػالئشیؼي هیں  2013هیں اضبفہ
 3فی فذ عبالًہ اضبفے کے عبتھ  2013هیں ػبلوی عطش پش سیکبسڈ  175.2هلیي ہیکٹشص/سلجے پش
ثبئیوٹیک فقلیں کبؽت کی گئی اوس  2012کے همبثلے هیں  170هلیي ہیکٹشص عے  5هلیي ہیکٹشص صائذ تھی۔
اط عبل  2013هیں رو کہ کوشؽالئضیؾي کب 1 996-2013تک  18واں عبل تھب۔ رت  17عبل کے ثؼذ
ُهغلغل اوس لبثل رکش اضبفہ ہوا۔ اى  17هیں عے لبثل رکش  12عبلوں هیں پیذاواس کی ؽشس دواػذاد هیں تھی۔
ثبئیوٹیک فصلیں تیش تزیي اختیبرکی گئی فصل کی ٹیکٌبلوجی
ثبئیوٹیک فقلوں کےػبلوی ہیکٹشص سلجے هیں  100فیقذ عے صائذ اضبفہ ہوا رو  1996هیں  1.7هلیي
ہیکٹشص عے  2013هیں  175هلیي ہیکٹشص عے صائذ ہے۔ رظ ًے صبلیہ تبسیخ هیں ثبئیوٹیک فقلوں کو تیض
تشیي اختیبس کی گئی فقلوں کی ٹیکٌبلوری ثٌب دیب ہے۔ اط ٹیکٌبلوری کو اختیبس کشًے کی ؽشس خود یہ
ثتبتی ہے کہ یہ کغبًوں اوس فبسفیي کو کیب عہولیبت اوس فوائذ فشاہن کش تی ہے۔
دًیب ثھز هیں دوًوں چھوٹے اور ثڑے خطزے طے ثچٌے والے الکھوں کظبًوں کو پتہ چل گیب ہے کہ
ثبئیوٹیک فصلوں کی کبػت طے جو فصل دبصل ہوگی وٍ ثہت سیبدٍ ہوگی۔ پض فصلوں کی دوثبرٍ کبػت
ػولی طور پز  100فی صذ ہے جوکہ کظی ٹیکٌبلوجی کی کبرکزدگی کو جبًچٌے کے لئے کظبًوں کب
اطتؼوبل کیب جبًے واال ایظڈ ٹیظٹ ہے۔
 1996عے  2013تک اٹھبسٍ عبل کے ػشفے هیں دًیب ثھش کے 30هوبلک کے الکھوں کغبى ثہت تیض ی
عے ثبئیوٹیک فقلوں کو اختیبس کش سہے ہیں۔ ثبئیوٹیک فقلوں کی عت عے هغتٌذ اوس لبثل اػتوبد گواہی یہ
ہے کہ  1996عے لے کش  2013اٹھبسٍ عبل کے ػشفے کے دوساى دًیب ثھش عے  30هوبلک کے الکھوں
کغبًوں کو هٌتخت کیب گیب کہ وٍ  100هلیي کے سلجے پش کبؽت کب آصاداًہ فیقلہ کشیں اوس اط سلجےکو
 1.6ثلیي ہیکٹشص عے صائذ سلجے پش لے ربئیں ۔ یہ وٍ سلجہ ہے رو اهشیکہ یب چیي کے هزووػی صهیٌی
سلجے کے عبئض عے  150فی فذ عے صائذ کے ثشاثش ہے رو کہ ثہت ثڑاسلجہ ہے۔ اط هیں ایک اہن اوس
عت عے ثڑی ورہ یہ ہے کہ ثبئیوٹیکٌبلوری خطشے عےثچٌے والے کغبًوں هیں اػتوبد اوس ثھشوعے کو
عہبسا دیتی ہے ۔ ثبئیوٹیک فقلیں کبفی پبئیذاس ،عوبری هؼبؽی اوس هبصولیبتی فوائذ فشاہن کشتی ہیں۔ یوسپی

Page 6 of 21

یوًیي کبیوسپ هیں  2011هیں کیب گیب ربهغ هطبلؼہ اط ثبت کی تقذیك کشتب ہے کہ ثبئیوٹیک فقلیں هضفوظ
ہیں۔
 2013هیں  27هوبلک هیں ثبئیوٹیک فصلوں کی کبػت ۔
 2013هیں ثبئیوٹیک فصلیں کبػت کزًے والے  27هوبلک هیں طے (ٹیجل 1اوس ؽکل 19 ،)1تشلی پزیش
اوس  8تشلی یبفتہ هوبلک تھے۔ اوپش والے  10هوبلک هیں عے 8تشلی پزیش هوبلک تھے رٌہوں ًے هغتمجل
هیں هغلغل اوس هتٌوع تشلی کے لئے وعیغ ػبلوگیش ثٌیبد هہیب کشتے ہوئے ایک هلیي ہیکٹشص عے صائذ پش
کبؽت کبسی کی ۔دًیب کی آثبدی کب ًقف عے صائذ  60فی فذ یب  4اسة لوگ اى ثبئیوٹیک فقلیں کبؽت
کشًے والے  27هوبلک هیں سہتے ہیں۔
ٹیجل  2013 :1ثبئیوٹیک فصلوں کب ػبلوی رقجہ :هلک کے لذبظ طے(هلیي ہیکٹزس)**

درجہ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

هلک
اهزیکہ*
ثزاسیل*
ارجٌٹبئي*
ثھبرت*
کییٌڈا*
چیي*
پیزاگوئے*
جٌوثی افزیقہ*
پبکظتبى*
یوراگوئے*
*
ثولیویب
فلپبئي*
آطٹزیلیب*
ثزکیٌب فبطو*
هیبًوبر*
طپیي*
هیکظیکو *
کولوجیب*
طوڈاى*
چلی
ِ
ہٌڈراص
پزتگبل
کیوثب
چیک ریپجلک
کوطٹبریکب
روهبًیہ
طلواکیہ
هجووػہ

رقجہ(هلیي ہیکٹزس)
70.1
40.3
24.4
11.0
10.8
4.2
3.6
2.9
2.8
1.5
1.0
0.8
0.6
0.5
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
175.2

ثبئیو ٹیک فصلیں
هکئی ،طویبثیي ،کپبص ،کیٌوال،چوقٌذر،الفلفب،پپیتب،طکواع
هکئی ،طویبثیي ،کپبص
هکئی ،طویبثیي ،کپبص
کپبص
کیٌوال هکئی ،طویبثیي ،چوقٌذر
کپبص ،پپیتب ،پبپلز ،ٹوبٹز،هیٹھب هزچ
هکئی ،طویبثیي ،کپبص
هکئی ،طویبثیي ،کپبص
کپبص
هکئی ،طویبثیي
طویبثیي
هکئی
کپبص اور کیٌوال
کپبص
کپبص
هکئی
کپبص ،طویبثیي
کپبص ،هکئی
کپبص
هکئی ،طویبثیي ،کیٌوال
هکئی
هکئی
هکئی
هکئی
کپبص  ،طویبثیي
هکئی
هکئی

*  19ثبئیوٹیک ثڑےهوبلک رو  50000ہیکٹشص یب صائذ پش فقلیں کبؽت کش سہے ہیں
**لشیت تشیي عو یبہضاس هیں کیب گیب
***  2014هیں کوشؽالئضیؾي کے لئے  2013هیں هٌظوس کیب گیب
رسیؼہ :کال ئیو ریوض 2013
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 19ثبئیوٹیک ثڑے هوبلک رو  50000ہیکٹشص صیب صائذ پش ثبئیوٹیک فقلیں کبؽت کشسہے ہیں۔
رسیؼہ :کالئیوریوض 2013
ػکل  :1ثبئیوٹیک فصلوں کے هوبلک کب ػبلوی ًقؼہ اور  2013هیں ثڑے هوبلک
ثٌگلہ دیغ ًے پہلی هزتجہ ثبئیوٹیک فصلوں کی کبػت کے لئے هٌظوری دی ہے۔ ججکہ هصز هیں اًذروًی
صورتذبل کی وجہ طے کبػت کب جبئشٍ سیز غور ہے۔
ثٌگلہ دیؼ ًے  2013هیں پہلی هشتجہ ثبئیوٹیک فقل (ثبئیوٹیک ایگ پالًٹ) کو کبؽت کشًے کی هٌظوسی
دی رجکہ هقش هیں فوستضبل فقلوں کی کبؽت کے لئے صکوهتی ربئضے کے لئے صیش غوس ہے۔ ثٌگلہ
دیؼ کی طشف عے هٌظوسی صبفل کشًب اط لیے اہن ہے کہ یہ دوعشے چھوٹے غشیت هوبلک کے لئے
ایک هخبلی ًووًے کب کبم کشتی ہے۔ یہ اط لیے ثھی اہن ہے کہ ثٌگلہ دیؼ ًے اط تؼطل کو ختن کشدیب ہے
رو ثھبست اوس فلپبئي دوًوں هیں ثبئیوٹیک ثیٌگي کی تزبست کی هٌظوسی صبفل کشًے کی کوؽؼ هیں ہوا۔
یہ ثھی لبثل رکش ہے کہ دیگش دو تشلی پزیش هوبلک پبًبهہ اوس اًڈوًیؾیب ًے  2014هیں تزبست کے لئے
 2013هیں ثبئیوٹیک فقلوں کی کبؽت کے لئے هٌظوسی دے دی ہے۔ (اط خالفہ (هضووى ) کے اػذاد
و ؽوبس هیں یہ ہیکٹشص ؽبهل ًہیں ہیں)
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 18هلیي کظبى ثبئیوٹیک فصلوں طے فبئذٍ دبصل کزتے ہیں جي هیي  90فی صذ چھوٹے کن وطیلہ کظبى
ہیں۔
 2012هیں  17.3هلیي کغبًوں کے همبثلے هیں  2013هیں سیکبسڈ  18هلیي کغبًوں ًے ثبئیوٹیک فقلیں
کبؽت کیں۔ رو  90فی فذ عے صائذ یب  16.5هلیي عے صائذ تشلی پزیش هوبلک کے خطشےعے ثچٌے
والے(هخبلف )چھوٹے غشیت کغبى ہیں۔ چیي هیں  7.5هلیي چھوٹے کغبًوں ًے فبئذٍ صبفل کیب اوس ثھبست
هیں  7.3هلیي کغبًوں ًے فبئذٍ اٹھبیب۔  1996عے لے کش  2013تک کے ػشفے کے لئے دعتیبة تبصٍ
تشیي هؼبؽی اػذاد و ؽوبس ظبہش کشتے ہیں کہ کغبًوں ًے چیي هیں  15.3اسة اهشیکی ڈالش اوس ثھبست هیں
 14.6اسة اهشیکی ڈالش صبفل کئے۔ التقبدی فوائذ کے ػالوٍ کغبًوں کو رشاحین کؼ ادویبت اعتؼوبل
کشًے هیں کن اص کن  50فی فذ کی کوی عے ثہت صیبدٍ هٌبفغ صبفل ہوا اط طشس کغبًوں ًے رشاحین کؼ
ادویبت کب کن اعتؼوبل کیب اوس پبئیذاس هبصول اوس صًذگی کے ثہتش هؼیبس کے لئے اہن کشداس ادا کیب۔
دوطزے هظلظل طبل کے لئے  2013هیں تزقی پذیز هوبلک ًے صٌؼتی هوبلک طے سیبدٍ ثبئیوٹیک
فصلیں کبػت کیں۔
الطیٌی اهشیکہ ،ایؾیبئی اوس افشیمی کغبًوں ًے هزووػی طوس پش  94هلیي ،ہیکٹشص یب  175هلیي ػبلوی
ثبئیوٹیک ہیکٹشص کب  54فی فذ فقلیں کبؽت کیں( 2012هیں  52فی فذ کے همبثلے هیں ) اط کے همبثلے
هیں فٌؼتی هوبلک ًے  81هلیي ہیکٹشص یب  46فی فذ کبؽت کیں (2012هیں  48فی فذ کے همبثلے هیں)
اط طشس عے ہیکٹشص کب فشق دگٌبیؼٌی  2012عے  2013کے دسهیبى ثبلتشتیت  7عے  14هلیي ہیکٹشص
ہوگیب۔ اط سرضبى کے ربسی سہٌے کی تولغ کی ربتی ہے یہ تٌمیذ کشًے والوں کی پیؾي گوئی کے خالف
ہے۔ رٌہوں ًے  1996هیں اط ٹیکٌبلوری کو تزبستی ثٌیبدوں پش اعتواس کشًے عے پہلے ،لجل اصولت یہ
اػالى کشدیب تھب کہ ثبئیوٹیک فقلیں فشف فٌؼتی هوبلک کے لئے ہیں اوس تشلی پزیش هوبلک خقوفبً
چھوٹے غشیت کغبى ًہ اط کو لجول کشیں گے اوس ًہ اختیبس کشیں گے۔
 1996عے  2012کے ػشفے کے دوساى فٌؼتی هوبلک کے هزووػی هؼبؽی فوائذ ،ثہ ًغجت تشلی پزیش
هوبلک کے رٌہوں ًے  57.9اسة اهشیکی ڈالش کوبئے 159 ،اسة اهشیکی ڈالش تھے ۔ اط کے ػالوٍ 2012
هیں تشلی پزیش هوبلک کب صقہ کن تھب رو  18.7اسة اهشیکی ڈالش کے هزووػی هٌبفغ عے 45.9فی فذ
یؼٌی  8.6هلیي اهشیکی ڈالش کے ثشاثش تھب اوسفٌؼتی هوبلک کب صقہ  10.1ثلیي اهشیکی ڈالش
تھب۔(ثشوکظ ایٌڈ ثبسفٹ۔  2014آئٌذٍ)
جیٌیبتی کزاص فصلیں ػبلوی رقجے کے  27فیصذ یب  175هلیي ہیکٹزس پز
ریٌیبتی کشاط فقلیں ثبئیوٹیک فقلوں کی ہن اوس ثڑھٌے والی خقوفیت ہے ۔  2013هیں  13هوبلک ًے
ري هیں عے  10تشلی پزیش هوبلک تھے ً ،ے دو یب صائذ ریٌیبتی کشاط فقلیں کبؽت کیں۔ 2013هیں
ریٌیبتی کشاط فقلوں کب تمشیجب  47هلیي ہیکٹشص صیش کبؽت سلجہ رو  175هلیي ہیکٹشص کے  27فی فذ
کے ثشاثش تھب  2012هیں  43.7هلیي ہیکٹشص یب  170هلیي ہیکٹشص کے  26فی فذ عے صیبدٍ تھب۔ ریٌیبتی
کشاط فقلوں کے اط هغتمل اوس ثڑھتے ہوئے سرضبى هیں اضبفے کی تولغ ہے۔
جٌوة کے تیي ثزاػظووں هیں ثبئیوٹیک فصلوں کو فزوؽ دیٌے والے پبًچ طزفہزطت هوبلک الطیٌی
اهزیکہ هیں ثزاسیل اور ارجٌٹبئي ،ایؼیب هیں ثھبرت اور چیي اور ثزاػظن افزیقہ هیں جٌوثی افزیقہ ػبلوی
ثبئیوٹیک فصلوں کب  47فی صذ اُگبتے ہیں۔ اور یہ دًیب کی آثبدی کب  41فی صذ ہیں۔
ثبئیوٹیک فقلوں هیں رٌوة کے تیي ثشاػظووں هیں  5عشفہشعت تشلی پزیش هوبلک هیں ایؾیبء هیں چیي
اوس ثھبست ،الطیٌی اهشیکہ هیں ثشاصیل اوس اسرٌٹبئي اوس ثشاػظن افشیمہ هیں رٌوثی افشیمہ ہیں۔ اى عت ًے
هزووػی طوس پش  82.7هلیي ہیکٹشص سلجے پش کبؽت کی ( دًیب کب  47فی فذ )اوس یہ عت  7اسة کی دًیب
کی آثبدی کے  41فی فذ کی ًوبئٌذگی کشتے ہیں۔ رو کہ 2100کی فذی هیں  10.1اسة ہوعکتی ہے۔
لبثل رکش طوس پش آد اکیلے عت عہبسى افشیمی هوبلک کی آثبدی  1اسة (دًیب کب  15فی فذ) عے ثڑھ
عکتی ہے اوس  2100کی فذی کے آخش تک  3.6اسة ( دًیب کب  35فی فذ ) تک هوکٌہ طوس پش ثڑھ
عکتی ہے۔ ػبلوی عطش پش خوساک کب تضفع صیبدٍ اوس پہٌچ عے ثبہش ہوتی ہوئی خوساک کی لیوتیں ایک
خوفٌبک چیلٌذ ہیں رظ هیں ثبئیوٹیک فقلیں کشداس ادا کشعکتی ہیں لیکي اط کب صل ًہیں ہیں۔
ثزاسیل ػبلوی ططخ پز ثبئیوٹیک فصلوں کی تزقی کے لئے اًجي کے طور پز جبًب جبتب ہے۔
ثشاصیل  40.3هلیي ہیکٹشص کے عبتھ دًیب هیں ثبئیوٹیک فقلوں کےہیکٹشص هیں اهشیکہ کے ثؼذ دوعشے
ًوجش پش آتب ہے اوس ثبئیوٹیک فقلوں هیں ایک هضجوط ػبلوی سہٌوبکی صیخیت عے اثھش سہب ہے۔ لگب تبس
پبًچوں عبل کے لئے ثشاصیل  2013هیں ػبلوی عطش پش تشلی کب اًزي تھب۔ دًیب هیں کغی دوعشے هلک کے
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همبثلے هیں ثبئیوٹیک فقلوں کے ہیکٹشص ایذ هیں  3.7هلیي ہیکٹشص کب سیکبسڈ اضبفہ کیب رو عبل ثہ عبل
کے ؽبًذاس  10فی فذ اضبفے کے ثشاثش ہے۔ ثشاصیل ًے  175هلیي ہیکٹشص کے ػبلوی سلجےکب  23فی فذ
کبؽت کیب ( 2012هیں  21فی فذ عے صائذ) اوس اهشیکہ کے عبتھ اط فشق کو هغلغل کن کشتے ہوئے اپٌی
پوصیؾي کو هغتضکن ثٌبسہب ہے۔ ثشاصیل هیں فبعٹ ٹشیک هٌظوسی کب ًظبم تیضی عے اط کو اختیبس کشًب
آعبى ثٌب سہب ہے۔  2013هیں ایک ہن والغ هیں ثشاصیل ًے  2.2هلیي ہیکٹشص پش صؾشات کی سوک تھبم اوس
دیگش رڑی ثوٹیوں کو تلف کشتے ہوئے تزبستی ثٌیبدوں پش پہال ریٌیبتی عویبثیي کب سلجہ کبؽت کیب ای این
ثی آس اے پی اے ،ثشاصیل کی صسػی تضمیك اوس تشلی کی تٌظین ًے ایک اسة اهشیکی ڈالش کے عبالًہ ثزٹ
کے عبتھ  2015هیں گھش یلو عطش پش اُگٌے والےثبئیوٹیک وائشط هضاصوتی لوثیب کی تزبستی هٌظوسی
صبفل کشًے کی هٌقوثہ ثٌذی کی۔
اهزیکہ قبئذاًہ کزدار کو ثزقزار رکھتب ہے۔(اهزیکہ طزفہزطت ہے)
اهشیکہ  70.1هلیي ہیکٹشص کے عبتھ ػبلوی عطش پش ثبئیوٹیک فقلوں کب عشفہشعت پیذاواسی هلک سہب (دًیب
کب  40فی فذ) ً،وبیبں ثبئیوٹیک فقلوں کو اختیبس کشًے کی ؽشس  90فی فذ سہی۔ کیٌیڈا ًے 2013
هیں  10.8هلیي ہیکٹشص ثبئیوٹیک فقلیں کبؽت کیں رو  2012هیں کبؽت کی گئی  11.6هلیي ہیکٹشص
سلجےعے کن تھیں۔ کیوًکہ کغبًوں ًے  800000ہیکٹشص کن سلجے پشکیٌوال لگبیب اوس گشدؽی پشوگشام هیں
صیبدٍ گٌذم اگبئی۔ رو کہ ایک هغتضکن ػول ہے۔ کییٌڈا ًے  2013هیں  96فی فذ کی صیبدٍ کبؽت اختیبس
کشًے کی ؽشس کے عبتھ ثبئیو ٹیک کیٌوال کبؽت کیب۔ آعٹشیلیب ًے ثھی پبًی کی کوی کی ورہ عے کن
فقل اگبئی رو تمشیجب ً  100000ہیکٹشص تھی لیکي اًکے اختیبس کشًے کی ؽشس  99فیقذ صیبدٍ سہی۔
ثھبرت اور چیي هشیذ ثبئیوٹیک کپبص کبػت کزتے ہیں۔
ثھبست ًے  95فی فذ کبؽت اختیبس کشًے کی ؽشس کے عبتھ  11.0هلیي ہیکٹشص سیکبسڈ ثبئیوٹیک کپبط
کبؽت کی۔ رجکہ چیي هیں 90فی فذ کبؽت اختیبس کشًے کی ؽشس عے  7.5هلیي چھوٹے کن وعیلہ کغبًوں
ًے  0.5ہیکٹشص فی فبسم کی اوعظ عے  4.2هلیي ہیکٹشص پش ثبئیوٹیک کپبط کبؽت کی۔
افزیقہ هیں تزقی
افشیمہ ًے ثشکیٌب فبعو اوس عوڈاى کے عبتھ اپٌی ثبئیوٹیک کپبط کی وافش سلجےهیں تشلی ربسی سکھی۔اوس
رٌوثی افشیمہ ًے ثبئیوٹیک هٌقوثوں کی پیذاواس هؼوولی طوس پش کن اوس ػولی طوس پش  2012کی عطش پش
سکھی ہے ( 2.85هلیي ہیکٹشص رغے  2.9عے سا ُوًڈکیب گیب) ثشکیٌب فبعوًے  313781عے  474229ہیکٹشص
پش  50فی فذ عے صائذ ثبئیوٹیک کپبط ہیکٹشص سلجےکو ثڑھبیب عوڈاى ًے اپٌی کوشؽالئضیؾي کے دوعشے
عبل  2012هیں ثبئیوٹیک کپبط کی  20000ہیکٹشص کی پیذاواس کو  2013هیں  62000ہیکٹشص پش تیي گٌب
کیب۔ صوفلہ افضا طوس پش عبت هضیذ افشیمی هوبلک (صشوف تہزی کے لضبظ عے کیوشوى ،هقش ،گھبًب،
کیٌیب ،هالویً ،بئیزیشیب اوس یوگٌڈا) ًے وعیغ پیوبًے پش ًئی ثبئیوٹیک فقلوں (کپبط اوس هکئی عے کیال
اوس لوثیب(کب ُوپیض)) کے لئے کھیتوں کی آصهبئؼ کی ري هیں کئی هتشوک فقلیں ریغب کہ ؽکش لٌذی ؽبهل
ہیں ۔ڈثلیو ای این اے هٌقوثہ عے تولغ کی ربتی ہے کہ وٍ  2017تک افشیمہ هیں پہلی خؾکی ثشداؽت
کشًے والی هکئی فشاہن کشے۔
یورپی یوًیي کے پبًچ هوبلک جٌہوں ًے ثبئیوٹیک ثی ٹی هکئی کی ریکبرڈ  148013ہیکٹزس کبػت کی۔
جو  2012طے  15فی صذ طےسائذ ہے۔ طپیي یورپی یوًیي هیں کبػت اختیبر کزًیواال هجووػی ثی ٹی
هکئی رقجے کے  94فی صذ کے طبتھ طزفہزطت تھب۔
پچھلے عبل کی اعی تؼذاد کے پبًچ یوسپی یوًیي کے هوبلک ًے  148013سیکبسڈ ہیکٹشص سلجے پش ثی ٹی
هکئی کی کبؽت کی رو  2012عے  18942ہیکٹشص یب  15فی فذ صائذ تھی عپیي  18فی فذ اضبفے کے
عبتھ ثی ٹی هکئی کے  136962سیکبسڈ ہیکٹشص سلجے کے عبتھ یوسپی یوًیي هیں عشفہشعت تھب۔ پشتگبل
هیں ثیذ کی کوی کی ورہ عے کبؽت تمشیجب ً  1000ہیکٹشص کن تھی۔ اوس سوهبًیہ  2012کی عطش پش تھب۔
دیگش هوبلک چیک اوس علواکیہ ًے کن اوس چھوٹے سلجے پش کبؽت کیب رو کغبًوں کے لئے یوسپی یوًیي
کے سپوسٹ کشًے کے طشیموں هیں صیبدٍ هطبلجبت اوس هؾکالت کی ورہ عے تھی۔
ثبئیوٹیک فصلوں کب خوراک کے تخفع  ،پبئیذاری اور آة ہوا کی تجذیلی هیں کزدار۔
 1996عے لے کش  2012تک ثبئیوٹیک فقلوں ًے خوساک کے تضفع ،پبئیذاسی اوس آة و ہوا کی تجذیلی
عے ،فقلوں کی پیذاواس ی لیوت هیں  116.9اسة اهشیکی ڈالش کے اضبفے عے ،ثہتشیي هبصول فشاہن
کشتے ہوئے 497،هلیي کلو گشام رشاحین کؼ ادوایبت ثچبتے ہوئے ،فشف اکیلے  2012هیں 26.7اسة کلو
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گشام کبسثي ڈائی اکغبئیڈ کے اخشاد کو کن کشتے ہوئے رو کہ  11.8هلیي کبسوں کو ایک عبل کے لئے
عڑکوں پش آًے عے سوکٌے کے ثشاثش ہے 1996 ،عے  2012تک  123هلیي ہیکٹشص سلجے عے هتٌوع
صیبت کو ثچبًے هیں کشداس ادا کیب ہے۔ اوس  16.5هلیي چھوٹے کغبًوں اوس اًکے خبًذاًوں کے هزووػی
طوس پش  65هلیي لوگ رو کہ دًیب کے عت عے غشیت تشیي لوگ ہیں اى کی هذد کشتے ہوئے غشثت کو کن
کشًے هیں هذد دی ہے۔ ثبئیوٹیک فقلیں ایک دیشپب هضجوطی کی صکوت ػولی هیں کشداس ادا کشتی ہیں ري
کی دًیب ثھش هیں کئی عبئٌظ اکیڈهیض ًے صوبیت کی ہے رو ػبلوی صسػی صهیي کی هورودٍ  1.5اسة
ہیکٹشص سلجے پش پیذا واسی فالصیت /پیذاواس ثڑھبًے هیں هذد دیتی ہے۔ رظ عے رٌگالت اوس هتٌوع
صیبت هضفوظ ہوئی ہیں۔ ثبئیوٹیک فقلیں ضشوسی ہیں۔ لیکي یہ صل ًہیں اوس یہ اچھی کبؽتکبسی کے
طشیموں عے هٌغلک ہیں ریغب کہ گشدؽی اوس هضاصوتی اًتظبم رو کہ ثبئیوٹیک فقلوں کے لئے ضشوسی
ہیں کیوًکہ یہ سوایتی فقلوں کے لئے ہیں۔
ثبئیوٹیک فصلوں کی هبدول دوطتی هیں کزدار
ثبئیوٹیک فقلیں هٌذسرہ ریل پبًچ طشیموں عے هبصول دوعتی هیں کشداس ادا کشتی ہیں۔
 کھبًب،خوراک اور ریؼے کی دفبظت اور خود اًذصبری ثؼوول هشیذ طظتی خوراک کظبى کی
ططخ پزدیزپباقتصبدی فوائذ اور پیذاواری صالدیت کو ثڑھبتے ہوئےکزدارادا کزًب۔



 1996عے لے کش  2012تک عتشٍ عبل کے ػشفے کے دوساى ػبلوی عطش پش ثبئیوٹیک
فقلوں عے فبسم کی عطش پش  116.9اسة اهشیکی ڈالش کے هؼبؽی فوائذصبفل کئے گئے ہیں۔
ري هیں عے  58فی فذ پیذاواسی اخشاربت(کن ہل چالًب ،رشاحین کؼ ادویبت کب کن اعتؼوبل اوس کن
هضٌت) هیں کوی عے صبفل ہوئے اوس پیذاواس هیں  377هلیي ٹي کے خبطش خواٍ اضبفے عے
 42فی فذ فوائذ صبفل ہوئے۔  2012کے اًہی اػذاد و ؽوبسکے هطبثك  18.7اسة اهشیکی ڈالش
کے هزووػی فوائذ 83 ،فی فذ پیذاواس هیں اضبفے کی ورہ عے تھے اوس  17فی فذ کن
پیذاواسی اخشاربت کی ورہ عے تھے۔(ثشدکظ ایٌڈ ثبسک فٹ  2014آئٌڈ)
هتٌوع دیبت کو ثچبًب  ،ثبئیوٹیک فصلیں سهیي ثچبًے والی ٹیکٌبلوجی ہیں۔
ثبئیوٹیک فقلیں صهیي ثچبًے والی ٹیکٌبلوری ہیں۔ اوس صبلیہ  1.5اسة ہیکٹشص لبثل کبؽت سلجے پش
صیبدٍ پیذاواس کے لبثل ہیں۔ اوس اط طشس رٌگالت کی کٹبئی کی سوک تھبم اوس رٌگالت کی هتٌوع
صیبت کی صفبظت اوس دیگش هتٌوع صیبت کی پٌبٍ گبہیں اوسدیشپب هضجوطی کی صکوت ػولی هیں
هذد کش عکتی ہیں۔ تشلی پزیش هوبلک هیں ہش عبل  13هلیي ہیکٹشص پش هتٌوع صیبت ،گشم گھٌے
رٌگالت ختن ہوسہے ہیں  1996عے لے کش  2012تک ثبئیو ٹیک فقلوں ًے اضبفی خوساک ،
غزا اوس سیؾہ پیذا کیب ہے۔ اگش ثبئیو ٹیک فقلیں یہ عت پیذا ًہ کشتیں تو سوایتی فقلوں کی 123
هلیي ہیکٹشص کی اضبفی پیذاواس هغبوی ٹٌوں هیں پیذا کشًے کی ضشوست ہوتی( ثشدکظ ایٌڈ ثبسفٹ،
 ،2014آئٌذٍ آًے والی)  123هلیي ہیکٹشص کی اضبفی همذاس کے لئے کن پیذاواس والی اضبفی
صهیٌوں کی ضشوست ہوتی رو ہل چالًے اوس فقل کی پیذاواس کے لئے هٌبعت ًہ ہوں۔تشلی پزیش
هوبلک هیں ٹشوپیکل رٌگالت ري هیں هتٌوع صیبت ہیں  ،کبٹٌےکے لئے گشا دیئے ربتے ہیں اوس
صساػت رال دی ربتی ہےرظ عے هتٌوع صیبت تجبٍ ہو ربتی ہے۔



غزثت اور افالص کے خبتوے هیں کزدار
آد  2013هیں ثبئیوٹیک کپبط تشلی پزیش هوبلک ریغب کہ چیي ،ثھبست ،پبکغتبى  ،هیبًوبس ،ثولیویب،
ثشکیٌب فبعو ،اوس رٌوثی افشیمہ هیں  16.5هلیي عے صائذ چھوٹے کن وعیلہ کغبًوں کی رسائغ آهذًی
کو ثڑھبًے هیں پہلے ہی ایک واضش کشداس اداکش چکی ہے۔ کوشؽالئض یؾي کی دوعشی دہبئی کے
ثمیہ دو عبلوں  2014اوس 2015هیں ثبئیوٹیک کپبط اوس هکئی کے عبتھ یہ ثڑھ عکتب ہے۔



سراػت کے هبدولیبتی اثزات کو کن کزًب۔
سوایتی صساػت ًے هبصول پش واضش احش چھوڑا ہے۔ اوس ثبئیو ٹیکٌبلوری صساػت کے هبصولیبتی
احشات کو کن کشًے هیں اعتؼوبل کی رب عکتی ہے۔ آد کی تشلی هیں  ،رشاحین کؼ ادویبت کی
واضش کویً ،بهیبتی ایٌذھي کی ثچت ،ہل کن یب ثبلکل ًہ چالًےکے رسیؼے کبسثي ڈائی اکغبئیڈ کے
اخشاد هیں کوی اوس رڑی ثوٹی کؼ ادویبت کے اعتؼوبل کے رسیؼے کبم کی افالس عے صهیي
اوس ًوی کو هضفوظ سکھٌب،کو ؽبهل کیب ربعکتب ہے ۔  1996عے  2012کے ػشفے کے دوساى
ایک هتضشک رضو (اے آیئ )کی  497هلیي کلو گشام رشاحین کؼ ادویبت کی هزووػی کوی کب
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اًذاصٍ لگبیب کیب ہے رو رشاحین کؼ ادویبت هیں  8.7فی فذکی ثچت ہے۔ رو کہ اى فقلوں پش
اعتؼوبل ہوًے والی رشاحین کؼ ادویبت عے هٌغلک هبصولیبتی احشات هیں  18.5فی فذ کی کوی
کے ثشاثش ہے۔ رظ کی ربًچ اًوائضهٌٹل اهپیکٹ کوؽٌٹ ( ای آئی کیو) ًے کی ہے۔ ای آئی کیو
ایک ربهغ ربًچ ہے رو کئی ػواهل پش هؾتول ہے۔ رو هبصولیبتی احشات پش ایک اًفشادی هتضشک
رضو کی صیخیت عے اؽتشاک کشتے ہیں۔ اکیلے  2012کب اعی ڈیٹب کے هطبثك اے آئی هیں 36
هلیي کلوگشام کی کوی ہوئی (رشاحین کؼ ادویبت هیں  8فی فذ کی ثچت کے ثشاثش) اوس ای آئی
کیو هیں  23.6فی فذ کی کوی ہوئی ( ثشوکظ ایٌڈ ثبسفٹ، 2014 ،آًے والی) ۔
پبًی کے اعتؼوبل کی ثڑھتی ہوئی ضشوست ػبلوی عطش پش پبًی کو هضفوظ کشًے اوس دعتیبثی پش
ایک اہن احش ڈالے گی۔ پوسی دًیب هیں تبصے پبًی کب عتش فی فذ اعتؼوبل صساػت هیں ہوتب ہے ۔
اوس ظبہش ی طوس پش هغتمجل هیں لبثل ثشداؽت ًہیں ہوگب کیوًکہ  2050تک آثبدی تمشیجب ً  30فی فذ
کے صغبة عے ثڑھ کش  9اسة ہو ربئے گی۔ پہلی ثبئیوٹیک دوًغلی هکئی کو  2013هیں اهشیکہ
هیں خؾک عبلی کو ثشداؽت کشًےکے هؼیبس کے عبتھ ػبم کشدیب گیب ہے اوس پہلی گشم هوعن کی
ثبئیوٹیک خؾکی ثشداؽت کشًے والی هکئی کی عت عہبسى افشیمہ هیں  2017هیں کوشؽالئضیؾي
هتولغ ہے۔ خؾکی ثشداؽت کشًے والی فقلوں کی دًیب ثھش هیں فقلوں کےربسی ًظبم پش اہن احش
هشتت کشًےکی تولغ ہے۔ خبط طوس پش تشلی پزیش هوبلک هیں رہبں فٌؼتی هوبلک کے همبثلے
هیں خؾک عبلی صیبدٍ پھیل ربئے گی اوس ؽذیذ ہوربئے گی۔


آ ة و ہوا کی تجذیلی هیں کوی اور گزیي ہبوص گیظوں کی کوی هیں هذد
هبصول کے ثبسے هیں اہن اوس فوسی تؾویؼ ثبئیوٹیک فقلوں کے لئے خذؽب ت ہیں رظ ًے دو
اہن طشیموں عے گشیي ہبوط گیغوں کی کوی اوس آة و ہوا کی تجذیلی هیں کوی کی هذدکی ہے۔
پہلےًبهیبتی ایٌذھي کے اعتؼوبل هیں کوی کے رسیؼے کبسثي ڈائی اکغبئیڈ کے اخشاد هیں هغتمل
ثچت ،رشاحین کؼ اوس رڑی ثوٹی کؼ ادویبت کے کن عپشے عے هغتمل ثچت ۔  2012هیں2.1
اسة کلو گشام کبسثي ڈائی آکغبئیڈ کی اًذاصاً ثچت رو کہ  0.94هلیي کبسوں کی عڑک پش کوی کے
ثشاثش تھی۔ دوعشا  ،ہل ًہ چالتے ہوئےاضبفی ثچت (رڑی ثوٹی کؼ ادویبت کو ثشداؽت کشًے
والی ثبئیو ٹیک فقلوں ري کے لئے کن یب ہل ًہ چالًے کی ضشوست ہے) رو ثبئیوٹیک خوساک،
غزا اوس سیؾہ داس فقلوں کے لئے رو 2012هیں صهیي هیں اضبفی کبسثي کی کوی رو 24.61
اسة کلو گشام کبسثي ڈائی آکغبئیڈ یب  10.9هلیي کبسوں کو ایک عبل کے لئے عٹشکوں عے ہٹب ًے
کے ثشاثش تھی۔ پظ  2012هیں هؾتشکہ هغتمل اوس اضبفی ثچت رو اط ػول عے صبفل ہوئی وٍ
 26.7اسة کلو گشام کبسثي ڈائی آکغبئیڈ کی ثچت یب  11.8هلیي کبسوں کو عڑکوں عے ہٹبًے کے
ثشاثش تھی۔ (ثشوکظ ایٌڈ هبسفٹ ،2014 ،آئٌذٍ آًے والی)۔

خؾک عبلی ،عیالة اوس دسرہ صشاست هیں تجذیلی کے ثبسے هیں پیؾي گوئی کی ربعکتی ہے۔ کہ ثہت
صیبدٍ ہوًگی اوس ؽذیذ ہوًگی ریغب کہ ہن آة و ہوا کی تجذیلی عے هٌغلک ًئے چیلٌذ کب عبهٌب کشتے ہیں پظ
ہویں ًئے الغبم کی تشلی اوس ہوہ رہت فقلوں کے لئے تیضی عے فقل لگبًے هیں ثہتشی الًے والے
پشوگشاهوں کی ضشوست ہوگی۔ رو آة و ہوا کی صبلت هیں صیبدٍ تیضی عے ہوًے والی تجذیلیوں کو اچھے
طشیمے عے اختیبس کشیں۔ کئی ثبئیوٹیک فقلوں کے آالت اوس طشیمہ کبس ثؾوول سیؾوں کب کلچش ،تؾخیـ،
ریٌوهکظ ،هبلیکولش هبسکشکی هذد عے اًتخبة (این اے ایظ) صًک فٌگش اوس ًغلوں هیں تیضی الًے کے
لئے ثبئیوٹیک فقلوں کب هزووػی اعتؼوبل کیب رب عکتب ہے۔ اوس آة و ہوا کی تجذیلی کے احشات کن کشًے
هیں هذد دیتے ہیں ۔ ثبئیوٹیک فقلیں پہلے ہی کبؽت ؽذٍ صهیي کے واضش صقہ هیں ہل چالًے کی
ضشوست ختن کشًے عے کبسثي ڈائی آکغبئیڈ کے اخشاد هیں کوی  ،صهیي کی صفبظت خبؿ طوس پش ًوی
اوس رشاحین کؼ ادویبت کے چھڑ کب ُوهیں کوی کے عبتھ عبتھ کبسثي ڈائی آکغبئیڈ کی ختن کشًے هیں کشداس
ادا کش سہی ہیں۔
خالفہ هیں ارتوبػی طوس پش اوپش والے پبًچ ًبگضیشکبهوں ًے پہلے ہی ایک واضش اًذاص هیں پبئیذاسی هیں
کشداس ادا کشًے کے لئے ثبئیوٹیک فقلوں کی فالصیت اوس دًیب ثھش کے دسرہ صشاست هیں اضبفے اوس
آة و ہوا هیں تجذیلی عے هٌغلک خوفٌبک چیلٌزض کو کن کشًے کے لئے فالصیت کب هظبہشٍ کیب ہے اوس
هغتمجل کے لئے اى هیں اًتہبئی صیبدٍ فالصیت ہے۔ثبئیوٹیک فقلیں پیذاواسی فالصیت اوس آهذًی کو واضش
طوس پش ثڑھب عکتی ہیں اوس پظ دیہی هؼبؽی تشلی هیں ایک اًزي کی صیخیت عے خذهبت اًزبم دے عکتی
ہیں۔ رو دًیب کے چھوٹے اوس کن وعیلہ کغبًوں کی غشثت کو ختن کشًے هیں کشداس ادا کش عکتی ہیں۔
ًبئیٹزوجي کے اطتؼوبل طے کبرکزدگی
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ًبئیٹشوري (ایي) کھبد کے اعتؼوبل اوس کبسکشدگی کے ثبسے هیں ایک ثبة هکول تفقیل کے عبتھ اثتذائی
ػبلوی ًمطہ ًظش پیؼ کشتب ہے۔  50اسة اهشیکی ڈالش کی عبالًہ هبلیت کی تمشیجب ً  100هلیي ٹي ًبئٹشوري
کھبد فقلوں پش اعتؼوبل کی ربتی ہے۔ اعتؼوبل ؽذٍ ًبئٹشوري کھبد کب آدھب صقہ ثھی فقلیں اعتؼوبل ًہیں
کشتیں اوس آلودگی کب عجت ثٌتی ہیں ،خبؿ طوس پش پبًی کے ساعتوں هیں۔ ًبئٹشوري کے اعتؼوبل کی
کبسکشدگی کو ثڑھبًے کے لئے سوایتی اوس ثبئیوٹیک طشیمے تالػ کئے رب سہے ہیں۔ کچھ اؽبسے ہیں کہ
دسهیبًی هذت هیں ( 5عے  10عبل هیں) ًئی ٹیکٌبلوری کے فقلوں پش اعتؼوبل عے پیذاواس هیں کوی کے
ثغیش هورودٍ اعتؼوبل ؽذٍ ًبئٹشوري کی آدھی همذاس کو ثچبیب رب عکتب ہے۔
ثبئیوٹیک فصلوں کی ثبقبػذگی اور لیجل لگبًب
عبئٌغی ثٌیبد اوس لیوت/ولت هوحش سیگولیٹشی ًظبم کب هٌبعت فمذاى اط ًظبم کو اختیبس کشًے هیں ایک
ثڑی سکبسوٹ ثي سہبہے۔ رهہ داس ،هضٌت طلت لبػذے کی ضشوست ہے رو هؾکل ًہ ہو۔ خبؿ طوس پش
چھوٹے اوس غشیت تشلی پزیش هوبلک کے لئے رو ثبئیوٹیک فقلوں کی تشلی اوس هٌظوسی صبفل کشًے
کی ثھبسی لیوت کی ورہ عے هکول طوس پش پھٌظ چکے ہیں۔ یہ ثبت لبثل رکش ہے۔ کہ ً 6وهجش  2012هیں
کیلفوسًیب اهشیکہ هیں ووٹشوں ًے تزویض " 37رٌیبتی طوس پش خوساک کے الذام کےالصهی لیجل" لگب ًے
کی سیبعت کی هزوصٍ تزویض کو ؽکغت دے دی۔ آخشی ًتیزہ ًہیں هیں  53.7فی فذ اوس ہبں هیں 46.3
فی فذ تھب۔ اعی طشس کب ایک عشوے ًوهجش  2013هیں واؽٌگٹي کی سیبعت هیں ہوا اوس ویغب ہی ًتیزہ
ًکال عوائے اط کے کہ لیجل ًہ لگبًے کی صوبیت هیں صیبدٍ فشق تھب۔ ًہیں هیں  55فی فذ اوس ہبں هیں 45
فی فذ
ثبئیوٹیک فصلوں کے لئے هٌظور ػذٍ ایوًٹض کی دیثیت
ً 30وهجش  2013کے کل  36هوبلک( +35یوسپی یوًیي ً )27ے  1994عے ثبئیوٹیک فقلوں کوخوساک
اوس /یبغزا کے طوس پشاعتؼوبل کے لئے اوس هبصول کی ثضبلی یب پودے لگبًے کے لئے ثبضبثطہ
هٌظوسیبں دیں۔ اى  36هوبلک هیں هزبص صکبم کی ربًت عے  27ری این فقلیں اوس  336ری ایوبیوًٹظ پش
هؾتول کل  2833ثبضبثطہ هٌظوسیبں ربسی کیں۔ ري هیں عے  1321خوساک کے اعتؼوبل کے لئے
ہیں(ثشاٍ ساعت اعتؼوبل یب ػول کےلئے) 918 ،غزا کے اعتؼوبل کے لئے (ثشاٍ ساعت اعتؼوبل یب ػول
کیلئے) اوس 599هبصول کی ثضبلی یب فقلیں اگبًے کے لئے ہیں۔ ربپبى ًے عت عے صیبدٍ (  )198ایوًٹظ
کی هٌظوسی دی اط کے ثؼذ اهشیکہ ( 165اط هیں ریٌیبتی فقلوں کے ایوًٹظ ًہیں) ،کیٌیڈا ( ، )146
هیکغکو ( )131رٌوثی کوسیب ( )103آعٹشیلیب (ً ،)93یوصی لیٌڈ ( ،)83یوسپی یوًیي ( 71ثؾوول هٌظوسیبں
ري کی هیؼبد ختن ہوگئی یب تزذیذ کے ػول کے تضت ہیں) فلپبئي(  ،)68تبئیواى( )65کولوجیب( ،)59چیي ()55
اوس رٌوثی افشیمہ ( )52ہیں۔ هکئی کے هٌظوس ؽذٍ ایوًٹظ کی تؼذاد عت عے صیبدٍ ہے۔ (  27هوبلک هیں
( 130ایوًٹظ )) اط کے ثؼذ کپبط ( 22هوبلک هیں  49ایوًٹظ)آلو ( 10هوبلک هیں  31ایوًٹظ ) کیٌوال
( 12هوبلک هیں  30ایوًٹظ) اوسعویبثیي ( 26هوبلک هیں  27ایوًٹظ )۔ وٍ ایوًٹ رظ کو عت عے صیبدٍ
هٌظوسیبں صبفل ہوئی ہیں وٍ رڑی ثوٹی کؼ ادویبت ثشداؽت کشًے والی عو یبثیي ایوًٹ ری ٹی ایظ
 24( 2-3-40هوبلک هیں  51هٌظوسیبں  +یوسپی یوًیي  )27اط کے ثؼذصؾشات هضاصن هکئی ایوًٹبین اوس
ایي  23( 810هوبلک هیں  49هٌظوسیبں  +یوسپی یوًیي )27-اوس رڑی ثوٹیبں تلف کشًے والی ادویبت کے
خالف هضاصوت سکھٌے والی هکئی کب ایوًٹ ایي کے  22(603هوبلک هیں  49هٌظوسیبں+یوسپی یوًیي
 )27صؾشات کے خالف هضاصوت والی هکئی ایوًٹجی ٹی  21( 11هوبلک  45هٌظوسیبں +یوسپی یوًیي )27
صؾشات کے خالف هضاصوت والی هکئی ایوًٹٹی عی  20 (1507هوبلک هیں  45هٌظوسیبں+یوسپی یوًیي
 )27رڑی ثوٹیبں تلف کشًے والی ادویبت کے خالف هضاصوت سکھٌے والی هکئی ایوًٹ(ری اے 19( 21
هوبلک هیں  41ایوًٹظ +یوسپی یوًیي  )27رڑی ثوٹی کؼ ادویبت ثشداؽت کشًے والی عویبثیي ایوًٹبے
 19( 2704-12هوبلک هیں  37ایوًٹظ+یوسپی یوًیي  )27صؾشات کے خالف هضاصوت کشًے والی هکئی
ایوًٹبین او ایي  19(89034هوبلک هیں  36هٌظوسیبں+یوسپی یوًیي  )27صؾشات کے خالف هضاصوت
کشًے والی کپبط ایوًٹبین او ایي  17 (531هوبلک هیں  36هٌظوسیبں  +یوسپی یوًیي  )27رڑی ثوٹیبں تلف
کشًے والی ادویبت کے خالف هضاصوت سکھٌے والی اوسصؾشات کے خالف هضاصوت کشًے والی هکئی
ایوًٹ این او ایي  19(88017هوبلک هیں  35هٌظوسیبں  +یوسپی یوًیي  )27اوس صؾشات کے خالف
هضاصوت کشًے والی کپبط ایوًٹ این او ایي  15 (1445هوبلک هیں  34هٌظوسیبں  +یوسپی یوًیي )27
 2013هیں اکیلے ثبئیوٹیک ثیج کی ػبلوی قیوت  15.6ارة اهزیکی ڈالز تھی۔
 2013هیں فشف ثبئیوٹیک ثیذ کی ػبلوی لیوت  15.6اسة اهشیکی ڈالش تھی۔  2011هیں ایک هطبلؼہ عے
اًذاصٍ لگبیب تھب کہ ًئی ثبئیوٹیک فقل /ریٌیبتی کشاط فقلوں کی دسیبفت ،تشلی اوس اربصت کی الگت 135
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هلیي اهشیکی ڈالش تھی۔ کشاپٌبعظ کے اًذاصے کے هطبثك  2013هیں ػبلوی هبسکیٹ هیں اط کی لیوت
 15.6اسة اهشیکی ڈالش تھی( 2012هیں  14.6اسة اهشیکی ڈالش عے صیبدٍ) ۔  2012هیں ػبلوی فقل
تضفع هبسکیٹ هیں  71.5اسة اهشیکی ڈالش کے  22فی فذ اوس تزبستی ثیذ هبسکیٹ هیں  45اسة هشیکی
ڈالش کے  35فی فذ کو ظبہشکشتی ہے۔ ػبلوی فبسم گیٹ کی کبؽت ؽذٍ کوشؽل پیذاواس(ثبئیو ٹیک داًے اوس
دیگش کبؽت ؽذٍ پیذاواس)عےاًذاصاً آهذى فشف ثبئیوٹیک ثیذ کی لیوت عے  10گٌب صائذ ہے۔
 2013هیں ورلڈ فوڈ پزائش کی خوراک  ،غذا اور ریؼہ کے تذفع هیں ثبئیو ٹیکٌبلوجی کے کزدارکو تظلین
کزًے کب اثز
وسلڈ فوڈ پشائض(ڈثلیو ایف پی) عت عے پہلی ثیي االلواهی فب ُوًڈیؾي ہے۔ رو اى لوگوں کی کبهیبثیوں کو تغلین
کشتی ہے رٌہوں ًے دًیب هیں خوساک کب هؼیبس ،همذاس اوس دعتیبثی کو ثہتش ثٌبتے ہوئے اًغبًی تشلی هیں
پیؼ لذهی کی ہے  2013کے تیي ثبئیوٹیکٌبلورغٹ اًؼبم یبفتگبى ہیں ۔ رٌہوں ًے ریٌبتی طوس پش تیبس کشدٍ
ثہتش فقلوں کے لئے آصاداًہ هبلیکولش طشیمہ کبس دسیبفت کئے۔
وسلڈ فوڈ پشائض کے ثبًی اوس ثبئیوٹیک /ری این فقلوں کے هضجوط صوبیتی اوس ً 1970وثل اهي اًؼبم یبفتہ
ًبسهي ثوس الگ ًے ڈثلیو ایف پی فبوًڈیؾي هیں اپٌے خیبالت کب اظہبس کیب کہ ری این فقلوں کے خالف
تٌبصػہ کی ورہ عے ثبئیوٹیکٌبلورغٹظ کو وسلڈ فوڈ پشائض کے اًؼبم یبفتگبى کی صیخیت عے غوس کشًے
عےخبسد ًہیں کشًب چبہئےاًہوں ًے کہب کہ اًہیں هیشٹ پش صیش غوس الًب چبہئے اوس اى کو ػبلوی خوساک
کے تخفع اوس غشثت کے خبتوے هیں اى کے کشداس کی ورہ عے ربًچب ربًب چبہئے۔
ثوس الگ  2013هیں وسلڈ فوڈ پشائض کی ربًت عے تیي ثیي االلواهی عطش پش تغلین ؽذٍ ثبئیوٹیکٌبلورغٹظ
کو ایواسڈ دیٌے کے فیقلے عے خوػ ہوئے ہوًگےرٌہیں وٍ راتی طوس پش ربًتے اوس ػضت کشتے تھے۔
اى هیں هبسک واى هوًٹبگو ،هیشی ڈیل چلٹي اوس ساثشٹ فشیلی رٌہوں ًے فقلوں کی ثبئیوٹیکٌبلوری کے
هتؼلمہ ؽؼجوں هیں اہن خذهبت اًزبم دیں اى تیٌوں اًؼبم یبفتگبى ًے  1970کےآخش هیں ایگشو ثیکٹیشین ٹوهی
فیغٌض ،کے رسیؼے ریٌض کی دوعشی الغبم عے اہذاف فقلوں هیں هٌتملی عے اپٌے هٌفشد طشیموں عے
عبئٌظ کو لبئن کیب ۔هبسک واى هوًٹبگو اوس عبتھ کبم کشًے واال ریف ؽیل ًے  1974هیں پہلی دفؼہ دسیبفت
کیب کہ ثیکٹیشیب ٹی آئی پالصهیڈ (پالًٹ ٹیوهش اًڈیوعٌگ پالصهیڈ) لے رب عکتب ہے۔ اًہوں ًے اعکی عبخت
اوس کبم کب هکول هطبلؼہ کیب رو ثیشوًی ریٌض کی پودوں هیں هتواصى هٌتملی کشتب ہے۔ هیش ی ڈیل چلٹي اوس
اًکی تضمیمی ٹین ًے دسیبفت کیب کہ اط پالصهیڈ هیں ایک صقہ (عیگوٌٹ) ٹشاًغفش -ڈی ایي اے (ٹی –ڈی ایي
اے) ہےرظ پش ػول ہوتب ہے اوس هتبحشٍ پودے کے عیل کے ریٌوم هیں هٌتمل ہوربتب ہے اعکے کبم ًے
حبثت کیب کہ پودے کے ریٌوم کوسوایتی پودوں کی ًغل کی ًغجت صیبدٍ ثہتشطوس پش عٌجھبال ربعکتب ہے۔
ساثشٹ فشیلی اوس اعکی ٹین کے تضمیمی کبم واى هوًٹب گواوس چلٹي کی پیؾشفت پشکیے گئے ٹین ایک
ثیکٹیشیب هبسکش ریٌض کو الگ تھلگ کشًے کے لبثل تھی رظ کب پودے کے خلیبت هیں ثیبى کیب گیب تھبرو
سا ُوًڈ اپ سیڈی عویبثیي کی تشلی هیں عبئٌغی ثٌیبد ثي گئی ۔
تیٌوں اًؼبم یبفتگبى کب کبم پالًٹ عیل ٹشاًغفشهیؾي ٹیکٌبلوریض کی ثٌیبد ثٌب رظ ًے ثہتش پیذاواس کے عبتھ
ریٌیبتی ثہتشی والی فقلوں کے ہوعٹ  ،صؾشات اوس ثیوبسی کے خالف هضاصوت اوس آة وہوا هیں ؽذیذ
تغیش کے خالف ثشداؽت کو ثہتش ثٌبیب۔ اى کی هؾتشکہ کبهیبثیوں ًے کھبًے کی همذاس اوس دعتیبثی کو ثڑھب
ًے هیں واضش کشداس ادا کیب اوس  21ویں فذی هیں ہن تغلغل کے عبتھ هضیذ خوساک پیذا کشًے هیں
ػبلوی چیلٌزض کب عبهٌب کشًےهیں اہن کشداس کش عکتے ہیں۔ رجکہ ایک غیش هغتضکن آة وہوا کب عبهٌب کشًب
پڑ سہب ہے۔
یہ ثبت لبثل رکش ہے کہ  2013هیں وسلڈ فوڈ پشائض ًے ایک هٌفشد ػبلوی فوسم کے طوس پش پیؾہ وساًہ ثضج
کی صوفلہ افضائی اوس تشغیت دی اوس خوساک کے تضفع کے خوفٌبک چیلٌذ اوس صبلیہ اوس هغتمجل کے
تؼبوى کے ثبسے هیں عبئٌغی کویوًٹی اوس ػوام هیں ثیذاسی کو فشوؽ دیب ہے کہ ثبئیوٹیکٌبلوری  2050هیں
 9اسة کی آثبدی کے عبتھ آًے والی دًیب کو خوساک دیٌے هیں هذد کش عکتی ہے۔
 2013کے تیٌوں اًؼبم یبفتگبى کب هتفمہ ًمطہ ًظش ہے۔ کہ لوگوں کو ثبئیوٹیک فقلوں کب ػلن دیٌب اوس ثتبًب
عت عے پہلی تشریش تھی۔ آئی ایظ اے اے اے کب ثھی یہی ًمطہ ًظش ہے اوس دط عبل عے ثھی پہلے
 2000هیں لوگوں کے عبتھ ػبلوی عطش پش وعیغ ػلن دیٌے والی عشگشهیبں ؽشوع کشدی تھیں۔ آئی ایظ
اے اے اے کی اؽبػت ،عبالًہ خالفہ تجبرتی ثبئیوٹیک کی ػبلوی دیثیت/جی این فصلیں جو ڈاکٹش کالئیو
ریوض گضؽتہ  17عبلوں عے لکھ سہے ہیں ثبئیوٹیک فقلوں کی ػبلوی عطش پش عت عے صیبدٍ صوالہ دے
ربًی والی اؽبػت ہے۔ اط خالفہ عے اہن ثبتیں ػبم طوس پش  50هلکوں اوس صثبًوں هیں  3اسة الػلن
لوگوں تک پہٌچبئے گئے ہیں۔ هلٹی هیڈیب کے چیٌلض کے رسیؼے ػلن دیبربتب ہے۔ اط طشس ػبلوی هؼبؽشے
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عے لبثل رکش ثڑی تؼذاد هیں لوگوں اوس عٹیک ہولڈسصکی وعیغ سیٌذ کو ػلن دیب ربتب ہے۔ گلوثل ًبلج
طٌٹز(کے طی) ػلن پہٌچبًے کے لئے آئی ایظ اے اے اے کی دیگش اػضاصی عشگشهیوں ثؾوول چلتی ہوئی
آعبى ویت عبئٹ کے عبتھ کئی تؼلیوی/عیکھٌے والے هواد  ،ثؾوول وڈیوص اوس اًفوگشافکظ کے عبتھ عبتھ
کزاپ ثبئیوٹیک اپ ڈیٹ کب ہفتہ واس ًیوص لیٹش رو  140هوبلک هیں فبسفیي هیں تمغین کیب ربتب ہے ،کو هٌظن
کشتب ہے۔ اط کے ػالوٍ آئی ایظ اے اے اے تشلی پزیش هوبلک هیں ثبئیوٹیکٌبلوری فقلوں هیں پبلیغیبں
ثٌبًے والے ،هٌظن کشًے والے عٹیک ہولڈسص کی تجذیل ہوتی اوس هختلف ضشوسیبت کو پوسا کشًے کے
لئے وسک ؽبپظ کے هغلغل علغلے کو هٌظن کشتب ہے۔آئی ایظ اے اے اے تیٌوں ااًؼبم یبفتگبى کی طشس یہ
یمیي سکھتب ہے کہ ػلن کب اؽتشک ثبئیوٹیک فقلوں کو عوزھٌے ،لجول کشًے اوس اختیبس کشًے هیں اضبفے
کی ثٌیبد ہے۔
وسلڈ فوڈ پشائض  2013اوس ثوسالگ کے هکبلوے ًے اہن هؼبهالت کے ثبسے هیں عبئٌغی کویوًٹی اوس ػوام
کے اتفبق سائے کے ثڑھتے ہوئے الذام کی طشف ایک هٌفشد اوس واضش طشیمے عے کشداس اداکیب ہے۔ ري
پش ایک دھبئی یب اط عے صیبدٍ ػشفے عے ثضج ہو سہی ہے۔ هخبل کے طوس پش ػواهی رزثبت هیں لبثل
رکش تجذیلی ہوئی ہے۔ اوس عبئٌغی ثٌیبد پش تؾخیـ کشًے پش اػتوبد هیں اضبفہ ہوا ہے۔ رظ عے یہ تقذیك
ہوئی ہے کہ ثبئیوٹیک هقٌوػبت عے صبفل ہوًے والی غزا ئیں هضفوظ ہیں اوس اہن پیذاواسی اوس
هبصولیبتی فوائذ ًے دوًوں اگبًے والےاوس فبسفیي کو اکھٹب کشدیب ہے۔ اعی طشس الکھوں کن خوساک کے
ؽکبس ثچوں کو گولڈى سائظ عے اًکبس ًہ کشًے هیں ػواهی صوبیت هیں تجذیلی آئی ہے۔ رظ کی دوعشی
فوست هیں هغتمل اًذھب پي یب هوت کے ؽکبس ہوًے پش هزهت کی ربتی ہے۔ رو پیٹشک هو سکی گولڈى
سائظ کو فشوؽ دیٌے کی صوبیت هیں ایک ًئی اوس کبهیبة اخاللی هہن"گولڈى سائظ کی اربصت دو" عے
ظبہش ہے۔
هظتقجل کے اهکبًبت
 2013هیں ریغب کہ تولغ کی ربتی ہے کہ فٌؼتی هوبلک هیں اہن ثبئیوٹیک فقلوں کی تشلی اوس تشلی پضیش
هوبلک هیں پختہ ثبئیوٹیک فقل کی هبسکیٹوں هیں تشلی ربسی سہی رہبں کبؽت اختیبس کشًے کی ؽشصیں
صیبدٍ عے صیبدٍ 90فی فذ ؽشس پش ثشلشاس ہیں اوس اى هیں توعیغ کی کن یب کوئی گٌزبئؼ ًہیں۔  2013هیں
کن پختہ ثبئیوٹیک فقلوں کی کبؽت اختیبس کشًے هیں ،تشلی پضیش هوبلک کی هبسکیٹوں هیں ثہتش ی ریغب
کہ ثشکیٌب فبعو ( 2013هیں تشلی  50فی فذ عے صائذ) ،عوڈاى هیں ( 2013هیں تشلی  300فی فذ عے
صائذ) ثہت ثہتش سہی۔ اوس لگب تبس پبًچویں عبل هیں ثشاصیل ًے  3.7هلیي ہیکٹشص سلجے کے اضبفے کے
عبتھ تشلی کی رو کہ  2012اوس  2013کے دسهیبى  10فی فذ کی تشلی کے ثشاثش ہے۔
ثبئیوٹیکٌبلوری عے هٌغلک عبئٌغی هؼبؽشے هیں ایک هضتبط هخجت اهیذ ہے کہ دوًوں سوایتی اوس هتشوک
فقلوں پش هؾتول ثبئیوٹیک فقلیں هؼبؽشے هیں خقوفبًتشلی پزیش هوبلک هیں تیضی عے اپٌب ئی ربئیں گی
رہبں اپٌے لوگوں کو کھبًب کھالًے کب کبم هؾکل ہے اط لئے کہ دًیب کی آثبدی ري هیں صیبدٍ لوگ رٌوة
هیں سہتے ہیں  2100کی فذ ی آًے پش آثبدی  10اسة عے صائذ ہوربئے گی۔ ہن هب ضی کی ٹیکٌبلوجی
طے آًے والی دًیب کو خوراک فزاہن ًہیں کز طکتے ۔
چیي هیں عت عے اہن خوساک کی فقل هکئی رت کہ چبول اہن کھبًے کی فقل ہے ۔ ایک اًذاصے کے
هطبثك چیي هیں هکئی اگبًے والے  100هلیي گھشوں عے  35هلیي ہیکٹشص عے صائذ هکئی کبؽت کی گئی۔
( 4فی خبًذاى کی ثٌیبد پش  400-هلیي هوکٌہ فبئذٍ اٹھبًے والے)۔ فبئٹیظ هکئی رو ربًوسوں هیں فبعفیٹ
ثڑھب تی ہے اوس گوؽت کی پیذاواس کی کبس کشدگی کو ثڑھبتی ہے۔ روایک اہن اوس ثڑھتی ہوئی ضشوست
ہے ،کیوًکہ چیي صیبدٍ خوؽضبل ہوتب ربسہب ہے اوس صیبدٍ گوؽت اعتؼوبل کشتب ہے رظ کے لئے صیبدٍ
هہٌگی هکئی کی دسآهذ کی ضشوست ہے ۔چیي هیں  500هلیي عوس ہیں۔ (ػبلوی عوسوں کی سیوڑ کب  50فی
فذ) اوس  13اسة هشغیبں ،ثطخیں اوس دوعشی پولٹشی رظ کے لئے خوساک کی ضشوست ہے هکئی کی
ثڑھتی ہوئی واضش طلت اوس ثڑھتی ہوئی دسآهذات ًے ثبئیوٹیک هکئی کو ایک خوساک کی فقل ثٌب دیب
ہے۔ اوس ہوعکتب ہے چیي اط کو کوشؽالئض کش دے اوس یہ سیؾہ ،خوساک اوس کھبًے کی تشتیت کے هطبثك
ہے۔ چیي هیں  60عے صائذ عیٌئش عبئٌظ داًوں کے گشوپ ًے هلک کے لئے ثبئیوٹیک فقلوں کی
کوشؽالئض یؾي کی عٹشیٹزک اہویت اوس فشاہوی عے لجل هقٌوػبت کی هضفوظ ربًچ کو یمیٌی ثٌبًے کے
ػضم کب اػبدٍ کیب ہے۔ ثبئیوٹیک فبئٹیظ هکئی کی چیي ًے ً 27وهجش  2009هیں ثبئیوعیفٹی کی هٌظوسی دی
ہے ایؾیبء هیں هکئی اگبًے والے دوعشے هوبلک اًڈوًیؾیب اوس ویت ًبم ًے ایچ ٹی  /ثی ٹی هکئی کے لئے
صهیي کے ٹیغٹ کیئے اوس لشیجی هذت هوکٌہ طوس پش  2015هیں اى کی کوشؽالئضیؾي کشًب ہے۔
لبػذے کے تضت ایؾیبء کے لئے ایک اوس اہن پشاڈکٹ گولڈى سائظ ہے رو فلپبئي هیں  2016هیں کغبًوں کو
دیٌے کے لئے تیبس ہوًی چبہیے۔ ثٌگلہ دیؼ ًے ثھی اط پشوڈکٹ کو عت عے صیبدٍ تشریش دی ہے گولڈى
سائظ کو ثھی ویت ًبم هیں وٹبهي اے کی کوی پوسی کشًے کے لئے تشلی دی ربسہی ہے۔ رظ عے ایک
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عبل هیں  2.5هلیي ثچے هشسہے ہیں اوس هضیذ  500000هغتمل اًذھے ہوسہے ہیں۔ پیٹشک هوس کی سائے
ہے کہ کن خوساک کے ؽکبس ثچوں کوگولڈى سائظ عے اًکبس "اًظبًیت کے خالف ایک جزم" ہے گولڈى
سائظ کی اخاللی ضشوست عوال و رواة عے ثبال تش ہے۔
اهشیکہ هیں ثبئیوٹیک خؾکی ثشداؽت کشًے والی هکئی کو اپٌبًے هیں اضبفہ ہوا اوس افشیمہ هیں هٌتخت
هوبلک هیں اط ٹیکٌبلوری کی هٌتملی اہن ہوگی اط کے عبتھ ثشاصیل هیں ای این ثی آس اے پی اے کی طشف
عے وائشط کے خالف هضاصوت کشًے والے لوثیب کو اپٌبًے اوس  2015هیں ؽیڈول کے هطبثك ؽشوع کشًب
ہے۔  2013هیں ریٌیبتی عویبثیي کی ثشاصیل اوس دوعشے ہوغبیہ هوبلک هیں لشیجی هذت هیں اختیبس کشًے
کی ؽشس ثلٌذ ہوًے کی تولغ ہے۔
افشیمہ هیں تیي هلک رٌوثی افشیمہ ،ثشکیٌب فبعو ،اوس عوڈاى پہلے ہی کبهیبثی کے عبتھ ثبئیوٹیک فقلوں کی
کوشؽالئضیؾي کش چکے ہیں۔ اوس اهیذ ہے کہ عبت هضیذ هوبلک هیں عے کئی هلک ثبئیوٹیک فقلوں کی
کوشؽالئضیؾي کشًے کے لئے صبل ہی هیں صهیي کی ربًچ کشیں گے۔ پہلی غبلت فقلیں ثبئیوٹیک کپبط اوس
هکئی ہیں ري کی اچھی طشس ربًچ ہو چکی ہے۔ اوس سیگولیٹشی هٌظوسی کے هطبثك اوس ڈثلیو ای این اے
خؾکی ثشداؽت کشًے والی هکئی  2017کے ؽیڈول کے هطبثك ثہت اہن ہیں۔ اهیذ کی ربتی ہے کہ کئی
هتشوک فقلوں هیں عے ایک ریغب کہ صؾشات کے خالف هضاصوت کشًے واال لوثیب کو ًضدیکی هذت هیں
اختیبس کیب ربئے گب۔ تبکہ کغبى رتٌب رلذ هوکي ہو اط عے فبئذٍ اٹھبئیں۔
رجکہ ثبئیوٹیک فقلوں کو ایک ػٌقش کی ورہ عے (ثؾوول ًبى۔ ٹشاًغزیٌک ریٌوم تشهیوی ٹول ریغب کہ
صیڈ ایف ایي(صًک فٌگش ًیو کلیّغظ) اوس ٹبلیٌض (ٹشاًغکشپؾي ایکٹیوٹیش ریغب کہ افیکٹش ًیوکلّیغظ) ثبلبػذگی
اوس سفتبس ثڑھبًے کے لئے) فقلوں کی ثہتشی کے پشوگشام هیں ضشوسی عوزھب ربتب ہے۔ اوس یہ صل ًہیں
ہیں۔ صهیي کی اچھی کبؽت کے طشیمے ریغب کہ گشدؽی اوس دفبػی اًتظبم رو سوایتی فقلوں کے لئے ہیں
ثبئیوٹیک فقلوں کے لئے ثھی ضشوسی ہیں آخشهیں یہ رکش کشًب اہن ہے کہ اگلے چٌذ عبلوں کے لئے
هؼوولی صیبدٍ عبالًہ هٌبفغ اوس صهیي پش هغلغل ہل چالًے کی پیؾي گوئی کی گئی ہے یہ اعلئے ہے کہ
دوًوں فٌؼتی اوس تشلی پضیش هوبلک هیں پہلے ہی اہن ثبئیوٹیک فقلوں کو اختیبس کی صیبدٍ عے صیبدٍ ؽشس
 90فی فذ ہے اوس هضیذ وعؼت کی کن یب ثبلکل ثھی گٌزبئؼ ًہیں ہے ریغب کہ هضیذ هوبلک ثبئیوٹیک
فقلوں کی هٌظوسی دیتے ہیں تو دسهیبًی سلجے والی فقلوں کے هوکٌہ ہیکٹشص ثڑھ ربئیں گے(ریغب کہ
گٌب  25هلیي ہیکٹشص) اوس خبط طوس پش ثڑی سلجے والی فقلوں کے لئے ( ریغب کہ چبول  163هلیي ہیکٹش
اوس گٌذم  217هلیي ہیکٹشص)۔ سلجے هیں ثڑھتے ہوئے ا ضبفے عے هقٌوػبت کے پوسٹ فولیو هیں
عشکبسی اوس ًزی دوًوں عیکٹشص هیں ثہتش ی ہوگی ۔ اوس ایوًٹظ ثہتش الغبم کی ریٌیبتی فقلوں کو فضت
اوس ثہجود کے لئے فشوؽ دیں گے۔
ًوثل اًؼبم یبفتہ ًبرهي ثورالگ آئی ایض اے اےاے کے کے ثبًی طز پزطت کی هیزاث
یہ هٌبة عے ہے کہ ثبئیو ٹیک فقلوں کے "هغتمجل کے اهکبًبت" پش اط ثبة کو  1970کے آخش هیں
ًوثل اًؼبم یبفتہ ًبسهي ثوس الگ کے ثبئیو ٹیک /ری این فقلوں پش اعکے صوبیتی کی یبدہبًی کے عبتھ ثٌذ کش
دیب ربئے رظ کی فذ عبلہ پیذائؼ  25هبسچ  2014کو هٌبئی ربئے گی۔ ًبسهي ثوسالگ رظ ًے ایک اسة
لوگوں کو ثھوک عے ثچبیب اعے ثھوک کے خبتوہ پشعیوی ڈواسف گٌذم ٹیکٌبلوری کی ورہ عے  1970هیں
اهي کے ًوثل اًؼبم عے ًواصا گیب۔ ثوسالگ ثبئیوٹیکٌبلوری اوس ثبئیوٹیک/ری این فقلوں کب ثہت ثڑا صبهی
ثھی تھب کیوًکہ وٍ کل کی دًیب کو کھبًب کھالًے هیں اًکی اہن اوس کلیذی اہویت کو ربًتب تھب
هٌذسرہ ریل  2005هیں ًبسهي ثوسالگ کی طشف عے پیؼ کی گئی ثبئیوٹیک فقلوں پش اعکی ًظشیبتی
صوبیت کشتب ہے اوس یہ آد ثھی اعی طشس عچ ہے ریغب کہ  2005هیں تھب
"گشػتہ ػؼزے کے دوراى ،ہن پالًٹ ثبئیوٹیکٌبلوجی کی کبهیبثی کی گواہی دیتےہیں۔ یہ ٹیکٌبلوجی سیبدٍ
فصل اگبًے هیں دًیب ثھز هیں کظبًوں کی هذد کز رہی ہے۔ ججکہ جزثین کغ ادویبت اور سهیي کے کٹبو
هیں کوی کزتی ہے۔ پچھلے ػؼزے هیں ثبئیو ٹیکٌبلوجی کے فوائذ اور تذفع اى هوبلک هیں ثبثت کیے
گئے جي کی آثبدی کل دًیب کی آثبدی کے ًصف طے سیبدٍ ہے جض چیش کی ہویں ضزورت ہے وٍ اى
هلکوں کے لیڈروں کی دلیزی ہے جہبں کظبًوں کے پبص پزاًے اور کن هوثز طزیقوں کے ػالوٍ اثھی تک
کوئی اور اًتخبة ًہیں۔ طجش اًقالة اور اة پالًٹ ثبئیوٹیکٌبلوجی خوراک کی پیذاوار کے لئے طلت کو پورا
کزًے هیں هذد کز رہی ہیں۔ ججکہ آًے والی ًظلوں کے لئے ہوبرا هبدول هذفوظ ثٌب رہی ہیں"۔
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For more information, contact:
Tamara Webb
713-513-9514
tamara.webb@fleishman.com
 2013هیں  27هوبلک کے  18هلیي کظبًوں ًے ثبئیو ٹیک اقظبم کو تزجیخ دی۔ ػبلوی ططخ پز اص کی
کبػت هیں  5هلیي ہیکٹزس کب اضبفہ۔
اهزیکہ هیں خؼک طبلی طے هذفوظ هکئی کی کبػت کب افتتبح۔ خؼک طبلی طے هذفوظ رہٌے والی اقظبم
کب دًیب هیں پھیالؤ۔
ثیجٌگ (  13فزوری  )2014دی اًٹشًیؾل عشوط فبس دی ایکوصیؾي آف ایگشی ثبئیوٹیک ایپلیکؾٌض
(ً )ISAAAے ٓاد ایک سپوسٹ لکھی ہے رظ هیں هزکوس ہے کہ 2013ء هیں  27هوبلک کے  18هلیي
کغبًوں ًے ثبئیو ٹیک فقلوں کی کبؽت کی ہے۔ رظ هیں پبًچ هلیي یب تیي فیقذ ػبلوی ثبئیو ٹیک فقلوں
کے سلجے هیں اضبفہ دیکھٌے هیں آیب ۔ 2013ء وٍ واصذ عبل تھب رظ هیں پہلی ثبس خؾک عبلی هیں هذدگبس
هکئی کو اهشیکہ هیں کبسوثبسی عطش پش کبؽت کیب گیب۔
ػبلوی ثبئیوٹیک فقلوں کی پیذاواس 1996ء هیں  1.7هلیي ہیکٹشص عے ثڑھ کش 2013ء هیں  175هلیي
ہیکٹشص تک ثڑھ گئی ہے۔ اى اٹھبسٍ ثشعوں کے دوساى کوشؽل ثبئیوٹیک فقلوں کی پیذاواس هیں عو گٌب عے
ثھی صائذ اضبفہ دیکھٌے هیں ٓایب۔ اهشیکہ وٍ واصذ هلک ہے رو گلوثل ثبئیوٹیک فقلوں هیں دًیب ثھش عے
ٓاگے ہے رظ ًے  70.1هلیي ہیکٹشص (رو دًیب کے توبم ہیکٹشص کب  40فیقذ ہے) پش کبؽتکبسی کی۔
"پوسی دًیب هیں کبؽت کی ربًے والی ثبئیوٹیک فقلیں هزووػی طوس پش  1.6ثلیي ہیکٹشص کے ثشاثش ہیں یب
اط کو اط طشس ثھی کہہ عکتے ہیں کہ چیي کے سلجہ کے تمشیجب ً  150فیقذی صقہ پش۔ " یہ ثبت سپوسٹ
تضشیش کشًے والے هقٌف کالئیو ریوض ًے لکھی۔ اط کے ػالوٍ  ISAAAکے ثبًی اوس ایویشٹظ کے
چیئش هیي ًے کہب2013 " :ء کے دوساى ثبئیوٹیک کشاپظ کبؽت کشًے والے دط ثہتشیي هوبلک هیں عے ہش
ایک ًے ایک هلیي ہیکٹشص عے صیبدٍ سلجہ پش یہ فقلیں کبؽت کیں اوس یہ ثبت هغتمجل کی تشلی کے لئے
وعیغ ثٌیبد سکھی۔"
اط سپوسٹ کے هطبثك  90فیقذ عے صائذ یب  16.5هلیي چھوٹے اوس کن وعیلہ کغبى ہیں رو ثبئیو ٹیک
ے والے هوبلک هیں عے ٓاٹھ فٌؼتی هوبلک ہیں اوس
فقلیں کبؽت کشتے ہیں ۔ ثبئیو ٹیک فقل کبؽت کشً ً
 19تشلی پزیش هوبلک ہیں۔ دوعشے عبل کیلئے تشلی پزیش هوبلک ًے ثبئیو ٹیک فقلوں کی کبؽت فٌؼتی
هوبلک کے همبثل پش صیبدٍ کی ،رو اط ثبت کی ػکبعی کشتی ہے کہ دًیب ثھش کے خطشات کب همبثلہ کشًے
والے الکھوں کغبى اط پش اػتوبد اوس اػتجبسکشتے ہیں رٌہوں ًے اى فقلوں عے فبئذٍ صبفل کیب ہے۔
سپوسٹ عے یہی ثبت حبثت ہے کہ تمشیجب عو فیقذ کغبى ایغے ہیں رو ثبئیوٹیک فقلیں کبؽت کشًے کے
ثؼذ اط علغلےکو عبل دس عبل ربسی سکھٌب پغٌذ کشتے ہیں۔
دو ایظی فصلیں جو خؼک طبلی هیں هذدگبر ثبثت ہوتی ہیں ۔
هوعن کی تجذیلی کی ورہ عے فقلوں پش ہوًے والے احشات کی ورہ عے ،خؾک عبلی کو ثشداؽت کشًے
والی فقلوں کی تشلی کو اہویت دی گئی ہے۔ اهشیکہ هیں تمشیجب ً  2000کغبًوں ًے  50000ہیکٹشص سلجے
کبسى ثلٹ( ) corn beltهیں پہلی ثبئیوٹیک خؾک عبلی ثشداؽت کشًے والی هکئی کی کبؽت کی۔ اًڈوًیؾیب
ًے رو ٓاثبدی کے لضبظ عے دًیب کب چوتھب ثڑا هلک ہے گٌے کی ایک ایغی لغن تیبس کی اوس کبؽتکبسی کے
لئے هٌظوس کی رو خؾک عبلی عے هضفوظ سہتی ہے( یہ پہال ثبئیوٹیک گٌب ہے رغے ػبلوی عطش پش
هٌظوس کیب گیب) اوس وٍ اعے  2014عے کبؽت کشًے کے لئے کوشؽل عطش پش هتؼبسف کشاًب چبہتے ہیں۔
طئل سکھٌے والےکغبًوں کے لیے رو پبًی کی للت اوس رڑی ثوٹیوں اوس
ریوض کے هطبثك هضذود و ا
کیڑوں کی کخشت کب ؽکبس ہیں ثبئیوٹیک فقلوں کی اہویت ػبلوی عطش پش واضش ہے۔ اوس هبصولیبتی تجذیلی
کے احشات کے ًتیزہ هیں اط ٹیکٌبلوری کی ضشوست ثڑھتی ربئے گی۔
واٹش ایفؾٌٹ هیض فبس افشیمہ )(WEMAپشاریکٹ کے رسیؼہ م کئی کی وٍ ثبئیوٹیک الغبم رو خؾک عبلی
عے هضفوظ سہتی ہیں افشیمہ کو ػطیہ کی گئیں۔یہ(  ) Monsanto and BASFهوعبًٹو اوس ثی اے ایظ
Gates and Buffet
ایف کبعشکبسی اوس ًزی ؽشاکتی اداسٍ ہے رغے گیٹظ اوس ثفٹ فبوًڈیؾٌض (
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اًٹشًیؾٌل هیض ایٌڈ ِویٹ
ً) foundationsے هبلی تؼبوى فشاہن کیب ۔اوس هیکغیکو هیں اط کب ًفبر
) AATFکے
ایوپشوهٌٹ عیٌٹش (  ) CIMMYTاوس کیٌیب کی افشیمبً ایگشیکلچش ٹیکٌبلوری فبوًڈیؾي(
رسیؼہ کیب گیب۔  2017تک اهیذ کی ربتی ہے کہ افشیمہ هیں ثھی هکئی کی خؾک عبلی عے هضفوظ سہٌے
30
والی الغبم کبؽت کی ربئیں گی۔ خؾک عبلی هکئی کی پیذاواسهیں عت عے ثڑی سکبوٹ ہے رظ پش
کشوڑ افشیمیوں کب اًضقبس ہے ۔
چیي هیں ثبئیوٹیک اقظبم کی اہویت اور هواقغ۔
ٓ
چیي ٓاثبدی کے لضبظ عے دًیب کب عت عے ثڑا هلک ہے۔ رظ کی اثبدی  1.3ثلیي ہے۔  1996اوس  2012کے
دسهیبى ثبئیو ٹیک کپبط ًے چیي کو  15ثلیي ڈالشص کب فبئذٍ دیب اوس فشف پچھلے عبل کے دوساى  2.2ثلیي
کب فبئذٍ چیي کو پہٌچب۔ اط کے ػالوٍ چیي کے کغبًوں اوس هبصول کو ثھی ثبئیو ٹیک کی الغبم ًے ثہت عب
فبئذٍ دیب اوس اط کے ًتیزہ هیں ثبئیو ٹیک الغبم پش کیڑے هبس ادویبت کے اعتؼوبل هیں پچبط فیقذیب صیبدٍ
کوی ٓائی۔
ریوض ًے کہب" :اط کے ػالوٍ چیي سیؾے کیلئے ثبئیوٹیک کپبط کی اہویت عے فبئذٍ اٹھب چکب ہے۔ اوس
هغتمجل هیں ربًوسوں کی خوساک کے لئے ثبئیوٹیک هکئی عے صیبدٍ اوس ثہتش داًو کی پیذاواس صبفل کش
عکتب ہے "اط کے ػالوٍ چیي ثبئیو ٹیک چبول کی الغبم کی هٌظوسی عے ثھی فبئذٍ اٹھب عکتب ہے۔ چبول
ایؾیبء هیں ثٌیبدی غزا کے طوس پش اعتؼوبل ہوتب ہے۔
ثؼض تزضیہ ًگبسوں کے هطبثك چیي ثڑے ثبئیو ٹیک فقلوں کی هٌظوسی کیلئے ساعتہ ہوواس کش سہب ہے
ریغب کہ اط ًے 2009ء هیں  phytasemaizeهکئی کی هٌظوسی صبفل کی تھی۔ اوس اط ولت چبول کی
ثھی دو ثبئیوٹیک الغبم کی هٌظوسی دی تھی۔ اط کے ػالوٍ چیي کے پچبط کشوڑ عإس اوس  13ثلیي پولٹشی
کی خوساک کی ضشوسیبت کیلئے ثھی چیي کو هکئی دس ٓاهذ کشًب پڑتی ہے۔ یہ اط  35هلیي ہیکٹش کے ػالوٍ
ہے رو چیي خود اگبتب ہے۔
تزقی پذیز هوبلک کے رقجے هیں اضبفہ۔
تشلی پزیش هوبلک کی ثڑھوتشی هیں هغلغل اضبفہ ربسی ہے۔ الطیٌی هوبلک ،افشیمہ اوس ایؾیبء کے کغبى
هزووػی طوس پش دًیب کی ثبئیو ٹیک فقلوں کب  54فی فذ اگب سہے ہیں  (2012عے  2فی فذ صیبدٍ )
رظ کے ًتیزہ هیں تشلی یبفتہ هوبلک اوس تشلی پزیش هوبلک کے دسهیبى سلجے کب فشق  2012عے 2013
کے دسهیبى  7هلیي ہیکٹشص عے ثڑھ کش  14هلیي ہیکٹشص ہوگیب ہے۔
رٌوثی اهشیکہ ًے کل  70هلیي ہیکٹشص سلجے پش کبؽت کی رو کہ  41فیقذ ہے۔ ایؾیب ًے  20هلیي ہیکٹشص
یؼٌی  11فیقذ اوس افشیمہ ًے  3هلیي ہیکٹشص یؼٌی دًیب کی کل پیذاواس کب دو فیقذ کبؽت کیب۔
ریوض ًے کہب 2013 " :هیں تشلی یبفتہ هوبلک کی هٌڈیوں اوس تشلی پزیش هلکوں کی هؾہوس هٌڈیوں هیں
اضبفہ کی ؽشس اپٌی ثلٌذ تشیي عطش پش پہٌچ گئی رجکہ اط ٹیکٌبلوری کو اپٌبًے کب تٌبعت  90فیقذ یب صیبدٍ
تھب۔ اوس هضیذ پھیالو کی گٌزبئؼ کن یب ثبلک ًہیں تھی۔گضؽتہ عبل کے دوساى تشلی پزیش هلکوں هیں عت
عے صیبدٍ اضبفہ ثشاصیل هیں  3.7هلیي ہیکٹشص کب ہوا یؼٌی کہ دط فیقذ۔ اوس کل  40.3هلیي ہیکٹشص تک
پہٌچ گیب ۔ اگلے عبل کے دوساى تشلی پزیش هوبلک اوس ثشاصیل هیں یہ ؽشس ثڑھتی ربئے گی۔ اوس سفتہ سفتہ
اهشیکہ عے ہیکٹشص کب فشق کن ہوتب ربئے گب۔ "
تشلی پزیش هوبلک هیں کبهیبثی ػووهب ً ػواهی اوس ًزی تؼبوى کے ًتیزہ هیں ہوتی ہے ریغب کہ ثشاصیل هیں
 BASFکے تؼبوى عے رڑی ثوٹیوں کے خالف هذافؼت سکھٌے والی عویب ثیي هتؼبسف کشوائی ۔ رو
کوشؽالئضیؾي کے لئے تیبس ہے اوس رظ ًے پشاڈکٹ کی تشلی اوس آغبص کے لئے توبم ضشوسی الذاهبت
کبهیبثی کے عبتھ هکول کش لئے ہیں ۔ ایغی ؽشاکت داسیبں ثبػج اػضاص ہیں رو کبهیبثی کے لئے ضشوسی
تش غیت اوس اػتوبد پیذا کشتی ہیں
ثشاصیل هیں ً EMBRAPAے توبم هلکی وعبئل کو اعتؼوبل کش کے وائشط کے خالف هضاصوت سکھٌے
والے لوثیب کی هٌظوسی صبفل کی اوس هتؼبسف کشوایب رو هبصول کو ثہتش ثٌبًے هیں اہن کشداس ادا کشتے
ہیں
ثبیوٹیک فصلوں کی راٍ هیں ثڑی رکبوٹوں کو ہٹبًب
سپوسٹ کے هطبثك  ،تشلی پزیش هوبلک هغلغل ثب ئیوٹیک فقلوں پش سیغشچ /تشلی اوس اًکے کوشؽل
اعتؼوبل هیں ٓاگے ثڑھ سہے ہیں۔اوس اًہوں ًے ى ئی ثبئیوٹیک فقلوں کی الغبم کی هٌظوسی دیٌے هیں ثھی
عیبعی طوس پش هظجوط لوت اسادی کب هظبہشٍ کیب ہے۔
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 2013کی هٌظوسیوں هیں ؽبهل ہیں :
 ثٌگلہ دیؼ ًے اپٌے پہلے ثب ئیوٹیک ثیٌگي کی هٌظوسی دی رغے اًڈیي کوپٌی م ایکو کے تؼبوى
عے تیبس کیب گیب۔ثٌگال دیؼ ًے ایغب کش کے دیگش چھوٹے غشیت هوبلک کے لیے پہال ػولی ًووًہ
ئ کیب۔ اط ًے ثھبست اوس فلپبئي هیں ثبئیوتیک ثیٌگي کی کوشؽالئضیؾي کی هٌظوسی کب ػول هیں
لب م
تؼطل کو توڑ دیب۔ثٌگلہ دیؼ گولڈى سائظ اوس ثبئیو ٹیک آلو کی هٌظوسی صبفل کشًے کے لئے
کوؽبں ہے۔
 اًڈوًیؾیب ًےپہلی ثبس غزا ئی اعتؼوبل کے لیےخؾک عبل ی عے هضفو ظ سہٌے والے گٌے کی
هٌظوسی دی رظ کی کبؽت  2014عے ؽشوع ہو ربئےگی۔
 پبًبهب ًے ثبئیوٹیک هکئی کی کبؽت کی هٌظوسی دی۔
ثبئیوٹیک فقل ٹیکٌبلوری هیں هغلغل تشلی اوس چھوٹے اوس غشیت کغبًوں کے اعے اپٌبًے کے ًتیزہ هیں
ثہت کبهیبثی هلی۔رو هغتمجل هیں ػبلوی ثبئیو ٹیک فقل ٹیکٌبلوری کو اختیبس کشًے هیں ایک اہن
خقوفیت ہوگی۔  2013هیں هلٌے والی ثڑی کبهیبثیبں یہ ہیں:




افشیمہ هیں ثشکیٌبفبعو اوس عوڈاى ًے ثبئیو ٹیک کپبط کے ہیکٹشص هیں پچبط فیقذ اوس تیي عو
فیقذ کب ثبلتشتیت اضبفہ کیب۔اط کے ػالوٍ عبت هضیذ هوبلک ًے کوشؽالئضیؾي کے لئے
ثبئیوٹیک فقل کے صهیٌی تزشثبت کے آخشی هشاصل کو اپٌبیب۔ اى هوبلک هیں کویشوى ،هقش،
گھبًب ،کیٌیب ،هالویً ،بئیزیشیب اوس یوگٌڈا ؽبهل ہیں۔
فلپبئي گولڈى سائظ پش تزشثبت کے ٓاخشی هشاصل هیں ہے۔

افشیمہ هیں (اوس ثبلی دًیب هیں ثھی) ثبئیوٹیک کی تشلی کی ساٍ هیں ثڑی سکبوٹ عبئٌغی ثٌیبدوں پش ایغے
طشیمہ کبس کی کوی ہے رو ولت اوس لیوت کے اعتؼوبل کے لضبظ عے هٌبعت ہوں
یورپیي یوًیي هیں ثبئیوٹیک فصلوں کی اہویت۔
یوسپیي یوًیي کے ہیکٹشص کی تؼذاد  2012عے  2013کے دسهیبى  15فیقذ ثڑھی۔ پبًچ ای یو هوبلک
ًے  148,013ہیکٹشص سلجے پش ثبئیوٹیک هکئی کبؽت کی رو کہ  2012کی ًغجت  18,942ہیکٹشص کب
اضبفہ تھب۔ عپیي  136,962ہیکٹشص سلجے کے عبتھ عت عے ٓاگے تھب اوس یہبں  2012کی ًغجت 18
فیقذ کب اضبفہ ہوا۔ سوهیٌیب ًے سلجے کو ثشلشاس سکھب رجکہ پشتگبل  ،چیکو علواکیہ ًے  2012کی
ًغجت کن ہیکٹشص پش ثبئیو ٹیک هکئی کبؽت کی۔ اط کی ورہ سپوسٹ کے هطبثك یوسپیي یوًیي کے
سپوسٹ روغ کشواًے کے هؾکل طشیمہ کبس تھے۔
ثبئیو ٹیک اقظبم طے غذائی ضزوریبت سهیي اور هبدول کب فبئذٍ ہوتب ہے۔
 1996اوس 2012کے دسهیبى ثبئیو ٹیک فقلوں ًے هخجت کشداس ادا کیب ہے اوساط کے ًتیزہ هیں
پیذاواسی الگت هیں کوی اوس پیذاواس هیں اضبفہ ہوا(اًذاصاً 377هلیي ٹي) ري کی هبلیت  117ثلیي ڈالش
ثٌتی ہے۔ هبصول کے لضبظ عے  497هلیي کلو گشاى کن کیڑے هبس ادویبت اعتؼوبل کی گئیں۔ کبثي ڈائی
ایکغبئیڈ کے اخشاد هیں  27ثلیي کلوگشام کی کوی فشف  2012کے دوساى دیکھٌے هیں ٓائی( رو کہ
تمشیجب  12هلیي گبڑیوں کو ایک عبل کے لئے عڑک عے ہٹبًے کے ثشاثش ہے)؛  1996عے  2012کے
دسهیبى  123هلیي ہیکٹشص صهیي ضبئغ ہوًے عے ثچ گئی اوس رٌگلی صیبت هضفوظ ہوئیں۔  16.5هلیي
چھوٹے کغبى اوس اى کے خبًذاى غشثت عے ثچ گئے ري کی کل تؼذاد  65هلیي افشاد ثٌتی ہے۔
اػذاد و ػوبر۔
عش فہشعت سہب رہبں توبم فقلوں کے لئے  90فیقذ تک
عبتھ
کے
ہیکٹشص
هلیي
70.1
اهشیکہ

ِ
یہ ٹیکٌبلوری اپٌب ئی گئی ہے۔
 ثشاصیل هغلغل پبًچویں عبل دوعشے ًوجش پش سہب رظ ًے کغی دوعشے هلک کے همبثلے
هیں ثبئیو ٹیک فقلوں کے لئے صیبدٍ سلجے هیں اضبفہ کیب رہبں 2012ء کی ًغجت  3.7هلیي
ہیکٹشص یؼٌی  10فیقذ اضبفہ سیکبسڈ کیب گیب۔
 اسرٌٹبئي  24.4هلیي ہیکٹشص کے عبتھ تیغشے ًوجش پش ہی سہب۔
 ثھبست کیٌیڈا کو چوتھے ًوجش عے ہٹب کش  11هلیي ہیکٹشص ثبئیو ٹیک کپبط کبؽت کشًے هیں
کبهیبة ہوا اوس یہبں  95فیقذ تک اط ٹیکٌبلوری کو اپٌب لیب گیب ہے۔
 کیٌیڈا  10.8هلیي ہیکٹشص کے عبتھ پبًچویں ًوجش پش سہب۔ کیٌوال کی کبؽت هیں کوی ہوئی لیکي
ثبئیو ٹیک کو اپٌبًے کی ؽشس  96فیقذ ثشلشاس سکھی گئی۔
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هضیذ هؼلوهبت کیلئے وصٹ کشیںwww.isaaa.org :
آئی ایض اے اے اے کے هتؼلق:
دی اًٹشًیؾل عشوط فبس دی ایکوصیؾي آف ایگشی ثبئیوٹیک ایپلیکؾٌض (  )ISAAAایک غیشهٌبفغ ثخؼ اداسٍ
ہے رو ثبئیوٹیک فقلوں کے اعتؼوبل اوس ػلن پہٌچبًے کے رسیؼے غشثت اوس ثھوک کو ختن کشًے کے
لئے ایک ثیي االلواهی ًیٹ وسک کے هشاکض کے رسیؼے کشداس ادا کشًے کے لئے تؾکیل دیب گیب ہے ۔
کالئیو ریوض اهشیطظ کے چیئش هیي اوس آئی ایظ اے اے اے کے ثبًی گضؽتہ  30عبلوں هیں ایؾیبء ،الطیٌی
اهشیکہ اوس افشیمہ هیں سہے اوس /یب کبم کیب اوس ػبلوی خوساک کے تخفع اوس ثبئیو ٹیکٌبلوری فقل پش
تورہ هشکوص کشتے ہوئے رسػی تضمیك اوس تشلی کے اهوس پش اپٌی کوؽؾیں فشف کیں۔
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