PANDAIGDIGANG ESTADO NG BIOTEK/GM NA PANANIM SA 2018
Patuloy ang biotek na pananim sa pagharap sa hamon ng pagdami ng tao at ‘climate change‘
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Ang kontribusyon ng biotek na pananim sa seguridad sa pagkain, ‘sustainability‘, at pagpapagaan sa
‘CLIMATE CHANGE‘
Napangalagaan ANG ‘biodiversity’
nai-save ang 183 milyong
ektarya ng lupa mula sa pagaararo at paglilinang

pagtaas ng produksyon
ng mga pananim
US$186.1 bilyong kita sa
pagtatanim ng biotek na
pananim mula 1996-2016

nai-save ang 27.1bilyong kilo ng
c02 katumbas ng pag-alis ng 16.7M
na kotse sa kalsada ng 1 taon

nakatulong sa pagpawi ng
kahirapan at kagutuman

nagdulot ng mas-mabuti
na kapaligiran

nakapagpaginhawa ng buhay ng 16-17
milyong magsasaka at ng kanilang
pamilya ng higit 65 milyong katao

nabawasan ang pestisidyo
at paggamit ng insecticide ng
8.4% noong 1996-2016

Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa

www.isaaa.org

nakabawas sa pagbuga ng co2

isaaa.org

Pinagmulan: ISAAA. 2018. Global Status of Commercialized BIOTEK/GM Crops in 2018: Biotech Crops
Continue to Address the Challenges of Increased Population and Climate Change. ISAAA Brief No. 54.
* Event = produktong resulta ng pagbabago ng DNA gamit ang technolohiya ng GM.
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