
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‘

ANG KONTrIBuSyON NG BIOTEK NA PANANIM SA SEGurIDAD SA PAGKAIN, ‘SuSTAINABIlITy‘, AT PAGPAPAGAAN SA 
‘ClIMATE CHANGE‘

pagtaas ng produksyon 
ng mga pananim

nakatulong sa pagpawi ng 
kahirapan at kagutuman

nagdulot ng mas-mabuti 
na kapaligiran

napangalagaan ang ‘biodiversity’ nakabawas sa pagbuga ng co2
nai-save ang 183 milyong 

ektarya ng lupa mula sa pag-
aararo at paglilinang

nai-save ang 27.1bilyong kilo ng 
c02 katumbas ng pag-alis ng 16.7m 

na kotse sa kalsada ng 1 taon

us$186.1 bilyong kita sa 
pagtatanim ng biotek na 
pananim mula 1996-2016

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

milyong ektarya ng 
biotek na pananim191.7

pag-apruba para sa 387 biotek ‘events para sa 
27 mga pananim mula noong 1992 kasama ang 
carnation, rosas, at petunia

pinakamabilis na teknolohiyang pangsakahan 
sa makabagong panahon

BANSA AY
TINANIM NGSA26 MILYONG 

MAGSASAKA17

nagtatanim at nag-
aangkat ng biotek na 
pananim

nag-aangkat 
ng biotek na 
pananim

70

4,349

pINAGTIBAY NG MGA BANSA ANG MGA BIOTeK NA 
pANANIM MuLA pA NOONG 1996, ANG uNANG 
TAON NG KOMerSYAL NA pAGTATANIM

pinakamaraming 
inabrubahang ‘events’ 
137 ‘EvENTS’ SA 35 NA BANSA

unang beses nagtanim ng 
BIOTEK NA TuBO noong 2018

unang beses  nagtanim 
ng BIOTEK NA BulAK 
noong 2018

pinakamaraming gm ‘events’ 
544 APruBADONG ‘EvENTS’
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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.

#GMCrops2018
#ISAAAreport2018

www.isaaa.org
para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa

lAwAK NG TANIMAN NG BIOTEK NA HAlAMAN, TuMAAS NG ~113 NA BESES
KABuO-ANG lAwAK Ay 2.5 BIlyONG EKTAryA

pangunahing 
biotek na pananim
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SOyA
nakatanim sa 50% ng 
pandaigdigang biotek na 
sakahan

iba pang biotek na pananim:

talongsugar 
beets

papayaalfalfa kalabasa

patatas

mansanas

BIlANG NG BANSANG NAGTANIM NG 
PANGuNAHING BIOTEK NA PANANIM 
NOONG 2018

BuLAK MAIS SOYA cANOLA

15 14 10 3

isaaa.org isaaa_org isaaa_org isaaavideos

þ


