د تجارتي حیاتیاتي ټېکنالوژۍ نړېواله وضع/په جنیاتي توګه اصالح شوي فصلونه۲۰۱۳ :
لیکوال
کالیو جېمز
د اي اېس اې اې اې بنسټ اېښودونکی او پخوانی رئیس
د نوبل امن جایزه ګټونکی نورمن بورالوګ مرحوم ته ډالۍ ،چې د اي اېس اې اې اې بنسټ اېښودونکی سرپرست و،
په  ۲۵مارچ  ۲۰۱۴د هغه د زېږون سل کلنی موده پوره کېده په مناسبت.

په  ۲۰۱۳کې د ژوندپوهنیزټېکنالوجۍ/جي اېم فصلونه په اړه بره لس حقیقتونه
حقیقت  ۲۰۱۳ .۱ #د بایوټېک فصلونو د تجارتي کېدو اتلسم کال و .د بایوټېک فصلونه لومړی ځل په  ۱۹۹۶کې
تجارت له پاره وړاندې کړل شوي وو .د  ۱۹۹۶نه تر  ۲۰۱۳پورې د بایوټېک فصلونو د الندې د زمکو شمېر زیات
پرله پسې زیات شوی دی او تل یې د غبرګو شمېرو په شرح وده برقراره ساتلې ده ،چې دې نه ښکاري د نړۍ په
پرمختایي او پرمختللو هېوادونو دواړو کې ملیونونه داسې زمینداران چې په خپل کار د خطر اخېستو نه ځان ساتي په
دې فصلونو باور لري .دېره هڅوونکې ده چې د  ۱۹۹۶لومړیو کرنو راهیسې په ټوله نړۍ په مجموعي توګه ۱.۵
بلیونه هکتارو بایوټېک فصلونه کرل شوي دي ،چې د چین یا د امریکه متحده ایاالتو د ټولې زمکې نه  ۵۰چنده زیاته
سیمه جوړوي.
حقیقت  :۲ #په  ۱۹۹۶کې د بایوټېک د فصلونو هکتارونو  ۱.۷ملیونو نه  ۱۰۰چنده زیات شول چې په  ۲۰۱۳کې
 ۱۷۵ملیونو هکتارونو ته ورسېدل .په اوسنې وختونو کې د فصلونو ژوندپوهنیزه ټېکنالوجي د تر ټولو چټکه وده
کوونکې ټېکنالوجي ده – سبب – دا ګټې لري .په  ۲۰۱۳کې ،د دې فصلونو هکتارو شمېره  ۵ملیونه هکتاره زیاته
شوه ،چې د کلیزه ودې شرح یې ۺ ۳وه .دلته دا په ذهن کې ساتل ضروري دي چې په راروانو څو کلونو کې د ودې
شرح لږه تته وي او سطح به یې په دومداره توګه هواریږي ځکه چې د لویو ژوندپوهنیز ټېکنالوجیک فصلونو د
خپلونې شرح له وړاندې په تر ښه ځای (د ۺ ۹۰نه تر ۺ ۱۰۰په مېنځ) کې ده ،نو د نورې غځېدنې له پاره ډېر کم
ځای دی یا نه دی پاتې.
حقیقت  :۳ #د هغه هېوادونو شمېر چې د بایوټېک فصلونه او د جیناتي بدلون په بنیاد د هغوي د قسمونه کري .د نړۍ
په  ۲۷هېوادونو کې چې په  ۲۰۱۳کې یې بایوټېک فصلونه وکرل  ۱۹پرمختیایي هېوادونه وو او  ۸پرمختللي
هېوادونه وو .ګڼ جینیاتي تغیرونه لرونکي تخمونه د نړۍ په  ۴۷.۱ملیونه هکتارو وکرل شول یا ۺ ۲۷وو.
حقیقت  ۲۰۱۳ :۴ #پرله پسې دوېم کال و چې د نړۍ پرمختیایي هېوادونو د پرمختللو هېوادونو نه د بایوټېک زیات
فصلونه وکرل .د یادولو وړ ده چې پرمختیایي هېوادونو د نړۍ د بایوټېک فصلونو ۺ ۹۴( ۵۴ملیونه هکتاره) برخه
لرله او په مسایقه ډول پرمختللو هېوادونو د فصلونو برخه ۺ ۸۱( ۴۶ملیونه هکتاره) جوړېده .د دولتي/شراکتي
شراکت نوې اړیکې په برازیل ،انډونیشیا او بنګالدېش کې جوړې شوې.
حقیقت  :۵ #زمیندارانو شمېره چې د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونه کري .په  ۲۰۱۳کې ،تر اوس وخت
پورې تر ټولو زیات شمېر  ۱۸ملیونه زمیندارانو ،د  ۲۰۱۲شمېر نه  ۰.۷ملیونه زیات ،د ژوندپوهنیزې
ټېکنالوجۍ فصلونه وکرل ـــ او ډېره د پام وړ خبره دا وه چې ۺ ۹۰نه زیات ،یا  ۱۶.۵ملیونو نه زیات ،ورکې د
پرمختیایي هېوادونو لږې سرچېنې لرونکي زمینداران وو .زمینداران ځانونو د خطرو نه بچ کولو کې ماهران وي

او غواړي چې شته زمکې نه په پایداره زیاته ګټه واخلي (د بایوټېک فصلونو د کرنې زمکه  ۱.۵بلیونه ته محدوده
وساتله او دغه شان یې ځنګلونو او د ژوند تنوع خوندي وساتله) .په  ۲۰۱۳کې ،تر اوسني وخت پورې تر ټولو
زیاتو  ۷.۵ملیونه د چین زمیندارانو او  ۷.۳ملیونه د هند زمیندارانو په  ۱۵ملیونه هکتارو د بي ټي کربوسکي
کرنه غوره کړه ،ځکه چې دا فصل کافي زیاتې ګټې ورکوي .په  ۲۰۱۳کې ،د فلپین نږدې  ۴۰۰۰۰۰وړو
زمیندارانو د بایوټېک جوارو نه ګټې واخېستې.
حقیقت  :۶ #بر پنځه هېوادونه چې د ژوندپوهنیزټېکنالوجیک فصلونو کرنه کوي – د وچکالۍ زغم لرونکی د
جوارو د لومړي تخم او د ګڼ جینایاتي تغیرونه لرونکي اېچ ټي /آي آر سویابین د لومړي تخم استعمالېدنه۷۰.۱ .
ملیونو هکتار لرلو المله د امریکه متحده ایاالت د کرونکو په قطار کې سږ کال هم مخکې وو ،او هلته د ټولو
بایوټېک فصلونو د خپلونې شرح ۺ ۹۰وه .مهمه دا وه چې د امریکه متحده ایاالتو کې  ۲۰۰۰زمیندارانو په
 ۵۰۰۰۰هکتارو د وچکالۍ خالف زغم لرونکی د جوارو تخم وکرلو .برازیل په دوېم پوړۍ و ،او هغه هم پرله
پسې پنځم کال پورې ،په ټولو نړۍ کې یې د ودې له پاره د انجڼ کردار ولوبولو ،د بایوټېک فصلونو احاطه یې په
نړۍ کې تر ټولو زیاته وغځوله – په هکتارو کې  ۳.۷ملیونه زیاتوالي سره یو اغېزناک ریکارډ کېښودو ،چې د
 ۲۰۱۲کې خپلو کرنو نه ۺ ۱۰سلنه زیاته سیمه نیسي ،او د دې فصلونو ټوله سیمه یې  ۴۰.۳ملیونو هکتارو ته
ورسېده .برازیل د لومړی ګڼ جینیاتي تغیرونه لرونکی اېچ ټي/آي آر سویابین کرنه هم په یوه ریکارډ ماتونکی
 ۲.۲ملیونه هکتاره باندې پېل کړه ،او د برازیل دننه چمتو کړل شوی د وایرس خالف مزاحمت لرونکی د لوبیې
بایوټېک تخم بازار کې پلورلو له پاره تیار دی .ارجنټاین خپلو  ۲۴.۴ملیونه هکتارو سره خپله درېمه پوړۍ
وساتله .هند ،چې کاناډا نه یې څلورم نمبر خپل الس ته یووړو ،د بایوټېک کربوسکو  ۱۱ملیونه هکتاره وکرل او
د دې فصل خپلونې شرح یې ۺ ۹۵وه .کاناډا د  ۱۰.۸ملیونه هکتارو سره په پنځم نمبر وه چې د کېنولې کرنې یې
کمې کړې خو د خپلونې یوه لوړه شرح ۺ ۹۶یې نېولې وساتله .په  ۲۰۱۳کې بره پنځو هېوادونو کې هر یوه د
 ۱۰ملیونه هکتارو نه زیاتې کرنې وکړې او دغه شان یې په اینده کې د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونو د ودې
له پاره یو پراخ او کلک بنسټ کېښودو.
حقیقت  :۷ #په افریقه کې د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ د فصلونو وضع .دې لوی وچې خپلې ودې ته دوام ورکړو
چېرې چې سوېلي افریقه د یوې لسیزې راهیسې د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ د فصلونو نه ګټه ترالسه کوي .فاسو او
سوډان د ژوندپوهنیزټېکنالوجیک بي ټي کربوسکو فصل په هکتارو کې ،د یو بل پسې نوم په ترتیب ،ۺ ۵۰او ۺ۳۰۰
زیاتوالي راوستو .د افریقه اووه هېوادونو (کېمرون ،مصر ،ګهانا ،کینیا ،مالوي ،نایجریا او یوګانډا) په پټو کې د
بایوټېک د فصلونو ازموینې وکړې چې دا د فصل بازار ته استولو له پاره د منظورۍ نه وړاندې دوېم وروستی ګام
دی.مهمه خبره دا ده چې د ډبلیواي اېم اې (وېما) پروژې په مهالوېش کې ټاکل شوې ده چې  ۲۰۱۷پورې به دا د
افریقې هېوادونو ته د وچکالۍ خالف مزاحمت لرونکی لومړی ژوند پوهنیز ټېکنالوجیک جوارو فصل ورکړي .د
ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ د فصلونو د خپلونې په الر کې لوی خنډونه د مناسب ،په ساینسي بنسټونو جوړ شوی ،وخت
او خرڅ بچ کوونکی د چلندالرو او تګالرو د غونډال (سسټم) نه شتون دی .ذمه واره ،ټېنګه و سخته خو زیات بار نه
اچوونکې ،قانوني چلندالره پکار ده ،په خاصه د وړو ،بې وزلو او پرمختیایي هېوادونو له پاره.
حقیقت  :۸ #په اروپایي ټولنه کې د ژوندپوهنیزه ټېکنالوجۍ د فصلونو وضع .پنځو هېوادونو په  ۱۴۹۰۱۳هکتارو د
بایوټېک جوارو تر اوسه ټولو لوی فصل وکرلو ،چې د  ۲۰۱۲کال  ۱۸۹۴۲هکتارو نه ۺ ۱۵زیات شوی دی .په
اروپایي ټولنه کې اسپانیه تر ټولو وړاندې وه چې  ۱۳۶۹۴۲هکتاره په زمکه یې د بایوټېک جوارو کرنه وکړه ،چې د
 ۲۰۱۲کال د شمېر نه ۺ ۱۸زیاته ده او په  ۲۰۱۳کې د خپلونې شرح تر اوسه تر ټولو زیاته ۺ ۳۱وه.
حقیقت  :۹ #د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ د فصلونو ګټې .د  ۲۰۱۲نه تر  ۱۹۹۶پورې ،د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ
فصلونو د خوراک په ضمانت ،پایدارۍ او د چاپېلایر/موسم تغیر په ډګرونو کې په الندې ډول مرستې کړې دي :د
تولید مقدار یې زیات کړو چې  ۱۱۷بلیونه امریکایي ډالره قدر لري؛ چاپېلایر ته یې ګټې ورسول چې  ۴۹۷ملیونه
کلوګرامه فعاله کیمیاوي جزیات لرونکو د حشرو مړوونکو درملو بچت یې وکړو؛ یواځې په  ۲۰۱۲کې یې د کاربن
ډای اکسایډ په اخراج کې  ۲۷بلیونه کلوګرامه کموالی راوستو (چې له سړکونو د  ۱۲ملیونو ګاډو د یو کال مودې
پورې لرې کولو سره سم دي)؛ په زمکه د ژوندي سورو د تنوع ساتنه یې وکړه چې  ۱۹۹۶نه تر  ۲۰۱۲پورې یې

 ۱۲۳ملیونه هکتاره د کرنې الندې راتللو نه وساتله؛ او < ۱۶.۵ملیونه وړو زمیندارانو او د هغوي کورنیو ،چې ټول
ټال  ۶۵ملیونه خلک جوړېږي ،کې یې غریبي کمولو کې مرسته وکړه او دا خلک د نړۍ تر ټولو بې وزله خلک دي.
د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونه اړین دي خو د هرې ستونزې حل نه دي او د زمیندارۍ ښو طریقو باندې عمل
کول ،لکه زمکې ته د یو فصل نه دمه ورکول او د زمکې دننه د مزاحمت ښه نظمونه کول ،د بایوټېک فصلونو له پاره
هغومره ضروري دي څومره چې عامو فصلونو له پاره دي.
حقیقت  :۱۰ #د اینده توقعات .د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ د فصلونو له وړاندې لوړې شرحې (چې ۺ ۹۰یا زیاته ده)
له وجې وړاندوېینه کیږي چې په راتلونکو څوکالونو کې به د صنعتي هېوادونو او د بایوټېک فصلونو زړو پرمختایي
مارکیټونو کې د ودې چټکتیا متعدله وي .بنګالدېش ،انډونیشیا او پانامه په  ۲۰۱۳کې د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ
فصلونو د کرنې منظورۍ ورکړې او پالن لري چې په  ۲۰۱۴کې به د دې فصلونو تخمونو بازار کې پلورون له پاره
وړاندې شي.
اي اېس اې اې اې یو غېر انتفاعي سازمان دی ،چې دولتي/شخصي سېکټرونو د سازمانونو لخوا مالتړ کیږي .د اي
اېس اې اې اې په ټولو اشاعتونو کې راپور شویو د ټولو ژوندپوهنیزو ټېکنالوجیکو فصلونو د هکتارونو اټکلونه
یواځې یو ځل ګڼل کیږي ،د یوه فصل بېلو بېلو خصوصیاتو ته د جال فصل درجه نه ورکړل کیږي .بشپړ معلومات د
کالیو جېمز لخوا لیکل شوی د اي اېس اې اې اې په لنډیز  " ۴۶د تجارتي حیاتیاتي ټېکنالوژۍ نړېواله وضع/په جنیاتي
توګه اصالح شوي فصلونه " ۲۰۱۳ :کې ورکړل شوي دي .نورو معلوماتو له پاره ،مهرباني وکړئ
 www.isaaa.orgته الړ شئ یا تماس ونیسئ ،اي اېس اې اې اې د سوېلي ختیځې اسیا مرکز (ساوت اېسټ اېشیا
سنټر) ،ټېلفون  ،۶۳۴۹۵۳۶۷۲۱۶اېمېل .info@isaaa.org

د اي اېس اې اې اې معلوماتي لنډیزونه
اجرایي خالصه

لنډیز ۴۶
د تجارتي ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ نړېواله وضع/په جینیاتي توګه اصالح شوي فصلونه۲۰۱۳ :
لیکوال
کالیو جېمز
د اي اېس اې اې اې بنسټ اېښودونکی او پخوانی رییس
د نوبل امن جایزه ګټونکی نورمن بورالو مرحوم ته ډالۍ ،چې د اي اېس اې اې اې بنسټ اېښودونکی
سرپرست و ،په  ۲۵مارچ  ۲۰۱۴د هغه د زېږون سل کلنی موده پوره کېدو په مناسبت.

شمېره ۲۰۱۳ – ۴۶

د لیکوال تبصره:
په نړۍ کې په ملیونونو هکتارو کرل شوي د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ د فصلونو مجموعې د نږدې
ګرد ملین شمېرو په توګه ښودل شوي او په ورته ډول د  ۱۰۰۰۰۰هکتارو ذېلي مجموعې هم ،خو د
> او < د تورو په استعمال سره لیکل شوي دي؛ نو مجموعي شمېرې نږدې ګرد ملیون سره سمې
ګڼلو المله دا په ځینې موقعو د وړو اټکلونو سبب ګرځېدلي ،او کېدې شي په ځینې شمېرو ،مجموعو،
او سلنیزو اندازو کې داسې وړې تشې رامېنځته شوې وي چې تل ۺ ۱۰۰ته نه رسي ځکه چې پېچلو
اعشاروي شمېرو پر ځای ګردې شمېرې استعمال شوي دي .دا یاد ساتل هم مهم دي چې د نړۍ په
سوېلي نیمې غونډاری ( ُکرې) کې پراته هېوادونه خپل فصلونه د شمسي کال په وروستیو څلورو
میاشتو کې کري .دا اشاعت د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ په فصلونو کرلې سیمې یادوې او دا تل د
رېبل شویو فصلونو هکتارونه نه یادوي .نو ځکه ،د بېلګې په توګه ،ارجنټاین ،برازیل ،اسټرالیا،
سوېلي افریقه او یوراګوای په اړه د  ۲۰۱۳معلومات په عامه توګه د دې کال په ورستي پاو کې کرل
شوي د فصلونو هکتارونو په حساب ورکړل شوي دي چې د  ۲۰۱۴په لومړي پاو کې رېبل شوي
دي ،او په دې کې ځینې هېوادونه لکه فلپین په کال کې یو ځل نه زیات فصلونه کري .همداراز ،د
سویلي غونډاری د هېوادنو ،لکه برازیل ،ارجنټاین او سویلي افریقه ،له پاره لګول شوې اندازې
یواځې وړاندوېینې دي ،او ،همداراز دا وړاندوېینې تل د موسم د وجې د تغېر امکان لري ،چې له
وجې یې د دې لنډیز خپرېدو تر وخته د اصل کرل شویو هکتارونو شمېرې کمېدې یا زیاتېدې شي.
برازیل له پاره ،د یخنۍ د جوارو فصل (سفرنها) چې د دسمبر  ۲۰۱۳په وروستۍ اوونۍ کې کرل
شوی دی خو زیات په چټکۍ سره د  ۲۰۱۴په جنورۍ او فرورۍ کې ،لیکن په دې لنډیز کې دا فصل
د  ۲۰۱۳ګڼل شوی دی ،د هغې تګالرۍ سره سم چې د لومړي کښت کال د هغه فصل د کرلو کال
ګڼل کیږي .اي اېس اې اې اې یوه غېر انتفاعي موسسه ده (مقصد یې پېسې ګټل نه دي) ،او مالتړ یې
ولسي او شخصي سازمانونه کوي .د اي اېس اې اې اې په اشاعتونو کې خپرېدونکي د ژوندپوهنیزې
ټېکنالوجۍ فصلونو د هکتارو اندازې یواځې یو ځل ګڼل کیږي ،پرته له دې لرلید چې په یوه فصل کې
څومره بېل بېل خصوصیات وي .په مهمه توګه ،راپور شوي ټول د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ
هکتارونه په حکومتي کچه منل شویو او کرل شویو تولیداتو له پاره دي ،او ورکې په غېرحکومتي
کچه کرل شوي د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونه ګډ نه دي .په اجرایي خالصه کې ورکړل شوې
حوالې په بشپړ لنډیز  ۴۶کې لسټ شوي دي.

اجرایي خالصه
د تجارتي ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ نړېواله وضع/په جینیاتي توګه اصالح شوي فصلونه۲۰۱۳ :
د سرلیکلونو فهرست
سریزه
د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونه د تجارتي کېدو په اتلسم کال  ۲۰۱۳کې زیات شول
د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونه تر ټولو زیاته چټکه خپله کړل شوې فصلي ټېکنالوجي ده
خطرو نه ځان ساتونکي ملیونونو زمیندارانو ،دواړه وړو او لویو ،په ټوله نړۍ کې ،ثابته کړې چې د
ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ حاصالت زیات وي ،ځکه تکراري کرنې یې په اصل کې ۺ ۱۰۰دي او
زمینداران تکراري کرنې د یوې ټېکنالوجۍ د کارکردګۍ تعین له پاره د امتحان په توګه استعمالوي
په  ۲۰۱۳کې  ۲۷هېوادونو د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونو وکرل
لومړی واري بنګالدېش د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصل د کرنې منظوري ورکړه ،او بل خوا په
مصر کې د حاالتو د وجې د فصل کرنه د بیاکتنې په موخه وځنډول شوه
 ۱۸ملیونه زمیندارانو له د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونو استفاده وکړه – چې ورکې
سرچینې لرونکي زمینداران وو

ۺ ۹۰لږې

 ۲۰۱۳پرله پسې دوېم کال دی چې پرمختیایي هېوادنه له پرمختللو هېوادونو زیات د ژوندپوهنیزې
ټېکنالوجۍ فصلونه کري
د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ په فصلونو کې د یو نه زیات جینیاتي بدلونونه لرونکي تخمونه د نړۍ په
ټول ټال  ۱۷۵ملیونه هکتارو کې په ۺ ۲۷هکتارو وکرل شول
د سوېل په درې لویو وچو کې هغه  ۵هېوادونه چې تر ټولو زیات ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ سره تیار
کړل شوي تخمونه کري :په سوېلي امریکه کې برازیل او ارجنټاین ،په اسیا کې هند او چین ،او د
افریقه په لویه وچه کې سوېلي افریقه ،د نړۍ ۺ ۴۷ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ سره تیار کړل شوي
تخمونه وکرل او دا هېوادونه د نړۍ ۺ ۴۱نفوس لري.

برازیل اوس هم د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ د تخمونو په استعمال کې د زیاتوالي تر شا د یو انجڼ
رول لوبوي
د امریکه متحده ایاالت د الرښودۍ کردار لوبوي
هند او چین اوس زیات بي ټي کربوسکي کري
په افریقه کې پرمختیا
د اروپایي ټولنې  ۵هېوادونو تر اوس وخت پورې تر ټولو زیات  ۱۴۸۰۱۳هکتاره بي ټي جوار
وکرل ،چې د  ۲۰۱۲نه ۺ ۱۲زیات مقدار و .په دې کې اسپانیه په ټولو کې په لوړه کچه د
ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ تخمونه وکرل چې په ټولې اروپا کې د بي ټي جوارو هکتارونو ۺ ۹۴برخه
جوړوي
د خوړو ضمانت ،پایداري او موسمي بدلون
پایداري رامېنځته کولو کې د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ د فصلونو ونډه
د نایټروجن د استعمال اغېز
د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونو تنظیمونه او د دې فصلونو د تولیداتو په پېکټونو لېبلې (ټاپې)
لګول
د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونو له پاره د منظور کړل شویو پېښو وضع
په  ۲۰۱۳کې په نړۍ کې د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ د تخم یواځې بیه  ۱۵.۶بلیونه امریکایي ډالره
وه
د  ۲۰۱۳د خواړو د نړېوالې جایزې اغېز ،چې د انسان د خوراک ،د ځناورو د خوراک او د
خوراکي فایبر د ضمانت له پاره د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ کار پېژندنه وه
د اینده توقعات
د نوبل جایزه ګټونګي نورمن بورالو مېراث ،چې د آي اېس اې اې اې بنسټ اېښودونکی سرپرست و

د اي اېس اې اې اې معلوماتي لنډیزونه
اجرایي خالصه

لنډیز ۴۶
د تجارتي ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ نړېواله وضع/په جینیاتي توګه اصالح شوي فصلونه۲۰۱۳ :
لیکوال
کالیو جېمز
د اي اېس اې اې اې بنسټ اېښودونکی او پخوانی رییس
د نوبل امن جایزه ګټونکی نورمن بورالوګ مرحوم ته ډالۍ ،چې د اي اېس اې اې اې بنسټ
اېښودونکی سرپرست و ،په  ۲۵مارچ  ۲۰۱۴د هغه د زېږون سل کلنی موده پوره کېدو په مناسبت.

د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونه مخ پر وړاندې زیاتیږي او په  ۲۰۱۳کې دا فصلونه له ۱۷۵
هکتارو په زیاته زمکه کرل شوي و ،چې په دې لړ کې دواړه واړه او لوی هېوادونه نړېواله مشرتابه
اختیاروي.
سریزه
دا اجرایي لنډیز د اي اېس اې اې اې لنډیز  ۴۶په سرټکو باندې متمرکز دی ،چې جزیات یې په بشپړ
لنډیز "د تجارتي ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ نړېواله وضع/په جینیاتي توګه اصالح شوي
فصلونه " ۲۰۱۳:کې وړاندې او بحث الندې راوړل شوي.

د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونه د تجارتۍ کېدو په اتلسم کال  ۲۰۱۳کې زیات شول
په ټوله نړۍ کې نن وخت پورې تر ټولو زیات ژوندپوهنیز ټېکنالوجیک فصلونه په  ۲۰۱۳کې وکرل
شول چې شمېر یې  ۱۷.۵ملیونه هکتاره و ،او دا زیاتوالی د ۺ ۳پرمختګ سره سم راځي ،یعني د
 ۲۰۱۲کال د شمېر  ۱۷۰ملیونو نه  ۵ملیونه بره وختو .دا کال ،۲۰۱۳ ،د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ د
تخمونو اتلسم کال و چې تجارت له پاره وړاندې شوي وو ۱۹۹۶-۲۰۱۳ ،هغه دورانیه ده چې په
دوامداره توګه  ۱۷کاله پورې د دې فصلونو په کارونه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی؛ د ذکر وړ ده
چې په دغه  ۱۷کاله کې  ۱۲کاله د ودې شرح په غبرګو شمېرو (ډبل ډېجټ) کې روانه پاتې شوې
ده.

د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونه تر ټولو زیاته چټکه خپله کړل شوې فصلي ټېکنالوجي ده
په ژوندپوهنیز ټېکنالوجیک ډول تیار کړل شوي تخمونو سره کرل شوې زمکه په  ۱۹۹۶کې ۱.۷
ملیونه هکتاره وه او په  ۲۰۱۳کې په دغه رقم فصلونو اباده زمکه  ۱۷۰ملیونه هکتاره وه نو د دې
فصلونو په کرلو کې  ۱۰۰چنده زیاتوالی راغلی – دې وجې نه په ژوندپوهنیز ټېکنالوجیک فصلونو
کې دا چټکتیا د نړۍ د کرنیز تاریخ په ټېکنالوجیو کې تر ټوله لوړه ده .د خپلولو دغه ګړندې شرح په
خپله ښیي چې دا ټېکنالوجي څومره لچکداره ده او زمیندارانو او مصرفینو له پاره څومره ګټې لري.
خطر نه ځان ساتونکي ملیونونه زمیندارانو ،دواړه وړو او لویو ،په ټوله نړۍ کې ،ثابته کړې چې د
ۺ ۱۰۰دي او
ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ حاصالت زیات وي ،ځکه تکراري کرنې په حقیقت کې
زمینداران تکراري کرنې د یوې ټېکنالوجۍ د کارکردګۍ تعین له پاره د امتحان په توګه استعمالوي.
 ۱۹۹۶نه تر  ۲۰۱۳پورې په دغه  ۱۸کالونو کې ،په ملیونونو زمیندارانو ~ د نړۍ په دېرش هېوادنو
د  ۱۹۹۶نه تر  ۲۰۱۳په دغه
کې ،د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونه په لویه کچه خپل کړل.
دورانیه کې د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونو د اغېزمنتیا تر ټولو زیات قانع کونکې او د باور وړ
شهادت دا دی چې په ګرده نړۍ کې د  ۳۰هېوادنو زمیندارانو  ۱۰۰ملیونه ځله د مجموعي هکتارونو
په حساب په  ۱.۶بلیونه هکتارو د ژوندپوهنیزۍ ټېکنالوجۍ فصلونو کرلو او بیا کرلو خپلواکې
پرېکړې وکړې .دا زمکه د امریکه متحده ایاالتو یا د چین غونډ زمکني هجم نه < ۺ ۱۵۰چنده زیاتې
سیمې سره برابره ده چې یوه ډېره لویه سیمه ترې جوړیږي .یواځې یو اصول او غالب سبب دی چې
د خطرونو نه ځان ساتونکو زمیندارانو لخوا د ژوندپوهنیز ټېکنالوجیک فصلونو باندې د یقین ساتلو
تر شا لیدل کیږي ــــ ژوندپوهنیز ټېکنالوجیک فصلونه ډېرې ،دوامدارې ټولنیزې ،معاشي او
چاپېریالي ګټې ورکوي .د اروپایي ټولنې لخوا د  ۲۰۱۱جامعه څېړنه چې په اروپا کې شوې وه ،دا
تصدیق ورکړی دی چې د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونه روغتیا ته څه زیان نه ورکوي.

په  ۲۰۱۳کې  ۲۷هېوادونو د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونه کرلي
۱۹
په  ۲۰۱۳کې هغو  ۲۷هېوادونو کې چې د ژوند پوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونه یې کرلي وو
پرمختیایي هېوادونه وو او  ۸پرمختللي صنعتي هېوادونه وو .لومړیو لسو هېوادونو کې هر یوه ،چې
 ۸ورکې پرمختیایي هېوادونه وو ،په  ۱ملیون هکتارو دا فصلونه وکرل او په دې الره یې د دوامدار
او متنوع پرمختګ له پاره یو پراخ او نړېوال بنسټ کېښودو .د نړۍ نېمې نه زیاته ابادي ،ۺ ~ ۶۰یا
 ۴بلیونه خلک ،په هغو  ۲۷هېوادونو کې وسیږي چې دغه ژوندپوهنیز ټېکنالوجیک فصلونه یې کرلي
وو.
جدول  .۱په نړېواله کچه د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ الندې راغلې ټوله سیمه :د هېواد (ملیون
هکتار) په حساب٭٭
رتبه هېواد

سیمه (ملیون هکتارو په
حساب)

ژوندپوهنیز ټېکنالوجیک فصلونه

جوار ،سویابین ،کربوسکی (مالوچ) ،کینوله،
چوغندر شکره ،شیشتی ،پپیتا ،د نرۍ غاړی
کدو

۱

د امریکه متحده  ۷۰.۱ملیون هکتاره
ایاالت٭

۲

برازیل٭

 ۴۰.۳ملیون هکتاره

سویابین ،جوار ،کربوسکی

۳

ارجنټاین٭

 ۲۴.۲ملیون هکتاره

سویابین ،جوار ،کربوسکی

۴

هند٭

 ۱۱.۰ملیون هکتاره

کربوسکی

۵

کاناډا٭

 ۱۰.۸ملیون هکتاره

کېنوله ،جوار ،سویابین ،چوغندر شکره

۶

چین٭

 ۴.۲ملیون هکتاره

کربوسکی ،پپیتا ،سپېدار ،ټماټر ،خوږ مرچ

۷

پېراګوای٭

 ۳.۶ملیون هکتاره

سویابین ،جوار ،کربوسکی

۸

سوېلي افریقه٭

 ۲.۹ملیون هکتاره

جوار ،سویابین ،کربوسکی

۹

پاکستان٭

 ۲.۸ملیون هکتاره

کربوسکی

۱۰

یوراګوای٭

 ۱.۵ملیون هکتاره

سویابین ،جوار

۱۱

بولېویا٭

 ۱.۰ملیون هکتاره

سویابین

۱۲

فلپین٭

 ۰.۸ملیون هکتاره

جوار

۱۳

اسټرالیا٭

 ۰.۶ملیون هکتاره

کربوسکی ،کېنوله

۱۴

برکینافاسو٭

 ۰.۵ملیون هکتاره

کربوسکی

۱۵

ماینمار (برما)
٭

 ۰.۳ملیون هکتاره

کربوسکی

۱۶

اسپانیه٭

 ۰.۱ملیون هکتاره

جوار

۱۷

مېکسیکو٭

 ۰.۱ملیون هکتاره

کربوسکی ،سویابین

۱۸

کولمبیا٭

 ۰.۱ملیون هکتاره

کربوسکی ،جوار

۱۹

سوډان٭

 ۰.۱ملیون هکتاره

کربوسکی

۲۰

چلي

> ۰.۱ملیون هکتاره

جوار ،سویابین ،کېنوله

۲۱

هانډوراس

> ۰.۱ملیون هکتاره

جوار

۲۲

پرتګال

> ۰.۱ملیون هکتاره

جوار

۲۳

کیوبا

> ۰.۱ملیون هکتاره

جوار

۲۴

د چېک
جمهوریت

> ۰.۱ملیون هکتاره

جوار

۲۵

کاسټاریکا

> ۰.۱ملیون هکتاره

کربوسکی ،سویابین

۲۶

رومانیه

> ۰.۱ملیون هکتاره

جوار

۲۷

سلواکیه

> ۰.۱ملیون هکتاره

جوار

ټول

 ۱۷۵.۲ملیون هکتاره

٭ هغه  ۱۹لوی هېوادونه چې  ۵۰۰۰۰هکتاره یا زیات کري
٭٭ د نږدی لس لکیزې شمېرې سره سمه ګڼل شوې شمېره
٭٭٭ په  ۲۰۱۳کې منظوري ورکړل شوي چې په  ۲۰۱۴کې به یې تخمونه بازار ته وړاندې کیږي.
سرچېنه :کالیو جېمز

شکل  .۱د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونو کرونکو هېوادونو او لوی هېوادونو نقشه ۲۰۱۳

لومړی واري بنګالدېش د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصل د کرنې منظوري ورکړه ،او بل خوا په
مصر کې د حاالتو د وجې د فصل کرنه د بیاکتنې په موخه وځنډول شوه

په  ۲۰۱۳کې لومړی ځل له پاره بنګالدېش د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ د فصلونو د کرلو منظوري
ورکړه ،او بل خوا په مصر کې د حاالتو د وجې د فصل کرنه د دولت لخوا بیا کتنې له پاره وځنډول
شوه .د بنګالدېش منظوري مهمه ده ځکه چې دا د د نورو بې وزلو هېوادونو له پاره د مثال په توګه
ورکړل کېدې شي .او ،دې نه ډېره ههمه خبره دا ده چې د دې خنډ له مېنځه تللو د وجې په هند او
فلپین کې د بي ټي باتینګڼ بازار ته د وړاندې کولو له پاره د منظورۍ اخېستلو الره هواره شوه .دلته
دا یادونه پر ځای ده چې دوو نورو هېوادونو ،پانامه او انډونیشیا ،هم په  ۲۰۱۳کې د ژوندپوهنیز
ټېکنالوجیک فصلونو د کرلو منظوري ورکړه ،په دې اراده چې په  ۲۰۱۴کې به یې په بازار کې د
پلورلو اجازت ورکړي ( په دې لنډیز کې دا هکتارونه د شمېرو د ډلې د برخې په توګه نه دي وړاندې
کړل شوي).
 ۱۸ملیونه زمیندارانو د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ له فصلونو استفاده وکړه – چې ورکې ۺ ۹۰لږې
سرچینې لرونکي زمینداران وو
په  ۲۰۱۳کې ،ریکارډ  ۱۸ملیونه زمیندارانو ،په  ۲۰۱۲کې د  ۱۷.۳ملیونو په موازنه ،د
ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونه وکرل ـ د پام وړ خبره دا چې په دې کې ۺ ۹۰نه زیات ،یا <۱۶.۶
ملیونه ،خطرو نه ځان ساتونکي ،واړه ،غریبان زمینداران وو چې تعلق یې پرمختیایي هېوادونو سره
و .په چین کې  ۷.۵ملیونه زمیندارنو د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ نه ګټه واخېسته او په هند کې د ګټه
اخېستونکو داسې زمیندارانو شمېر  ۷.۳ملیونه و .د  ۱۹۹۶نه ته تر  ۲۰۱۲دورانیې له پاره موجود
تازه معاشي معلومات ښیي چې په چین کې زمیندارانو  ۱۵.۳بلیونه امریکایي ډالره اوچت کړل او په
هند کې  ۱۴.۶بلیونه امریکایي ډالره .د معاشي ګټو سره سره ،زمیندارانو ته لویه ګټه په دې کې وشوه
ۺ ۵۰کمی راغی ،او دغه شان ،حشرې
چې د هغوي د حشرې وژونکو دوایانو په استعمال کې
وژونکو دوایانو ته د زمیندارانو الس وروړنه او استعمالونه هم کمه شوه چې روغتیا ته خطر وي ،او
مهمه دا چې په دې الرې د زیات محفوظ پاتې کېدونکی چاپېلایر لرلو او د ژوند کېفیت ښه کولو کې
دې فصلونو خپل ځانګړی رول ولوبولو.
 ۲۰۱۳پرله پسې دوېم کال دی چې پرمختیایي هېوادنه د پرمختللو هېوادونو نه زیات د ژوند
پوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونه وکرل
الطیني امریکایي ،اسیایي او افریقایي زمیندارانو په مجموع کې  ۹۴هکتاره وکرل یا د نړۍ ۱۷۵
ملیونه د ژوندپوهنیز ټېکنالوجیک فصلونو د هکتارونو ۺ ۵۰برخه (د  ۲۰۱۲ۺ ۵۲سره په مقابل) چې
په دې وخت د صنعتي هېوادونو د کرل شویو هکتارونو شمېر  ۸۱ملیونه یا ۺ( ۴۶د  ۲۰۱۲ۺ ۴۸په
مقابل) و ،او داسې د  ۲۰۱۲نه تر  ۲۰۱۳پورې د پرمختیایي هېوادونو او پرمختللي هېوادونو تر مېنځ
د دې فصلونو د کرلو فرق له  ۷ملیونه  ۱۴ملیونه هکتارو ته اوچت شو .توقع کیږي چې دا رجحان
 ۱۹۹۶کې هغوي د
به دوام ولري .دا د هغو ناقدانو د وړاندوېینو برعکس نتیجه ده ځکه چې
ژوندپوهنیز ټېکنالوجیک فصلونو تجارت ته وړاندې کېدو نه مخکې خامه اعالنونه کړی وو چې دا
فصلونه یواځې د صنعتي هېوادونو له پاره دي او دا به کله هم په پرمختیایي هېوادونو کې ،په خاصه
وړو زمیندارانو لخوا ،قبول او خپل نه کړل شي.
د  ۱۹۹۶نه تر  ۲۰۱۲دورانیه کې په صنعتي هېوادونو کې د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ په مرسته تیار
کړل شویو فصلونو د تخمونو ټولې ګټې په  ۵۹بلیونه امریکایي ډالره والړې وې او د دې په مقابل د

پرمختیایي هېوادونو مجموعي ګټې  ۵۷.۹بلیونه ډالره وې .د دې سربېره په  ۲۰۱۲کې ،د پرمختیایي
هېوادانو برخه زیاته ټېټه وه ،چې  ۴۵.۹ۺ وه چې د ټول  ۱۸.۷بلیونه امریکایي ډالرو ګټې ۸.۶
بلیونه امریکایي ډالره سره سم راځي ،په دې کې د صنعتي هېوادونو له خوا ګټلې رقم  ۱۰.۱بلیونه
امریکایي ډالره و( .بوکرز او بارفوټ ،۲۰۱۴ ،راتلونکی راپور).
د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ په فصلونو کې د یو نه زیات جینیاتي بدلونونه لرونکي تخمونه د نړۍ
په ټول ټال  ۱۷۵ملیونه هکتارو کې په ۺ ۲۷هکتارو وکرل شول
د یو نه زیات جینیاتي بدلونونه لرونکي د ژوند پوهنیزه ټېکنالوجۍ فصلونو تخمونه په دې کال کې هم
مهم او زیاتېدونکي فصلونه وو ۱۳ .هېوادونو په  ۲۰۱۳داسې ژوندپوهنیزټېکنالوجیک فصلونه وکرل
چې ورکې تخمونو دوه یا زیات جینیاتي بدلونونه لرل ،چې په دې کې  ۱۰پرمختللي هېوادونه وو .په
 ۲۰۱۳کې خواشا  ۴۷ملیونه هکتاره کرل شوي فصلونه ،چې د ټولو  ۱۷۵ملیونه هکتارو ۺ ۲۷برخه
جوړوي ،ګڼ جیني بدلونونه لرونکي وو ،او دا د  ۴۳.۷ملیونه هکتارو یا د ۲۰۱۲کال  ۱۷۰ملیونه
کرل شویو هکتارو ۺ ۲۶برخه جوړوي؛ دا وړاندوېینه کیږي چې د ګڼ جینیاتي بدلونونه لرونکو
فصلونو د کرنې دا دوامداره او زیاتېدونکی رجحان به جاري ووسي.
د سوېل په درې لویو وچو کې هغه  ۵هېوادونه چې تر ټولو زیات په ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ سره
تیار کړل شوي تخمونه کري :په سوېلي امریکه کې برازیل او ارجنټاین ،په اسیا کې هند او چین ،او
د افریقه په لویه وچه کې سوېلي افریقه ،دوي د نړۍ ۺ ۴۷ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ سره تیار کړل
شوي تخمونه وکرل او دا هېوادونه د نړۍ ۺ ۴۱ابادي لري.
د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونو کرونکو سوېلي پرمختیایي هېوادونو کې تر ټولو مخکې د اسیا
هېوادونه چین او هند ،د الطیني امریکه برازیل او ارجنټاین ،او د افریقه لوی وچې هېواد سوېلي
افریقه دي .دغه هېوادونو په مجموع کې  ۸۲.۷ملیونه هکتاره ( د نړۍ ۺ )۴۷وکرل او د دوي ټول
نفوس د نړۍ د  ۷بلیونه ابادۍ ۺ ۴۱برخه جوړوي ،او د نړۍ د ابادۍ دا شمېر کېدی شي  ۲۱۰۰کال
پورې  ۱۰بلیونو ته ورسیږي .د پام وړ ده چې یواځې په ذیلي صحاره کې ابادي کېدې شي د ۲۱۰۰
کال پورې د نن  ۱بلیون (د نړۍ ۺ )۱۵نه د ممکنه لوړې شمېرې  ۳.۶بلیونه (د نړۍ ۺ )۳۵ته
ورسیږي .نړېوال خوراکي ضمانت ،چې د خواړو لوړو او له توان بهرو نرخونو له وجې نور هم
سختیږي ،یوه لویه ترهوونکی ننګونه ده او په دې لړ کې د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ په طریقو تیار
کړلو شویو تخمونو فصلونه مرسته کولی شي خو دا فصلونه به د دې ستونزې مکمله حل الره نه وي.

برازیل اوس هم د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ د تخمونو په استعمال کې د زیاتوالي تر شا د یو انجڼ
رول لوبوي
برازیل په نړۍ کې د ژوندپوهنیزه ټېکنالوجۍ فصلونو په کرلو کې د هکتارو په حساب یواځې د
امریکه نه وروسته دی او په  ۲۰۱۳کې دي هېواد (له  ۳۶.۶ ۲۰۱۲ملیونه هکتاره په لوړېدو سره)
 ۴۰.۳ملیونه هکتاره فصلونه ولرل او ښکاري چې برازیل په نړۍ کې د دغه فصلونو کرلو په اعتبار
د یو الرښود په توګه د ځان پېژندګلوي کوي .پرله پسې پنځم کال دی چې برازیل د نړېوال پرمختګ
د انجڼ په شان رول لوبوي ،او په ژوندپوهنیزټېکنالوجیک فصلونو نیولې سیمه یې ،د نړۍ له نورو

هېوادونو ،تر ټولو زیاته غځولې  -تر اوسه نه لېدل شوې  ۳.۷ملیونه غځوالی یې راوستی ،چې د کال
په سر یې د ۺ ۱۰ډېر هڅوونکی زیاتوالی یې راوستی .برازیل د ټولې نړۍ  ۱۷۵ملیونه کرل شویو
هکتارو کې په ۺ ۲۳هکتارو (چې د  ۲۰۱۲کال ۺ ۲۱نه لوړ وو) د ژوندپوهنیز ټېکنالوجیک فصلونو
کرنه کړې او خپل پوزیشن په مضبوطولو سره برازیل د امریکه متحده ایاالتو ته کال په کال ورنږدې
کیږي .په برازیل کې د منظورۍ ورکولو چټک سسټم د دې فصلونو په خپلولو کې مهمه ونډه لري.
په  ۲۰۱۳کې ،په یوې مهمې پېښې کې ،برازیل په تجارتي توګه په  ۲.۲ملیونه هکتارو خپل لومړی
ګڼ جینیاتي بدلونونه لرونکی د سویابین تخم وکرلو چې د حشرو خالف د مزاحمت او د ناخوښو بوټو
ختمولو له پاره استعمالېدونکو دوایانو د اغېز خالف توانمن جوړ کړل شوی دی .د یادونې وړ ده چې
اي اېم بي آر اې پي اې (اېمبراپه) ،د کرنیزې څېړنې او پرمختیا له پاره د برازیل دولتي سازمان،
چې د  ۱بلیون امریکایي ډالرو کلیزه بودیجه (بجټ) لري ،منظوري ترالسه کړې چې په خپل هېواد
کې دننه تیار کړل شوی وایرس خالف مزاحمت لرونکی د لوبیا تخم بازار ته وړاندې کړي او دا
سازمان پالن لري چې د لوبیا دا تخم په  ۲۰۱۵کې بازار ته راوړي.

د امریکه متحده ایاالت د الرښود کردار لوبوي
په دې کال کې د امریکه متحده ایاالت د نړۍ ژوندپوهنیز ټېکنالوجیک فصلونو د پېدا کونکو په قطار
کې اوس هم تر ټولو مخکې روان و او  ۷۰ملیونو هکتارو په زمکه (د نړۍ ۺ ۴۰برخه) یې فصلونه
وکرل ،چې د دې تخمونو خپلولو شرح یې ۺ ۹۰سلنه وه .کاناډا په  ۲۰۱۳کې په  ۱۰.۸ملیونه
هکتارو د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونه وکرل ،او دا کچه د  ۲۰۱۲کال د  ۱۱.۶ملیونه هکتارو
نه کمه سیمه ده ۸۰۰۰۰۰ ~ ،هکتاره کمه کېنوله او د فصل په مدار کې زیات ځای یې غنمو ته
ورکړو ،چې دا هم یوه ښه طریقه ده .په  ۲۰۱۳کې په کاناډا کې د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ کېنولې
بیا هم د خپلول کېدو ښه شرح ولرله چې ۺ ۹۶وه .په اسټریلیا کې هم د اوبو د کمښت المله د ژوند
پوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونو کې ،تقریبا د  ۱۰۰۰۰هکتارو کموالی راغی خو د دې تخمونو د خپلولو
شرح لوړه ۺ ۹۹وه.
هند او چین زیات بي ټي کربوسکي ورکرل
هند د تر اوس وخت تر ټولو زیات  ۱۱.۰ملیونه بي ټي کربوسکي وکرل او د خپلونې شرح یې ۺ۹۵
وه او بل خوا په چین کې  ۷.۵ملیونه لږې سرچینې لرونکو غریبانو زمیندارانو په  ۴.۲ملیونه هکتاره
بي ټي کربوسکي ورکرل او هلته د خپلونې شرح ۺ ۹۰وه ،په اوسط درجه ،د هرې پنځمې کرنیزې
زمکې په سر په یوه زمکه دا کربوسکي کرل شوي وو.
په افریقه کې پرمختګ
افریقه خپل پرمختګ ته دوام ورکړو او په  ۲۰۱۳کې برکینا فاسو او سوډان په لویه کچه د بي ټي
کربوسکي هکتارونه زیات کړل ،او سوېلي افریقه په ژوند پوهنیز ټېکنالوجیک فصلونو بسیا زمکې
 ۲۰۱۲کال هومره وه (  ۲.۸۵ملیونه
کې لږ شان کموالی راوستو خو په عملي توګه دا زمکه د
هکتاره چې  ۲.۹سره سمې وګڼل شوې) .برکینا فاسو د خپل د بي ټي کربوسکي د کرنې هکتاره له
 ۳۱۳۷۸۱هکتاره  ۴۷۴۲۲۹هکتارو ته زیات کړل چې ۺ ۵۰لوړوالی دی .سوډان چې چېرې د

ژوندپوهنیز ټېکنالوجیک فصلونو د تجارتې کېدنې دا دویم کال دی خپل بي ټي کربوسکي فصل د
 ۲۰۱۲کال له  ۲۰۰۰۰هکتارو په  ۲۰۱۳کې  ۶۲۰۰۰هکتارو ته ورسولو .تشویقونکې خبره دا ده
چې په دې کال کې  ۷نورو افریقایي هېوادونو (د هغوي نومونه دا دی؛ کامرون ،مصر ،کېنیا،
مالوي ،نایجېریا او یوګانډا) په پراخه کچه په پټو کې (د کربوسکو ،جوارو نه راواخلی تر کیلو او
لوبیا پورې) د ژوندپوهنیز ټېکنالوجیک فصلونو تجرباتي کرنې کړي دي ،په ګډون د هغه فصلونو
لکه خواږه الوګان چې زیات نه کرل کیږي او د یتیمو فصلونو په توګه یادیږي .هیله کیږي چې د
ډبلیو اي اېم اې (وېما) پروژې لومړنی فصل به د  ۲۰۱۷کال پورې ورېبل شي چې د وچکالۍ خالف
مزاحمت لرونکو جوارو ژوندپوهنیز ټېکنالوجیک تخم دی.

د اروپایي ټولنې  ۵هېوادونو تر اوس وخت تر ټولو زیات  ۱۴۸۰۱۳هکتاره بي ټي جوار وکرل،
چې د  ۲۰۱۲نه ۺ ۱۲زیات مقدار و .په دې کې اسپانیه په ټولو کې په لوړه کچه د ژوندپوهنیزې
ټېکنالوجۍ تخمونه وکرل چې په ټولې اروپا کې د بي ټي جوارو هکتارونو ۺ ۹۴برخه جوړوي
پنځه اروپایي هېوادونو ،هغومره چې څومره تېر کال وو ،د بي ټي جوارو تر اوس وخت پورې تر
ټولو زیات فصل په  ۱۴۸۰۱۳هکتارو وکرلو ،چې د  ۲۰۱۲کال  ۱۸۹۴۲هکتارو نه ۺ ۱۲زیات
دی .اسپانیه په اروپا کې تر ټولو وړاندې وه چې د بي ټي جوارو  ۱۳۶۹۶۲هکتاره یې ورکرل ،د
تېر کال نه ۺ ۱۸زیات .پرتګال د تېر کال په مقابله سږ کال تقریبا  ۱۰۰۰۰هکتاره کمې کرنې وکړې
 ۲۰۱۲هومره کرنې وکړې .نورو
ځکه هغه د تخمونو د کمښت سره مخ شوی و ،او رومانیه د
هېوادونو ،د چېک جمهوریه او سلواکیا ،د تېر کال په مقابله کمې کرنې وکړې او المل یې د اروپایي
ټولنې لخوا ټاکل شوې د زمیندارانو له پاره زیاتې ستونزمنې او درنې چلندالرې ګڼل کیږي.
د خوړو ضمانت ،پایداري او موسمي بدلون
 ۱۹۹۶نه تر  ۲۰۱۲پورې ،ژوندپوهنیز ټېکنالوجیک فصلونو د خوړو ضمانت ،پایدارۍ او موسمي
بدلون په لړ کې خپل کردار داسې ولوبولو :د فصلونو په تولید کې یې د  ۱۱۶.۹بلیونو ډالرو قیمت
سره سمو د فصلونو زیاتوالی راوستو؛ د ښه چاپېلایر جوړونې په عمل کې یې  ۴۹۷کلو اې آی (فعاله
حشرې وژونکي مواد لرونکې) دوایانې له استعماله وساتلې؛ یواځې په  ۲۰۱۲کې دې فصلونو د
کاربن ډاي اکسایډ (سي او  )۲د ګېس په اخراج کې  ۲۷.۶ګلوګرامه کموالی راوستو ،دا مقدار د یو
کال له پاره د  ۱۱.۸ملیونو موټر ګاډو د نه چلولو سره سم راځي؛ د  ۱۹۹۶نه تر  ۲۰۱۲په دورانیه
کې یې د ژوند تنوع ساتنې په توګه یې  ۱۲۶ملیونه هکتاره زمکه بچ کړه؛ او د <  ۱۶.۵ملیونه وړو
زمیندارانو او د هغوي د کورنیو ،چې <  ۶۵ملیونه خلک دي او په نړۍ کې تر ټولو زیاتو غریبانو
کې شمېرل کیږي ،سره د مرستې له الرې یې د بې وزلۍ په کمولو کې مرسته وکړه .ژوندپوهنیز
ټېکنالوجیک فصلونه " کرنیزې زمکې نه د پایدارې ګټې د اخېستو" په یوې ستراتیجۍ کې مرسته
کولی شي چې په ټوله نړۍ کې ډېر ساینس پوهان د داسې یوې ستراتیجۍ مالتړ کوي ،چې د نړۍ
اوسنۍ  ۱.۵بلیونه هکتاره کرنیزه زمکې باندې په کار کې د زیاتو نتایجو السته راوړلو /او هغې نه د
زیاتو تولیداتو حاصلولو ته زمینه برابروي ،او داسې د ځنګلونو ساتنه او د ژوند د تنوع ساتنه کوي .د
ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونه اړین دي خو دا د ستونزو اکسیروي حل نه دی او په زمیندارۍ کې
ښې تګالرې ،لکه په یوې زمکې وار په وار د عامو تخمونو او بیا د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ

فصلونو کرنه او زمکې کې د فصل پېدا کونې وړتیا په نظر د زمکې د مزاحمت تنظیمونه ،د
ژوندپوهنیز ټېکنالوجیک فصلونو له پاره هغومره ضروري دي لکه څومره چې عامو فصلونو له پاره
دي.

پایدارۍ په لړ کې د ژوندپوهنیز ټېکنالوجیکو فصلونه ونډه
ژوندپوهنیز ټېکنالوجیک فصلونه په الندینیو پنځو بڼو پایدارۍ ته وده ورکوي:
 د انساني خوراک ،د ځناورو د خواړو او فایبر لرونکي خوراک ترالسه کېدو ضمانت او د
خوراک په لړ کې ځانبسیاینه رامېنځته کولو کې دا فصلونه خپله ونډه لري ،په ګډون د دې
چې دا فصلونه خوراک زیات ارزانوي ځکه چې دغو سره د کار ګټورتیا او معاشي ګټې په
داسې بڼه زیاتیږي چې د کرنې د زمکې په کچه دوامدارې ساتل کېدې شي.
د زمیندارۍ په سطحه د معاشي ګټو په توګه  ۱۱۶.۹ملیونه امریکایي ډالره د  ۱۹۹۶نه تر
 ۲۰۱۲په  ۱۷کلنه دورانیه کې په ټوله نړۍ کې پېدا کړل شوي  ،چې په هغو پېسو کې ۺ۵۸
ګټې تر شا د تولید په حصول کې د کمرخرڅي دی (لکه د د پټیو کې یوې کولو ضرورت کم
وي ،د حشرو د مړونکو درملو استعمال کم کیږي او لږو کارکوونکو ته اړتیا وي) او ۺ۴۲
ګټې د زیات فصل کېدو د وجې شوي چې  ۳۷۷ملیونه ټنه و .یواځې  ۲۰۱۲له پاره ورته
شمېره د  ۱۸.۷بلیونه ډالره د ګټې ۺ ۸۳برخه وه ځکه چې د فصل تولید زیات شوی و (چې
 ۴۷ملیونه ټن سره سمون کې و) ،او ۺ ۱۷ځکه چې د تولید خرڅ کم و( .بروکس او بارفټ،
 ،۲۰۱۴راتلونکی راپور).
 د ژوند تنوع خوندي ساتلو په لړ کې ،د ژوند پوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونه زمکه بچ
ساتونکی ټېکنالوجي ده.
د ژوند پوهنیز ې ټېکنالوجۍ فصلونه زمکه بچ ساتونکي فصلونه دي ،او دا فصلونه کولی شي
د نړۍ په اوسنۍ کرنیزې زمکې  ۱.۵بلیونه هکتارو باندې مونږ ته زیات حاصالت راکړي،
او دغه شان مرسته کولی شي د زیاتې کرنیزې زمکې جوړولو له پاره د ځنګلونو وهلو مخه
ونیسي او په ځنګلونو کې د هر قسم ژوند ساتنه کولو کې مرسته وکړي او د ساتلو شویو
ځایونو کې د ژوند تنوع ساتلی شي ـــ په پایداره توګه د هم هغه زمکې ،په هغومره وسیایلو
سره د زیاتې ګټې اخستنې سټراټیجي چې د چاپېلایر ساتنه هم په پام کې نیسي .د ژوند د تنوع
تقریبا  ۱۳ملیونه ټریلیونه ــــ د سوېل باراني ځنګلونه  ،هر کال په پرمختیایي هېوادونو کې
له مېنځه ځي .که د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونو د  ۱۹۹۶نه تر  ۲۰۱۲دورانیې کې دغه
 ۳۷۷ملیونه ټنه خوراک ،د ځناورو خوراک او فایبر نه وې پېدا کړې ،نو د عامو فصلونو نه
دغومره ټنه خوراک تر السه کولو له پاره به نور  ۱۲۳ملیونه هکتاره کرل ضروري ول .
(بروکس او بارفټ ،۲۰۱۴ ،راتلونکی راپور) .په دغه  ۱۲۳ملیونه نویو هکتارو کې ممکنه
وه چې څنګ ته پرته کمزورې او نازکه زمکه  ،د کرنې له پاره نامناسبه ،کرل شوې وه او
کېدې شي د زیاتې زمکې کرنې له پاره د سوېل باراني ځنګلونه ،چې د ژوند ډېره تنوع لري،

هم وهل شوي وه او هم دغه شان به یې په پرمختیایي هېوادنو کې د ځنګلونو وهنې او
سوځونې کلتور نور هم پر مخ بوتلی و ،او د ژوند تنوع به یې تباه کړې وه.
 د غربت او د لوږې په کمولو کې مرسته کوي.
په  ۲۰۱۳کې تر اوسه ،د ژوند پوهنیزۍ ټېکنالوجۍ په مرسته تیار شوې بي ټي کربوسکي په
چین ،پاکستان ،ماینمار (برما) ،بولېویا ،برکینا فاسو او سوېلي افریقه کې <  ۱۶.۵ملیونه د
وړو زمیندارانو د پیسو ګټه ډېره کړې ده .د تجارتي کېدو د دوېمې لسیزې په ورستیو دوو
کلونو کې ۲۰۱۴ ،او  ، ۲۰۱۵دا شان ګټور نتایج د ژوند پوهنیزې ټېکنالوجۍ کربوسکو او
جوارو سره زیاتېدې شي.
 په چاپېلایر د کرنې د پاتې کېدونکي اثر کمول
عام زراعت په ماحول باندې ډېر اثر پرېښی دی ،د کرنې د عمل لخوا په چاپېلایر باندې اثر د
ټېکنالوجۍ له الرې کمېدی شي .په دې لړ کې تر اوسه شویو پرمختګونو کې راځي :د حشرو
مړولو دوایانو په استعمال کې د پام وړ کمي راوستل؛ د زمکې له الندې راوتونکو مصنوعاتو
(تېل ،ګېس ،وغېره) په استعمال کې کمی راوستل؛ د کاربن ډای اکسایډ (سي او  )۲په کچه
کې کمی راوستل  ،پټي نه اړولو/یا کم اړولو له الرې؛ او د زمکې خټه او په هغې د لوندوالي
ساتنه کول ځکه چې دا ټېکنالوجي په فصلونو کې د ناخوښو بوټو مړوونکو د دوایانو زیان
زغملی شي او په نتیجه کې یې د زمکه نه اړولو زیات امکانات برابریږي .د حشرو
مړوونکو دوایانو په استعمال کې د کمی راوستلو ټوله شمېره  ۴۹۷ملیونه کلوګرامه ،هغه
دوایانې چې فعال کیمیاوي اجزاء (اې آی) یې هم لرل ،او د حشرې مړوونکو دوایانو په
استعمال کې ۺ ۸.۷کمی دی ،او لکه څنګه چې په چاپېلایر د اثر د وېش کچلو په طریقې(اي
ای کیو) کچل شوي ،دا کمي په دې فصولو د ټولو استعمال شوېو حشره مړوونکو دوایانو د
وجې په چاپېلایر د غورځېدلي اثر ۺ ۱۸برخه جوړوي .اي ای کیو یو مرکب کچون دی چې
حشرو مړوونکو دوایانو کې د ټولو فعاله کیمیاوي اجزاتو له وجې په چاپېلایر غورځېدونکو
اثراتو ټوله ټاله مجموعه ورکوي  .یواځې  ۲۰۱۲کال له پاره په هم دې لړ کې ډېټا (معلوماتي
شمېرې) ښیي چې  ۳۶ملیونو فعاله اجزا لرونکو دوایانو د استعمال نه چاپېلایر وساتل شو
(چې د حشرو مړوونکو د دوایانو ۺ ۸برخه جوړوي) او دا په ماحول د دغه دوایانو د ټول
ټال اثر (اي آی کیو) کې ۺ ۲۳.۶کمی دی (بروکر ز او بارفټ ،۲۰۱۴ ،راتلونکی راپور).
د اوبو د زیات محتاط او پرځای استعمال به په نړېواله کچه د اوبو په شتون او ساتنې لوی
اغېز ولري .د تازه اوبو ۺ ۷۰برخه په کروندې کې استعمالیږي ،او ښکاره خبره ده چې
داسې استعمال ډېر وخت له پاره جاري نه شي ساتل کېدی ځکه چې ابادي به  ۲۰۵۰کال
پورې ۺ ۳۰زیاتوالي سره  ۹بلیونو ته ورسي .دژوندپوهنیزټېکنالوجیک جوارو لومړنی
امتزاجي تخم چې تر یو برید د وچکالۍ زغم لري په  ۲۰۱۳کې په متحده امریکایي ایاالتو
کې بازار ته راغی ،او سویلي باراني سیمو له پاره د ژوندپوهنیزه ټېکنالوجۍ د جوارو
لومړی تخم چې د وچکالۍ زغم لري به په  ۲۰۱۷کې ذیلي صحارایي افریقه کې بازار ته
وړاندې شي .د وچکالۍ زغم لرونکي تخمونو نه په ټوله نړۍ کې د زیاتو پایدارو فصلي

نظامونو باندې د ستر اغېز لرلو هیله کیږي ،په خصوصي توګه په پرمختیایي هېوادونو کې،
چې چېرې د وچکالۍ شتون د صنعتي هېوادونو په پرتله زیات پراخ او سخت وي.
 موسمي بدلون کې او هوا ککړونکو ګېسونو په اخراج کې کمي
د چاپېلایر په اړه مهم او بېړه ناک تشویشونه د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ په فصلونو هم اغېز
اچولی شي ،او دا فصلونه د هوا د ککړتیا په ګېسونو کې کمی راولي او هم د موسم په بدلون
کې .دا فصلونه دا کار په دوو طریقو کوي :لومړی ،په فصل کې د ناخوښو نورو بوټو لرې
کولو او د حشرو د مړولو له پاره استعمالېدونکو دوایانو لګولو سره تړلی د تېلو او انرژۍ
خرڅ کموی چې له وجې یې د کارین ډای اکسایډ (سي او  )۲په اخراج کې مستقل کموالی
راځي .په  ۲۰۱۲کې ،هم دا وجه وه چې  ۲.۱بلیونه کلوګرامه سي او  ۲د اخراج نه نړۍ بچ
وساتل شوه ،دا داسې ده لکه د نړۍ سړکونو نه  ۰.۹۴ملیونه ګاډي لرې کړل شي .دوېمه،
( د ناخوښو بوټو د ختمولو له پاره استعمال کېدونکو د اغېز خالف زغم لرونکو جوارو د
وجې د زمکې د اړولو) په اړتیا کې د کموالی هوا کې ال نور زیات کاربن کمولو ذریعه جوړه
شوه چې په  ۲۰۱۲د  ۲۴.۶۱بلیونه ګلوګرامه سي او  ۲سره سم راځي ،یا لکه څوک چې د
 ۲۰۱۲کې ،نو د
سړکونو نه  ۱۰.۹ملیونه ګاډي د یو کال له پاره اوچت کړي .نو په
ژوندپوهنیز ټېکنالوجیک فصلونو له الرې  ،د  ۲۶.۷بلیونه کلوګرامه کاربن ډای اکسایډ نه په
بېلو بېلو طریقو ،بشمول کاربن هوا نه جذب کول ،هوا خوندي وساتل شوه ،یا داسې لکه چې
څوک سړکونو نه  ۱۱.۸ملیونه ګاډي اوچت کړي (بروکس او بارفوټ ،۲۰۱۴ ،راتلونکی
راپور).
وچکالیو ،سېالبونو ،او په تودوخی کې بدلونونو په اړه وړاندوېینه کیږي چې دا به وخت
تېرېدو سره سره په اینده کې زیات شتون ولري او زیات سخت به هم وي ،او مونږ به په
دوامداره توګه دغه ستونزو سره مخ ووسو ،او نو ځکه به د فصلونو د اصالح له پاره د زیاتو
چټکو پروګرامونو اړتیا وي چې د داسې تخمونه او امتزاجي تخمونه جوړ کړل شي چې په
موسم کې د زیات تېز بدلون سره مقابله کولې شي .د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ د فصلونو
بېلې بېلې طریقې او تکنیکونه ،په ګډون د د ټشو کلچر (نسنج لویونه) ،رنځ نومېرنه
(ډایګناسټکس)  ،جینوم پوهنه ،د نښې د مالیکیول په مرسته انتخاب شوې د زنک ګوتې
(مالیکیولر مارکر اسسټډ زنک فنګرز)  ،او د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونه په مجموعي
توګه د فصل "د چټک لویولو" له پاره کارېدی شي او د موسم د بدلون اغېزونه کمولو کې
مرسته کولی شي .د ژوندهنېزې ټېکنالوجۍ فصلونه له وړاندې د سي او  ۲اخراج کمولو کې
مرسته کوي ځکه چې د دې فصلونو د وجې د کرنیزې زمکې یوې زیاتې برخې له پاره د
اړولو اړتیا نه وي ،د زمکې د خټې ساتنه کیږي ،په خاصه د نمجنوالي ،او دې سره سره دا
فصلونه د حشرې مړوونکو دوایانو استعمال کموي او هم سي او  ۲د هوا نه کاربن جذب
کولو کې مرسته کوي.
د لنډیز په توګه ،پاس پنځو زورورو خصوصیاتو د ژوند پوهنیز ټېکنالوجیک فصلونو د
اغېزمنتیا ثبوت له وړاندې ورکړی دی ،چې دا فصلونه پایداري ترالسه کولو کې او د
موسمي بدلون او نړېوال زیاتېدونکي تودوالي سره تړلو سختو ننګونو سره د مقابلې په لړ کې

ډېر د پام وړ رول لوبوي ،او په اینده کې به دا فصلونه ډېر ې لوی السته راوړنې لرلې شي.
د بایو ټېک فصلونو ګټورتیا او امدن ډېر زیاتولې شي ،او دغه شان د کلیو د معیشتونو له پاره
داسې کار کولی شي لکه د موټر له پاره چې انجڼ کوم کار کوي او فصلونه د نړۍ په وړو
او لږ ې سرچېنې لرونکو زمیندارنو کې غریبي هم کمولی شي.
د ټایټروجن ښه او پرځای استعمال
په پوره لنډیز کې یو څپرکی په تړېواله کچه د سرې په توګه د نایټروجن ( )Nد استعمال او د
هغې د اغېزمنتیا لومړنی جاج اخېستلو ته ورکړل شوی دی .هر کال د نایټروجن د سرې
 ۱۰۰ملیونه ټنه استعمالیږي چې په  ۵۰بلیونه امریکایي ډالره پرېوځي .خو په فصلونو
استعمال شوې د نایټروجن سره نیم په نیمه بوټو ته نه ننوځي او زمکه ،په خاصه ویالې،
ککړوي .د نایټروجن د سرې پرځای استعمال له پاره عامې او بایوټېک طریقې لټول کیږي.
ځینې داسې نښې شته چې (په راتلونکو  ۵یا  ۱۰کالونو) کې به د نایټروجن د سرې استعمال
نیم په نیمه کم شي خو د فصل کمېدو سبب به و نه ګرځي.
په دولتي سطحه د بایوټېک د فصلونو له پاره قانون جوړونه او په حاصالتو لېبل یا ټاپه
لګونه
د مناسبو ،ساینسي او خرڅ/وخت -بچ کوونکو چلندالرو نظام اوس هم د بایوټېک د فصلونو د
اختیارولو په الر کې خنډ دی .ذمه واره او کلک خو پرځای قوانینو ضرورت دی ،په خاصه
د پرمختیایي هېوادنو وړو او غریبانو زمیندارانو سره د مرستې له پاره ،او په اوس وخت کې
دا زمینداران د بایوټېک د فصلونو د ګټو نه بې برخې دي ځکه چې داسې یو تخم جوړولو او
د هغې د استعمال منظوري اخېستلو باندې زیاتې پېسې لګي .دلته د ذکر وړ خبره ده چې په ۶
نومبر  ۲۰۱۲د امریکه متحده ایاالتو په ریاست کیلي فورنیا کې رای ورکوونکو (ووټرانو) د
قانوني قرارداد پراپزېشن  ۳۹ته ماتې ورکړه ،دا قراردا د ریاست لخوا "په جینیاتي توګه تیار
کړل شوي خوراک باندې د لېبل (ټاپه) لګولو ګام" په نوم خلکو ته وړاندې شوی و چې
ۺ ۳۵.۷خلکو د ووټ په ورکولو سره رد کړو او ۺ ۴۶.۳یې مالتړ وکړو .د  ۲۰۱۳په نومبر
کې د واشنګټن په ریاست په بلې ورته اولسپوښتنې کې هم دغه شان نتایج مخې ته راغلل خو
ۺ ۵۵د ټاپه نه
دا ځل ورکې نورو زیاتو خلکو د ټاپه نه لګولو په حق کې رای ورکړه ـــ
لګولو مالتړ وکړو او ۺ ۴۵یې مالتړ وکړو.
د بایوټېک فصلونو د پېښو (پېښه په یوه خاص تخم کې یوه خاص جینیاتي بدلون ته وېل
کیږي) د منظورۍ حالت
د  ۱۹۹۴نه تر  ۲۰۱۳کال د نومبر د میاشتې پورې ،ټول ټال  ۳۶هېوادونو ( + ۳۵اروپایي
ټولنه )-۲۷د خوراک او /یا د ځناورو د ګیې او په چاپېلایر کې د استعمال یا کرلو په مقصد
 ۳۶هېوادونو کې مجازو
بایوټېک فصلونو له پاره چلندالرې منظورې کړې دي .په دغه
مامورانو لخوا ،ټول ټال  ۲۸۳۳چلندالریزې منظورۍ ورکړل شوې دي چې ورکې  ۲۷په
جینیاتي توګه بدل شویو تخمونو له پاره دي او  ۳۳۶ورکې د پېښو (یوه خاص جینیاتي بدلون)
له پاره دي ،په دې کې  ۱۳۲۱د خوراک استعمال (مستقیم استعمال یا په ماشیني پروسو

تېرولو پس د استعمال) له پاره دي  ۹۱۸ ،د ځناورو د خوراک د استعمال (مستقیم استعمال یا
په ماشیني پروسو تېرولو پس د استعمال) له پاره دي ،او  ۵۵۹په چاپېلایر کې د استعمال یا
کرلو له پاره دي .جاپان د تر ټولو زیاتو پېښو (  )۱۹۸منظورۍ ورکړې دي ،ورپسې د
امریکه متحده ایاالتو ( ، ۱۶۵چې ورکې ګڼ جینیاتي بدلونونه لرونکي تخمونه شامل نه دي)،
کاناډا (  ،)۱۴۶مېکسیکو (  ،)۱۳۱سوېلي کوریا (  ،)۱۰۳اسټرالیا (  ،)۹۳نوی زیالنډ ( ،)۸۳
اروپایي ټولنه ( ۷۱چې ورکې داسې منظورۍ هم شاملې دي چې وخت یې تېر شوی دی یا د
بیا نوي کېدو په پروسه کې دي) ،فلپین (  ،)۶۸تایوان (  ،)۶۵کولمبیا (  ،)۵۹چین (  ،)۵۵او
سوېلي افریقه (  .)۵۲جوار تر ټولو زیات د منظورو شویو پېښو شمېره لري (  ۱۳۰پېښې په
 ۲۷هېوادونو کې) ،ورپسې کربوسکی دی (  ۴۹پېښې په  ۲۲هېوادونو کې) ،الو (  ۳۱پېښې
په  ۱۰هېوادنو کې) ،کېنوله (  ۳۰پېښې په  ۱۲هېوادنو کې) او سویابین (  ۲۷پېښې په ۲۶
هېوادونو کې) .کومې پېښې چې تر ټولو زیاتې منظورۍ ترالسه کړي هغه د ناخوښو بوټو د
ختمولو دوایانو د اغېز زغم لرونکې سویابین پېښه جي اېس  -۲-۳-۴۰ده (  ۵۱منظورۍ په
 ۲۴هېوادونو  +اروپایي ټولنه –  ۲۷کې) ،ورپسې حشرو خالف مزاحمت لرونکې د جوارو
پېښه اېم او ان  ۸۱۰ده (  ۴۹منظورۍ په  ۲۳هېوادونو کې  +اروپایي ټولنه –  ،)۲۷او د
۴۹ ( ۶۰۳
ناخوښو بوټو د ختمولو دوایانو د اغېز زغم لرونکې د جوارو پېښه اېن کې
منظورۍ په  ۲۲هېوادونو کې  +اروپایي ټولنه –  ۲۷کې) د حشرو خالف مزاحمت لرونکې
د جوارو پېښه بي ټي  ۴۵( ۱۱منظورۍ په  ۲۱هېوادنو کې  +اروپایي ټولنه –  ۲۷کې) ،د
حشرو خالف مزاحمت لرونکی د جوارو پېښه ټي سي  ۴۵( ۱۵۰۷منظورۍ په  ۲۰هېوادونو
کې  +اورپایي ټولنه –  ۲۷کې) ،د ناخوښو بوټو د ختمولو دوایانو د اغېز زغم لرونکې د
جوارو پېښه جي اې  ۴۱( ۲۱منظورۍ په  ۱۹هېوادونو کې  +اروپایي ټولنه –  ۲۷کې) ،د
ناخوښو بوټو د ختمولو له پاره د دوایانو د اغېز زغم لرونکې د سویابین پېښه اې – – ۲۷۰۴
 ۳۷ ( ۱۲منظورۍ په  ۱۹هېوادونو کې  +اروپایي ټولنه –  ۲۷کې) ،د حشرو خالف
مزاحمت لرونکې د جوارو پېښه اېم او اېن  ۳۶ ( ۸۹۰۳۴منظورۍ په  ۱۹هېوادونو کې +
اروپایي ټولنه –  ۲۷کې) ،د حشرو خالف مزاحمت لرونکې د کربوسکو پېښه اېم او اېن
 ۳۶ ( ۵۳۱منظورۍ په  ۱۷هېوادونو کې  +اروپایي ټولنه –  ۲۷کې) ،د ناخوښو بوټو د
ختمولو دوایانو د استعمال په نتیجه د هغوي د بد اغېز زغم لرونکې او د حشرو خالف
مزاحمت لرونکې د جوارو پېښه اېم او اېن  ۳۵ ( ۸۸۰۱۷منظورۍ په  ۱۹هېوادونو کې +
اروپایي ټولنه –  ۲۷کې) ،او د حشرو خالف مزاحمت لرونکې د خربوسکو پېښه اېم او اېن
 ۳۴( ۱۴۴۵منظورۍ په  ۱۵هېوادونو کې  +اروپایي ټولنه –  ۲۷کې).

په  ۲۱۰۳کې په نړېواله کچه یواځې د بایوټېک د تخمونو قدر  ۱۵.۶بلیونه امریکایي ډالره
و
په  ۲۱۰۳کې په نړېواله کچه یواځې د بایوټېک د تخمونو قدر  ۱۵.۶بلیونه امریکایي ډالره و.
په  ۲۰۱۱کې کړل شوې یوې څېړنې اندازه ورکړې وه چې د یوه نوي بایو ټېک
فصل/خاصیت د برسېرنې ،جوړونې او د هغې د استعمال اجازت اخېستې بیه  ۱۳۵ملیونه
امریکایي ډالره ده .په  ۲۰۱۳کې ،د کراپنوسس تنظیم د تخمینې له مخې د بایو ټېک د
فصلونو قدر په نړېوال بازار کې  ۱۵.۶بلیونه امریکایي ډالره و( ،چې په  ۲۰۱۲کې ۶.۱۴
بلیونه امریکایي ډالره نه زیات شوی دی)؛ دا په  ۲۰۱۲کې د فصلونو د خوندي ساتنې د
نړېوال بازار  ۷۱.۵بلیونو امریکایي ډالرو ۺ ۲۲برخه جوړوي ،او د تجارتي تخمونو د بازار
 ۴۵بلیونه امریکایي ډالرو ۺ ۳۵برخه جوړوي .بازار ته وړاندې کېدونکي د "پای تولید" (
بایوټېک اناج او نور د پای تولیدات) په لومړی مرحله خرڅون کې په نړېواله کچه ترالسه
شوی امدن یواځې د بایوټېک د تخم نه د قدر نه لس چنده زیات دی.

د  ۲۰۱۳د خوړو د نړېوالې جایزې اغېز چې د خوړو ،د ځناورو د خوراک او د خوراکي فایبر د
ضمانت له پاره د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ کار پېژندنه وه
خواړو له پاره نړېواله جایزه (ورلډ فوډ پرایز (ډبلیو اېف پي)) تر ټولو کې مخکې هغه تنظیم دی چې
په نړۍ کې د خوراک د کیفیت ،مقدار او شتون کې د ښه والي راوستلو په ذریعه د انسان پرمختګ
وړاندې وړلو په بدل کې د افرادو د هڅو او السته راوړنو پېژندنه کوي .د  ۲۰۱۳جایزه اخېستونکي
د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ پوهاندان دي چې په جینیاتي توګه یې زیات ښه فصلونه جوړولو له پاره
مالیکیوالیي تکنیکونه برسېره کړي دي.
د خواړو د نړېوالې جایزې (ډبلیو اېف پي) بنسټ اېښودونکي او د په جینیاتي لحاظ تغیر کړل شویو
فصلونو  /د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ د لوی مالتړ کونکي په توګه ،نورمن بورالو ،په  ۱۹۷۰کې د
نوبل جایزه ګټونکی ،د ډبلیو اېف پي سازمان ته خپل نظر وړاندې کړی و ،هغه دا چې د خواړو د
نړېوالې جایزې په ورکولو کې دې د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ پوهاندان له پامه و نه غورځول شي،
یواځې د دې المله چې په جینیاتي توګه بدل کړل شویو فصلونو په سر د خلکو په مېنځ کې ناموافقت
شتون لري .هغه دلیل ورکړې و چې دا ساینس پوهان د هغوي د کار ښه والي په بنیاد په پام کې
وساتل شي او د هغوي د کار په اړه دې فېصله په نړېواله کچه د خواړو د ضمانت او د بې وزلۍ د
کمولو په لړ کې د مرستې په بنیاد وکړلې شي.
د  ۲۰۱۳کال د خواړو نړېواله جایزه (ډبلیو اېف پي) د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ درې پوهاندانو ته
ورکړل کېدو باندې به بورالو ،چې دا درې واړه په ذاتي توګه پېژندل ،ډېر خوشال شوی وای ،دا دې
کسان دا دي :مارک وېن مانټېګیو ،مېري ډل چلټن او رابرټ فرېلي ،چې د فصلونو د ټېکنالوجۍ په
خپلو خپلو ډګرونو کې مهمې مرستې کړي دي " .دغه درې جایزه ګټونکو په ځانګړو بڼو ،په ۱۹۷۰
په لسیزه کې ،د اېګروبېکټېریم ټومفېسینز له الرې د نورو انواعو نه په پام کې نیول شویو فصلونو ته
د جینونو انتقال تر شا د ساینس بنسټ اېښودلی دی ،مارک وېن مانټېګیو او د هغه همکار جېف شِ ل په

 ۱۹۷۴کې تر ټولو لومړی وموندل چې په بېکټېریا کې دننه د ټي پالزمډ (د ډي اېن اې مالیکیول خو
د کروموسوم ډي اېن اې نه بېل ګول مالیکیول دی) لري .هغوي د دې پالزمډ د ساخت او د کار
بشپړه مطالعه وکړه چې په بنسټ یې بوټو ته د خارجي جین انتقال ترسره شو .مېري ډل چلټن او د
هغې د څېړنکارانو ډلې برسېره کړه چې په دې پالزمډ کې د انتقال ډي اېن اې (ټرانسفر ډي اېن اې
یا ټي ډي اېن اې) ده چې په پروسو تېرول کېدو سره چمتو کېدو نه پس د اغېزمن شوي بوټي د خلیې
دننه جینوم ته انتقال کېدې شي .د هغې کار دا ثبوت ورکړو چې د بوټو د سترولو عامو طریقو نه په
زیات دقیق ډول د بوټو په جینوم سسټم کې بدلونونه راوستل کېدې شي .د رابرټ فرېلي او د هغه د
همکارو د ډلې څېړنیز کار د وېن مانټېګیو او د چلټن لخوا ترسره شویو پرمختیاوو په بنیاد مخ په
وړاندې بوتلل شوی و .دا ډله په دې کار کې بریالی شوه چې د نښانی جین (دا جین دې تصدیق کولو
له پاره کتل چې ایا د ژوند سوري په ډي اېن اې کې د نیوکلیایي اېسډ لړۍ ورداخلېدو کې بریا ترالسه
شوه که نه) چې بوټو ته وردننه کړل شوي نورو جینونو نه بېل وپېژني .دا څېړنه د راونډ اپ رېډي
سویابین د جوړولو له پاره ساینسي بنسټ وګرځېدو".
" د دغه درې جایزه ګټونکو کار د بوټو په خلیو کې د تغیر راوستلو له پاره استعمالېدونکې ټېکنالوجۍ
بنسټ وګرځېدو چې په نتیجه کې یو شمېر په جنیایي توګه ښه کړل شوي ښه تولیدات ورکونکي
فصلونه جوړولو ته زمینه برابره شوه چې دا ډول خصوصیات یې لرل؛ د حشرو او ناروغیو خالف
مزاحمت؛ او په موسم کې د سختو تغیرونو د زغملو وړتیا .د دوي ګډو السته راوړنو د خواړو په
کیفیت او مقدار کې ډېره مرسته کړې ده ،او په  ۲۱مه پېړۍ کې مونږ ته مخامخ ننګونو سره په
مقابله کې هم مرسته کولې شي چې مونږ نه د زیاتو خواړو د تولید پایداره پېدا کونې تقاضه کوي ،او
په داسې حاالتو کې چې موسم ناڅاپه تغیرونه خوري".
د یادولو وړ ده چې  ۲۰۱۳له پاره د خواړو نړېوالې جایزې د بحث و مباحثې پېدا کولو او وړاندې
بوتللو له پاره د یو بې ساری فورم په توګه رول ولرلو ،او په ساینسي ټولنې او ولسي ټولنه کې یې د
خواړو د ضمانت په اړه زیاته خبرتیا پېدا کولو کې مرسته وکړه او د ژوندپوهنیزۍ ټېکنالوجۍ د
اوسنۍ وضعې او راتلونکي په اړه هم او د دې به اړه چې څنګه به دا ټېکنالوجي  ۲۰۵۰پورې د
نړۍ متوقع  ۹بلیونه نفوستو ته د خواړو نظام برابروي.
د  ۲۰۱۳درې واړه جایزه ګټونکي په دې خبره یوه خله وو چې د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونو
په اړه د زدکړې راکړه ورکړه او خلکو سره د اړیکو جوړول یو مهم لومړیتوب دی .د آی اېس اې
 ۲۰۰۱کې د عامو خلکو سره د
اې اې هم دغه نظر لري او لس کاله نه زیات وخت مخکې په
ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ په اړه د زدکړې پراخ نړېوال فعالیتونه کړي .د آی اېس اې اې اې تر ټولو
مهم اشاعتي راپور ،د تجارتي ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ نړېواله وضع /په جینیاتي توګه اصالح شوي
فصلونه  ،چې تېرو  ۱۷کالو راهیسې یې کالیو جمېز لیکي ،په ټوله نړۍ کې د بایوټېک فصلونو په
اړه تر ټولو زیات حوالو کې ذکر شوی اشاعت دی .په عمومي توګه د دې لنډیز پېغامونه په بې ساری
ډول  ۳بلیونه خلکو ته په  ۵۰هېوادونو او ژبو کې رسیږي .د علم د شریکونې کار د ګڼ مېډیا
چېنلونو له الرې ترسره کیږي ،او داسې ډېرو زیاتو خلکو ته رسي او په پراخه توګه د نړۍ د ټولنې
ګڼ شمېر برخه لرونکو سره شریکیږي .د علم نړېوال مرکز (ګلوبل نالج سنټر (کې سي)) لخوا
تنظیمېدونکو د آی اېس اې اې اې نورو فعالیتونو کې یو زړه پورې وېبپاڼه ده چې بېل بېل تعلیمي  /د
زدکړې مواد ،لکه وېډیوګانې ،او معلوماتي انځورپاڼې لرلو سره یو اوونیز خبرلیک کراپ بایوټېک

 ۱۴۰هېوادونو کې
اپډېټ (د ژوندپوهنیزۍ ټېکنالوجۍ د فصلونو تازه خبرونه) هم ده چې په
لوستونکو له خوا لیدل کیږي .دې سره سره ،آی اېس اې اې اې په پرمختیایي هېوادونو کې په
دوامداره توګه د ورکشاپونو لړۍ انتظام کوي چې په ژوندپوهنیزه ټېکنالوجۍ کې پرمخ راتلونکو د
ګڼو او تغیر خوړونکو اړتیاو په اړه د تګالرو جوړونکو ،د قوانینو او اصولو تصیبونکو او نورو
اړوندو برخه لرونکو الرښوونه وکړي .د هاغه درې جایزه ګټونکو په څېر آی اېس اې اې اې هم په
دې عقیده یقین ساتي چې د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ د فصلونو پېژندنې ،قبلېدنې او خپلول کېدنې له
پاره د معلوماتو او د زدکړې شریکونه د کیلۍ په څېره مهمه ده.
د  ۲۰۱۳کال د خواړو نړېوالې جایزې او د بورالو دالیلو د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ د فصلونو په
اړه د لسو کال نه زیات وخت راهیسې د روان بحث په لړ کې په ساینسي ټولنې کې دننه او په عامو
خلکو کې په زیاته لوړه پېمانه د ستونزه په اړه د همغږۍ پېدا کولو له پاره ځانګړې او مهمه ونډه
لري .د بېلګې په توګه ،د ژوند پوهنیزې ټېکنالوجۍ د فصلونو په اړه د خلکو په احساساتو کې ښکاره
تغیر راغلی او په ساینسي بنیادونو کړل شوېو داسې ارزونو په دې تصدیق د خلکو باور زیات شوی
چې د زوندپوهنیزۍ ټېکنالوجۍ فصلونه بې زیانه دي او دا چې دغه فصلونو د الرې پېدا کوونکو او
صارفینو دواړو ته مهمې بهره ورتیایي او چاپېرلي ګټې ترالسه شوې دي .په ورته ډول ،څنګه چې د
پېټرک مور نوی او بریالی اخالقي کمپاین " د ګولډن رایس د استعال اجازت ورکړئ" مخ پروړاندې
تلی دی ،هم هاغه دورانیه کې د نړۍ د خلکو په نقطه نظر کې راغلی تغیر ښکاره دی چې دوي نه
غواړي د خوراک کمښت سره مخامخ ملیونونه ماشون  ،د دې پرځای چې هم دغه شان کمزوري او
وږي په مستقله توګه ړندېدو او مړېدو ته پرېښول شي ،دې د ګولډن رایس (طالیي رنګه وریژې چې
د بایوټېک په طریقو جوړې شوي) نه محرومه و نه ساتل شي.

د اینده توقعات
په  ۲۰۱۳کې ،لکه څنګه چې توقع کېدله ،په صنعتي هېوادونو او په پرمختیایي نړۍ کې شته د ژوند
پوهنیزې ټېکنالوجۍ غټو فصلونو زړو بازارونو کې د دې فصلونو له پاره د ودې شرح په هواره
سطحه بدلېدله ،چې چېرې د دې فصلونو د خپلولو شرح په ښه رفتار ۺ ۹۰باندې دوامداره والړه وه
چې له سببه یې نورې غځېدنې ته هېڅ ځای نه یا لږ ځای پاتې و .په مسایقه ډول د پرمختایي نړۍ په
نویو بازارونو کې د ژوند پوهنیزې ټېکنالوجۍ د خپلونې شرح لوړه روانه وه ،لکه د افریقا په برکینا
فاسو کې (<  ۵۰ۺ وده د  ۲۰۱۳په کال کې) او په سوډان کې (<  ۳۰۰ۺ وده د  ۲۰۱۳په کال کې)،
او دا وده د پرله پسې پنځم کال پوری جاری پاتې شوې ده .برازیل د دې فصلونو الندې نیولې سیمه
کې ډېره هڅونکی د  ۳.۷ملیونو هکتارو غځونه وکړه ،چې د  ۲۰۱۲او  ۲۰۱۳په مېنځ کې د ۺ۱۰
غځونې سره سمون خوري.
د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ سره تړلې ساینسي ټولنې کې ،یو محتاط هیلمني ده چې بایوټېک فصلونه
به ،د هرې ورځ د استعمال او د کله کله د استعال فصلونو دواړو په ګډون ،د انساني ټولنې لخوا په
زیاتېدونکي ډول خپل کړل شي ،په خصوصي توګه په پرمختلونکو هېوادونو کې ،چې چېرې
هېوادونو له پاره خپلو خلکو ته د خواړو ورکونې ستونزه ډېره لویه ده ،دې ته په پام سره چې د نړۍ

ټوله ابادي ،چې ډېره به د نړۍ په سوېل کې وي ،به د پېړۍ  ۲۱۰۰کال پورې  ۱۰بلیونه نفوسو نه
واوړي .مونږ د سبا نړۍ د نن ټېکنالوجۍ سره په خواړو نه شو بسیا کولی.
که څه هم په چین کې تر ټولو مهم فصل د وریژو دی ،خو جوار د وریژو نه زیات مهم خواړه دي.
په چین کې د اندازې مطابق  ۱۰۰ملیونه جوار کرونکو کورنیو لخوا ( یوه کورنۍ د څلوره کسو ګڼل
شوې چې ګټو اخېستونکي  ۴۰۰ملیونو ته رسي) د  ۳۵ملیونه هکتارو نه زیات جوار کرل کیږي .د
فایټېز جوار ،چې ځناور یې وخوري نو په دې جوارو کې دننه موجود زیات فاسفېټ په اړه وېل
کیږي چې ځناورو کې زیاته غوښه جوړونې المله د غوښې په تولیداتو کې زیاتوالی راولي ـــ غوښه
چې چین د پاره زیات مهم او زیاتېدونکی ضرورت دی ځکه چې اوس چین په معاشي توګه زیات
خوشاله کیږي او خلک یې د زیاتو وسایلو لرلو د وجې زیاتې غوښې خوري او دې له کبله دا هېواد
نور زیات جوار واردولو ته اړتیا لري .چین  ۵۰۰ملیونه خوګان (خنزیران) لري (په نړۍ کې ټولو
خوګانو د رمې ۺ ۵۰برخه) او  ۱۳بلیونه چرګې ،بطخې او نور ې حاللې کورنۍ مرغۍ لري چې
ورله د دانو د خواړو اړتیا وي .د جوارو د مهمې زیاتې شوې اړتیا او د جوارو واردولو ته په کتو
سره ،د ژوند پوهنیزې ټېکنالوجۍ جوار ،د چرګو د خوراک په توګه ،کېدې شي لومړی چین لخوا
بازار ته وړاندې کړل شي او دا په تېر وخت کې د قایم ترتیب چې لومړی ورکې فایبر راځي ،بیا د
ځناورو له پاره ګیه او خواړه او بیا د انسانانو خوراک راځي ،سره سم حالت دی .لږ وخت وړاندې په
چین کې  ۶۰نه زیاتو مشرو ساینس پوهانو د ژوند پوهنیزې ټېکنالوجۍ د فصلونو بازار ته په پالن
شوي ډول د وړاندې کولو اړتیا سره سره خپله دا ژمنه هم تکرار کړه چې دوي به بازار ته د تخمونو
د وړاندې کېدو نه مخکې د هغه تخمونو د محفوظتیا په اړه ساینسي ارموینې کوي .د ژوندپوهنیزې
ټېکنالوجۍ په مرسته تیار کړل شوې د فایټېز جوار په  ۲۷نومبر  ۲۰۰۹کې په چین کې ژوندپوهنیزه
محفوظتیا لرلو په اعزاز د دې جوارو منظوري ورکړه .په اسیا کې نور جوار کرونکي هېوادونه ،لکه
انډونیشیا او وېتنام ،د اېچ ټي  /بي ټي جوارو ازموینه په پټو کې کړې او ممکنه ده چې دواړه به یې
په راتلونکې موده کې ۲۰۱۵ ،پورې ،بازار ته د وړاندې کېدو منظوري ورکړي.
د قوانینو او تجارتي چلندالرو د سوری الندې ،د اسیا له پاره دوېم ډېر مهم فصل ګولډن وریژې
(طالیي وریژې) دي چې  ۲۰۱۶پورې به په فلپین کې زمیندارانو لخوا اخېستل کېدو ته بازار کې
کېښول شي .بنګالدېش هم طالیي وریژو ته لوړ لومړیتوب وربخښلی دی .طالیي وریژې د وټامن اې
کمښت پوره کولو له پاره جوړول کیږي .د وټامن اې کمښت المله د نړۍ  ۲۰۵ملیونه ماشومان هر
کال مري او نور  ۵۰۰۰۰۰ماشومان ړندیږي .د پېټرک مور نظر دی چې د خواړو کمښت سره
مخامخ مرګ ته نږدې ماشومان د ګولډن وریژو نه لرې ساتل د "انسانیت خالف جنایت" دی – د
ګولډن ورېژو د اړین استعمال تر شا اخالقي دلیل د پوښتنې الندې نه شي راستل کېدې.
د دوو امریکو په لویو وچو کې د وچکالۍ خالف مزاحمت لرونکو جوارو خپلونه او په افریقه کې
مخصوصو هېوادونو ته د دې ټېکنالوجۍ انتقال به مهم وي ،او ورسره ورسره به په برازیل کې د اي
اېم بي آر اې پي آې لخوا جوړ کړل شوی د وایرس خالف مزاحمت لرونکی د جوارو د تخم خپلونه
به هم مهمه وي .ګڼ جینایي تغیرونه لرونکی سویابین چې په  ۲۰۱۳کې جاري کړل شو به هېلو سره
سم په برازیل او نږدې راتلونکي وخت کې په ګاونډیو هېوادونو کې د خپلونې لوړې شرحې ته
ورسي.

په افریقه کې درې هېوادونه دي ،سوېلي افریقه ،برکینا فاسو او سوډان چې له وړاندې یې په بریا د
ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونه بازار کې خرڅون له پاره ایښي او هیله کیږي چې په هغو اوو
نورو هېوادونو ،چې اوس په پټو کې د بایوټېک فصلونو ازموینه کوي ،کې به ډېر ازموینې نه
وړاندې د دې فصلونو تجارت ته ورتېر شي .لومړني تولیدات چې ښایي په مارکیټ به غالب ووسي
ښه زیات ازمویل شوي کربوسکي او جوار دي ،او که د قوانینو او تجارتي دولتي چلندالرو له مخې
منظوري ورکړل شي نو د ډبلیو اي اېم اې په نوم د جوارو هغه قسم چې د وچکالۍ خالف مزاحمت
لري ډېر مهم دی او ټاکل شوې ده چې په  ۲۰۱۷کې به راشي .هیله ده ،چې د کم استعالېدونکو ډېرو
فصلونو کې به یو لکه د حشرو خالف مزاحمت لرونکې لوبیه به په نږدې راتلونکي کې بازار ته د
زمیندارانو د استعمال او ګټې له پاره چې څومره ممکنه وي هغومر زر به راوړل شي.
که څه هم د فصلونو د ښه کولو په یوه پروګرام کې د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونه د یوه عنصر
په توګه اړین ګڼل کیږي ( بشمول په جینایي توګه نه بدل کړل شویو جینوم د تغیرولو له پاره
استعمالېدونکو طریقو لکه زېډ اېف اېن [زنګ فنګر نیوکلیېسس] او ټي اې اېل اي اېن اېس
[ټرانسکرپشن اېکټیوېټر الیک ایفېکټر نیوکلیېسس] چې د جینوم انتقال دقیق او چټک وشي) خو
بایوټېک فصلونه د هرې ستونزې حل نه دي .د زمیندارۍ غوره طریقو د استعمال کول لکه پټي ته د
یوه فصل نه دمه ورکول او د پټي کې د مزاحمت سم تنظیم کول د بایوټېک فصلونو له پاره هغومره
اړین دي لکه څومره چې د عامو فصلونو له پاره دي .په پای کې ،دا ذکر کول مهم دي چې راتلونکو
څو کالونو له پاره د لږو کمو ګتو او د ودې د شرحې کچې د دوامدارې هوارېدنې توقع کیږي .د دې
المل د لویو بایوټېک فصلونو له پاره د تر ټولو ښې خپلونې شرح (<  ۹۰ۺ) ده چې په دواړو صنعتي
او پرمختیایي هېوادونو له پاره یو دی ،چې ورکې د غځېدنې نور ځای نشته یا ډېر کم دی .څنګه چې
نور هېوادونه د ژوندپوهنیزې ټېکنالوجۍ فصلونو ته منظورۍ ورکوي ،نو د هکتارو په حساب په
منځني درجه کې پراته فصلونه (لکه ګني –  ۲۵ملیونه هکتاره) او په خاصه د زیاتو هکتارو لرونکو
فصلونو له پاره ( لکه وریژې –  ۱۶۳ملیونه هکتاره ،او غنم  ۲۱۷ -ملیونه هکتاره) .د هکتارو د
زیاتېدنې په بڼه وده ته نورې الرې هم هوارېږي چې څنګه د دولتي او شخصي سېکټرونو لخوا د
تولیداتو د پېژندنې او د استعمال تجربه زیاتیږي او د تخمونو نوې بڼې به د روغتیا او ښه ژوند له پاره
نور هم ښه ښه خاصیتونه ولري.

ز ًْرّ هعلْهاتْ لَ پارٍ ،تواش ًّیطئ:
ټوارا ّېة )(Tamara Webb
۷۱۳ – ۵۱۳ – ۹۵۱۴
tamara.webb@fleishman.com
 ۲۰۱۳کې پو  ۲۷ىېوادونو کې  ۱۸ملیونو زمینذارانو د ژونذپوىنیسې ټېکنالوجۍ فصلونو (بایوټېک فصلونو)
غوره کړل ،نړېوالې کرنې  ۵ملیونو ىکتاره زیاتې شوې
د امریکو پو متحذه ایاالتو کې د وچکالۍ زغم لرونکی د جوارو لومړی کرنو؛ پو نړۍ کې د وچکالۍ خالف زغم
لرونکې ټېکنالوجۍ کې نورې پرمختیاوې
بېجنګ (فرّري – )۲۰۱۴ ،۳۱ز کرًیسې ژًّسپٌُْیسې ټېکٌالْجۍ کاریالًَْ ز اذېطتْ لَ پارٍ ًړېْال ذسهت (اي
اېص اې اې اې) ًي یْ راپْر ذپْر کړ چې ښیي پَ  ۲۰۱۳کې پَ ُ ۲۷ېْازًّْ کې  ۱۸هلیًْْ ًَ زیاتْ زهیٌساراًْ ز
ژًّسپٌُْیسې ټېکٌالْجۍ (تایْټېک) فصلًَْ ّکرل ،چې پَ ًړېْالَ کچَ ز تایْټېک فصلًَْ پَ کرًَ کې  ۵هلیًَْ
ُکتارٍ ،یا زرې ضلٌَ ،زیاتْالی زی .اّ ُن زغَ پَ  ۲۰۱۳کال کې ز ژًّسپٌُْیسې ټېکٌالْجۍ جْار چې ز ّچکالۍ
زغن لري پَ لْهړی ز اهریکَ پَ هتحسٍ ایاالتْ کې ّکرل شْل.

پَ ًړېْالَ کچَ ز ژًّسپٌُْیسې ټېکٌالْجۍ (تایْټېک) ز فصلًْْ کرًَ ز  ۱۹۹۶کال  ۱.۷هلیًْْ ُکتارّ ًَ پَ ۲۰۱۳
کال کې  ۱۷۵هلیًَْ ُکتارّ تَ ّذتلَ .پَ زغې  ۱۸کلٌَ هْزٍ کې ز تجارتي تایْټېک فصلًْْ پَ کرًَ کې ز  ۱۰۰چٌسٍ
زیاتْالي راپْر ّرکړل شْی زی .ز تایْټېک فصلًَْ پَ کرًَ کې ز اهریکَ هتحسٍ ایاالت اّش ُن پَ ًړۍ کې تر ټْلْ
هرکې رّاى اّ پَ  ۲۰۱۳کې یې ز ًړۍ ز ټْل فصل ۺ ۴۰ترذَ یا  ۷۰.۱هلیًَْ ُکتارٍ ّکرل.

ز زې راپْر لیکًْکی اّ ز اې اېص اې اې اې تٌطټ اېښْزًّکی اّ ز زي ضازهاى پرْاًی هشر کالیْ جېوس ّّېل" ،پَ
ټْلَ ًړۍ کې لَ لْهړی ّرځې ًَ تر ًي ّذت پْرې کرل شْي ز تایْټېک ټْلْ فصلًْْ هقسار ز ُکتارّ پَ حطاب
 ۱.۶تلیًَْ زی یا ز چیي ز ټْل ُېْاز ز زهکې ًَ  ۱۵۰چٌسٍ زیاتَ ضیوَ تر اّضَ تایْټېک فصلًْْ ضرٍ کرل شْې زٍ.
پَ  ۲۰۱۳کې ز تایْټېک فصلًْْ کرًّکْ لْهړیْ لطْ ُېْازًّْ کې ُر یٍْ ُېْاز ز یٍْ هلیْى ُکتارّ ًَ زیاتې
کرًې کړي ،اّ زغَ شاى یې پَ ایٌسٍ کې ز زې فصلًْْ ز ّزې لَ پارٍ یْ پراخ تٌطټ اېښْزلی زی".
ز راپْر لَ هرې ،ز ژًّسپٌُْیسې ټېکٌالْجۍ فصلًَْ کرًّکْ زهیٌساراًْ کې ۺ ۱۶.۵ ،۹۰هلیًْْ ًَ زیات ،غریثاى اّ
ّاړٍ زهیٌساراى زي .ز تایْټېک فصلًَْ کرًّکْ ُېْازًّْ کې اتَ پرهرتللي صٌعتي ُېْازًَّ اّ ًْر  ۱۹پرهرتیایي
ُېْازًَّ زي .زا پرلَ پطې زّېن کال زی چې پَ پرهرتیایي ُېْازًّْ کې ز پرهرتللْ ُېْازًّْ ًَ ز تایْټېک فصلًْْ
زیاتې کرًې کیږي ،اّ زا پَ ټْلَ ًړۍ کې ز ذطرّ ًَ ځاى ضاتًْکْ زهیٌساراًْ لرْا پَ زغَ فصلًْْ ز تاّر اّ اعتواز
څرګٌسًَّ کْي ځکَ چې زّي اّش ز زې فصلًْْ ګټې پَ ذپلَ تجرتَ کړې زٍ .راپْر شکر کْي چې کْهْ زهیٌساراًْ ز
تایْټېک ز فصلًْْ ز کرًې تجرتَ یْ ځل کړې زٍ ًْ ضل پَ ضلْ کې ُغَ ټْل زهیٌساراى زا فصلًَْ تیا کري.

د وچکالۍ زغم لرونکي دوه نوي فصلونو
پَ ترن کې ز ّچکالۍ زغن تَ یْ هِن پرهرتګ پَ تْګَ کتل کیږي ځکَ چې پَ فصلًْْ ز ّچکالۍ اغېس ًَ یْاځې زیات
زی تلکې ز هْضوي تغیرًّْ ز ّجې یې اثر ًْر ُن ضرت ّي .ز اهریکَ هتحسٍ ایاالتْ پَ ضیوَ ز جْارّ پټۍ ،چې
ّچکالۍ طرف تَ هایلَ ّي ،کې شاّذْا  ۲۰۰۰زهیٌساراًْ ز ّچکالۍ ذالف زغن لرًّکی ز ژًّسپٌُْیسې ټېکٌالْجۍ
ز جْارّ فصل پَ ذْاشا ُ ۵۰۰۰۰کتارّ ّکرلّْ .رضرٍ اًډًّیشیا ،ز ًفْضْ پَ لحاظ ز ًړۍ څلْرم ُېْاز ،ز ّچکالۍ
ذالف زغن لرًّکی ز ګٌْ ترن جْړ کړی اّ هٌظْر کړی زی (چې پَ ًړېْالَ کچَ لْهړی هٌظْر شْی تایْټېک ګٌي
زی) اّ اًډًّیشیا پالى لري چې پَ  ۲۰۱۴کې تَ یې تازار تَ ّړاًسې کْي.

جېوس ّّېل" ،ز ژًّسپٌُْیسې ټېکٌالْجۍ فصلًَْ ز تې ّزلْ زهیٌساراًْ لَ پارٍ ز یْې الرې پَ ذپل قسر ښیي ،پَ
زاضې حال کې چې زا زهیٌساراى ز اّتْ کوښت اّ زیات شْي ًاذْښْ تْټْ اّ حشرّ ضرٍ هراهد زي ــ اّ ز هْضوي
تغیر اغېستیاّې تَ زې ټېکٌالْجۍ تَ ز زهیٌساراًْ اړتیاّې ًْر ُن زیاتې کړي".

افریقَ لَ پارٍ لږې اّتَ ذْړًّکي جْارّ پرّژٍ (ډتلیْ اي اېن اېّ ،ېوا) افریقَ تَ ز تایْټېک ټېکٌالْجۍ پَ هرضتَ
چوتْ کړل شْي ز ّچکالۍ زغن لرًّکي جْار تطپٌَ کړي زي .ز ّېوا پرّژٍ ز ّلطي/شرصي تٌظیوًْْ هًْطاًټْ اّ تي
اې اېص اېف پَ ګډّى پېل شْې زٍ ،فٌډًَّ یې ز ګېټص اّ تفټ ضازها ّرکْي اّ ز جْارّ اّ ز غٌوْ پَ تروًْْ کې ز
ښَ ّالي راّضتلْ ًړېْال تٌظین (ضي اي اېن اېن ّای ټي) لرْا عولي پَ هېکطیکْ کې اّ ز کیٌیا کرًیسې ټېکٌالْجۍ لَ
پارٍ افریقایي ضازهاى (اې اې ټي اېف) لرْا پَ افریقَ کې عولي کیږيُ .یلَ کیږي چې  ۲۰۱۷کال پْرې تَ افریقَ کې
ز ّچکالۍ زغن لرًّکْ جْارّ کرًَ پېل شي .افریقَ کې ،چې چېرې  ۳۰۰هلیًْْ ذلک ز جْارّ پَ فصل تاًسې ز
ژًّس تکیَ لري ،ز جْارّ ښْ فصلًْْ پَ ّړاًسې ّچکالي تر ټْلْ لْی ذٌډ زی.
پو چین کې ژونذپوىنیسې ټېکنالوجۍ د فصلونو وضع او موقعې
چیي  ۱.۳تلیًَْ ًفْش لري اّ زا ز ًړۍ پَ یٍْ ُېْاز کې تر ټْلْ زیاتَ اتازي زٍ ًَ ۱۹۹۶ .تر  ۲۰۱۲پْرې پَ چیي
کې ز ژًّسپٌُْیسې ټېکٌالْجۍ کرتْضکي فصل ًَ ترالضَ شْې ز هعاشي ګټې قسر  ۱۵تلیًَْ اهریکایي ډالرٍ ّ ،اّ
یْاځې پَ ّرّضتي کال کې زا ګټَ  ۲.۲تلیًَْ اهریکایي ډالرٍ ٍّ .پَ چیي کې تایْټېک فصلًْْ زهیٌساراًْ اّ چاپېریال
تَ هِوې ګټې ّرضْلې ،چې چېرې پَ تایْټېک کرتْضکْ تاًسې ز حشرې هړًّّکْ زّایاًْ پَ اضتعوال کې ۺ ۵۰یا
زې زیات کوْالی راغی.
جېوس ّّېل " ،ز فایثر پَ پېسا کْلْ کې چیي لَ ّړاًسې ز ژًّسپٌُْیسې ټېکٌالْجۍ ز فصلًْْ ز ګټْ ذًْس څکلی زی،
اّ ز ځٌاّرّ ز ګیې پَ تْګَ ز تایْټېک جْارّ ز زیات شْي اّ ښَ شْي فصل ًَ ګټې ترالضَ کړي .هوکٌَ زٍ چې چیي
تَ ز ژًّسپٌُْیسې ټېکٌالْجۍ ذصْصیات لرًّکْ ّریژّ ًَ ُن ګټَ ترالضَ کړيّ ،رېژې چې پَ اضیا کې ُرٍ
ّرځٌیس ذْاړٍ زي".

ځیٌې ًظر لرًّکي ګواى کْي چې چیي کېسې شي ز یْ لْی تایْټېک فصل ز هٌظْرۍ لَ پارٍ ُْارٍ کړي ،لکَ
فایټېس جْار چې پَ  ۲۰۰۹کې یې ز ژًّسپٌُْیسې هحفْظتیا ضٌس ترالضَ کړی زی ،پَ ُغَ ّذت ز زې فصل زٍّ تېل
تېل ذصْصیات لرًّکي تروًَْ هٌظْر شْي ّّ .چیي ،چې پَ اّضٌي ّذت کې پَ ذپلَ  ۵۰۰هلیًَْ ُکتارٍ جْار
کري ،پَ ُېْاز کې زًٌَ شتَ  ۵۰۰هلیًَْ ذْګاًْ (ذٌسیراًْ) اّ  ۱۳تلیًَْ چرګْ (پْلټري) تَ ز ذْارک تٌسّتطت
کْلْ لَ پارٍ ز جْارّ پَ ّارزّلْ هجثْر زی.

پو پرمختیایي ىېوادونو کې پو نورو زیاتو ىکتارو د بایوټېک فصلونو
پَ پرهرتیایي ُېْازًّْ کې ّزٍ زّام لري .ز الطیٌي اهریکې ،اضیا اّ ز افریقې زهیٌساراًْ ز ټْلې ًړۍ ز تایْټېک ز
فصلًْْ ز ُکتارّ ۺ ۵۴ترذَ لرلَ (چې ز  ۲۰۱۲ز کال شوېرې ًَ ۺ ۲زیاتَ زٍ) ،اّ زغَ شاًس ز پرهرتللْ ُېْازًّْ
اّ پرهرتایي ُېْازًّْ کې ز تایْټېک فصلًْْ ز ُکتارّ پَ هېٌځ کې تْپېر ز  ۲۰۱۲اّ  ۱۰۱۳کالًْْ پَ هېٌځ کې
 ۷۰هلیًَْ ُکتارٍ یا ز ًړۍ ز ټْلْ
ز  ۷هلیًْْ ًَ تر  ۱۴هلیًْْ ُکتارّ پْرې ّرضْلْ .الطیٌي اهریکې پَ ګډٍ
تایْټېک فصلًْْ ۺ ۴۱ترذَ کرًې ّکړې؛ اضیا پَ ګډٍ  ۲۰هلیًَْ ُکتارٍ یا ۺ ۱۱کرًې ّکړې؛ اّ افریقَ پَ ګډٍ ۳
هلیًْْ ًَ لږ زیات ُکتارٍ یا ز ًړۍ ز ټْلْ تایْټېک فصلًْْ ۺ ۲کرًې ّکړې.

جېوس ّّېل" ،پَ صٌعتي ُېْازًّْ اّ زړّ تازارًّْ کې ز  ۲۰۱۳کال لَ پارٍ ز ژًّسپٌُْیسې ټېکٌالْجۍ ز فصلًْْ
ۺ ۹۰یا زیات تاًسې
ّزٍ ال ُن پَ یٍْ ضطحَ پَ ُْارېسّ ٍّ ځکَ چې ُلتَ ز تایْټېک ز فصلًْْ ز ذپلًْې کچَ پَ
زّاهسارٍ ّالړٍ ٍّ ،چې لَ ّجې یې ز زیاتْالي لَ پارٍ څَ ځای ًَ ّ یا لږ پاتې ّ .پَ تېر کال کېّ ،زٍ تر ټْلْ زیاتَ پَ
پرهرتیایي ُېْازًّْ کې ّشٍْ ،لکَ پَ ترازیل کې چې چېرې پَ  ۳.۷هلیًْْ زیاتْ ُکتارًّْ ز تایْټېک فصلًْْ
ّکرل شْل یا پَ ۺ ۱۰زیاتْ ضیوْ ،اّ ُلتَ ز ُکتارّ پَ حطاب ز زې فصلًْْ ټْل ټال شوېر  ۴۰.۳هلیًْْ ُکتارّ تَ
ّرضېسّ .پَ راتلًْکي کال کې پَ پرهرتیایي ُېْازًّْ کې ز ّزې زتاتْالي کې ز زّام ُیلَ کیږي ــ اّ ترازیل تَ پَ
زې لږ کې تر ټْلْ هرکې رّاى ّي ،اّ پَ زّاهسارٍ ډّل تَ ز ذپل ُېْاز ز تایْټېک فصلًْْ اّ ز اهریکَ هتحسٍ
ایاالتْ ز تایْټېک فصلًْْ ز کرًْ پَ شوېرّ کې فرق کن کړي".
پَ پرهرتیایي ُېْازًّْ کې تریالیتْتًَْ اکثر ز زّلتي/شرصي ارګاًًْْ تر هېٌځ ز شراکت ز ّجې کیږي .ز هثال پَ
تْګَ ،ترازیل ،تي اې اېص اېف ضرٍ پَ شراکت ،ز ًاذْښْ تْټْ هړًّّکْ زّایاًْ ز اضتعوال ز ّجې پَ فصل ز تس اغېس
ذالف هساحوت لرًّکی ز ضْیاتیي ترن جْړ کړی اّ هٌظْر کړی زی اّ تازار تَ ّړاًسې کېسّ لَ پارٍ چوتْ زی،
ځکَ چې ترازیل ز زې تْلیس ز جْړّلْ اّ عولي کْلْ لَ پارٍ ټْلې اړیٌې پْړې ضر کړي زي .زاضې شراکتًَْ ّیاړ
ّرکْي چې پَ ًییجَ کې یې اعتواز اّ تریا لَ پارٍ اړیي ګټْر حاالت زېږّي.
پَ ترازیل کې اي اېن تي آر اې پي اې (اېوثراپا) ،یْاځې قاهي ضرچیٌْ پَ اضتعوال ضرٍ ،ز ّایرش ذالف هساحوت
لرًّکی ز لْتیې ترن جْړ کړې اّ راهٌظْر کړی ،اّ زا ز پایسارې پَ لړ کې یْ هِن هرضتٌسّیَ کار زی.

د ژونذپوىنیسې ټېکنالوجۍ د فصلونو پو منظورۍ کې ځنډ او خنډ لرې کول
راپْر شکرکْي چې پرهرتیایي ُېْازًَّ ز ژًّسپٌُْیسې ټېکٌالْجۍ ز فصلًْْ پَ څېړًْ/جْړًّْ اّ تازار تَ اضتًْْ
کې پرهرتګ لَ پارٍ ذپلْ ُڅْ تَ زّام ّرکْي ،اّ زّي زا ښْزلي چې ز تایْټېک ًْي ذصْصیات لرًّکْ فصلًْْ ز
هٌظْرۍ لَ پارٍ ز زّي ضیاضي ارازې کلکې زي .پَ ّ ۲۰۱۳رکړل شْېْ هٌظْریْ کې ځیٌې الًسې زي:





تٌګالزېش ز تایْټېک ترًجل (تاتیٌګڼ) پَ ًْم ذپل لْهړی ژًّسپٌُْیس ټېکٌالْجیک فصل هٌظْر کړّ ،چې
ز یْې ٌُسي کوپٌۍ ،هاُایکْ ،پَ هرضتَ ز زّلتي/شرصي شراکت پَ ًتیجَ کې جْړ کړل شْی زی .تٌګالزېش
ز ًْرّ ّړّ اّ تې ّزلَ ُېْازًّْ لَ پارٍ ز یْ هثال پَ تْګَ ّړاًسې کېسې شي ــ ز تٌګالزېش ز هٌظْرۍ ز
ّجې پَ ٌُس اّ فلپیي کې ز تایْټېک تاتیٌګڼ ز هٌظْرۍ پَ الر کې ّالړ ذٌډ اّ ځٌډ لرې کړل شْل.
تٌګالزېش ز ګْلډى ّرېژّ ز هٌظْرۍ اّ ز تایْټېک آلْ ز هٌظْرۍ ُڅې ُن کْي.
اًډًّیشیا ز ذْارکي اضتعوال لَ پارٍ ز ّچکالۍ زغن لرًّکی ز ګٌي فصل کرلْ هٌظْري ّرکړٍ ،اّ پَ ۲۰۱۴
کې ز کرًې ز پېل کْلْ ارازٍ لري.
پاًاهَ ز ژًّسپٌُْیس ټېکٌالْجیکْ جْارّ ز کرًې هٌظْري ّرکړٍ.

ز ژًّسپٌُْیس ټېکٌالْجیک فصلًْْ پَ جْړًَّ کې زّاهسارٍ پرهرتګًَْ اّ ّرضرٍ هل ز ّړّ اّ تېْزلْ زهیٌساراًْ لَ
ذْا ز زې فصلًْْ ذپلًَْ پَ ایٌسٍ کې پَ ًړېْالَ تْګَ ز زې فصلًْْ پَ ذپلًَْ کې هِن الهلًَْ زي .پَ  ۲۰۱۳کې ز شکر
ّړ هِن پرهرتګًَْ پَ الًسې ډّل زي:




پَ افریقَ کې ترکیٌا فاضْ اّ ضْډاى ز ژًّسپٌُْیسټېکٌالْجیک تي ټي کرتْضکْ فصل پَ ُکتارّ کې ،ز یْ
تل پطې ًْم پَ ترتیة ،ۺ ۵۰اّ ۺ ۳۰۰زیاتْالي راّضتْ .زې ضرٍ ضرٍ ،ز افریقَ اٍّّ ُېْازٍ اّضوِال پَ پټْ
کې ز تایْټېک ز فصلًْْ ازهْیٌې کْي چې زا ز فصل تازار تَ کېسّ لَ پارٍ ز هٌظْرۍ ًَ ّړاًسې زّېن
ّرّضتی ګام زی .پَ زې ُېْازًّْ کې شاهل زي :کېورّى ،هصر ،ګاًا ،کیٌیا ،هالّيً ،ایجریا اّ یْګاًډا.
فلپیي ز ګْلډى ّریژّ ز ازهْیٌْ پَ ّرّضتیْ پړاًّّْ کې زی.

پَ افریقَ (تلکې پَ ټْلَ ًړۍ کې) ز ژًّسپٌُْیسې ټېکٌالْجۍ ز فصلًْْ ز ذپلًْې پَ الر کې لْی ذٌډًَّ ز هٌاضة ،پَ
ضایٌطي تٌطټًْْ جْړ شْیّ ،ذت اّ ذرڅ تچ کًّْکی ز چلٌسالرّ اّ تګالرّ غًْډال (ضطټن) ًَ شتْى زی.
پو اروپایي ټولنو کې د ژونذپوىنیسې ټېکنالوجۍ د فصلونو وضع
ز  ۲۰۱۲اّ  ۲۰۱۳کالًْْ پَ هېٌځ کې پَ ارّپایي ټْلٌَ کې ز ژًّسپٌُْیسٍ ټېکٌالْجۍ ز فصلًْْ کن شوېرٍ ُکتارّ
کې ۺ ۱۵زیاتْالی راغی .پٌځْ ُېْازًّْ پَ ُ ۱۴۹۰۱۳کتارّ ز تایْټېک جْارّ فصل ّکرلْ ،چې ز  ۲۰۱۲کال
ُ ۱۸۹۴۲کتارّ ًَ زیات شْی زی .پَ ارّپایي ټْلٌَ کې اضپاًیَ تر ټْلْ ّړاًسې ٍّ چې ُ ۱۳۶۹۴۲کتارٍ پَ زهکَ یې
ز تایْټېک جْارّ کرًَ ّکړٍ ،چې ز  ۲۰۱۲کال ز شوېر ًَ ۺ ۱۸زیاتَ زٍ .رّهاًیَ ضږ کال ز پرّضږ  ۲۰۱۲کال
ُغْهرٍ کرًې ّکړې .پرتګال ،چېک جوِْریې اّ ضلْاکیا ز  ًَ ۲۰۱۲پَ کوْ ُکتارّ ز تایْټېک جْار فصل ّکرلْ،
چې ز راپْر لَ هرې ز زهیٌساراًْ لَ پارٍ ز ارّپایي ټْلٌې پېچلْ چلٌسالرّ لَ ّجې کوې ّې.
د ژونذپوىنیسې ټېکنالوجۍ پو مرستو چمتو شوي فصلونو د خواړو ضمانت ،پایذارۍ او چاپېریال تو ګټې رسوي
ز  ًَ ۲۰۱۲تر  ۱۹۹۶پْرې ،ز ژًّسپٌُْیسې ټېکٌالْجۍ فصلًْْ پَ الًسې ډّل هرضتې کړې زي :ز تْټْ ز کرلْ اّ
ضترّلْ ذرڅًَْ یې کن کړل اّ ز تْلیس هقسار یې زیات کړّ (چې ز اًسازې لَ هرې  ۳۷۷هلیًَْ ټي زی) اّ ز پَ پېطْ
 ۴۹۷هلیًَْ کلْګراهَ فعالَ کیویاّي
کې  ۱۱۷تلیًَْ اهریکایي ډالرٍ قسر لري؛ چاپېریال تَ یې ګټې ّرضْل چې
جسیات لرًّکْ ز حشرّ هړًّّکْ زرهلْ تچت یې ّکړّ؛ یْاځې پَ  ۲۰۱۲کې یې ز کارتي ډای اکطایډ پَ اذراج کې
 ۲۷تلیًَْ کلْګراهَ کوْالی راّضتْ (چې لَ ضړکًْْ ز  ۱۲هلیًْْ ګاډي ز یْ کال هْزې پْرې لرې کْلْ ضرٍ ضن زی)؛
پَ زهکَ ز ژًّسي ضْرّ ز تٌْع ضاتٌَ یې ّکړٍ چې  ًَ ۱۹۹۶تر  ۲۰۱۲پْرې یې  ۱۲۳هلیًَْ ُکتارٍ ز کرًې الًسې
راتللْ ًَ ّضاتلَ؛ اّ  ۱۶هلیًَْ ّړّ زهیٌساراًْ اّ ز ُغْي کْرًیْ ،چې ټْل ټال  ۶۵هلیًَْ ذلک جْړېږي ،کې یې
غریثي کوَ کړٍ.
د شمېرو پو حساب







 ۷۰.۱هلیًْْ

ز اهریکَ هتحسٍ ایاالت اّش ُن ز ژًّسپٌُْیسٍ ټېکٌالْجۍ ز فصلًْْ ز کرًّکْ پَ قطار کې ز
ُکتارّ اّ ۺ ۹۰ز زې فصلًْې ذپلًْې شرحې ضرٍ پَ ضر کې رّاًَ زٍ.
پرلَ پطې پٌځن کال پْرې ترازیل پَ زّېن ًوثر رّاى زی ،اّ پَ تېر کال کې یې پَ تایْټېک فصلًْْ کرل
شْې ًْې زهکَ ز ًْرّ ټْلْ ُېْازًّْ ًَ زیاتَ ٍّ ــ پَ  ۲۰۱۲کې یې ډېرې تشْیقًْکې  ۳.۷هلیًَْ ُکتارٍ
یا ۺ ۱۰غځًْې ّلرلې.
 ۲۴.۴هلیًَْ ُکتارّ یې زا
ارجٌټایي زیات تایْټېک فصلًَْ کرًّکْ کې زرېن ځاى ضرٍ ّضاتلْ اّ پَ
فصلًَْ ّکرل.
ٌُس ،چې کاًاډا ًَ یې څلْرم ًوثر ذپل الش تَ یّْړّ ،ز تایْټېک کرتْضکْ  ۱۱هلیًَْ ُکتارٍ ّکرل اّ ز
زې فصل ذپلًْې شرح یې ۺ.ٍّ ۹۵
کاًاډا ز  ۱۰.۸هلیًَْ ُکتارّ ضرٍ پَ پٌځن ًوثر ٍّ چې ز کېٌْلې کرًې یې کوې کړې ذْ ز ذپلًْې یٍْ لْړٍ
شرح ۺ ۹۶یې ًېْلې ّضاتلَ.

ًْرّ هعلْهاتْ لَ پارٍ یا ز راپْر اجرایي لٌډیس لَ پارٍ www.isaaa.org ،تَ ّرشئ.

د اي اېس اې اې اې پو اړه:
ز کرًیسې ژًّسپٌُْیسې ټېکٌالْجۍ کاریالًَْ ز اذېطتْ لَ پارٍ ًړېْال ذسهت (اي اېص اې اې اې) یْ غېر اًتفاعي
ضازهاى زی چې پَ ًړېْالَ تْګَ ز هرکسًّْ یْ جال پَ زې هقصس لري چې ز علن شریکْلْ اّ ز فصلًْْ لَ پارٍ ز
ژًّسپٌُْیسې ټېکٌالْجۍ کاریالًْْ لَ الرې پَ ًړۍ کې لْږٍ اّ تې ّزلَ لَ هېٌځَ ّړلْ کې هرضتَ ّکړي .کالیْ
جېوس ،ز اي اېص اې اې اې تٌطټ اېښْزًّکی اّ پرْاًی هشرّ ،رّضتیْ  ۳۰کالْ راُیطې ز اضیا ،الطیٌي اهریکَ اّ ز
افریقَ پرهرتیایي ُېْازًّْ کې/یا لَ پارٍ کار کړی زی ،چې پَ زې ّذت کې یې کرًیسّ څېړًْ اّ پرهرتیایي ضتًْسّ
تَ ز فصلًْْ لَ پارٍ ز ژًّسپٌُْیسې ټېکٌالْجۍ اّ ًړېْال ذْراکي ضواًت پَ ډګرًّْ کې ذپل ځاى اّ ّذت ضپارلي
زي.

