ثبئیوٹیک /جی این فصالں  2013دی پوری دًیب وچ ہوى آلی طزهبیہ کبری دا جبئشٍ
لکھبری
کالئیوجیوش آئی ایض اے اے اے دے ثبًی تے اهزیطض چیئزهیي
اص هضووى ًوں ًوثل اًعبم یبفتہ ًبرهي ثورالگ دی صذ طبلہ جوثلی دے هوقعے تے 25
هبرچ ً 2014وں اًہبں دی طزف هٌظوة کیتب جبًذا اے جیڑے آئی ایض اے اے اے دے
ثبًی تے وڈے طی۔
 2013وچ ثبئیوٹیک /جی این فصالں دے هتعلق دص وڈیبں دقیقتبں
دقیقت 2013. 1#وچ ثبئیوٹیک فصالں دی کبهیبة کوزػالئشیؼي دا  18واں طبل طی
۔ثبئیوٹیک فصالں طت توں پہلے  1996وچ کوزػالئش کیتیبں گئیبں۔ ثبئیوٹیک فقالں دے
سلجے وچ  1996توں لے کے  2013تک ہش عبل لگبتبس ثڑھوتشی ہوئی تے ثبسٍ عبالں وچ
وادھے دی ؽشس دو ػذداں وچ ہوگئی ۔رہڑی دًیب ثھش دے تشلی کشى آلے تے فٌؼتی
هلکبں وچ خطشات دے خالف لڑى آلے لکھبں کغبًبں دے اػتجبس تے اػتوبد ًوں ظبہش
کشدی اے ۔ خبؿ طوس تے  1996وچ ہوى آلی پہلی ثیزبئی توں لے کے ہي تک هزووػی
طوس تے  1.5ثلیي ہیکٹشص دا چٌگی ثڑھوتشی صبفل کیتی ربچکی اے ۔ریڑیبں فقالں
اتٌے وڈھے سلجے تے ثیزیبں گئیبں عي اوٍ چیي یب اهشیکہ دے کل سلجے دے ادھے
صقے ًبلوں ودھ دے ثشاثش عي۔
دقیقت  1996 2#وچ ثبئیوٹیک فصالں دی ثڑھوتزی  1.7هلیي ہیکٹزس توں ودھ کے
 2013وچ  175هلیي ہیکٹزس توں وی ودھ گئی جہڑی  100گٌب توں وی ودھ اے ۔ ایہی گل
اے کہ ثبئیوٹیک فقالں اط دوس وچ عت توں تیضی ًبل وی ثیزیبں ربى آلیبں کشاپظ
ٹیکٌبلوری ثي گئیبًٌئں تے ایہذی ورہ ایہہ اے کہ ایہہ ثہوں فیذٍ دیٌذیبں ًے۔  1913وچ
ثبئیوٹیک کشاپظ دی ہیکٹشص دے وچ ثڑھوتشی  5هلیي ہیکٹشص تک ہوئی رہڑی عبالًہ ؽشس
دے وادھے دے اػتجبس ًبل  3فی فذ اے۔ ایہہ گل خبؿ طوس تے ًوٹ کشى آلی اے کہ اط
گل دا اًذاصٍ کیتب گیب اے کہ آئٌذٍ کذ عبالں تک پیذاواس دی ثڑھوتشی دی ؽشس گھٹ سہغی
تے صهیي ہوواس کشى دا علغلہ ربسی سہغی۔ تے ایہذی ورہ پہلے ًبلوں صیبدٍ توں صیبدٍ
ثبئیوٹیک فقالں دی ثیزبئی ؽشوع کشى دی ؽشس اے (  90فیقذ توں  100فیقذ دے وچ)۔
رہڑی ورہ توں ثبئیوٹیک فقالں دے پھیال ُو دی گٌزبئؼ ثبلکل گھٹ یب ًئں اے۔

دقیقت .3#ثہوں طبرے هلک جیڑے ثبئیوٹیک فصالں تے جیٌیبتی قظوبں اگب رے ًے
 2013وچ  27هلک ایغے عي رٌہبں ًے ثبئیوٹیک فقالں ثیزیبں رٌہبں وچ  19تشلی کشى
آلے هلک تے  8فٌؼتی هلک عي اًہبں ًے  47.1هلیي ہیکٹشص یب  27فی فذ تے رٌیبتی
فقالں ثیزیبں۔
دقیقت 4 #۔لگبتبر دوجے طبل  2013وچ تزقی کزى آلے هلکبں ًے صٌعتی هلکبں دی
ًظجت سیبدٍ ہیکٹزس تے ثیجبئی کیتی۔ خبؿ طوس تے تشلی کشى آلے هلکبں ًے 2013
پوسی دًیب وچ ثیزی ربى آلی ثبئیوٹیک فقالں دا  54فیقذ ( 94هلیي ہیکٹشص) ثیزیب اوس
ایہذے همبثلے وچ فٌؼتی هلکبں ًے  46فی فذ ( 81هلیي ہیکٹش) تے فقالں ثیزیبں۔ ثہوں
عبسے هلکبں ًے وڈیبں کبهیبة ػواهی ً/زی ؽشاکت داسیبں لبئن کیتیبں۔ اًہبں هلکبں وچ
ثشاصیل  ،ثٌگلہ دیؼ تے اًڈوًیؾیب ؽبهل عي۔
دقیقت 5 #۔ ثہوں طبرے کظبى ثبئیوٹیک فصالں دی ثیجبئی ودھب رے ًے ۔  2013وچ 18
هلیي کغبًبں دی سیکبسڈ تؼذاد ًے ثبئیوٹیک فقالں ثیزیبں۔ رہڑی اں  2012دی ًغجت 0.7
هلیي ودھ عي ۔ خبؿ یبد سکھي آلی گل ایہہ اے کہ  90فیقذ توں ودھ یب  16.5هلیي توں
ودھ تشلی کشى آلے هلکبں دے گھٹ وعبئل سکھي آلے کغبى عي ۔ کغبى خطشیبں دا عبهٌب
کشى دے هبہش ہوًذے ًے اوس اوٍ ڈاہڈی هضٌت کش کے پیذاواس ًوں ودھبى دی فالصیت
سکھذے ًے( ریڑے ثیزبئی ًوں  1.5ثلیي ہیکٹشص کھیتبں تک هضذود کش سئے ًے اوس
رٌگالت تے ثیزبئی دے ػاللے هضفوظ ہوسئے ًے)۔  2013وچ چیي دے  7.5هلیي ًکے
کغبى ،تے ثھبست دے  7.3دوعشے کغبًبں ًوں  15هلیي ہیکٹشص توں ودھ ػاللے وچ
ثبئیوٹیک کپبٍ ثیزي دی رهہ داسی دتی گئی اوس ایہذی ورہ اوٍ فیذے ہی عي ریڑے ایہہ دے
ًبل صبفل ہوًذے ًے۔  2013دے وچ فلپبئي دے تمشیجب ً  4لکھ کغبًبں ًے ثبئیوٹیک هکئی
توں فیذٍ چکیب
دقیقت6#۔ ثبئیوٹیک فصالں دی ثیجبئی کزى آلے پہلے پٌج هلک –اص خؼک طبلی ًوں
ثزداػت کزى آلی هکئی تے جیٌیبتی ایچ ٹی/آئی آر طویبثیي دی پہلی ثیجبئی ۔ اهشیکہ 70.1
هلیي ہیکٹشص دے ًبل عت توں پہلے ًوجش تے اے۔ تے اُوًے توبم فقالں وچ اوعطب ً  90فی
فذ ودھ فقالں ثیزیبں۔ خبؿ گل ایہہ اے کہ پہلی ثبئیوٹیک خؾکی ثشداؽت کشى آلی
هکئی دی ثیزبئی  2000اهشیکی کغبًبں ًے  50000ہیکٹشص تے کیتی ۔اط توں ثؼذ ثشاصیل
دا دورب ًوجش عی اوس لگب تبس  5عبل تک پوسی دًیب وچ ثڑھوتشی دے اًزي دی صیخیت ًبل
اپٌی ثبئیوٹیک فقالں دی پیذاواس کغی دورے هلک دی ًغجت صیبدٍ وڈھے سلجے تے ودھب

سہیب اے۔ اوًے  2012توں  10فیقذ ودھ  3.7هلیي ہیکٹشص دا سکبسڈ ثڑھوتشی کیتی تے
 40.3هلیي ہیکٹشص دے سلجے تک پہٌچ گیب۔ ثشاصیل ًے ریٌیبتی ایچ ٹی  /آئی آس عویبثیي
 2.2هلیي ہیکٹشص دے سیکبسڈ سلجے تے ثیزی ۔تے اوھذا کش وچ اگي آال وائشط دے خالف
هضاصوت سکھي آال ثبئیوٹیک لوثیب هبسکیٹ وچ آى لئی تیبس اے۔ اسرٌٹبئي  24.4هلیي ہیکٹشص
دے سلجے دے ًبل تیغشے ًوجش تے اے۔ ثھبست کیٌیڈا ًوں پچھے چھوڑ کے چوتھے ًوجش
تے اےرٌے ثبئیوٹیک کپبٍ دی  11هلیي ہیکٹشص دے سکبسڈ ػاللے تے ثیزبئی کیتی تے 95
فیقذ ؽشس دے ًبل ثڑھوتشی کیتی کیٌیڈا ًےگھٹ سلجے  10.8هلیي ہیکٹشص تے کیٌوال دی
ثیزبئی کیتی ،لیکي اوٍ  96فی فذ دی ودھیب ؽشس دے ًبل پبًچویں ًوجش تے اے۔  2013وچ
اُپش والے پٌزبں هلکبں ًے  10هلیں ہیکٹشص توں ودھ ثیزبئی کیتی رہڑی آئیٌذٍ دی تشلی
واعطے ثہوں ودھ تے چٌگی ثٌیبد حبثت ہوعی۔
دقیقت7#۔ افزیقہ دے وچ ثبئیوٹیک فصالں دا جبئشٍ :ایہہ ثشاػظن پچھلے  10عبالں توں
رٌوثی افشیمہ دی ورہ توں هغلغل تشلی کش سیب اے کیوًکہ رٌوثی افشیمہ ًے ثبئیوٹیک
فقالں دی ثیزبئی توں ثہوں فیذٍ چکیب۔  2013وچ ثشکیٌب فبعو تے عوڈاى دوًبں ًے
ثبئیوٹیک کپبٍ دے سلجے وچ  50فیقذ تے  300فیقذ دی ثبلتشیت ثڑھوتشی کیتی ۔
7هلکبں(کیوشوى ،هقش  ،گھبًب ،کیٌیب ،هالویً ،بئیزیئشیب تے یوگٌڈا) ًے تزبستی ثٌیبداں تے
ثیزبئی کیتی تبکہ اط ًوں کوشؽالئض کشى دی هٌظوسی توں پہلے چٌگی طشاں ربًچیب رب
عکے۔ ڈثلیو ای این اے دے پشوریکٹ دے هطبثك  2017وچ خؾک عبلی دے خالف چٌگی
حبثت ہوى آلی هکئی افشیمہ ًوں دتی ربئے۔ فقالں دی ثیزبئی اختیبس کشى وچ عت توں وڈی
سکبوٹ چٌگے عبئٌغی آالت تے ویلے/لیوت هوحش سیگولیٹشی عغٹن دا ًہ ہوًب اے۔ خبؿ
طوس تے ًکے تے ًوبًڑے تشلی کشى والے هلکبں لئی رهہ داس ،عخت هضٌتی تے آعبى
ًظبم دی ضشوست اے۔
دقیقت8#۔ یورپی یوًیي وچ ثبئیوٹیک فصالں دی صورتذبل  :یوسپی یوًیي دے پٌذ هلکبں
ًے ثبئیوٹیک هکئی دی  148013ہیکٹشص سلجے تے سکبسڈ ثیزبئی کیتی رہڑی  2012دی
ًغجت  15فیقذ ودھ عی۔ عپیي ثبئیوٹیک هکئی دی  136962ہیکٹشص سلجے تے کبؽت کش
کے یوسپی یوًیي وچ عت توں اگے سہیب۔ رہڑا  2012دی ًغجت  18فی فذ ودھ عی تے
صبفل ہوى آلی تشلی دی ؽشس  2013وچ  31فی فذ دی سکبسڈ عطش تے عی۔
دقیقت ًوجز 9۔ثبئیوٹیک فصالں توں دبصل ہوى آلے فیذے 1996 :توں لے کے  2012تک
ثبئیوٹیک فقالں ًے خوساک دی صفبظت ،اوہذی پبئیذاسی تےهبصول/هوعن دی تجذیلی اُتے
وڈا چٌگب تے هخجت احش کیتب۔ فقالں دی پیذاواس وچ  116.9ثلیي ڈالش دا وادھب ،ثیوبسیبں

هکبى آلیبں دوائیبں تے  497هلیي کلوگشام دے گھٹ اعتؼوبل دے ًبل ًبل چٌگب هبصول دتب ۔
فشف  2012وچ کبسثي ڈائی آکغبئیڈ دے اعتؼوبل وچ  26.7ثلیي کلوگشام دا کھبٹبدیکھي
وچ آیب۔ اوس ایہہ کھبٹب اط طشاں عی رظ طشاں تغبں اک عبل دے وچ  11.8هلیي کبساں
ًوں عڑکبں تے آى توں سوک دیو۔ ایہذے ًبل  1996توں لے کے  2012تک دے دسهیبًی
ػشفے وچ  123هلیي ہیکٹشص دے سلجے تے رٌگلی ربًوساں دیبں صًذگیبں ًوں ثچب یبگیب۔
ایہذے ًبل  16.5هلیي ًکے صهیٌذاساں تے اًہبں دے خبًذاًبں ًوں غشثت هکبى وچ هذد هلی
اوس ایہہ  65هلیي لوگ دًیب دے غشیت تے ًوبًڑے لوک ًے۔ ثبئیوٹیک فقالں ضشوسی ًے
لیکي ایہہ چٌگی ثیزبئی واعطے صل یب طشیمہ ًئں۔ ایہذے ًبل ًبل سوایتی صهیٌذاسی دے
طشیمے رظ طشاں گشدؽی ًظبم  ،هضاصوت دے اًتظبم تے ثبئیوٹیک صهیٌذاسی ضشوسی
ًے۔
دقیقت ًوجز  :10آى آلے وقت دا طزیقہ۔ ثبئیوٹیک فقالں دی پہلے توں هورود چٌگی فقل
دی ورہ توں ( 90فیقذ یب اط توں ودھ) ایغیبں چٌگیبں هٌڈیبں رہڑیبں تشلی کشى آلے
هلکبں وچ ہوى یب فٌؼتی هلکبں وچ ۔اًہبں وچ چٌگے تے هخجت ًتبئذ تے فیذے دیکھي ًوں
هل عي۔ ثٌگلہ دیؼ ،اًڈوًیؾیب تے پبًبهہ ًے ثبیئوٹیک فقالں دے ثیزبئی دے طشیمیبں تے
چٌگی هٌقوثہ ثٌذی دے ًبل  2014وچ عشهبیہ کبسی لئی هٌظوس کیتب۔
آئی ایظ اے اے اے اک فیذٍ ًہ چکي آال اداسٍ اے ۔رٌوں عشکبسی تے ًزی ؽؼجیبں دیبں
تٌظیوبں دی هذد دیٌذیب ًے ۔آئی ایظ اے اے اے دے عبسے سعبلے تے کتبثبں وچ عبسی
ثبئیوٹیک فقالں دے اًذاصےد عے گئے ًے ۔رٌہبں ًوں اک دفؼہ گٌیب ربًذا اے ۔پبًویں
ایہذے وچ فقالں دیبں کیٌیبں ای لغوبں ؽبهل کیتیب ربى۔ اًہبں دی تفقیل ثبئیوٹیک فقالں
دی کوشؽالئضیؾي دی ػبلوی صیخیت /ری این فقالں  2013آئی ایظ اے اے اے دے
http://www.isaaa.orgخالفہ  46وچ دتی گئی اے ۔ایہہ سپوسٹ کالئیوریوض ًے خود
لکھی تے ہوس هؼلوهبت لئی اط ویت عبئٹ ًوں وصٹ کشو
یب آئی ایظ اے اے اے دے ایظ ای ایؾیبء عٌٹش تے ایہہ ًوجش ڈائل کش کے ساثطہ کشو
 +63 49 536 7216یب ای هیل کشو
info@isaaa.org

آئی ایض اے اے اے دے خالصے
اًتظبهی خالصہ
خالصہ 46
کبروثبری ثبئیوٹیک دی عبلوگیز دیثیت /جی این فصالں 2013
لکھبری
کالئیوجیوش
آئی ایض اے اے اے دے ثبًی تے اهزیطض چیئزهیي
آئی ایض اے اے اے دے ثبًی ًوثل اهي اًعبم یبفتہ هزدوم ًبرهي ثورالگ ًوں اًہبں دی طو
طبلہ پیذائغ دے هوقع تے  25هبرچ ً 2014وں وقف کیتب گیب

ثبئیوٹیک فقالں دا ػبلوی ػاللہ
هلیي ہیکٹشص( 1996توں )2013
ثبئیوٹیک فقالں دے  27هلک
کل سلجہ/ہی گھٹ س
فٌؼتی
تشلی کشى آلے
 27هلکبں وچ  18هلیي کغبًبں ًے  2013وچ  175.2هلیي ہیکٹشصسلجے ( 433هلیي
ایکڑص) تے فقالں اگبئیبں رہڑیبں  2012دے همبثلے تے  3فی فذ یب  5هلیي ہیکٹشص
( 12هلیي ایکڑص) دا هغلغل وادھب اے۔
ًوجش 46-2013
لکھبسی دا ًوٹ:
هلیي ہیکٹشصسلجے تے ثیزی گئی ثبئیوٹیک فقالں دا ػبلوی هزووػہ ًیڑے دے هلیي وچ
تے عت ٹوٹل ًوں ًیڑے دے  100000ہیکٹشصص وچ لکھیب گیب اے۔ رہڑا گھٹ ودھ ہو
عکذا اے۔ اط لئی کذ کیغبں وچ اے اػذادوؽوبس اػؾبسیہ توں ثؼذ ہٌذعے ًوں ودھ گھٹ
کشى دی ورہ توں ثبلکل ٹھیک ًئں تے اًہبں ًوں ًیڑے والے ہٌذعیبں وچ ظبہش کشى دی
ورہ توں عو فی فذ ًئں آکھیب رب عکذا۔ ایہہ گل وی ًوٹ کشى والی اے کہ رٌوثی ادھے
کشے دے هلکبں وچ عبل دے آخشی تي هہیٌیبں وچ فقالں ثیزیبں ربًذیبں ًے۔ اط سعبلے
وچ ثبئیوٹیک فقالں دا رہڑا سلجہ سپوسٹ کیتب گیب اے اوٍ ضشوسی ًئں کہ اط عبل وچ
ثیزے گئے ہیکٹشص وچ ثیزیب گیب ہوے۔ هخبل دے طوس تے  2013وچ اسرٌٹبئي ،ثشاصیل،
آعٹشیلیب ،رٌوثی افشیمہ تے یوسا گوئے دی هؼلوهبت وچ اوٍ ہیکٹشص ًے ،ریڑے  2013دی
پچھیتی چوتھبئی وچ کبؽت کیتے گئے ًے تے فقالں  2014دی اگیتی چوتھبئی وچ تیبس
ہویبں ًے۔ رذ کہ فلپبئي دی طشس کچھ هلکبں وچ عبل وچ اک ًبلوں ودھ فقالں ہوًذیبں
ًے۔ اعی طشاں رٌوثی ادھے کشے دے هلکبں رظ طشاں ثشاصیل ،اسرٌٹبئي تے رٌوثی
افشیمہ دے ایہہ اػذادوؽوبس اًذاصے ًے تے اے هوعن ًبل گھٹ ودھ ہوعکذے ًے ریڑے
افل ثیزبئی دے ہیکٹشصپیذاواس دے هوعن دے پہلے تے ثؼذ وچ گھٹ ودھ ہوعکذے
ًے،رذوں کہ اط خالفے ًوں اخجبس وچ ربًبں اے۔ ثشاصیل واعطے هوعن عشهب دی هکئی

دی فقل (عفشًہب) دعوجش دے پچھیتی ہفتے وچ تے رٌوسی تے فشوسی  2014وچ ثیزی
گئی اے رہڑی کے اط خالفے وچ  2013دی فقل دعی گئی اے۔ اط پبلیغی وچ فقل
دی ثیزبئی دی پہلی تبسیخ ًوں فقل دی تبسیخ دا عبل کہیب گیب اے۔ اط آئی ایظ اے اے
اے اک فیذٍ ًہ لیي آال اداسٍ اے رٌہوں عشکبسی تے ًزی ؽؼجیبں دیبں تٌظیوبں هذد
دیٌذیبں ًے۔ آئی ایظ اے اے اے دیبں عبسیبں کتبثبں تے سعبلیبں دے وچ ثبئیوٹیک فقالں
دے اًذاصے دعے ربًذے ًے۔ اًہبں ًوں فشف اک واسی گٌیبں ربًذا اےثزبئے ایہذے کہ
ایتھے فقالں دیبں کٌیب ں لغوبں ؽبهل کیتیبں ربًذیبں ًے عبسیبں توں ودھ ایہہ کہ عبسیبں
سپوسٹبں وچ ثبئیوٹیک فقالں ثبسے ہیکٹشصهٌظوس کیتے گئے ًے تے فقالں ثیزیبں
گیئبں ًے تے کغی فقالں دی غیش عشکبسی ثیزبئی ؽبهل ًئں اے۔ صوالیبں دی تفقیل
اًتظبهی خالفے وچ دتی گئی اے رہڑی کہ هکول خالفے  46وچ دتی گئی اے۔
اًتظبهی خالفہ
کبسوثبسی ثبئیوٹیک فقالں دی ػبلوی صیخیت/ری این فقالں 2013
هضووًبں دی فہشعت
ربى پچھبى (تؼبسف)
ثبئیوٹیک فقالں دی اٹھبسٍ هغلغل عبالں توں کوشؽالئضیؾي وچ  2013وچ وادھب
ثبئیوٹیک فقالں دی تیضی ًبل اختیبس کیتی گئی فقالں دی ٹیکٌبلوری
دًیب ثھش وچ دوًبں ًکے تے وڈے خطشیبں توں ثچي والے لکھبں کغبًبں ًوں پتہ لگ
گیباے کہ ثبئیوٹیک فقالں دی ثیزبئی توں رہڑی فقل صبفل ہوًذی اے اوٍ ثہوں ودھ
ہوًذی اے فقالں دی هڑثیزبئی ػولی طوس تے عو فی فذ اے رہڑی کہ کغی
ٹیکٌبلوری دے کوبں ًوں عوزھي واعطے کغبًبں دا اعتؼوبل کیتب ربى آال ایغڈ ٹیغٹ اے۔
 2013وچ  27هلکبں وچ ثبئیوٹیک فقالں دی ثیزبئی
ثٌگلہ دیؼ ًے پہلی واسی ثبئیوٹیک فقالں دی ثیزبئی دی هٌظوسی دتی اے رذ کہ هقش
وچ اًذسوًی سولے دی ورہ توں ثیزبئی دا ربئضٍ لتب رب سہیب اے۔
اک کشوڑ تے  80لکھ کغبى ثبئیوٹیک فقالں توں فیذٍ چکذے ًے۔  90فی فذ ًکے تے
ًوبًڑے کغبى ًے۔

هغلغل دورے عبل وی تشلی کشى آلے هلکبں ًے  2013وچ فٌؼتی هلکبں توں ودھ
ثبئیوٹیک فقالں ثیزیبں ًے۔ فقالں دا سلجہ  175هلیي ہیکٹشصدے ػبلوی سلجے دا  27فی
فذ اے۔
رٌوة دے تٌبں ثشاػظوبں وچ ثبئیوٹیک فقالں ًوں وادھب دیي آلے پٌذ وڈے هلکبں وچ،
الطیٌی اهشیکہ وچ ثشاصیل تے اسرٌٹبئي ،ایؾیبء وچ ثھبست تے چیي ،تے ثشاػظن افشیمہ وچ
رٌوثی افشیمہ ػبلوی ثبئیوٹیک فقالں دا  47فی فذ ثیزذے ًے رہڑی کہ دًیب دی آثبدی
دا  41فی فذ ًے۔
ثشاصیل دًیب وچ ثبئیوٹیک فقالں دی ثیزبئی وچ اًزي دے طوس تے هٌیب ربًذا اے۔
اهشیکہ عبسیبں توں ودھ رب سہیب اے۔
ثھبست تے چیي ہوس ثبئیوٹیک کپبٍ ثیذ سے ًے۔
افشیمہ وچ وادھب
پٌذ یوسپی یوًیي دے هلکبں ًے ثبئیوٹیک هکئی دی سکبسڈ  148013ہیکٹشصسلجے تے
ثیزبئی کیتی رہڑی کہ ً 2012بلوں  15فی فذ ودھ اے۔عپیي یوسپی یوًیي دے کل
ثبئیوٹیک هکئی دی کل ہیکٹشصسلجے دے  94فی فذ ًبل عت توں وڈا فقالں ثیزي آال
هلک اے۔
ثبئیوٹیک فقالں دا خوساک دےثچب ُو  ،پبئیذاسی تے هوعوبں دی تجذیلی وچ کشداس۔
ثبئیوٹیک فقالں دا پبئیذاسی وچ کشداس۔
ًبئیٹشوري دے اعتؼوبل ًبل کوبئی۔
ثبئیوٹیک فقالں هغلغل اگبًبں تے لیجل الًبں۔
ثبئیوٹیک فقالں دے واعطے هٌظوس ؽذٍ هولؼیبں دی صیخیت۔
کلے ثبئیوٹیک ثیذ دی دًیب وچ  2013وچ لیوت  15.6اسة اهشیکی ڈالش عی۔
 2013وچ وسلڈ فوڈ پشائض دی خوساک غزا تے سیؾے دے ثچبو ُواعطے ثبئیوٹیکٌبلوری دے
کشداس ًوں هٌي دا احش۔
آى آلے ویلے دے اًذاصے

آی ایظ اے اے اے دے ثبًی تے وڈیشے ًوثل اًؼبم یبفتہ ًبسهي ثوسالگ دا احبحہ( هیشاث)
اًتظبهی خالفہ
کبسوثبسی ثبئیوٹیک فقالں دی ػبلوی صیخیت/ری این فقالں 2013
لکھبسی
کالئیوریوض آئی ایظ اے اے اے دے ثبًی تے اهشیطظ چئیشهیي
آئی ایظ اے اے اے دے ثبًی تے وڈیشے ًوثل اًؼبم یبفتہ ًبسهي ثوسالگ هشصوم ًوں اًہبں
دے عو عبلہ روي دے ویلے تے  25هبسچ ً 2014وں ولف کیتب گیب۔
پوسی دًیب وچ ہوس سہٌوبئی دی ورہ توں ثبئیوٹیک فقالں دے ہیکٹشصسلجے ودھ سے ًے
تے  2013وچ دوًبں ًکے تے وڈے تشلی کشى آلے هلکبں وچ سلجہ  175هلیي
ہیکٹشصتوں ودھ گیب اے۔
جبى پچھبى(تعبرف)
ایہہ اًتظبهی خالفہ آئی ایظ اے اے اے دے خالفہ  46دیبں خبؿ خبؿ گالں دعذا اے
رٌہبں دی تفقیل کبسوثبسی ثبئیوٹیک فقالں دی عبسی دًیب وچ صیخیت /ری این فقالں
 2013دا عبسا خالفہ دعذا اے رٌہبں تے ثڑیبں گالں کیتبں گئیبں ًے۔
ثبئیوٹیک فصالں دے اٹھبرٍ طبالں توں کوزػالئشیؼي دا  2013وچ وادھب
 13فی فذ عبالًہ وادھے ًبل  2013وچ عبسی دًیب وچ سکبسڈ  175.2هلیي ہیکٹشصسلجے
تے ثبئیوٹیک فقالں ثیزیبں گئیبں ًے رہڑیبں ً 2012بلوں  170هلیي ہیکٹشصتوں  5هلیي
ہیکٹشصودھ ًے ۔اط عبل  2013رہڑاکوشؽالئضیؾي دا  1996توں  2013تک  18واں عبل
عی ،اًہبں  17عبالں وچ واسی واسی تے ثہوں چٌگب وادھب ہویب۔ اًہبں 17عبال ں وچوں 12
عبال ں وچ فقل دی ؽشس دو ػذداں وچ سئی۔
ثہوں تیش ثیجیبں گئیبں ثبئیوٹیک فصالں دی ٹیکٌبلوجی۔
ثبئیوٹیک فقالں دا عبسی دًیب وچ ہیکٹشصسلجے دا عو فی فذ ًبلوں ودھ وادھب ہویب
رہڑا 1996وچ  1.7هلیي ہیکٹشصعی تے  2013وچ  175هلیي ہیکٹشصًبلوں ودھ اے۔ رٌیں
ہي دی تبسیخ وچ ثبئیوٹیک فقالں ًوں دًیب دی عت ًبلوں ودھ ثیزي آلی فقل ٹیکٌبلوری

ثٌب دتب اے۔ اط ٹیکٌبلوری ًوں اختیبس کشى آلی ؽشس ایہہ دعذی اے کہ کغبًبں تے کھبى
آلیبں ًوں کی عہولتبں تے فیذے دتے ًے۔
دًیب ثھز وچ دوًبں ًکے تے وڈے خطزیبں توں ثچي آلے لکھبں کظبًبں ًوں پتہ لگ
گیباے کہ ثبئیوٹیک فصالں دی ثیجبئی توں جہڑی فصل دبصل ہوًذی اے اوٍ ثہوں ودھ
ہوًذی اے فصالں دی هڑثیجبئی عولی طور تے طو فی صذ اے جہڑی کہ کظی
ٹیکٌبلوجی دے کوبں ًوں طوجھي واططے کظبًبں دا اطتعوبل کیتب جبى آال ایظڈ ٹیظٹ
اے۔
 1996توں  2013تک اٹھبسٍ عبالں وچ دًیب ثھش دے وچ  30هلکبں دے لکھبں کغبًبں ًے
ثبئیوٹیک فقالں ثیزیبں ًے۔ ثبئیوٹیک فقالں دی عت توں وڈھی تے عچی گواہی ایہہ اے
کہ  1996توں لے کے  2013تک اٹھبسٍ عبالں وچ دًیب ثھش توں  30هلکبں دے لکھبں
کغبًبں ًوں ایہہ کیب گیب اے کہ اوٍ  100هلیي سلجے تے فقالں ثیزٌڑ تے اط سلجے ًوں
 1.6ثلیي ہیکٹشصتوں ودھ سلجے تے لے ربى۔ ایہہ اوٍ سلجہ اے رہڑااهشیکہ تے چیي دے
کل سلجے دے عبئض توں  150فی فذ ًبلوں ودھ دے ثشاثش اے۔ رہڑاکہ ثہوں ودھ سلجہ
اے۔ ایذھے وچ عت توں وڈھی تے خبؿ گل ایہہ اے کہ ثبئیوٹیکٌبلوری اى خطشیبں توں
ثچي آلے کغبًبں ًوں صوفلہ تے تغلی دیٌذی اے۔ ثبئیوٹیک فقالں ثہوں چٌگیبں ًے
عوبری هؼبؽی تے هبصول ًوں فیذٍ دیٌذیبں ًے ۔یوسپی یوًیي ًے  2011وچ اک پڑھبئی
کیتی تے حبثت کیتب کہ ثبئیوٹیک فقالں چٌگیبں ًے۔
 2013وچ  27هلکبں وچ ثبئیوٹیک فصالں دی ثیجبئی
 2013وچ ثبئیوٹیک فصالں ثیجي آلے  27هلکبں وچوں (ٹیجل  1تے ؽکل  19 )1تشلی
کشى آلے هلک تے  8تشلی یبفتہ هلک عي۔ اُپش آلے دط هلکبں وچوں  8تشلی کشى آلے
هلک عي۔ رٌہبں ًے آى آلے ویلیبں وچ هغلغل تے ثہوں عبسیبں لغوبں دی تشلی واعطے
ثہوں وڈھی تے عبسی دًیب وچ ثٌیبد سکھذیبں ہویبں اک هلیي ہیکٹشصتوں ودھ ثیزبئی کیتی۔
دًیب دی آثبدی دا ادھے ًبلوں ودھ صقہ  60فی فذ یب  4اسة لوک اًہبں ثبئیوٹیک فقالں
ثیزي آلے  27هلکبں وچ سہٌذے ًے۔
ٹیجل  2013 :1وچ عبسی دًیب وچ ثبئیوٹیک فقالں دا سلجہ :هلک دے لضبظ ًبل(هلیي
ہیکٹشص)**
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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
کل

رقتٍ(هلیي ہیکٹشص)
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 فصالں
هکئی ،طویبثیي ،کپبٍ ،کیٌوال،چوقٌذر،الفلفب،پپیتب،طکواع
هکئی ،طویبثیي ،کپبٍ
هکئی ،طویبثیي ،کپبٍ
کپبٍ
کیٌوال هکئی ،طویبثیي ،چوقٌذر
کپبٍ  ،پپیتب ،پبپلز ،ٹوبٹز،هیٹھب هزچ
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* 19وڈے هلک ریڑے ثبئیوٹیک فقالں  50000ہیکٹشص یب ودھ تے ثیزبئی کش سے ًے۔
**ًیڑے آلے  100یب  1000وچ دعے گئے ًے۔
*** 2014وچ کوشؽالئضیؾي واعطے  2013وچ هٌظوس کیتے گئے ًے۔
دی طشفوں :کالئیوریوض 2013

 19وڈے هلک ریڑے ثبئیوٹیک فقالں  50000ہیکٹشص یب ودھ تے ثیذ سئے ًے۔
دی طشفوں :کالئیو رویض 2013
ػکل  :1طبری دًیب وچ ثبئیوٹیک فصالں دے هلکبں دا ًقؼہ تے  2013وچ وڈے هلک

ثٌگلہ دیغ ًے پہلی واری ثبئیوٹیک فصالں دی ثیجبئی دی هٌظوری دتی اے جذ کہ هصز
وچ اًذروًی رولے دی وجہ توں ثیجبئی دا جبئشٍ لیب جب رہیب اے۔
ثٌگلہ دیؼ ًے  2013وچ پہلی واسی ثبئیوٹیک فقل (ثبئیوٹیک ایگ پالًٹ) ثیزي دی
هٌظوسی دتی رذ کہ هقش دے وچ فوستضبل فقالں دے ثیزي واعطے صکوهتی ربئضے
واعطے صیش غوس اے۔ثٌگلہ دیؼ ًے رہڑی هٌظوسی صبفل کیتی اے اوٍ اط ورہ توں
خبؿ اے کہ ایہہ دوعشے ًکے تے غشیت هلکبں واعطے اک هخبلی ًووًے دا کن کشدی
اے ۔ایہہ اط واعطے وی خبؿ اے کہ ثٌگلہ دیؼ ًے اط سکبسوٹ ًوں وی توڑ دتب اے
رہڑی ثھبست تے فلپبئي ًوں ثبئیوٹیک ثیٌگي دی تزبست دی هٌظوسی صبفل کشى وچ
ہوئی اے۔ اے گل وی دعي آلی اے کہ ہوس تشلی کشى آلے هلکبں پبًبهہ تے اًڈوًیؾیب ًے
وی  2014وچ ثبئیوٹیک فقالں دی ثیزبئی واعطے هٌظوسی دیتی اے ( اط خالفے دے
اػذاد و ؽوبس وچ ایہہ ہیکٹشصؽبهل ًئں کیتے گئے)۔
 18هلیي کظبًبں ًے ثبئیوٹیک فصالں توں فیذٍ چکیب اے جٌہبں وچ  90فی صذ ًکے تے
ًوبًڑے کظبى ًے۔
 2012وچ  17.3هلیي کغبًبں دے همبثلے وچ  2013وچ سکبسڈ  18هلیي کغبًبں ًے
ثبئیوٹیک فقالں ثیزیبں ،رہڑے  90فی فذ توں ودھ یب  16.5هلیي تو ودھ تشلی کشى آلے
هلکبں وچ خطشے توں ثچي آلے ًکے تے ًوبًڑے کغبى ًے۔ چیي وچ  7.5هلیي ًکے
کغبًبں ًے فیذٍ چکیب ،تے ثھبست وچ  7.3هلیي کغبًبں ًے فیذٍ چکیب۔  1996توں لے کے
 2013تک تبصٍ هؼبؽی اػذادوؽوبس ایہہ دعذے ًے کہ کغبًبں ًے چیي وچ  15.3اسة
اهشیکی ڈالش تے ثھبست وچ  14.6اسة اهشیکی ڈالش کوبئے۔ التقبدی فیذے توں ػالوٍ
کغبًبں ًے رشاحین کؼ دوائیبں اعتؼوبل کشى وچ گھٹ توں گھٹ  50فی فذ گھبٹے ًبل
ثہوں فیذٍ چکیب اعطشس کغبًبں ًے رشاحین هبسى آلیبں دوائیبں دا گھٹ اعتؼوبل کیتب تے
چٌگے هبصول تے صًذگی دے چٌگے هؼیبس واعطے چٌگب کشداس ادا کیتب۔
دوجے هظلظل طبل  2013وچ تزقی کزى آلے هلکبں ًے صٌعتی هلکبں توں ودھ ثبئیوٹیک
فصالں ثیجیبں۔
الطیٌی اهشیکہ ایؾیبء تے افشیمہ دے کغبًبں ًے کل  94هلیي ہیکٹشصیب  175هلیي ػبلوی
ثبئیوٹیک ہیکٹشصدا  54فی فذ فقالں ثیزیبں (  2012وچ  52فی فذ دے همبثلے تے)
اعی طشاں ہیکٹشصدا فشق دگٌب  2012توں  2013تک  7توں  14هلیي ہیکٹشصہویب۔ ایہہ
تولغ کیتی ربًذی اے کہ ایہہ کن ربسی سہغی تے ایہہ تٌمیذ کشى آلیبں دی پیؾي گوئی توں

خالف اے رٌہبں  1996وچ اط ٹیکٌبلوری ًوں تزبستی ثٌیبداں تے لیبى توں پہلے ایہہ
اػالى کیتب عی کہ ثبئیوٹیک فقالں فشف فٌؼتی هلکبں واعطے ًے تے تشلی کشى آلے
هلکبں دےخبؿ طوس تے ًکے تے ًوبًڑے کغبى ایٌہوں ًئں هٌي گے تے ًہ ایظ تے کن
کشعي۔
 1996توں لے کے  2012تک فٌؼتی هلکبں دے کل هؼبؽی فیذے تشلی کشى آلے هلکبں
دی ًغجت رٌہبں  57.9اسة اهشیکی ڈالش کوبئے ،اًہبں ًے  159اسة اهشیکی ڈالش کوبئے
اط توں ػالوٍ  2012وچ تشلی کشى آلے هلکبں دا صقہ گھٹ عی رہڑا  18.7اسة
اهشیکی ڈالش دے کل هٌبفغ دا  45.9فی فذ یؼٌی  8.6هلیي اهشیکی ڈالش دے ثشاثش عی تے
فٌؼتی هلکبں داصقہ  10.1ثلیي اهشیکی ڈالش عی(ثشوکظ ایٌڈ ثبسفٹ  2014آئٌذٍ)
جیٌیبتی کزاص فصالں عبلوی رقجے دے  27فی صذ یب  175هلیي ہیکٹزستے
ریٌیبتی کشاط فقالں ثبئیوٹیک فقالں دی خبؿ تے ودھي آلی خوثی اے ۔  2012وچ 13
هلکبں ًے رٌہبں وچ  10تشلی کشى آلے هلک عي اًہبں ًے  2یب اط توں ودھ فقالں
ثیزیبں ۔  2013وچ ریٌیبتی کشاط فقالں دا  47هلیي ہیکٹشص سلجہ ثیزیب گیب رہڑاکل
 175هلیي ہیکٹشصدے  27فی فذ دے ثشاثش عی ۔  2012دے وچ  43.7هلیي ہیکٹشصص یب
 170هلیي ہیکٹشصدے  26فی فذ توں ودھ عی۔ ایہہ تولغ کی ربًذی اے کہ ریٌیبتی
کشاط فقالں دا ایہہ هغلغل تے ودھذا ہویب سرضبى ربسی سہغی۔
جٌوة دے تٌبں ثزاعظوبں وچ ثبئیوٹیک فصالں ًوں ودھب ى آلے  5وڈے هلکبں وچ،
الطیٌی اهزیکہ وچ ثزاسیل تے ارجٌٹبئي ،ایؼیبء وچ ثھبرت تے چیي ،تے ثزاعظن افزیقہ
وچ جٌوثی افزیقہ عبلوی ثبئیوٹیک فصالں دا  47فی صذ ثیجذے ًے جہڑے کہ دًیب دی
آثبدی دا  41فی صذ ًے۔
ثبئیوٹیک فقالں وچ رٌوة وچ  3ثشاػظوبں وچوں  5پہلے تشلی کشى آلے هلکبں وچ
ایؾیبء وچوں چیي تے ثھبست ،الطیٌی اهشیکہ وچوں ثشاصیل تے اسرٌٹبئي ،تے ثشاػظن
افشیمہ وچوں رٌوثی افشیمہ عی ۔ اًہبں عبسیبں ًے کل  82.7هلیي ہیکٹشصسلجے تے
ثیزبئی کیتی (دًیب دا  47فی فذ) تے ایہہ عبسے  7اسة دی دًیب دی آثبدی دے  41فی فذ
ًوں ظبہش کشدے ًے ۔ رہڑی کہ 2100ویں فذی وچ  10.1اسة ہوعکذی اے۔ خبؿ
گل ایہہ اے کہ اد کلے عت عہبسى افشیمی هلکبں دی آثبدی  1اسة(دًیب دا  15فیقذ) توں
ودھ عکذی اے تے ہوعکذااے کہ  2100دیں فذی دے اخیش تک  3.6اسة (دًیب دا 35
فیقذ) تک ودھ ربئے ۔ عبسی دًیب دے وچ خوساک دا تخفع ودھ تے خوساک دی چیضاں

دیبں وددھیبں ہویبں لیوتبں اک ڈاہڈا چیلٌذ اے رہذے وچ ثبئیوٹیک فقالں دا ثہوں وڈا
کشداس اے پش ایہہ اھودا صل ًئں۔
ثزاسیل پوری دًیب دے وچ ثبئیوٹیک فصالں دی تزقی واططے اًجي دے طور تے طوجھب
جبًذا اے
ثشاصیل  40.3هلیي ہیکٹشصدے ًبل دًیب وچ ثبئیوٹک فقالں دے ہیکٹشصوچ اهشیکہ توں ثؼذ
دورے ًوجش تے اے۔ تے ثبئیوٹیک فقالں وچ اک ڈاہڈا ػبلوی سہٌوب دی صیخیت ًبل ودھ
سہیب اے۔ هغلغل  5عبالں واعطے ثشاصیل  2013وچ پوسی دًیب وچ تشلی دا اًزي عی۔ دًیب
وچ کغی ہوس هلک دی ًغجت ثبئیوٹیک فقالں دے سلجے وچ  3.7هلیي ہیکٹشصدا سکبسڈ
وادھب کیتب۔ رہڑاکہ ہش عبل دے چٌگے  10فی فذ ودھے دے ثشاثش اے۔ ثشاصیل ًے 175
هلیي ہیکٹشص دے پوسی دًیب دے سلجے دی  23فی فذ ثیزبئی کیتی(  2012وچ  21فیقذ
توں ودھ) تے اهشیکہ دے ًبل اط فشق ًوں هغلغل گھٹ کشدا ربسہیب اے تے اپٌی پوصیؾي
چٌگی ثٌبسہیباے ۔ ثشاصیل ًے فبعٹ ٹشیک هٌظوسی دا ًظبم ثٌبیب اے رہڑافقالں دی
ثیزبئی ؽشوع کشى واعطے ثہوں آعبى اے۔  2013وچ ثشاصیل ًے اک ہوس والؼے وچ
 2.2هلیي ہیکٹشصتے کیڑیبں دی هبسى آلی تے ہوس رڑی ثوٹیبں ًوں هکبى آلی پہلی ریٌیبتی
عویبثیي دا تزبستی ثٌیبداں تے ثیزبئی کیتی اے۔ ای این ثی آس اے پی اے ثشاصیل دی صسػی
تضمیك تے تشلی دی تٌظین ًے ایک اسة اهشیکی ڈالش دے ثزٹ دے ًبل  2015وچ کشاں
وچ اگي آلے ثبئیوٹیک وائشط دے ًبل لڑى آلے لوثیب دی ثیزبئی واعطے تزبستی هٌظوسی
صبفل کشى دی هٌقوثہ ثٌذی کیتی ۔
اهزیکہ طبریبں توں ودھ جب رہیب اے(اهزیکہ طت توں اگے اے)
اهشیکہ  70.1هلیي ہیکٹشص دے ًبل پوسی دًیب وچ ثبئیوٹیک فقالں اگبى واعطے عت توں
اگے سہیب۔ (دًیب دا  40فی فذ) اهشیکہ وچ ثبئیوٹیک فقالں دی ثیزبئی اختیبس کشى دی
ؽشس  90فی فذ سہی۔ کیٌیڈا ًے  2013وچ  10.8هلیي ہیکٹشص سلجے تے ثبئیوٹیک فقالں
ثیزیبں۔ رہڑیبں کہ  2012وچ ثیزیبں گیبں فقالں دے  11.6هلیي ہیکٹشص سلجے توں
گھٹ عي۔ کیوًکہ کغبًبں ًے  800000ہیکٹشص گھٹ سلجے تے کیٌوال الیب تے گشدؽی
پشوگشام وچ صیبدٍ گٌذم ثیزی رہڑی کہ اک ودھیب صکوت ػولی اے۔ کیٌیڈا ًے  2013وچ
 96فی فذ دی صیبدٍ ثیزبئی اختیبس کشى دی ؽشس دے ًبل ثبئیوٹیک کیٌوال ثیزیب۔ آعٹشیلیب
ًے پبًی گھٹ ہوى دی ورہ توں گھٹ فقل ثیزی رہیڑی کہ  100000ہیکٹشص عی لیکي
فقالں دی ثیزبئی اختیبس کشى دی ؽشس  99فی فذ سہی۔

ثھبرت تے چیي ہور ثبئیوٹیک کپبٍ ثیج رے ًے
ثھبست ًے  95فیقذ فقالں دی ثیزبئی اختیبس کشى دی ؽشس دے ًبل  11.0هلیي ہیکٹشص
تے سکبسڈ ثبئیوٹیک کپبٍ ثیزی رذ کہ چیي ًے  90فیقذ فقالں دی ثیزبئی اختیبس کشى دی
ؽشس دے ًبل  7.5هلیي ًکے تے ًوبًڑے کغبًبں ًے  0.5ہیکٹشصفی فبسم دی اوعظ دے
ًبل  4.2هلیي ہیکٹشصتے ثبئیوٹیک کپبٍ ثیزی۔
افزیقہ دے وچ وادھب
افشیمہ ًے ثشکیٌب فبعو تے عوڈاى دے ًبل اپٌی ثبئیوٹیک کپبٍ دی ودھ سلجے تے ثیزبئی
ربسی سکھی۔ رٌوثی افشیمہ ًے ثبئیوٹیک هٌقوثیبں تے پیذاواس رسا گھٹ سکھی تے ػولی
طوس تے  2012دے ثشاثش سکھی۔ ( 2.85هلیي ہیکٹشصًو ں  2.9دے ًبل ثشاثش کیتب گیب)
ثشکیٌب فبعو ًے  313781توں ودھب کے  474229ہیکٹشصتے 50 ،فیقذ توں ودھ سلجے
تے ثبئیوٹیک کپبٍ ًوں ودھبیب۔ عوڈاى ًے اپٌی کوشؽالئضیؾي دے دورے عبل  2012وچ
ثبئیوٹیک کپبٍ دی  20000ہیکٹشصدی پیذاواس ًوں  62000ہیکٹشصتے تیي گٌب ودھبیب۔ خبؿ
طوس تے  7هضیذ افشیمی هلکبں(صشوف تہزی دے لضبظ ًل کیوشوى ،هقش ،گھبًب ،کیٌیب،
هالویً ،بئیزیئشیب تے یوگٌڈا) ًے وڈے پیوبًے تے ًویبں ثبئیوٹیک فقالں (کپبط تے
هکئی توں لے کے کیال تے لوثیب(کبوپیض)) واعطے صهیٌبں دی ربًچ کیتی رٌہبں وچ کئی
پشاًی فقالں رظ طشاں ؽکشلٌذی ؽبهل اے۔ ڈثلیو ای این اے دے هٌقوثے توں تولغ کیتی
ربًذی اے کہ  2017تک افشیمہ وچ پہلی خؾکی ثشداؽت کشى آلی هکئی دتی ربئے گی۔
یورپی یوًیي دے  5هلکبں جٌہبں ًے ثبئیوٹیک هکئی دی ریکبرڈ  148013ہیکٹزستے
ثیجبئی کیتی۔ جہڑی  2012توں  15فیصذ ودھ اے۔ طپیي یورپی یوًیي وچ ثیجبئی اختیبر
کزى آلہ کل ثی ٹی هکئی دے رقجے دے  94فی صذ دے ًبل طت توں اگے اے ۔
پچھلے عبل دی اعی تؼذاد دے  5یوسپی یوًیي دے هلکبں ًے  148013سیکبسڈ
ہیکٹشصسلجے تے ثی ٹی هکئی دی ثیزبئی کیتی رہڑی  2012دی  18942ہیکٹشص یب 15
فیقذ ودھ عی ۔ عپیي  18فیقذ دے ودھے دے ًبل ثی ٹی هکئی دے  136962سکبسڈ
ہیکٹشصسلجے دے ًبل یوسپی یوًیي دے وچ عت توں اگے عی۔ پشتگبل دے وچ پبًی دی
کوی دی ورہ توں ثیزبئی تمشیجب ً  1000ہیکٹشص گھٹ عی تے سوهبًیہ  2012دی عطش تے
عی۔ ہوس یوسپی هلک چیک تے علواکیہ ًے گھٹ تے ًکے سلجیبں تے ثیزبئی کیتی
رہڑی کیغبًبں واعطے یوسپی یوًیي دے سپوسٹ کشى دے طشیمیبں وچ صیبدٍ هطبلجبت
تے هؾکالت دی ورہ ًبل عی۔

ثبئیوٹیک فصالں دا خوراک دےثچب ُو  ،پبئیذاری تے هوطوبں دی تجذیلی وچ کزدار۔
 1996توں لے کے  2012تک ثبئیوٹیک فقالں ًے خوساک دے تخفع ،پبئیذاسی تے آة
و ہوسا دی تجذیلی دے ًبل فقالں دی پیذاواسی لیوت وچ  116.9اسة اهشیکی ڈالش دے
وادھے ًبل ،ثہتشیي هبصول وچ کن کشدیبں ہویبں 497 ،هلیي کلو گشام رشاحین هبسى آلیبں
دوائیبں ثچبًذیبں ہویبں ،فشف  2012وچ  26.7اسة کلوگشام کبسثي ڈائی آکغبئیڈ دے
اخشاد ًوں گھٹ کیتب رہڑی کہ  11.8هلیي کبساں ًوں اک عبل واعطے عڑکبں تے
آى توں سوکي دے ثشاثش اے۔  1996توں لے کے  2012تک  123هلیي ہیکٹشص سلجے تے
هضتلف رٌگلی ربًوساں دے صًذگیبں ثچبى وچ اہن کشداس ادا کیتب۔ تے  16.5هلیي ًکے
کغبًبں ًے تے اًہبں دے خبًذاًبں دے  65هلیي لوکبں ًے ،ریڑے دًیب دے عت توں غشیت
لوک ًے اًہبں دی هذد کشدیبں ہویبں غشثت ًوں گھٹ کشى وچ کشداس ادا کیتب۔ ثبئیوٹیک
فقالں ًےاک ڈاہڈی تے چٌگی صکوت ػولی وچ کشداس ادا کیتب رٌہبں دی دًیب ثھش وچ
ثے ؽوبس عبئٌظ اکیڈهیبں ًے صوبیت کیتی رٌہبں ًے عبسی دًیب دے صسػی صهیي دی
هورودٍ  1.5اسة ہیکٹشصسلجے دے پیذاواسی فالصیت تے پیذاواس ًوں ودھبى وچ هذد دتی
رہذے ًبل رٌگالت تے رٌگلی ربًوساں دیبں صًذگیبں ثچیبں۔ ثبئیوٹیک فقالں ضشوسی
ًے پش هغّلے دا صل ًئں۔ ایہہ چٌگی ثیزبئی دے طشیمیبں دے ًبل ،رظ طشاں گشدؽی
پشوگشام تے هضاصوتی پشوگشام  ،ثبئیوٹیک فقالں واعطے ضشوسی ًے رہیڑے سوایتی
فقالں دے ًبل اعتؼوبل ہوًذے ًے۔
ثبئیوٹیک فصالں دا هبدول چٌگب ثٌبى وچ کزدار ۔
ثبئیوٹیک فقالں هٌذسرہ ریل  5طشیمیبں دے ًبل هبصول ًو چٌگب ثٌبى وچ کشداس ادا کشدیبں
ًے۔
 کھبًب ،خوراک تے ریؼے دی دفبظت ،اپٌی خوراک آپ پیذا کزى دی صالدیت تے
ہور طظتی خوراک ،کظبًبں ًوں چٌگے اقتصبدی فیذے تے پیذاواری صالدیت
ًوں ودھب ہوًذیبں ہویب ًکزدار
 1996توں لے کے  2012تک  17عبل دے ػشفے دے دوساى پوسی دًیب وچ
ثبئیوٹیک فقالں ًے فبسم دی عطش تے  116.9اسة اهشیکی ڈالش دے التقبدی
فیذے صبفل کیتے رٌہبں وچ  58فیقذ پیذاواسی اخشاربت ( گھٹ ہل چالًب ،رشاحین
هکبى آلیبں دوائیبں دا گھٹ اعتؼوبل تے گھٹ هضٌت) گھٹ کشى دے ًبل صبفل
ہوئے تے پیذاواس وچ  377هلیي ٹي دا وڈا فیذٍ صبفل کشى ًبل  42فی فذ فیذے

صبفل کیتے ۔  2012وچ اًہبں اػذاد و ؽوبس دے ًبل  18.7اسة اهشیکی ڈالش دے
کل فیذے ہوئے رہڑے  83فی فذ پیذاواس وچ وادھے دی ورہ توں تے  17فی فذ
گھٹ پیذاواسی اخشاربت دی ورہ توں صبفل ہوئے۔(ثشوک ایٌڈ ثبسفٹ  2014آئٌذٍ)
 جٌگلی جبًوراں دیبں سًذگیبں ًوں ثچبًب ،ثبئیوٹیک فصالں سهیي ثچبى آلیبں
ٹیکٌبلوجی ًے ۔
ثبئیوٹیک فقالں صهیي ثچبى آلی ٹیکٌبلوری ًے تے هورودٍ  1.5اسة ہیکٹشص ثیزبئی
دے لبثل سلجے تے ودھ پیذاواس دے لبثل ًے۔ تے اعی طشاں رٌگالت دی کٹبئی ًوں
ختن کشدیبں ،تے رٌگالت دے رٌگلی ربًوساں دیبں صًذگیبں هضفوظ کشدیبں ہویبں
،تے رٌگلی ربًوساں دیبں سہي آلیبں رگہبں تے چٌگی تے ڈاہڈی صکوت ػولی وچ
هذد کش عکذیبں ًے۔ تشلی کشى آلیبں هلکبں وچ ہش عبل  13هلیي ہیکٹشصتے رٌگلی
ربًوساں دیبں صًذگیبں تے ٹشاپیکل تے کھٌے رٌگالت ختن ہوسئے ًے۔  1996توں
لے کہ  2012تک ثبئیوٹیک فقالں ًے ودھ خوساک غزا تے سیؾہ پیذا کیتب تے
ثبئیوٹیک فقالں ایہہ عت کذ ًہ کشدیبں تے سوایتی فقالں دے  123هلیي ہیکٹشص
دی ودھ پیذاواس دی ضشوست ہوًذی۔ (ثشوکظ ایٌڈ ثبسفٹ  2014آئٌذٍ)۔  123هلیي
ہیکٹشصدی ودھ همذاس واعطے گھٹ پیذاواس آلیبں ودھ صهیٌبں دی ضشوست ہوًذی
رہڑیبں ہل چالى واعطے تے فقل اگبى واعطے چٌگیبں ًہ ہوًذیبں۔ تشلی کشى
آلے هلکبں وچ ٹشاپیکل رٌگالت رٌہبں وچ رٌگلی ربًوس هورود ًے اًہبں ًوں کٹي
واعطے گشادتب ربًذا تے صساػت ًوں اَگ ال دتی ربًذی رہذے ًبل رٌگلی ربًوساں
دیبں صًذگیبں ختن ہو ربًذیبں۔
 غزثت تے ثھک دے خبتوے وچ کزدار
اد  2013وچ ثبئیوٹیک کپبٍ تشلی کشى آلیبں هلکبں رظ طشاں چیي  ،ثھبست  ،پبکغتبى،
هیبًوبس ،ثولیویب ،ثشکیٌب فبعو تے رٌوثی افشیمہ وچ  16.5هلیي توں ودھ ًکے تے
ًوبسًڑے کغبًبں دے آهذًیبں ًوں ودھبى وچ پہلے ہی اک چٌگب کشداس ادا کیتب اے۔
کوشؽالئضیؾي دی دوعشے دط عبالں دے ثبلی دو عبالں  2014تے  2015دے وچ
ثبئیوٹیک کپبٍ تے هکئی ودھ عکذی اے
 سراعت دے هبدول دے اثزات ًوں گھٹ کزًب
پُشاًی صساػت ًے هبصول تے ثہوں احش کیتب تے ثبئیوٹیکٌبلوری صساػت هبصولیبتی
احشات ًوں گھٹ کشى وچ اعتؼوبل کیتی رب عکذی اے۔ اد دی تشلی وچ رشاحین
هکبى آلیبں دوائیبں ثہوں گھٹً ،بهیبتی ایٌذھي دی ثچت ،ہل گھٹ چالى یب ًہ چالى

دے ًبل ،کبسثي ڈائی آکغبئیڈ دے اخشاد وچ گھبٹب تے رڑی ثوٹی ختن کشى آلیبں
دوائیبں دے اعتؼوبل دے ًبل ،کن دی افالس ًبل صهیي تے ًوی ًوں هضفوظ سکھٌب
ؽبهل اے۔  1996توں لے کے  2012دے ػشفے دے دوساى اک رض(اے آئی)
دی  497هلیي کلو گشام رشاحین ختن کشى آلی دوائیبں دے کل گھبٹے دا اًذاصٍ کیتب گیب
اے ۔رہڑی رشاحین هبسى آلیبں دوائیبں وچ  8.7فیقذ دی کوی اے ۔رہیڑیبں اًہبں
فقالں تے اعتؼوبل ہوى آلیبں رشاحین هبسى آلیبں دوائیبں دے ًبل هبصول دے احشات
تے  18.5فیقذ دی گھبٹے دے ثشاثش اے۔ ایہذی ربًچ پڑتبل اًوائشهٌٹل ایوپکٹ
کوؽٌٹ (ای آئی کیو) ًے کیتی اے۔ ای اآی کیو اک چٌگی ربًچ پڑتبل اے۔ رہیڑے
کئی ػواهل تے هؾتول اے ۔رہیڑی هبصول دے احشات تے کلیبں رضو دی صیخیت ًبل
کشداس ادا کشدی اے۔  2012وچ ای آئی دے اعتؼوبل وچ  36هلیي کلوگشام دا گھبٹب
ہویب(رشاحین هبسى آلیبں دوائیبں وچ  8فیقذ دی ثچت ہوئی) تے ای آئی کیو دے
اعتؼوبل وچ  23.6فیقذ گھبٹب ہویب۔(ثشوکظ ایٌڈ ثبسفٹ  2014آئٌذٍ)
پبًی دا ودھذا ہویب اعتؼوبل پوسی دًیب وچ پبًی ًوں هضفوظ کشى تے پبًی دیي تے
اک خبؿ احش ہویب۔ عبسی دًیب وچ تبصے پبًی دا  70فیقذ اعتؼوبل صساػت وچ کیتب
ربًذا اے ۔ ظبہش اے کہ ایہہ ثشداؽت ًئں کیتب رب عکذا۔  2050تک آثبدی تمشیجب ً 30
فیقذ دے صغبة دے ًبل ودھ کے  9اسة تے پہٌچ ربعی۔ پہلی ثبئیوٹیک دوًغلی
هکئی  2013وچ خؾک عبلی ًوں ثشداؽت کشى دی فالصیت دے ًبل هبسکیٹ وچ
لے آًذی گئی تے پہلی گشم هوعن دی ثبئیوٹیک خؾکی ثشداؽت کشى آلی هکئی
 2017وچ عت عہبسى افشیمہ وچ هبسکیٹ دے وچ آعی۔ خؾکی ثشداؽت کشى آلیبں
فقالں دی دًیب دے وچ فقالں دے ربسی ًظبم تے خبؿ احش ہوعی۔ خبؿ طوس
تے تشلی کشى آلیبں هلکبں وچ رتھے فٌؼتی هلکبں دے همبثلے وچ خؾک عبلی
صیبدٍ ہوعی تے ثہوں ڈاہڈی ہوعی۔
 آة و ہوا دی تجذیلی دے وچ گھبٹب تے گزیي ہبوص گیظبں دے گھبٹے وچ هذد
هبصول دے ثبسے وچ خبؿ تے وڈے خذؽبت ثبئیوٹیک فقالں واعطے پشیؾیبًیبں
ًے رٌہبں ًے دو خبؿ طشیمیبں دے ًبل گشیي ہب ّوط گیغبں دے گھبٹے تے آة و
ہوا دی تجذیلی ًو گھٹبى واعطے هذد کیتی اے۔ پہلے ًبهیبتی ایٌذھي دے اعتؼوبل وچ
گھبٹب کش کے کبسثي ڈائی آکغبئیڈ دے اخشاد وچ پکی ثچت  ،رشاحین هبسى آلیبں تے
رڑی ثوٹیبں تلف کشى آلیبں دوائیبں دے گھٹ عپشے وچ پکی ثچت۔  2012وچ 2.1
اسة کلوگشام کبسثي ڈائی آکغبئیڈ دا اًذاصاً ثچت رہڑی  0.94هلیي کبساں ًوں اک
عبل واعطے عڑکبں تے ًہ لیبى دے ثشاثش اے۔ دورب ہل ًہ چالًذیبں ہویبں ثہوں

ثچت (رڑی ثوٹیبں ختن کشى آلیبں دوائیبں ًو ثشداؽت کشى آلیبں فقالں رٌہبں
واعطے ہل گھٹ یب ًہ چالى دی ضشوست اے)۔ رہڑیبں ثبئیوٹیک فقالں خوساک
غزا تے سیؾے واعطے  2012وچ صهیي وچ اضبفی کبسثي دی ثچت دے ثشاثش اے
۔رہڑی 24.61اسة کلوگشام کبسثي ڈائی آکغبئیڈ یب  10.9هلیي کبساں ًوں اک عبل
واعطے عڑکبں توں ہٹبى دے ثشاثش عی۔ اط طشاں  2012وچ ُکل هغتمل تے ودھی
ہوئی ثچت اط ػول توں صبفل ہوئی رہڑا  26.7اسة کلوگشام کبسثي ڈائی آکغبئیڈ
دے گھبٹے یب  11.8هلیي کبساں ًوں عڑکبں توں ہٹبى دے ثشاثش عی(ثشوکظ ایٌڈ
ثبسفٹ  2014آئٌڈٍ)
خؾک عبلی عیالة تے دسرہ صشاست وچ تجذیلی ًبل ایہہ پیؾي گوئی کیتی رب عکذی اے
کہ خؾک عبلی ثہوں صیبدٍ ہوعی تے ڈاہڈی ہوعی رظ طشاں اعبں آة و ہوا دی تجذیلی دے
ًبل ًئے هغلیبں دا عبهٌب کش سہیےآں عبًوں ًویبں لغوبں دی تشلی تے ثہوں عبسیبں لغوبں
دیبں فقالں واعطے تیضی ًبل فقل اگي وچ ثہتشی الى آلے پشوگشاهبں دی ضشوست
ہوعی ریڑے آة و ہوا دی صبلت وچ صیبدٍ تیض ی ًبل ہوى والیبں تجذیلیبں ًوں چٌگے طشیمے
ًبل اختیبس کش عکي ۔ ثہوں عبسیبں ثبئیوٹیک فقالں دے اوصاس تے طشیمے رٌہبں وچ
سیؾیبں دا کلچش ،تؾخیـ ،رٌیوهکظ ،هبلیکولش هبسکش دے ًبل اًتخبة (این اے ایظ) ،صًک
فٌگش تے ًغالں وچ تیضی لیبى آلیبں ثبئیوٹیک فقالں دا اعتؼوبل کیتب ربعکذا اے رہڑے
آة و ہوا دی تجذیلی دے احشات ًوں گھٹ کشى وچ هذد دیغي۔ ثبئیوٹیک فقالں دی پہلے
ای ثیزی گئی صهیي دے وڈے صقے وچ ہل چالى دی لوڑ ختن کشى دے ًبل کبسثي ڈائی
آکغبئیڈ دے خبسد ہوى وچ کوی  ،صهیي دی صفبظت تے خبؿ طوس تے ًوی تے رشاحین
هبسى آلے ادویبت ًوں چھڑکبى وچ کوی دے ًبل ًبل کبسثي ڈائی آکغبئیڈ ًوں ختن کشى وچ
اپٌب کشداس ادا کش سہیب ں ًے۔
اعی خالفے وچ عبسے تے اُپش دتے گئے  5ڈاہڈے کوبں ًے پہلے ای اک ثہوں وڈے
اًذاص وچ هبصول ًو ں چٌگب ثٌبى وچ کشداس ادا کشى واعطے ثبئیوٹیک فقالں دی فالصیت
 ،عبسی دًیب دے دسرہ صشاست دے ودھي ًبل تے آة و ہوا وچ تجذیلی ًبل رڑے ہوئے ثہوں
ڈاہڈے هغلیبں ًوں گھٹ کشى وچ اپٌب کشداس ادا کیتب ۔ تے آى آلے ویلے لئی اًہبں وچ
ثہوں ودھ فالصیت اے کہ ایہہ ثبئیوٹیک فقالں پیذاواسی فالصیت تے آهذًی ًوں ثہوں
صیبدٍ ودھب عکذیبں ًے۔ تے عبڈے دیہی هؼبؽی تشلی دے وچ اک اًزي دی صیخیت ًبل
کشدا ادا کش عکذیبں ًے۔ رہڑیبں دًیب وچ ًکے تے ًوبًڑے کغبًبں دی غشثت ًوں هکبى
واعطے اپٌب کشداس ادا کش عکذیب ًے۔

ًبئٹزوجي دے اطتعوبل دے ًبل ثڑھوتزی۔
ًبئیٹشوري کھبد دے اعتؼوبل تے اوھذے وھذى ثبسے اک پوسا ثبة عبسی تفقیل ًبل
پوسی دًیب دا ًمطہ ًظش دعذا اے ۔  50اسة اهشیکی ڈالش دی هبلیت دی عبالًہ تمشیجب ً 100
هلیي ٹي ًبئیٹشوري کھبد فقالں تے اعتؼوبل کیتی ربًذی اے۔ ایہہ اعتؼوبل ؽذٍ ًبئیٹشوري
کھبد دا ادھب صقہ وی فقالں تے اعتؼوبل ًئیں ہوًذا تے ایہہ آلودگی دا عجت ثٌذا اے
،خبؿ طوس تے پبًی دے سعتیبں دے وچ۔ ًبئیٹشوري دے اعتؼوبل ًبل کبسکشدگی ًوں
ودھبى واعطے سوایتی تے ثبئیوٹیک طشیمے لجھے رب سے ًے۔ کچھ اؽبسے ًے کہ
دسهیبًی هذت واعطے (  5توں  10عبل وچ) ًویں ٹیکٌبلوری فقالں تے اعتؼوبل کش کے
پیذاواس وچ گھبٹب کیتے ثغیش اط اعتؼوبل ؽذٍ ًبئیٹشوري دی ادھی همذاس ًوں ثچبیب رب عکذا
اے ۔
ثبئیوٹیک فصالں هظلظل اگبًبں تے لیجل الًبں
عبئٌغی ثٌیب د تے لیوت/ویلے ًبل هوحش سیگولیٹش ًظبم ًہ ہوى دی ورہ توں اط ًظبم ًوں
اختیبس کشى وچ هؾکل پیؼ آسی اے۔ رهہ داس تے چٌگے کبم کشى آلے لبػذے دی ضشوست
اے ،رہڑااوکھب ًہ ہوے۔ خبؿ طوس تے ًکے تے غشیت تشلی کشى آلے هلکبں واعطے
ریڑے ثبئیوٹیک فقالں دی تشلی تے هٌظوسی صبفل کشى دی ثہوں ڈاہڈی لیوت دے کے
پھظ گئے ًے۔ ایہہ گل یبد سکھي آلی اے کہ ً 6وهجش  2012وچ کیلفوسًیب اهشیکہ دے وچ
ووٹشاں ًے تزویض ( 37ریٌیبتی طوس تے خوساک دے الذام دے ضشوسی لیجل الًب) ًوں
ہشا ِدتب۔ آخشی ًتیزہ ایہہ عی کہ ًئں وچ  53.7فیقذ تے ہبں وچ  46.3فیقذووٹ عی۔
اعی طشاں اک ہوس عشوے واؽٌگٹي دی سیبعت وچ ًوهجش ً 2013وں کیتب گیب ًتیزہ اًِب
ثذلیب کہ لیجل ًہ الى دی صوبیت وچ صیبدٍ فشق عی۔ ًئں وچ  55فیقذ تے ہبں وچ  45فی فذ
ووٹ عی۔
ثبئیوٹیک فصالں واططے هٌظور ػذٍ ایوًٹض دی دیثیت
ً 30وهجش ً 2013وں ُکل  36هلکبں ًے ( +35یوسپی یوًیي  1994 )27وچ ثبئیوٹیک
فقالں ًوں خوساک تے /یب غزا دے طوس تے اعتؼوبل کشى واعطے ،تے هبصول دی ثضبلی
تے پودے ثیزي واعطے ثبضبثطہ هٌظوسیبں دتیبں۔ اًہبں  36هلکبں وچ عشکبسی صکبم دی
طشفوں  27ری این فقالں تے  336ری این ایوًٹظ تے هؾتول کل  2833هٌظوسیبں
ثبضبثطہ طوس تے ہوئیبں ۔ اًہبں وچوں  1321خوساک دے اعتؼوبل واعطے عي (خود
اعتؼوبل یب ػول واعطے )  918 ،غزا دے اعتؼوبل واعطے(خود اعتؼوبل یب ػول واعطے)

تے  599هبصول دی ثضبلی تے فقالں ثیزي واعطے۔ ربپبى ًے عت توں ودھ ( )198
ایوًٹظ دیبں هٌظوسیبں دتیبں اط توں ثؼذ اهشیکہ (  165رہذے وچ ریٌیبتی فقالں دے
ایوًٹظ ؽبهل ًئں)  ،کیٌیڈا ( ،)146هیکغیکو ( ،)131رٌوثی کوسیب(  ،)103آعٹشیلیب(،)93
ًیوصی لیٌڈ( ،)83یوسپی یوًیي(  71رٌہبں وچ اوٍ هٌظوسیبں ؽبهل ًے رٌہبں دا ویال ختن
ہوگیب تے دوثبسٍ ربسی ہو سہیب ں ًے) فلپبئي(  ،)68تبئیواى( ،)65کولوجیب( ،)59چیي (،)55
تے رٌوثی افشیمہ (ً )52ے ۔ هکئی دے هٌظوس ؽذٍ ایوًٹظ عت توں ودھ ًے (  27هلکبں
وچ  130ایوًٹظ) اط توں ثؼذ کپبٍ (  22هلکبں وچ  49ایوًٹظ)  ،آلو (  10هلکبں وچ 31
ایوًٹظ) ،کیٌوال (  12هلکبں وچ  30ایوًٹظ) تے عویبثیي (  26هلکبں وچ  27ایوًٹظ)۔
رہڑے ایوًٹ ًوں عبسیبں توں صیبدٍ هٌظوسیبں صبفل ہوئیبں ًے اوٍ رڑی ثوٹی هکبى
آلیبں دوائیبں ثشداؽت کشى آلی عویبثیي ایوًٹ ری ٹی ایظ  24( 2-3-40هلکبں وچ 51
هٌظوسیبں +یوسپی یوًیي  ، )27اط توں ثؼذ کیڑے هکوڑے ثشداؽت کشى آلی هکئی ایوًٹ
این او ایي  23 (810هلکبں وچ  49هٌظوسیبں +یوسپی یوًیي  ،)27تے رڑی ثوٹیبں تلف
کشى آلیبں دوائیبں دے خالف لڑى آلی هکئی دا یوًٹ ایي کے  22(603هلکبں وچ 49
هٌظوسیبں +یوسپی یوًیي  ،)27کیڑے هکوڑیبں دے خالف هضاصوت سکھي آلی هکئی ایوًٹ
ثی ٹی  21(11هلکبں وچ  45هٌظوسیبں  +یوسپی یوًیي  ،)27کیڑے هکوڑے دے خالف
هضاصوت سکھي آلی هکئی ایوًٹ ٹی عی  20( 1507هلکبں وچ  45هٌظوسیبں +یوسپی یوًیي
 ،)27رڑی ثوٹیبں تلف کشى آلیبں دوائیبں دے خالف هضاصوت سکھي آلی هکئی ایوًٹ ری
اے  19 (21هلکبں وچ  41ایوًٹ +یوسپی یوًیي  ،)27رڑی ثوٹیبں تلف کشى آلی دوائیبں
ثشداؽت کشى آلی عویبثیي ایوًٹ اے  19( 12-2704هلکبں وچ  37ایوًٹظ +یوسپی یوًیي
 ،)27کیڑے هکوڑے دے خالف هضاصوت سکھي آلی هکئی ایوًٹ این او ایي 19 (89034
هلکبں وچ  36هٌظوسیبں +یوسپی یوًیي  ،)27کیڑے هکوڑیبں دے خالف هضاصوت سکھي
آلی کپبٍ ایوًٹ این او ایي  17 (531هلکبں وچ  36ایوًٹ +یوسپی یوًیي  ،)27رڑی ثوٹیبں
تلف کشى آلی دوائیبں دے خالف هضاصوت سکھي آلی تے کیڑیبں هکوڑیبں دے خالف
هضاصوت سکھي آلی هکئی ایوًٹ این او ایي  19( 88017هلکبں وچ  35هٌظوسیبں  +یوسپی
یوًیي  ،)27تے کیڑے هکوڑیبں دے خالف هضاصوت سکھي آلی کپبٍ ایوًٹ این او ایي (1445
 15هلکبں وچ  34هٌظوسیبں  +یوسپی یوًیي  )27ؽبهل ًے۔
 2013وچ ثبئیوٹیک ثیج دی پوری دًیب وچ قیوت  15.6ارة اهزیکی ڈالز طی
 2013وچ فشف ثبئیوٹیک ثیذ دی پوسی دًیب وچ لیوت  15.6اسة اهشیکی ڈالش عی۔
 2011دے وچ اک هطبلؼہ دے ًبل اًذاصٍ کیتب گیب کہ ًئی ثبئیوٹیک فقل/ریٌیبتی کشاط

فقالں دی دسیبفت تشلی تے اربصت اُتے ُکل  135هلیي اهشیکی ڈالش الگت آئی۔ کشپٌبعظ
دے اًذاصے دے هطبثك  2013وچ دًیب دی هبسکیٹ دے وچ ایہذی لیوت  15.6اسة اهشیکی
ڈالش عی( 2012وچ  14.6اسة اهشیکی ڈالش عی)۔  2012وچ دًیب دی فقل تضفع هبسکیٹ
وچ  71.5اسة اهشیکی ڈالش دے  22فی فذ ،تے تزبستی ثیذ هبسکیٹ وچ  45اسة
اهشیکی ڈالش دے  35فی فذ ًوں ظبہش کش دی اے۔ ػبلوی فبسم گیٹ دی ثیزی گئی کوشؽل
پیذاواس ( ثبئیوٹیک داًے تے دیگش ثیذ کی پیذاواس) توں اًذاصاً آهذًی ثبئیوٹیک ثیذ دی لیوت
توں  10گٌب ودھ عی۔
 2013وچ ورلڈ فوڈ پزائش دی خوراک ،غذا تے ریؼے دے تذفع دے وچ ثبئیوٹیکٌبلوجی
دے کزدار ًوں تظلین کزى دا اثز
وسلڈ فوڈ پشائض (ڈثلیو ایف پی) عت توں پہلی ثیي االلواهی فب ُوًڈیؾي عی رٌیں لوکبں دیبں
کبهیبثیبں ًوں تغلین کیتب ۔رٌہبں ًے دًیب وچ خوساک دا هؼیبس تے خوساک پہٌچبى دے
طشیمیبں ًوں چٌگب ثٌبًذیبں ہویبں اًغبًی تشلی وچ خبؿ کشداس ادا کیتب۔  2013دے  3ثبئیو
ٹیکٌبلورغٹ اًؼبم یبفتگبى ًے  ،رٌہبں ًے رٌیبتی طوس تے چٌگی فقالں واعطے آصاداًہ
هبلیکیولش طشیمے لجھے۔
وسلڈ فوڈ پشائض دے ثبًی ،تے ثبئیوٹیک/ری این فقالں دے ثڑے ڈاہڈے صوبیتی ،تے 1970
دے ًوثل اهي اًؼبم یبفتہ ًبسهي ثوسالگ ًے ڈثلیو ایف پی فبوًڈیؾي دے وچ اپٌے خیبالت دا
اظہبس کیتب کہ ایہہ فقالں دے خالف تٌبصػے دی ورہ ًبل ثبئیوٹیکٌبلورغٹب ں ًوں وسلڈ
فوڈ پشائض دے اًؼبم یبفتہ گبى دی صیخیت توں غوس کشى توں خبسد ًئں کشًب چبہیذا۔ اًہبں ًے
ایہہ وی آکھیب کہ اًہبں ًوں هیشٹ دے هطبثك لیبًبچبہیذا۔ تے اًہبں ًوں پوسی دًیب دے وچ
خوساک دے تضفع تے غشثت ًوں هکبى دے وچ اًہبں دے کشداس دی ورہ توں ربًچیب ربًب
چب ہیذا۔
ثوسالگ  2013وچ وسلڈ فوڈ پشائض دی طشفوں  3عبسی دًیب وچ هٌے ہوئے
ثبئیوٹیکٌبلورغٹبں ًوں ایواسڈ دیي دے فیقلے توں خوػ ہوئے ہوًڑگے۔ رٌہبں ًوں اوٍ
راتی طوس تے ربًذے تے ػضت کش دے عی۔ اًہبں وچ هبسک واى هوًٹبگو ،هیشی ڈیل چلٹي
تے ساثشٹ فشیلی ؽبهل ًے ،رٌہبں ًے فقالں دی ثبئیوٹیکٌبلوری دے هتؼلمہ ؽؼجیبں دے
وچ خبؿ کن کیتے۔ اًہبں تٌبں اًؼبم یبفتگبى ًے  1970دے آخیش وچ ایگشو ثیکٹیشین ٹوهی
فیغٌض دے ًبل ،ریٌض دیبں دوریبں لغوبں دے ًبل ،ہذف فقالں تے هٌتملی کش کے اپٌے
وکھشے طشیمے ًبل عبئٌظ ًوں لبئن کیتب۔ هبسک واى هوًٹب گو تے اوھذے ًبل کن کشى آال

ریف ؽیل ًے  1974دے وچ پہلی واسی دسیبفت کیتب کہ ثیکٹیشیب ٹی آئی پالصهیڈ (پالًٹ
ٹیوهش اًڈیوعٌگ پالصهیڈ) لے ربعکذا اے۔ اًہبں ًے ایہذی ثٌبوٹ تے ایہذے کن دا هکول
هطبلؼہ کیتب کہ ثبہش آلے ریٌض دی پودیبں وچ کظ طشاں هٌتمل کشدا اے۔ هیش ی ڈیل چلٹي
تے اوھذی تضمیمی ٹین ًے ایہہ لجھیب کہ اط پالصهیڈ دا اک صقہ (عیگوٌٹ) ٹشاًغفش ڈی
ایي اے(ٹی ڈی ایي اے) اے۔ رظ تے عبسا کن ہوًذا اے ۔تے اوٍ هتبحشٍ پودے دے ریٌوم
وچ چال ربًذا اے۔ اوھذے کن ًے حبثت کیتب کہ پودے دے ریٌوم ًو سوایتی پودیبں دی ًغل
دی ًغجت صیبدٍ چٌگے طشیمیبں ًبل عٌجھبلیب ربعکذا اے۔ ساثشٹ فشیلی تے اوہذی ٹین دے
تضمیمی کن ،واى هوًٹبگو تے چلٹي دے پہلے ہی کیتے گئے کوبں تے عی۔ ٹین اک
ثیکٹیشیب هبسکش ریٌض ًوں عت توں وکھشا کشى دے لبثل عی رہڑا پودے دے خلیے دے وچ
ثیبى کیتب گیب۔ رہڑی ساوًڈ اپ سیڈی عویبثیي دی تشلی دے وچ عبئٌغی ثٌیبد ثٌڑ گئی۔
اًہبں تٌبں اًؼبم یبفتہ گبى دا کن پالًٹ عیل ٹشاًغفشهیؾي ٹیکٌبلوریض دی ثٌیبد ثٌیب۔ رظ ًے
چٌگی پیذاواس دے ًبل ریٌیبتی ثہتشی آلیبں فقالں دے ہوعٹ کیڑے هکوڑے ،تے ثیوبسیبں
دے خالف ،تے آة و ہوا وچ ثہوں صیبدٍ تجذیلیبں دے خالف ثشداؽت ًوں چٌگب ثٌبیب۔ اًہبں
عبسیبں دیبں هؾتشکہ کبهیبثیبں ًے کھبًڑے دی همذاس تے اوہذی پہٌچ ًوں ودھبى وچ ثہوں
وڈا کشداس ادا کیتب۔ تے اَعی  2100وی فذی دے وچ هغلغل تے ہوس خوساک پیذا کشى وچ
عبسی دًیب دے چیلٌزض دا عبهٌب کشى وچ ثہوں وڈا کشداس ادا کش عکذے آں۔ رذوں کہ
عبًوں اک تجذیل ہوًذے ہوئے آة و ہوا دا عبهٌب کشًب پیٌذا اے۔
ایہہ گل وی یبد سکھي آلی اے کہ  2013وچ وسلڈ فوڈ پشائض ًے اک وکھشے ػبلوی فوسم
دے طوس تے پیؾہ وساًہ ثضج ًوں صوفلہ دیٌذیبں ہویبں تشغیت دیي وچ کشداس ادا کیتب
۔تے خوساک دے تضفع دے ڈاہڈے چیلٌذ تے هورودٍ تے آى آلے ویلے دے تؼبوى دے
ثبسے عبئٌغی کویوًٹی تے ػوام وچ ثیذاسی ًوں ودھبیب۔ کہ ثبئیوٹیکٌبلوری  2050وچ 9
اسة دی آثبدی دے ًبل اط دًیب ًوں خوساک دیي وچ هذد کش عکذی اے۔
 2013دے تٌبں اًؼبم یبفتگب ًبں دا اے اکھٹب ًمطہ ًظش عی کہ لوکبں ًوں ثبئیوٹیک فقالں دا
ػلن دًیب تے دعٌب عت توں پہلی تشریش ہوًی چبہیذی عی۔ آئی ایظ اے اے اے دا یہی ًمطہ
ًظش عی ،تے دط عبل توں وی پہلے  2000دے وچ لوکبں ًوں ػبلوی عطش تے وعیغ
ثٌیبداں تے ػلن دیي آلیبں عشگشهیبں ؽشوع کش دتیبں عي ۔ آئی ایظ اے اے اے دا سعبلہ،
عبالًہ خالفہ ،تزبستی ثبئیوٹیک دی ػبلوی صیخیت  /ری این فقالں ،رہڑا ڈا کٹش کالئیو
ریوض پچھلے  17عبالں توں لکھ سے ًے ،ثبئیوٹیک فقالں دی ػبلوی عطش تے عت توں
ودھ صوالہ دتب ربى آلہ سعبلہ اے۔ اط خالفے وچ خبؿ گالں ػبم طوس تے  50هلکبں تے

صثبًب ں وچ 3 ،اسة اًہبں لوکبں ًوں دعیب ں گیب ں ًے رٌہبں ًوں پہلے پتہ ًئں عی۔ هلٹی
هیڈیب دے چیٌالں ًبل ػلن دتب ربًذا اے اعطشس پوسی دًیب دے وچ اک ثہوں وڈی تؼذاد
وچ لوک تے اعٹیک ہولڈس دے ثہوں وڈے علغلے ًوں دعیب ربًذا اے ۔ گلوثل ًبلذ عٌٹش
(کے عی) ػلن پہٌچبى واعطے آئی ایظ اے اے اے دیبں ہوس اػضاصی عشگشهیبں رٌہبں
وچ چلذیبں ہویبں آعبى ویت عبئیٹبں  ،کئی تؼلیوی تے عکھي آلے هواد  ،ویڈیو تے
اًفوگشافکظ دے ًبل ًبل کشاپ ثبئیوٹیک اپ ڈیٹ دا ہفتہ واس سعبلہ رہڑا  140هلکبں وچ
لوکبں ًوں دتب ربًذا اے ،اوًھوں هٌظن کشدا اے ۔ اط توں ػالٍ آئی ایظ اے اے اے تشلی
کشى آلے هلکبں وچ ثبئیوٹیکٌبلوری فقالں ثبسے پبلیغیبں ثٌبى آلے  ،هٌظن کشى آلے تے
اعٹیک ہولڈس دیبں ثذلذیبں ہویبں تے هضتلف ضشوستبں ًوں پوسا کشى واعطے وسکؾبپبں
دے ثہوں وڈے علغلے ًوں هٌظن کشدا اے ۔آئی ایظ اے اے اے تٌبں اًؼبم یبفتگبى دی
طشس ایہہ یمیي سکھذا اے کہ ػلن دا پہٌچبًب ثبئیوٹیک فقالں ًوں عوزھي  ،لجول کشى تے
اختیبس کشى دے وچ ثڑھوتشی دی ثٌیبد اے۔
وسلڈ فوڈ پشائض  2013تے ثوس الگ دیبں گالں ًے خبؿ هؼبهالت دے ثبسے عبئٌغی
کویوًٹی تے ػوام دے اتفبق سائے دے ودھذے ہوئے علغلے دی طشف اک وکھشے تے
واضش طشیمے ًبل کشداس ادا کیتب۔ رٌہبں تے پچھلے دط عبل یب صیبدٍ ػشفے توں ثضج
ہوسی عی۔ هخبل دے طوس تے ػواهی رزثبت وچ ثہوں وڈھی تجذیلی ہوئی تے عبئٌغی ثٌیبد
تے تؾخیـ کشى تے لوکبں دے اػتوبد وچ وادھب ہویب۔ رظ توں اط گل دی تقذیك ہوئیی
کہ ثبئیوٹیک هقٌوػبت توں صبفل ہوى والیبں غزاواں هضفوظ ًے ،تے خبؿ پیذاواسی
تے هبصول دے فیذیبں ًے دوًبں اگبى آلے تے کھبى آلیبں ًوں اکھٹب کش دتب۔ اعی طشاں کن
خوساک دے ؽکبس لکھبں ثبالں ًوں گولڈى سائظ توں اًکبس ًہ کشى وچ لوکبں دی صوبیت
وچ تجذیلی آئی۔ رٌوں دوری فوست وچ ہویؾہ واعطے اًذھے یب هشى دی فوست وچ ثشا
ثھال کیب ربًذا۔ رہڑاپیٹشک هوس دی گولڈى سائظ ًوں ودھبى دی صوبیت وچ اک ًئی تے
چٌگی اخاللی هہن "گولڈى سائظ دی اربصت دیو" توں ظبہش اے۔
آى آلے ویلے دے اًذاسے
 2013وچ رظ طشاں تولغ کیتی ربسہی عی کہ فٌؼتی هلکبں وچ خبؿ ثبئیوٹیک فقالں
دی تشلی تے تشلی کشى آلے هلکبں وچ چٌگیبں ثبئیوٹیک فقالں دیبں هبسکیٹبں دے وچ
تشلی ربسی سئی۔رھتے ثیزبئی اختیبس کشى دی ؽشس صیبدٍ توں صیبدٍ  90فی فذ ؽشس تے
ثشلشاس سہی۔ تے اًہبں وچ ہوسودھي دی گھٹ یب کوئی گٌزبئؼ ًئں۔  2013وچ گھٹ
چٌگیبں ثبئیوٹیک فقالں دی ثیزبئی اختیبس کشى وچ ،تشلی کشى آلیبں هلکبں دیبں هبسکیٹبں

وچ رظ طشاں ثشکیٌب فبعو(  2013وچ تشلی  50فی فذ توں ودھ) عوڈاى وچ (  2013وچ
تشلی  300فیقذ توں ودھ) ثہت چٌگی سہی۔ ہوس هغلغل پٌزویں عبل ثشاصیل ًے  3.7هلیي
ہیکٹشصسلجے ودھبکے تشلی کیتی رہڑی کہ  2012تے  2013دے دسهیبى  10فیقذ دی
تشلی دے ثشاثش اے۔
ثبئیوٹیکٌبلوری توں هٌغلک عبئٌغی هؼبؽشے وچ اک چٌگی اهیذ اے کہ دوًب ں سوایتی
تے پشاًیبں فقالں تے هؾتول ثبئیوٹیک فقالں هؼبؽشے وچ ،خبؿ طوس تے تشلی کشى
آلے هلکبں وچ ،تیضی ًبل ثیزیبں ربى گئیبں۔ رتھے اپٌے لوکبں ًوں وی سوٹی کھالًب ثہوں
اوکھب کن اے۔ اط واعطے دًیب دی آثبدی رٌہبں وچوں صیبدٍ لوک رٌوة وچ سہٌذے ًے
 2100دی فذی آى تے آثبدی  10اسة ًبلوں ودھ ربئے گے۔ اعبں پشاًے ویلیبں دی
ٹیکٌبلوری دے ًبل آى آلے لوکبں ًوں خوساک ًئں دے عکذے۔
چیي وچ عت توں خبؿ خوساک دی فقل هکئی ،رذوں کہ چبول خبؿ کھبى آلی فقل
اے۔ اک اًذاصے دے هطبثك چیي وچ هکئی اگبى آلے  100هلیي کشاں وچ  35هلیي
ہیکٹشصتوں ودھ هکئی ثیزی گئی(  4فی خبًذاى دی ثٌیبد تے 400 -هلیي فیذٍ چکي آلے) ۔
فبئٹظ هکئی رہڑی ربًوساں وچ فبعفیٹ ودھبًذی اے اوٍ گوؽت دی پیذاواس ًوں ودھبًذی
اے تے اک خبؿ تے ہوس ودھي آلی ضشوست اے۔ چوًکہ چیي صیبدٍ خوؽضبل ہوًذا
ربسہیب اے تے صیبدٍ گوؽت اعتؼوبل کشدا اے اط ورہ توں صیبدٍ هہٌگی هکئی دی دسآهذ
کشى دی ضشوست اے چیي وچ  500هلیي عوس ًے (پوسی دًیب دے عوساں دے سیوڑ دا
 50فی فذ) ،تے  13اسة هشغیبں ثظضبں تے دوری پولٹشی رہذے واعطے خوساک دی
ضشوست اے هکئی دی ودھذی ہوئی ضشوست تے ودھذی ہوئی دسآهذات ًے ثبئیوٹیک
هکئی ًوں اک خوساک دی فقل ثٌب دتب اے ۔تے ہوعکذا اے کہ چیي اط ًوں تزبستی
ثٌیبداں تے ػبم کشدے۔ تے ایہہ سیؾہ خوساک تے کھبى دی تشتیت دے ًبل اے۔ چیي دے
وچ  60توں ودھ پشاًے عبئٌغذاًبں دے گشوپ ًے هلک دے وچ ثبئیوٹیک فقالں دی
کوشؽالئضیؾي دی عٹشیٹزک اہویت تے دیي توں پہلے هقٌوػبت دی چٌگی طشاں ربًچ
پڑتبل ًوں یمیٌی ثٌبى دا ػضم کیتب اے۔ ثبئیوٹیک فبئٹظ هکئی دی چیي ًے ً 27وهجش 2009
دے وچ ثبئیوعیفٹی هٌظوسی دتی عی۔ ایؾیبء وچ هکئی اگبى آلے دورے هلکبں اًڈوًیؾیب
تے ویت ًبم ًے ایچ ٹی/ثی ٹی هکئی واعطے صهیي دی ربًچ پڑتبل کیتی تے لشیجی هذت
ہوعکذا اے  2015وچ اًہبں دی کوشؽالئضیؾي کش دے۔
لبػذے لبًوى دے تضت ایؾیبء وچ اک ہوس خبؿ فقل گولڈى سائظ اے رہڑی فلپبئي
دے وچ کغبًبں ًوں دیي واعطے  2016وچ تیبس ہوًی چبہیذی۔ ثٌگلہ دیؼ ًے وی اط

فقل ًوں عت توں صیبدٍ اہویت دتی اے گولڈى سائظ ًوں ویت ًبم دے وچ وٹبهي اے دی
کوی پوسی کشى واعطے تشلی دتی ربسی اے۔ رتھےعبل دے وچ  2.5هلیي ثچے هشسے
ًے تے ہوس  500000ثچے ہویؾہ واعطے اًھّے ہوسے ًے۔ پیٹشک هوس دی ایہہ سائے اے
کہ گھٹ خوساک دے ؽکبس ثبالں ًوں گولڈى سائظ توں اًکبس "اًغبًیت دے خالف اک
رشم" اے ۔ گولڈى سائظ دی ضشوست عوال و رواة توں پشے اے۔
اهشیکہ وچ ثبئیوٹیک خؾکی ثشداؽت کشى آلی هکئی ثیزي وچ وادھب ہویب تے افشیمہ دے
هٌتضت هلکبں وچ اط ٹیکٌبلوری ًوں هٌتمل کشًب ثہوں اہن اے۔ اط دے ًبل ثشاصیل وچ ای
این ثی آس اے پی اے دی طشفوں وائشط دے خالف لڑى آلے لوثیب دی ثیزبئی کشى تے
 2015دے وچ ؽیڈیول دے هطبثك ؽشوع کشًب اے۔  2013وچ ریٌیبتی عویبثیي دی
ثشاصیل تے دورے ہوغبیہ هلکبں وچ ایہذی ثیزي دی ؽشس ودھي دی تولغ اے۔
افشیمہ وچ تِي هلک رٌوثی افشیمہ  ،ثشکیٌب فبعو تے عوڈاى پہلے ہی کبهیبثی دے ًبل
ثبئیوٹیک فقالں دی کوشؽالئضیؾي ؽشوع کشچکے ًے۔ تے اهیذ کیتی ربًذی اے کہ 7
هضیذ هلکبں وچوں کئی هلک ثبئیوٹیک فقالں دی کوشؽالئضیؾي کشى واعطے صهیي دی
ربًچ پڑتبل کشى گے۔ پہلے رہڑیبں فقالں لگبئیبں ربسئیبں ًے اًہبں وچ ثبئیوٹیک کپبٍ
تے هکئی ًے ،رٌہبں دی چٌگی طشاں ربًچ پڑتبل ہوگئی اے۔سیگلولیٹشی هٌظوسی دے
هطبثك ،ڈثلیو ای این اے ،دی خؾکی ثشداؽت کشى آلی هکئی  2017دے ؽیڈول دے هطبثك
ثڑی ضشوسی اے ۔ اهیذ کیتی ربًذی اے کہ کئی پشاًیبں فقالں وچوں کیڑے هکوڑیبں
دے خالف هضاصوت کشى آال لوثیب ثہوں رلذی ثیزیب ربئے گب تبکہ کغبى رٌب رلذی ہوئے اط
توں فبئذٍ چک عکي۔
ثبئیوٹیک فقالں ًوں اک ػٌقش دی ورہ توں (ًبى ٹشاًغٌزیٌک ریٌوم تشهیوی ٹول
رہڑاکہ صیڈ ایف ایي(صًک فٌگش ًیوکلیئغظ) تے ٹبلیٌض(ٹشاًغکشپؾي ایکٹیویٹش رہڑاکہ
افیکٹش ًیوکلیئغظ) هغلغل تے سفتب س ودھبى لئی) فقالں دی ثہتشی دے پشوگشام وچ
ضشوسی عوزھب ربًذا اے۔ تے ایہہ هغئلے دا صل ًئں۔ صهیي دی چٌگی ثیزبئی دے طشیمے
رظ طشاں گشدؽی تے دفبػی اًتظبم سوایتی فقالں واعطے ًے اعی طشس ثبئیوٹیک
فقالں واعطے وی ضشوسی ًے۔ آخش وچ اک ہوس خبؿ گل کشعبں۔ کہ اگلے چٌذ عبالں
لئی هؼوولی ودھ عبالًہ هٌبفغ تے صهیي تے هغلغل ہل چالى دی پیؾي گوئی کیتی گئی اے
اط دی ورہ ایہہ اے کہ دوًبں فٌؼتی تے تشلی کشى آلیبں هلکبں وچ پہلے ودھیبں
ثبئیوٹیک فقالں دی ثیزبئی ؽشوع کشى دی صیبدٍ توں صیبدٍ ؽشس  90فی فذ اے تے ہوس
وادھے دی گٌزبئؼ گھٹ یب ثبلکل ًئں۔ رظ ویلےہوس هلک ثبئیوٹیک فقالں دی هٌظوسی

دیٌذے ًے تے دسهیبًی سلجے دے فقالں دے ہیکٹشصودھ ربى گے(رظ طشس کے گٌب
 25هلیي پیکٹشص) تے خبؿ طوس تے ثڑے سلجے والیبں فقالں لئی (رظ طشاں کے
چبول  163هلیي ہیکٹشص تے گٌذم  217هلیي پیکٹشص)۔ سلجے وچ ودہذے ہوئے اضبفے ًبل
چیضاں دے پوسٹ فولیو وچ عشکبسی تے ًزی دوًبں عیکٹش چٌگے ہورب عي۔ تے ایوًٹظ
ثہتش لغوبں دی ریٌیبتی فقالں ًوں فضت دی ثہتشی لئی وادھب عي۔
ًوثل اًعبم یبفتہ ًبرهي ثور الگ آئی ایض اے اے اے دے ثبًی تےوڈیزے دا اثبثہ
ایہہ چٌگی گل اے کہ ثبئیوٹیک فقالں دے " آى آلے ویلے دے اًذاسے" تے اط ثبة ًوں
 1970دے آخش وچ ًوثل اًؼبم یبفتہ ًبسهي ثوسالگ دے ثبئیوٹیک /ری این فقالں تے اوھذی
صوبیت دی یبدہبًی دے ًبل ثٌذ کیتب ربئے۔ رہذی  100عبلہ پیذائؼ  25هبسچ ً 2014وں
هٌبئی ربعی۔ ًبسهي ثوسالگ رظ ًے اک اسة لوکبں ًوں ثُھک توں ثچبیب اًہوں ثھک دے
خبتوے تے عیوی ڈواسف گٌذم ٹیکٌبلوری ( ڈواسف کٌک) دی ورہ توں  1970دے وچ ًوثل
دا اهي اًؼبم دتب گیب۔ ثوسالگ ثبئیوٹیکٌبلوری تے ثبئیوٹیک/ری این فقالں دا ثہوں وڈا
صوبیتی عی۔ کیوًکہ اوٍ آى آلی دًیب ًوں کھبًب کھالى واعطے اًہبں دی خبؿ تے ثٌیبدی
اہویت ًوں ربًذا عی۔
تھلے دتب گیب اے کہ  2005وچ ًبسهي ثوسالگ دی طشفوں پیؼ کیتی گئی ثبئیوٹیک فقالں
تے اوھذی ًظشیبتی صوبیت کشدا اے تے اعی طشاں عچ اے رظ طشاں  2005وچ عچ
عی۔
"پچھلے  10طبالں دے وچ اطبں پالًٹ ثبئیوٹیکٌبلوجی دی کبهیبثی دی گواھی دیٌذے آں
۔تے ایہہ ٹیکٌبلوجی ودھ فصل اگبى واططے دًیب ثھز وچ کظبًبں دی هذد کز ری اے۔
جذوں کہ جزاثین هبرى آلی دوائیبں تے سهیي دے کٹب ُو ًوں کن کزدی اے۔ پچھلے دص
طبالں دے وچ ثبئیوٹیکٌبلوجی دے فیذے تے تذفع اًہبں هلکبں وچ ثبثت کیتے گئے جٌہبں
دی آثبدی پوری دًیب دی آثبدی دے ادھ ًبلوں سیبدٍ طی ۔جض چیش دی طبًوں لوڑ اے اوٍ
اًہبں هلکبں دے لیڈراں دی دلیزی اے ،جھتے کظبًبں دے کول پزاًے تے گھٹ هوثز
طزیقیبں توں عالوٍ اجے تک کوئی ہور اًتخبة ًئں۔ پہلےطجش اًقالة ،تے ہي پالًٹ
ثبئیوٹیکٌبلوجی خوراک دی پیذاوار ی ضزورت ًوں پورا کزى وچ هذد کزری اے۔ جہڑی
آى آلیبں ًظالں واططے طبڈھے هبدول ًوں هذفوظ ثٌب ری اے۔"

ہور هعلوهبت واططے راثطہ کزو
 2013وچ  27هلکبں دے  18هلیي کظبًبں ًے ثبئیوٹیک فصالں دی ثیجبئی ًوں تزجیخ
دتی ۔عبلوی ططخ تے ایہذی ثیجبئی وچ  5هلیي ہیکٹز س دی ثڑھوتزی۔
اهزیکہ وچ خؼک طبلی توى هذفوظ هکئی دی ثیجبئی دا افتتبح۔ خؼک طبلی توں ثچي آلی
قظوبں دا دًیب دے وچ پھیال ُو۔
ثیجٌگ( 13فزوری  )2014اًٹشًیؾٌل عشوط فبس دی ایکوصیؾي آف ایگشی ثبئیوٹیک
ایپلیکیؾٌض(آئی ایظ اے اے اے ) ًے اد اک سپوسٹ دتی رہذے وچ دعیب گیب کہ  2013وچ
 27هلکبں دے  18هلیي کغبًبں ًے ثبئیوٹیک فقالں دی ثیزبئی کیتی۔ رہذے وچ عبسی دًیب
دے  5هلیي یب  3فیقذ ثبئیوٹیک فقالں دے سلجے وچ وادھب دعیب۔  2013اوٍ کال عبل عی
رہذے وچ پہلی واسی خؾک عبلی وچ هذد دیي آلی هکئی ًوں اهشیکہ دے وچ کبسوثبسی
عطش تے ثیزیب گیب۔
عبسی دًیب وچ ثبئیوٹیک فقالں دی پیذاواس  1996وچ  1.7هلیي ہیکٹش توں ودھ کے 2013
وچ  175هلیي ہیکٹش تک چلی گئی۔ اى  18عبالں وچ کوشؽل ثبئیوٹیک فقالں دی پیذاواس
وچ  100فی فذ توں وی ودھ ثڑھوتشی تکي وچ آئی۔ اهشیکہ اوٍ کال هلک اے رہڑا گلوثل
ثبئیوٹیک فقالں وچ دًیب ثھش وچ عت توں اگے اے۔رٌیں  70.1هلیي ہیکٹش(عبسی دًیب دے
عبسے ہیکٹشاں دا  40فیقذ اے) تے ثیزبئی کیتی۔
"عبسی دًیب وچ ثیزی ربى آلی ثبئیوٹیک فقالں کل  1.6ثلیي ہیکٹش دے ثشاثش ًے۔ تُغی ایہہ
وی کہہ عکذے او کہ چیي دے سلجے دے  150فیقذ صقے اُتے" ایہہ گل لکھبسی
کالئیوریوض ًے سپوسٹ وچ لکھی اے ۔اط توں ػالوٍ آئی ایظ اے اے اے دے ثبًی تے
ایوشیطظ دے چئیشهیي ًے ایہہ وی آکھیب کہ"  2013دے دوساى ثبئیوٹیک فقالں ثیزي آلے
 10چٌگے هلکبں وچوں ہش اک ًے اک هلیي ہیکٹش توں ودھ سلجے تے ثیزبئی کیتی تے اے
گل آى آلے ویلے وچ تشلی واعطے اک عوہٌی ثٌیبد اے"
اط سپوسٹ دے هطبثك  ،90فیقذ توں ودھ یب  16.5هلیي ًکے تے ًوبًڑے کغبًبں ًے
ریڑے ثبئیوٹیک فقالں دی ثیزبئی کشدے ًے ،رٌہبں وچ ثبئیوٹیک فقالں ثیزي آلے 8
فٌؼتی تے  19تشلی کشى آلے هلک ًے۔ دورے عبل تشلی کشى آلے هلکبں ًے ثبئیوٹیک
فقالں دی ثیزبئی فٌؼتی هلکبں توں ودھ کیتی۔ اط توں ایہہ گل ظبہش ہوًذی اے کہ دًیب
ثھش دے وچ خطشے دا عبهٌب کشى آلے لکھبں کغبى اط تے اػتوبد تے اػتجبس کشدے ًے۔

رٌہبں ًے اًہبں فقالں توں فیذٍ چکیب ۔سپوسٹ ایہہ وی دعذی اے کہ تمشیجب ً  100فی فذ
کغبى اوٍ ًے ریڑے ثبئیوٹیک فقالں ثیزي توں ثؼذ اط ًوں عبل ہب عبل ربسی سکھٌب
چبہٌذے ًے ۔
دو ایظیبں فصالں جہڑی اں خؼک طبلی وچ هذد دیٌذیبں ًے۔
هوعن دی تجذیلی دی ورہ توں ،فقالں تے ہوى آلے احشات دی ورہ توں ،خؾک عبلی ًوں
ثشداؽت کشى آلیبں فقالں ًوں تشلی دیي دی اہویت دتی گئی اے۔ اهشیکہ وچ تمشیجب ً 2000
کغبًبں ًے  50ہضاس ہیکٹش سلجے تے کبسى ثیلٹ وچ پہلی ثبئیوٹیک خؾک عبلی ثشداؽت
کشى آلی هکئی ثیزی۔ اًڈوًیؾیب رہڑا آثبدی دے لضبظ ًبل دًیب دا چوتھب وڈا هلک اے رٌیں
گٌے دی اک ایغی لغن تیبس کیتی تے ثیزبئی واعطے هٌظوس کیتی رہڑی خؾک عبلی توں
هضفوظ سہٌذی اے۔ ( ایہہ پہال ثبئیوٹیک گٌب اے رٌہوں ػبلوی عطش تے هٌظوس کیتب گیب اے )
تے اوٍ  2014توں ثیزبئی واعطے اط ًوں کوشؽل عطش تے هتؼبسف کشاًب چبہٌذے ًے۔
ریوض دے هطبثك گھٹ وعبئل سکھي آلے کغبًبں ًوں ریڑے پبًی گھٹ ہوى توں یب رڑی
ثوٹیبں تے کیڑے هکوڑے ثہوں ہوى دی ورہ توں پشیؾبى ًے ،ثبئیوٹیک فقالں دی اہویت
پوسی دًیب وچ ًظش آًذی اے۔ هبصول دی تجذیلی دے احشات دی ورہ توں اط ٹیکٌبلوری دی
ضشوست ودھذی ربسہی اے۔
واٹش ایفؾٌٹ هیض فبس افشیمہ(ڈثلیو ای این اے) پشوریکٹ دے ًبل هکئی دی اوٍ لغن رہڑی
خؾک عبلی توں ثچی سہٌذی اے افشیمہ ًوں دتی گئی اے۔ ایہہ هوعبًٹو تے ثی اے ایظ
ایف دا عشکبسی تے ًزی ؽشاکت کشى آال اداسٍ اے رٌہوں گیٹظ تے ثفٹ فبوًڈیؾٌض ًے
هبلی هذد دتی اے۔ هیکغکو وچ ایہہ اًٹشًیؾٌل هیض ایٌڈ ِویٹ ایوپشوهٌٹ عٌٹش(ای آئی این
این وائی ٹی) تے کیٌیب دی افشیمہ ایگشیکلچشل ٹیکٌبلوری فبوًڈیؾي دے ًبل ؽشوع کیتی گئی
اے۔  2017تک اهیذ اے کہ افشیمہ وچ وی هکئی دی خؾک عبلی توں ثچی سہي آلی لغوبں
ثیزیبں ربعي۔ خؾک عبلی هکئی دی پیذاواس وچ عت توں وڈی سکبوٹ اے رظ تے 30
کشوڑ افشیمیبں دا گضاسا اے۔
چیي وچ ثبئیوٹیک فصالں دی اہویت تے هوقعے۔
چیي دًیب دا آثبدی دے لضبظ ًبل عت توں وڈا هلک اے رہذی آثبدی  1.3ثلیي اے ۔ 1996
تے  2012دے دسهیبى ثبئیوٹیک کپبٍ ًے چیي ًوں  15ثلیي ڈالش دا فیذٍ دتب تے فشف
پچھلے عبل وچ چیي ًوں  2.2ثلیي ڈالش دا فیذٍ ہویب۔ اط توں ػالوٍ چیي دے کغبًبں تے

هبصول ًوں ،ثبئیوٹیک فقالں دی ثہوں عبسیبں لغوبں ًے ثہوں وڈا فیذٍ دتب۔ رہذی ورہ
توں ثبئیوٹیک لغوبں تے کیڑے هبسى آلیبں دوائیبں دے اعتؼوبل وچ  50فی فذ یب اط توں
وی ودھ گھبٹب ہویب۔
ریوض آکھیب"اط توں ػالوٍ چیي سیؾے واعطے ثبئیوٹیک کپبٍ دی اہویت توں ثہوں فیذٍ چکیب
اے۔ تے آى آلے ویلے وچ ربًوساں دی خوساک واعطے ثبئیوٹیک هکئی ًوں پہلے ًبل ودھ
تے چٌگے داًیبں دی پیذاواس لے عکذا اے" اط توں ػالوٍ چیي ثبئیوٹیک چبول دیبں لغوبں
دی هٌظوسیبں توں وی فیذٍ چک عکذا اے ۔ چبول ایؾیبء دے وچ ثٌیبدی غزا دے طوس تے
اعتؼوبل کیتب رب ًذا اے۔
ثؼض تزضیہ ًگبساں دے هطبثك چیي وڈیبں ثبئیوٹیک فقالں دی هٌظوسی لئی ساٍ ہوواس کش
سیب اے۔ رظ طشاں اًیں  2009وچ فبئٹظ هیض /هکئ دی هٌظوسی صبفل کیتی تے اط
ویلے وی چبول دی دو ثبئیوٹیک لغوبں دی هٌظوسی دتی۔ اط توں ػالوٍ چیي دے 50
کشوڑ عوس تے  13ثلیي هشغیبں دی خوساک واعطے چیي ًوں هکئی دسآهذ کشًی پیٌذی اے
۔ ایہہ اًہبں  35هلیي ہیکٹشص توں ػالوٍ ًے رہڑیبں چیي خود اگبًذا اے ۔
تزقی کزى آلے هلکبں دے رقجے وچ ثڑھوتزی
تشلی کشى آلے هلکبں دی ثڑھوتشی وچ هغلغل وادھب ہوسیب اے ۔ الطیٌی هلک ،افشیمہ تے
ایؾیب دے کغبى عبسے هل کہ دًیب دی ثبئیوٹیک فقالں دا  54فیقذ اگب سہے ًے۔ 2012
وچ ( 2فیقذ) ثڑھوتشی رہذے ًتیزے وچ تشلی یبفتہ هلکبں تے تشلی کشى آلے هلکبں
دے وچ سلجے دا فشق  2012توں  2013دے وچ  7هلیي ہیکٹش توں ودھ کے  14هلیي
ہیکٹشص ہوگیب اے۔
رٌوثی اهشیکہ ًے کل  70هلیي ہیکٹشص سلجے تے ثیزبئی کیتی رہڑی کہ  41فیقذ اے۔
ایؾیب ًے  20هلیي ہیکٹش یؼٌی  11فی فذ تے افشیمہ ًے  3هلیي ہیکٹش یؼٌی دًیب دی کل
پیذاواس دا  2فیقذ ثیزبئی کیتی۔
ریوض آکھیب "  2013وچ تشلی یبفتہ هلکبں دیبں هٌڈیبں تے تشلی کشى آلے هلکبں دیبں
هؾہوس هٌڈیبں وچ ثڑھوتشی دی ؽشس عت توں اُپش آلی ؽشس تے پہٌچ گئی رذوں کہ اط
ٹیکٌبلوری ًوں اختیبس کشى دی ؽشس  90فیقذ یب اط توں ودھ عی تے ہوس ودھي دی
گٌزبئؼ گھٹ یب ثبلکل ًئں عی۔ پچھلے عبل دے دوساى تشلی کشى آلے هلکبں وچ عت توں
ودھ ثڑھوتشی ثشاصیل وچ  3.7هلیي ہیکٹش دی ہوی یؼٌی کہ  10فیقذ تے ،کل سلجہ 40.3

هلیي ہیکٹش تے پہٌچ گیبعی۔ اگلے عبل دے وچ تشلی کشى آلے هلکبں تے ثشاصیل وچ ایہہ
ؽشس ودھ ربعی ۔تے اهشیکہ دے ًبل ہیکٹشص دا فشق ہولے ہولے گھٹ ہوربعی"۔
تشلی کشى آلے هلکبں وچ کبهیبثی ػبم طوس تے ػواهی تے ًزی هذد دے ًبل ہوًذی اے۔
رظ طشاں کہ ثشاصیل وچ ثی اے ایظ ایف کی هذد ًبل رڑی ثوٹیبں دے خالف هضاصوت
سکھي آلی عویبثیي هتؼبسف کیتی گئی۔ رہڑی کوشؽالئضیؾي واعطے تیبس ہوچکی اے۔
اوس رٌیں ایہذی تشلی تےثیزبئی ؽشوع کشى لئی عبسے ضشوسی کن هکول کش لتے ًے ۔
ایہہ ؽشاکت داسیبں چٌگیبں ًے رہڑیبں کبهیبثی واعطے ضشوسی اػتوبد تے صوفلہ
ودھبًذیبں ًے ۔
ثشاصیل وچ ای این ثی آس اے پی اے ًے عبسے هلکی وعبئل ًوں اعتؼوبل کشدیبں ہویبں
،وائشط دے خالف هضاصوت سکھي آلے لوثیب دی هٌظوسی صبفل کیتی تے هتؼبسف کشایب
،ریڑا هبصول ًوں چٌگب ثٌبى وچ خبؿ کشداس ادا کشعکذا اے۔
ثبئیوٹیک فصالں دی راٍ وچ وڈیبں رکبوٹبں ًوں ہٹبًب
سپوسٹ دے هطبثك تشلی کشى آلے هلک ثبئیوٹیک فقالں دی هغلغل سیغشچ  ،تشلی تے
اًہبں دے تزبستی اعتؼوبل وچ اگے ودھ سئے ًے ۔ اوس اًہبں ًے ثبئیوٹیک فقالں دی
هختلف لغوبں دی هٌظوسی دیي وچ وی عیبعی طوس تے چٌگی تے هضجوط لوت اسادی کب
اظہبس کیتب۔
 2013دیبں هٌظوسیبں وچ ؽبهل ًے:
 ثٌگلہ دیؼ ًےاپٌے پہلے ثبئیوٹیک ثیٌگي دی هٌظوسی دتی رٌوں اًڈیب دی کوپٌی
هبئیکو دی هذد ًبل تیبس کیتب گیب اے۔ ثٌگلہ دیؼ ًے ایہہ کش کے ہوس ًکے تے غشیت
هلکبں لئی پہال ػولی ًووًہ لبئن کیتب۔ اًِیں ثھبست تے فلپبئي وچ ثبئیوٹیک ثیٌگي دی
کوشؽالئضیؾي دی هٌظوسی دے ػول وچ تؼطل ًوں توڑ یب۔ ثٌگلہ دیؼ گولڈى سائظ
تے ثبئیوٹیک آلو دی هٌظوسی صبفل کشى دی کوؽؼ کش سیب اے۔
 اًڈوًیؾیب ًے پہلی واسی غزائی اعتؼوبل واعطے خؾک عبلی توں ثچے سہي آلے
گٌے دی هٌظوسی دتی ،ہوس ایہذی ثیزبئی  2014وچ ؽشوع ہوربعی۔
 پبًبهہ ًے ثبئیوٹیک هکئی دی ثیزبئی دی هٌظوسی دتی۔
ثبئیوٹیک فقالں دی ٹیکٌبلوری وچ هغلغل ثڑھوتشی ً ،کے تے غشیت کغبًبں لئی اط
ًوں اپٌبى دے ًتیزے وچ ثہوں ودھ کبهیبثی صبفل کیتی۔ رہڑی آى آلے ویلے وچ ػبلوی

ثبئیوٹیک فقل ٹیکٌبلوری ًوں ؽشوع کشى وچ ثہوں خبؿ ہوعی۔  2013وچ هلي آلیبں
ثڑیبں کبهیبثیبں ایہہ ًے۔
 افشیمہ وچ ثشکیٌب فبعو تے عوڈاى ًے ثبئیوٹیک کپبٍ دے ہیکٹش وچ  50فیقذ تے
 300فی فذ دا ثبلتشتیت وادھب کیتب اط توں ػالوٍ  7ہوس هلکبں ًے کوشؽالئضیؾي
واعطے ثبئیوٹیک فقالں دے صهیٌی تزشثیبں دے آخشی هشصلے ًوں اپٌبیب ۔ اى
هلکبں وچ کیوشوى ،هقش ،گھبًب ،کیٌیب ،هالوی ً ،بئیزیشیب تے یوگٌڈا ؽبهل ًے۔
 فلپبئي گولڈى سائظ تے تزشثیبں دے آخشی هشصلیبں وچ اے ۔
افشیمہ دےوچ (ثبلی دًیب وچ وی) ثبئیوٹیک دی تشلی دی ساٍ وچ عت توں وڈی سکبوٹ
عبئٌغی ثٌیبداں تے ایہورے طشیمہ کبس دی کوی اے ریڑے ویلے تے لیوت دے اعتؼوبل
دے لضبظ ًبل چٌگے ہوى۔
یورپی یوًیي دے وچ ثبئیوٹیک فصالں دی اہویت۔
یوسپی یوًیي دے ہیکٹشص دی تؼذاد  2012توں لے کے  2013تک  15فیقذ ودھی ۔  5ای
یو هلکبں ًے  148013ہیکٹش سلجے تے ثبئیوٹیک هکئی ثیزی ۔رہڑی کہ  2012توں
 18942ہیکٹش سلجے دا وادھب عی ۔عپیي  136962سلجے دے ًبل عت توں اگے عی اوس
ایتھے  2012توں  18فیقذ دا وادھب ہویب ۔سوهبًیہ وچ ثیزبئی اوٍ سئی۔ پشتگبل تےچیکو
علواکیہ وچ  2012دی ًغجت گھٹ ہیکٹش سلجے تے ثبئیوٹیک هکئی دی ثیزبئی کیتی گئی
۔رہذی ورہ سپوسٹ دے هطبثك یوسپی یوًیي دے سپوسٹ روغ کشاى دے اوکھے طشیمے
عي۔
ثبئیوٹیک قظوبں ًبل غذائی ضزورتبں  ،سهیي تے هبدول ًوں فیذٍ ہوًذا اے
 1996توں لے کے  2012دے وچ ثبئیوٹیک فقالں ًے چٌگب کشداس ادا کیتب۔ اوہذے ًتیزے
وچ پیذاواسی خشچیبں وچ گھبٹب ہویب تے پیذاواس وچ ثڑھوتشی ہوئی۔ (اًذاصاً  377هلیي ٹي)
رٌہبں دی لیوت  117ثلیي ڈالش ثٌذی اے۔ هبصول دے لضبظ ًبل  497هلیي کلوگشام گھٹ
کیڑے هبسى آلیبں دوائیبں اعتؼوبل کیتیب گئیبں ۔ کبسثي ڈائی اکغبئیڈ دے خبسد ہوى وچ 27
ثلیي کلو گشام دا گھبٹب فشف  2012وچ ًظش آیب ( رہڑا کہ تمشیجب ً  12هلیي کبساں ًوں اک
عبل واعطے عڑک توں ہٹبى دے ثشاثش عی)  1996توں لے کے  2012دے وچ  123هلیي
ہیکٹشص صهیي ضبئغ ہوى توں ثچ گئی تے رٌگلی ربًوساں دیبں صًذگیبں وی ثچیبں ۔ 16.5

هلیي ًکے کغبى تے اًہبں دے خبًذاى غشثت توں ثچ گئے رٌہبں دی تؼذاد  65هلیي لوک
ثٌڑدے ًے۔
اعذادوػوبر







اهشیکہ  70.1هلیي ہیکٹشص دے ًبل عت توں اگے سہیب رتھے عبسیبں فقالں لئی 90
فیقذ ًبل ایہہ ٹیکٌبلوری اپٌبئی گئی۔
ثشاصیل لگبتبس پٌزویں عبل دورے ًوجش تے سہیب رٌے کغی ہوس هلک دے همبثلے وچ
ثبئیوٹیک فقالں لئی ودھ سلجے دی ثڑھوتشی کیتی رتھے  2012دی ًغجت 3.7
هلیي ہیکٹشص یؼٌی  10فیقذ وادھب سکبسڈ کیتب گیب۔
اسرٌٹبئي  24.4هلیي ہیکٹشص سلجے دے ًبل تیزے ًوجش تے سہیب۔
ثھبست کیٌیڈا ًوں چوتھے ًوجش توں ہٹب کے  11هلیي ہیکٹشص ثبئیوٹیک کپبٍ ثیزي وچ
کبهیبة ہویب تے ایتھے  90فیقذ دی ؽشس ًبل اط ٹیکٌبلوری ًوں ؽشوع کیتب گیب۔
کیٌیڈا  10.8هلیي ہیکٹشص دے ًبل پٌزویں ًوجش تے سہیب کیٌوال دی۔ ثیزبئی وچ گھبٹب
ہویب لیکي ثبئیوٹیک ًوں ؽشوع کشى دی ؽشس  96فی فذ ًبل ثشلشاس سکھی۔
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آئی ایظ اے اے اے دے هتؼلك
دی اًٹشًیؾٌل عشوط فبس دی ایکوصیؾي آف ایگشی ثبئیوٹیک ایپلیکیؾٌض (ائی ایظ اے اے
اے) اک فیذٍ ًہ چکي آال اداسٍ اے۔ رہڑا ثبئیوٹیک فقالں دے اعتؼوبل تے ػلن ًوں پہٌچبى
دے رسیؼے غشثت تے ثھک ًوں هکبى وچ اک ػبلوی ًیٹ وسک دے هشکضاں دے رسیؼے
کشداس ادا کشى لئی ثٌبیب گیب اے۔ کالئیوریوض اهشیطظ دے چئیشهیي تے آئی ایظ اے اے اے
دے ثبًی پچھلے  30عبالں توں ایؾیبء ،الطیٌی اهشیکہ تے افشیمہ وچ سئے ًے تے  /یب کن
کیتب اے تے پوسی دًیب دے خوساک دے تضفع تے ثبئیوٹیکٌبلوری فقالں تے تورہ دتی اے۔
تے رسػی تضمیك تے تشلی دے کوبں وچ اپٌیبں کوؽؾبں کیتیب ں ًے۔

