 :BioTech / GM Crops: 2013دی پوری دًیب اچ تھیوى آلی طزهبیہ کبری دا جبئشٍ
لکھبسی
کالئیو ریوض (ISAAA( ،آئی ایظ اے اے اے دے ثبًی تے اهشیطظ چیئشهیي
ایي هضووى کوں ًوثل اًؼبم صبفل کشى آلے اىسهي ثوسالگ دی فذ عبلہ روثلی دے هولغ تے  25هبسچ
 2014کوں  ،اًہبں دی طشف هٌغوة کیتب ویٌذا اے۔ ریڑے  ISAAAدے هورذ دے عشپشعت ٰ
اػلی ہي۔
---------------------------------------------------------------------------------- Biotech/GM Crops in 2013دے هتعلك دص وڈے حمبئك
حمیمت  2013 .1 #ثبئیوٹک فصالں دی کبهیبة کوزشالئشیشي دا اٹھبرواں طبل ہبئی۔ ثبئیوٹک
فصالں طت تو پہلے  1996ء اچ کوزشالئش کیتی گئی ہي۔ ثبئیوٹیک فقالں دے سلجے اچ  1996توں
 2013تک ہش عبل لگبتبس وادھب تے ثبسٍ عبالں اچ ؽشس ثڑھوتشی ڈو ػذدی تھیوًڑ ،پوسی دًیب دے
گھٹ تشلی آلے تے فٌؼتی هلکبں اچ هورود خطشیبں دے خالف لکھبں کغبًبں دے اػتجبس تے
 1996اچ تھیوى آلی پہلی سہبئی توں ہي تک ،
اػتوبد دی ػکبعی کشیٌذا اے ۔ خبؿ طوس تے
هزووػی طوس تے  1.5ثلیي ہیکٹشص دی ثے هخبل کل ثڑھو تشی (وادھے) دی کٹبئی کیتی وًذ
چکی اے ۔ رہڑی اتٌے وڈے ػاللے تےسہبئی (سہبئی) گئی ہبئی۔ رہڑی چیي یب اهشیکہ دے
هزووػی خطے دے ادھے توى ویودھ دے ثشاثش اے۔
حمیمت  1996 :2 #ء اچ ثبئیوٹک فصالں دی ثڑھو تزی (وادھب)  1.7هلیي ہیکٹزس توں ودھ کے
 2013اچ  175هلیي ہیکٹزس توں وی ودھ تھی گئی رہڑی کے عو گٌب توں وی ودھ اے۔ ایہب وربں
ہے کہ ثبئیوٹک فقالں اد دے دوس اچ عت توًودھ تیضی ًبل اپٌڑائی وًزٌڑ آلی کشاپظ ٹیکٌبلوری
ثي گئ اے۔ تے ایٌذی ورہ ایہب اے کہ اے والؼی هٌبفغ ڈیٌذی اے۔  2013ء اچ ثبئیوٹیک کشاپظ دے
ہیکٹشص دی ثڑوھوتشی (وادھب) دے اػتجبس تو تشئے فیقذ اے۔ اے گبل خبؿ طوس تے لبثل رکش اے
کہ هؼوولی ودھ عبالًہ پیذواس  ،تے عطش صهیي تے هغلغل ہل چالوى دے هتؼلك آوًڑ آلے کزھ عبالں
دا تخویٌہ الیب ویٌذا اے تے ایٌذی ورہ ًبل ہی ودھ ثبئیوٹک فقالں کوں سہبوًڑ دی ؽشس (  90فیقذ
تو  100فیقذ دے دسهیبى ) اہن ثبئیوٹک فقالں دی ورہ ًبل ہے۔ ریٌذے ًتیزے اچ ثئے وادھے دی
گٌزبئؼ ثہوں گھٹ یب ثبلکل وی کوئی ًی۔
حمیمت 3 #۔ کبفی هلک جیڑے ثبئیوٹیک کزاپض تے جیٌیبتی لظوبں رہیٌذے پے ہي۔  2013اچ 27
هلک ایغے ہي رٌہبں ًے ثبئیوٹیک فقالں سہبئیبں ہي۔ ریٌذے اچ  19گھٹ تشلی آلے هلک ہي تے 8
فٌؼتی هلک ہي۔  47.1هلیي ہیکٹشص یب  27فیقذ ریٌیبتی فقالں سہبئی گئی ہي۔
حمیمت 4 #۔ لگبتبر ڈوجھے طبل  2013اچ گھٹ تزق آلے هلکبں ًے صٌعتی هلکبں دی ًظجت ودھ
ہیکٹزس تےرہبئی کیتی ۔ خبؿ طوس تے  ،گھٹ تشلی آلے هلکبں ًے  2013اچ پوسی دًیب اچ سہبئی
وًزٌڑ آلی ثبئیوٹک فقالں دا  54فیقذ (  94فیقذ هلیي ہیکٹشص) سہبیب تے ایٌذے همبثلے اچ فٌؼتی

هلکبں ًے  46فیقذ (  81هلیي ہیکٹشص) تے فقالں سہبئیبں ۔ ثہوں عبسے هلکبں دی طشفوں ثہوں
عبسی کبهیبة ػواهی ً /زی ؽشاکت داسیبں ثٌڑائی گیبں ۔ اًہبں هلکبں اچ ثشاصیل  ،ثٌگلہ دیؼ تے
اًڈوًیؾیب ؽبهل ہي۔
حمیمت 5 #۔ ثہوں طبرے کظبى ثبئیوٹیک کزاپض دی رہبئی کو ودھیٌذے پے ہي ۔  2013اچ 18
هلیي کغبًبں دی سیکبٹ تؼذاد ًے ثبئیوٹیک کشاپظ سہبئی کیتی رہڑی  2012دی ًغجت  0.7هلیي
ودھ ہبئی۔ خبؿ غوس کشًڑ آلی گبل اے ہے کے  90فیقذ توودھ یب  16.5فیقذ توودھ گھٹ تشلی
آلے هلکبں دے گھٹ وعیلہ سکھي آلے کغبى ہي۔ کغبى خطشے دے ًبل کھیڈًڑ دے هبہش ہوًذے ہي
تے عخت هضٌت کش کے پیذاواس کو ودھبوًڑ دی ثہوں ودھ فالصیت سکھیٌذے ہي۔ (رہڑےسہبئی
کوں  1.5ثلیي ہیکٹشص کھیتبں تک هضذود کشیٌذے پے ہي۔ ًتیزتبَََ رٌگالت تےسہبئی دے ػاللے
هضفوظ تھیٌذے پے ہي)۔  2013اچ چیي دے  7.5هلیي چھوٹے کغبى تے ثھبست دے  7.3هلیي ڈورھے
کغبًبں کوں  15هلیي ہیکٹشص توودھ ػاللے اچ ثبئیوٹیک کپبٍ سہبوًڑ دی صهہ داسی ڈتی گئی اے ۔
تے ایٌذی ورہ او فبئذے ہی ہي رہڑے ایٌذے ًبل صبفل تھیٌذے ہي۔  2013اچ فلپبئي دے تمشیجب َ
چبس لکھ کغبًبں ًے ثبئیوٹک هکئی توں فیذٍ چبتب اے۔
حمیمت 6 #۔ ثبئیو ٹیک کزاپض کزًڑ آلے پہلے پٌج هلک ۔۔۔ ایں خشک طبلی ثزداشت کزًڑ آلی
اهشیکہ  70.1هلیي ہیکٹشص دے ًبل
هکئی تے جٌیبتی ایچ ٹی  /آئی آر طویبثیي دی پہلی رہبئی
ثذعتوس پہلے ًوجش تے اے۔ تے ریں ًے عبسی فقالں ایچوں اوعطب َ
 90فیقذ ؽشس ثڑھو تشی
(وادھب) اختیبس کیتب ۔ خبؿ طوس تے اہویت دی اے گبل اے کے پہلی ثبئیوٹیک خؾک عبلی
ثشداؽت کشًڑ آلی هکئی دی سہبئی  2ہضاس اهشیکی کغبًبں دی طشفوں  50ہضاس ہیکٹشص تے ہبئی۔
ثشاصیل دا ًوجش ڈورھب ہبئی تے لگبتبس پٌذ عبل ػبلوی ثڑھوتشی (وادھے) دے اًزڑ دی صیخیت ًبل
اے۔ رہڑا آپٌڑی ثبئیوٹیک فقالں دی پیذاواس کہیں ڈورھے هلکبں دی ًغجت ڈھیش سلجے تے
ودھیٌذا پیب اے۔ ایں ًے  2012توں  10فیقذ ودھ هلیي ہیکٹشص دا هتبحشٍ سیکبٹ وادھب کیتب تے 40.3
 2.2هلیي
هلیي ہیکٹشص تک پہٌذ گیب۔ ثشاصیل ًے ریٌیبتی ایچ ٹی  /آئی آس عویب ثیي دی سہبئی وی
ہیکٹشص دے سیکبٹ سلجے توں ؽشوع کیتی۔ تے ایٌذا گھشیلو اگٌڑ آال وائشط دے خالف کبفی طبلت
سکھٌڑ آال ثبئیوٹیک لوثیب هبسکیٹ دے وچ آواًڑ واعطے تیبس اے۔ اسرٌٹیٌب  24.4هلیي ہیکٹشص دے ًبل
تشیزھے ًوجش تے اے ۔ ثھبست کیٌیڈا کوں پچھبں چھوڑ کے چوتھے ًوجش تے اے۔ ریں ًے ثبئیوٹیک
کپبٍ دی  11هلیي ہیکٹشص دے سیکبٹ ػاللے اچ سہبئی کیتی تے  95فیقذ ثڑھوتشی (وادھب) صبفل
کیتب۔ کیٌیڈا ًے  10.8هلیي ہیکٹشص تے کیٌولہ دی ًغجت گھٹ سہبئی کیتی لیکي  96فیقذ دی ثہتشیي
ؽشس ثڑھوتشی (وادھب) دے ًبل پٌزویں ًوجش تے اے۔  2013اچ اوتے آلے پٌزبں هلکبں ًے  10هلیي
ہیکٹشص توں ودھ (ڈھیش)سہبئی کیتی رہڑی آئٌذٍ تشلی دے واعطےوڈی تے هضجوط ثٌیبد حبثت
تھیغی۔
حمیمت 7 #۔ افزیمہ اچ ثبئیوٹک کزاپض دا جبئشٍ ۔ اے ثشاػظن پچھلے  10عبالں توں رٌوثی افشیمہ
دی ورہ دے ًبل لگبتبس تشلی کشیٌذا پیب اے ۔ کیوًکہ رٌوثی افشیمہ ًے ثبئیوٹیک فقالں دی سہبئی
دے ًبل ثہوں فیذٍ چبتب اے۔  2013اچ ثشکیٌب فبعو تے عوڈاى ڈوہبں ًے ثبئیوٹیک کپبٍ دی  ،ہیکٹشیذ

ثبلتشتیت  50فیقذ تے  300فیقذ تک دی هتبحش کي ثڑھوتشی (وادھب) صبفل کیتب۔ عت هلکبں
(کیوشوى ،هقش ،گھبًب ،کیٌیب ،هالوی ً ،بئزیشیب تے یوگٌڈا) ًے تزشثبتی ثٌیبداں دےسہبئی کیتی تبکہ
The
ایکوں کوشؽالئض کشًڑ دی هٌظوسی تو ں پہلے چٌگی طشس چھبى ثیي کیتی وًذ عکے ۔
 WEMAپشوریکٹ دے هطبثك  2017ء اچ خؾک عبلی دے خالف کبسآهذ حبثت تھیوًڑ آلی هکئی
افشیمہ کوں هہیب (ڈیتی) وًزے۔ ایہو رئے هٌبعت عبئٌغی آالت تے لیوت /ولت هوحش سیگولیٹشی عغٹن
دی غیش هورودگی (ًب ہووًڑ) فقالں دی سہبئی اختیبس کشًڑ اچ عت توں وڈی سکبوٹ اے۔ خبؿ
طوس تے چھوٹے تے غشیت گھٹ تشلی آلے هلکبں دے واعطے صهہ داساًہ  ،هضٌت طلت تے آعبى
ًظبم دی لوڑھ اے۔
حمیمت 8 #۔ یورپی یوًیي اچ ثبئیوٹیک فصالں دی صورتحبل ۔ یوسپی یوًیي دے پٌذ هلکبں ًے
ثبئیوٹیک هکئی دی  148.013ہیکٹشص سلجے تے سیکبٹ سہبئی کیتی رہڑی کے  2012دی ًغجت
 15فیقذ ڈھیش ہبئی۔ عپیي ثبئیوٹیک هکئی دی  136.962ہیکٹشص سلجے تےسہبئی دے ًبل یوسپیي
یوًیي اچ پہلے ًوجش تے ہبئی۔ رہڑی  2012دی ًغجت  18فیقذ ڈھیش ہبئی تے صبفل تھیوى آلی
ؽشس ثڑھوتشی (وادھب) 2013ء اچ  31فیقذ د ی سیکبٹ عطش تے ہبئی۔
حمیمت 9 #۔ ثبئیوٹیک فصالں توں حبصل تھیوًڑآلے فیذے  1996 :توں  2012تک ثبئیوٹیک
فقالں ًے فوڈ عکیوسٹی  ،پبئیذاسی تے هبصول  /هوعن اچ خوؽٌوب تجذیلی اچ هخجت احش پبوًڑ اچ
صقہ ِگذا۔ ریویں فقالں دی پیذواس اچ  116.9ثلیي ڈالش تک دا وادھب  ،ثیوبسیبں ختن کشى آلی
دوائیبں دے  497هلیي کلوگشام تک گھٹ اعتؼوبل تو چٌگب هبصول کشیغٌڑ ۔ فش ف  2012ء اچ ہی
کبسثي ڈائی آکغبئیڈ دے اعتؼوبل اچ  26.7ثلیي کلوگشام دی کوی ڈیکھٌڑ اچ آئی۔ تے اے کوی ایویں
اے ریویں تو عبں ہک عبل اچ  11.8هلیي کبساں کوں عڑک تے آوًڑ توں سوک ڈیو۔ تے ًتیزہ
 1996ء توں 2012ء دے دسهیبى  123هلیي ہیکٹشص تک دے سلجے رٌگلی صیبت کوں هضفوظ کشڈیتب
گیب۔ ایٌذے ًتیزے اچ  16.5هلیي چھوٹے کغبًبں تے اًہبں دے خبًذاًبں دی غشثت کوں هکبوًڑ
 65هلیي لوگ رہڑے دًیب دے ثہوں غشیت لوگ ہي۔
اچ هذد هلی اے ۔ تے هکول طوس تے
ثبئیوٹیک فقالں ضشوسی ہي لیکي اے چٌگی سہبئ دے ػالد تے طشیمہ ػول ًی ثلکہ سوایتی
سہبئی دے طشیمے ریویں گشدؽی ًظبم تے سصعٹٌٹ هیٌیزویٹ وی ثبئیوٹیک سہبئی دے ًبل ًبل
ضشوسی ہي۔
حمیمت 10 #۔ هظتمجل دا الئحہ عول ۔ ثبئیوٹیک فقالں دے پہلے توں هورود چٌگی ثڑھوتشی
(وادھب) دے پیؼ ًظش (  90فیقذ یب ڈھیش) ایہو رئی هؾہوس هٌڈیبں اچ خواٍ گھٹ تشلی آلے هلکبں
اچوں ہووًڑ یب فٌؼتی هلکبں اچوں ً ،تبئذ تے ػووهی عبالًہ فیذے ڈیکھٌڑ کوں هلغي ۔ ثٌگلہ
دیؼ  ،اًڈوًیؾیب تے پبًبهب ًے  2013ء اچ ثبئیوٹیک کشاپظ دی سہبئی دے طشیمے کوں هکول هٌقوثہ
ثٌذی دے ًبل  2014ء دی عشهبیب کبسی دے واعطے هٌظوس کیتب اے۔
 ISAAAآئ ایظ اے اے اے ہک غیش هٌبفغ آال اداسٍ اے ریکوں عشکبسی تے ًزی ؽؼجے دی
تٌظیوبں هذد کشیٌذی ہي۔ آئی ایظ اے اےاے دی عبسے سعبلیبں اچ عبسی ثبئیوٹیک فقالں دے

تخویٌے سپوسٹ کیتے ویٌذے ہي۔ اًہبں کوں فشف ہک واسی گٌڑاں ویٌذا اے۔ لطغ ًظش ایں گبل
دے کے اًہبں فقالں اچ کتٌی لغوبں (خقوفیبت) ؽبهل کیتی ویٌذی ہي۔ ایں دی تفقیالت
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کبروثبری ةائیوٹیک دی عبلوگیز حیثیت /جی این فصالں – 2013
لکھبسی
کالئیو جیوش
آئی ایظ اے اے اے دے ثبًی تے اهشیطظ چیئشهیي
آئی ایظ اے اے اے دے ثبًی عشپشعتً ،وثل اهي اًؼبم صبفل کشًڑ آلے ،هشصوم ًبسهي ثوسالگ کوں
اًہبں دے فذ عبلہ پیذائؼ تے  25هبسچ 2014کوں ولف کیتب۔

ثبئیوٹیک فقالں دا ػبلوی ػاللہ:

هلیي ہیکٹشص ( 1996تب )2013
ثبئیوٹیک فقالں دے  27هلک
کل سلجہ  /ہیکٹشص
فٌؼتی
گھٹ تشلی آلے
 27هلکبں اچ سیکبٹ  18هلیي کغبًبں ًے  2013اچ ( 75.2هلیي ہیکٹشص سلجے ( 433هلیي ایکٹشص) تے
فقالں سہبئیبں (کبؽت کیتیبں) ریڑا کے  2012دے همبثلے اچ  3فیقذ دا یب  5هلیي ہیکٹشص (  12هلیي
ہیکٹشص) دا هغلغل وادھب اے۔
ًوجش 46 –2013

لکھبری دا ًوٹ:
هلیي ہیکٹزس رلجے تے رہبئی گئی ثبئیوٹیک فصالں دا عبلوی هجووعہ ًشدیکی هلیي اچ تے
طت ٹوٹل کوں ًشدیکی 100000ہیکٹزس تے ڈکھبیب گیب اے جیڑاکے کجھ گھٹ ودٍ تھی
طگذا اے ۔ایں واططے کجھ کیظبں اچ اے اعذاد و شوبر اعشبریہ دے ثعذ دے ہٌذطے کوں
ًضدیک تشیي ہٌذعے اچ ظبہش کشًڑ دی ورہ ًبل  100فیقذ ًی آکھب وًزی عکذا ا ے -اے گبل وی رہي
اچ سکھٌب اہن اے کے رٌوثی ًقف کشے دے هلک عبل دے آخشی تشے هہیٌے اچ فقالں سہیٌذے ہي
(کبؽت کشیٌذے ہي)۔ ایں اؽبػت اچ ثبئیوٹیک فقالں دا ریڑا سلجہ ڈعبیب گیب اے۔ اے ضشوسی ًی کے
ایں عبل دے سہبئی گئے ہیکٹشص اچ سہبیب گیب ہووے۔
هخبل دے طوس تے  2013اچ اسرٌٹبئي  ،ثشاصیل  ،آعٹشیلیب ،رٌوثی افشیمہ تے یوسا گوئےدی هؼلوهبت اچ
او ہیکٹش ص ہي رہڑے  2013دے اخیش اچ هؼوولی طوس تےسہبئی کیتے گئے ہي۔ تے فقالں 2014دی
پہلی چوتھبئی اچ تیبس تھیٌذی ہي ریڑا کے فلپبئي دی طشس کچھ رٌوثی ادھے ُکشے دے هلکبں رہڑا کے
 ،ثشاصیل  ،اسرٌٹبئي تے رٌوثی افشیمہ دے واعطے اے اػذاد و ؽوبس اًذاصے ہي۔ تے اے هوعن دے ًبل
تجذیل تھی عکذے ہي۔ رہڑا کےسہبئی گئے ہیکٹشص پیذاواس دے هوعن توں پہلے تے ثؼذ اچ گھٹ ودھ
تھی عکذے ہي۔ ریڑے ویلے ایں خالفے (هضووى) اخجبس اچ وًزڑاں اے۔
ثشاصیل دے واعطے عشدی دے هوعن دی هکئی دی فقل عفش ًہب دعوجش  2013دے آخشی ہفتے تے
ودھ تش رٌوسی تے فشوسی  2014اچ سہبئی گئی ہي (اگبئی گئی ہي) رہڑا کے ایں (هضووى) خالفے
اچ  2013دی فقالں اچ ظبہش کیتی گئی اے۔ ایں پبلیغی اچ فقل دے سہبوًڑ دی پہلی تبسیخ کوں فقل
دا عبل آکھب گیب اے۔ آئی ایظ اےاے اے ہک هٌبفہ ًب ڈیوًڑ آلہ اداسٍ اے ریکوں عشکبسی تے ڈورھے
ًزی ؽؼجے دی تٌظیوبں هذد کشیٌذیبں ہي۔ آئی ایظ اے اے اے ہک دے عبسے سعبلے اچ عبسی
ثبئیوٹیک فقالں دے تخویٌے ڈعبئے وًزیٌذے ہي۔ اًہبں کو ًقشف ہک واسی گٌڑاں وًزیٌذا اے۔ ایں
دے ػالوٍ ایں گبل دی اے کے اًہبں فقالں اچ کتٌی فقالں ؽبهل کیتی وًزیٌذی ہي۔ عت توں اہن اے

ہے کے عبسی ڈعبئی گئی ثبئیوٹیک فقالں دے ہیکٹشص عشکبسی طوس تے هٌظوس ؽذٍ ہي تے فقالں
سہبئی گئی (اگبئی گئی) ہي تے کوئی وی ثبئیوٹیک فقل دی غیش عشکبسی سہبئی ؽبهل کوئی ًی۔ صوالہ
ربت دی تفقیل اًتظبهی خالفے اچ ڈتی گئی ہي۔ ریڑا کے پوسے (هضووى)  46اچ هورود ہي۔

اًتظبهی خالصہ
کبروثبری ثبئیوٹیک دی عبلوگیز حیشیت  /جی این ٖفصالں 2013
فہزطت هضبهیي
تؼبسف:
ثبئیوٹیک فقالں دی لگبتبس  18عبالں دی کوشؽالئض یؾي اچ  2013اچ وادھب
ثبئیوٹیک فقالں دی تیضی ًبل اپٌبئی گئی فقالں دی ٹیکٌبلوری
پوسی دًیب اچ ڈوہبں چھوٹے تے وڈے خطشے تو ثچي آلے لکھبں کغبًبں کوں پتہ لگ گیب اے کے
ثبئیوٹیک فقالں دی سہبئ توں رہڑی فقل صبفل تھیغی او ثہوں ڈھیش ہوعی۔ ہیں واعطے فقالں دی
دوثبسٍ سہبئی ػول دے طوس تے  100فی فذ اے۔ رہڑا کے کوئی وی ٹیکٌبلوری دی کبسکشدگی کو ں
پہچبًڑ واعطے کغبًبں دا اعتؼوبل کیتب وًزڑ آلہ ایغڈ ٹیغٹ اے۔

 2013اچ  27هلکبں اچ ثبئیوٹیک فصالں دی رہبئ
ثٌگلہ دیؼ ًےپہلی واسی ثبئیوٹیک فقالں دے سہبوًڑ دے واعطے هٌظوسی ڈتی اے۔ هقش اچ اًذسوًی
فوستضبل دی ورہ ًبل سہبئ کشًڑ تے غوس کیتب وًزیٌذا پیب اے۔
ہک کشوڑ  80لکھ کغبى ثبئیوٹیک فقالں توں فیذٍ چیٌذے پئے ہي۔  90فی فذ چھوٹے تے گھٹ
وعیلے آلے کغبى ہي۔
لگبتبس ڈورھے عبل دے واعطے گھٹ تشلی آلے هلکبں ًے  2013اچ فٌؼتی هلکبں توًودھ ثبئیوٹیک
فقالں دی سہبئی کیتی ہي۔ فقالں دے سلجے  175هلیي ہیکٹشص دے ػبلوی سلجے دا  27فی فذ ہي۔
ثش اػظوبں اچ ثبئیوٹیک فقالں کوں ودھبوى آلے  5وڈے هلکبں اچ ،الطیٌی اهشیکہ
رٌوة دے تشئے ِ
اچ ثشاصیل تے اسرٌٹبئي ،ایؾیب اچ ثھبست تے چیي تے ثش اػظن افشیمہ اچ رٌوثی افشیمہ ػبلوی ثبئیوٹیک
فقالں دا  47فیقذ سہیٌذے (کبؽت کشیٌذے) ہي۔ تے اے دًیب دی آثبدی دا  41فیقذ ہي۔
ثشاصیل ػبلوی عطش تے ثبئیوٹیک فقالں دے سہبوًڑ اچ اًزي دے طوس تے ربًبں وًزیٌذا اے۔
اهشیکہ لبئذاًہ کشداس کوں ثشلشاس سکھیٌذا اے۔
ثھبست تے چیي ڈھیش ثبئیوٹیک کپبٍ سہیٌذے ہي۔

افشیمہ اچ تشلی۔
پٌذ یوسپی یوًیي دے هلکبں ًے ثبئیوٹیک ثی ٹی هکئی دی سیکبٹ  148013ہیکٹشص/سلجے تےسہبئ
کیتی ریڑا کے  2012توں  15فیقذ ودھ اے۔ عپیي ،یوسپی یوًیي اچ ُکل ثبئیوٹیک هکئی دی هزووػی
ہیکٹشص سلجے اچ  94فیقذ دے ًبل عت توں وڈا فقالں دی سہبئ کشًڑ آلہ هلک اے۔
ثبئیوٹیک فقالں دا خوساک دے ثچب ُو  ،پبئیذاسی تے هوعوبں دی تجذیلی اچ کشداس۔
ثبئیوٹیک فقالں دا پبئیذاسی اچ کشداس۔
ًبئٹشوري دے اعتؼوبل ًبل کبسکشدگی۔
ثبئیوٹیک فقالں دی ثبلبػذگی تے لیجل الوًب۔
ثبئیوٹیک فقالں دے واعطے هٌظوس ؽذٍ هولؼے دی صیؾیت۔
کلہے ثبئیوٹیک ثیذ دی ػبلوی لیوت  2013اچ  15.6اسة اهشیکی ڈالش ہبئی۔
 2013اچ وسلڈ فوڈ پشائضدی خوساک ،غزا تے سیؾے دے ثچبوى اچ ثبئیوٹیک ٹیکٌبلوری دے کشداس کوں
هي وًزي دا احش۔
آوًڑ آلے ولت دے اًذاصے۔
آئی ایظ اے اے اے دے ثبًی عشپشعت ًوثل اهي اًؼبم صبفل کشًڑ آلے ًبسهي ثوسالگ دی هیشاث۔

اًتظبهی خالصہ
کبسوثبسی ٹیکٌبلوری دی ػبلوگیش صیؾیت/ری این فقالں 2013
لکھبسی
کالئیو ریوض آئی ایظ اےاےاے دے ثبًی تے اهشیطظ چیئشهیي
آئی ایظ اےاےاے دے ثبًی عشپشعتً ،وثل اهي اًؼبم صبفل کشًڑ آلے  ،هشصوم ًبسهي ثوسالگ کوں
اًہبں دی فذ عبلہ پیذائؼ تے  25هبسچ  2014کوں ولف کیتب۔
ػبلوی عطش تےثئی سہٌوبئی دی ورہ ًبل ثبئیوٹیک فقالں دے ہیکٹشص /سلجے ودھذے پئے ہي تے
 2013اچ ڈوہبں چھوٹے تے وڈے گھٹ تشلی آلے هلکبں اچ سلجہ  175هلیي ہیکٹشص توں ودھ گیب اے۔

تعبرف:
اے اًتظبهی خالفہ آئی ایظ اے اے اے خالفہ  46دی اہن گبالں کو ں ڈعیٌذا پیب اے۔ رٌہبں دی
تفقیل کبسوثبسی ثبئیوٹیک دی ػبلوگیش صیخیت/ری این فقالں  2013اچ پوسے خالفے دے ًبل پیؼ
کیتی گئی ہي تے اًہبں تے ثضج کیتی گئی اے۔

ثبئیوٹیک فصالں دی  18لگبتبر طبالں دی کوزشالئشیشي اچ  2013اچ وادھب
 3فیقذ عبالًہ وادھےدے ًبل  2013اچ ػبلوی عطش تے سیکبٹ  175.2هلیي ہیکٹشصسلجے تےسہبئ
کیتی گئی ہي ۔تے  2013دے همبثلے اچ  170هلیي ہیکٹشص توں  5هلیي ہیکٹشص ڈھیش ہبئی۔ایں عبل
 2013اچ رہڑا کے کوشؽالئضیؾي دا  1996-2013تک  18واں (اٹھبسواں) عبل ہبئی۔ ریڑا کے 17
عبل دے ثؼذ لگبتبس تے رکش دے لبثل وادھب تھیب۔ اًہبں  17اچوں رکش دے لبثل  12عبالں اچ پیذاواس دی
ؽشس ڈو اػذاد اچ ہبئی۔

ثبئیوٹیک فصالں ثہوں تیش ی ًبل اپٌبئی گئی فصل دی ٹیکٌبلوجی
ثبئیوٹیک فقالں دے ػبلوی ہیکٹشص سلجے اچ  100فیقذ توں ڈھیشوادھب تھیب ۔رہڑا  1996اچ  1.7هلیي
ہیکٹشص توں  2013اچ  175هلیي ہیکٹشص تو ں ودھ اے۔ ریٌذی ورہ دے ًبل ثبئیوٹیک فقالں کوں ثہوں
تیض ی ًبل اپٌبئی گئی فقالں دی ٹیکٌبلوری ثٌڑاڈتب اے۔ ایں ٹیکٌبلوری کوں اپٌبًڑ آلی ؽشس خود اے
ڈعیٌذی اے کے اے کغبًبں تے کھبوًڑڑآلیبں کوں کے عہولتبں تے فیذے پہٌچیٌذی اے۔
پوری دًیب اچ ڈوہبں چھوٹے تے وڈے خطزیبں توں ثچٌڑ آلے لکھبں کظبًبں کو پتب لگ گیب اے کے
ثبئیوٹیک فصالں دی رہبئ توں جیڑی فصل هلظی او ثہوں ودھ ہوطی۔ ہیں وجہ توں فصالں دی ول
رہبئ عولی طور تے  100فیصذ اے جہڑا کے کئیں وی ٹیکٌبلوجی دی کبرکزدگی کوں طٌجبًڑ دے
واططے کظبًبں دا اطتعوبل کیتب وًجي آال ایظڈ ٹیظٹ اے۔
 1996توں  2013تک اٹھبساں عبل دے ػشفے اچ پوسی دًیبدے  30هلکبں دے لکھبں کغبى ثہوں
تیضی ًبل ثبئیوٹیک فقالں کوں اپٌیٌذے پئے ہي۔ ثبئیوٹیک فقالں دی عت توں وڈی تے اػتوبد دے لبثل
گواہی اے ہے کہ  1996توں گھي کے  2013اٹھبسٍ عبل دے ػشفے دے وچ پوسی دًیب توں 30
هلکبں دے لکھبں کغبًبں کو چٌڑا گیب کے او  100هلیي دے سلجے تےسہبئ دا اپٌڑی هشضی دے ًبل
فیقلہ کشًڑ تے ایں سلجے کو  1.6ثلیي ہیکٹشص توں ودھ سلجے تک گھي وًزي۔ اے او سلجہ اے رہڑا
اهشیکہ تے چیي دے ُکل صهیٌی سلجے توں  150فیقذ تو ں ڈھیش دے ثشاثش اے ۔رہڑا کے ثہوں وڈا
سلجہ اے۔ ایٌذے وچ عت توں اہن تے وڈی ورہ اے ہے کے ثبئیوٹیکٌبلوری خطشے توں ثچي آلے کغبًبں
اچ اػتوبد تے ثھشوعے کو ں هذد ڈیٌذی اے۔ ثبئیوٹیک فقالں ثہوں پیذاواس  ،عوبری هؼبؽی تے
هبصولیبتی فیذے پہٌچیٌذی ہي۔ یوسپی یوًیي اچ  2011اچ پڑھبئی ایں گبل دی تقذیك کشیٌذی اے کے
ثبئیوٹیک فقالں چٌگی ہي۔
 2013اچ  27هلکبں اچ ثبئیوٹیک فصالں دی رہبئ :

 2013اچ ثبئیوٹیک فصالں رہبوًڑ اآلے  27هلکبں ایچوں (ٹیجل  1اوس ؽکل 19 )1گھٹ تشلی آلے تے
 8ثہوں تشلی آلے هلک ہي ۔ اُتے آلے  10هلکبں اچوں  8گھٹ تشلی آلے هلک ہي۔ رٌہبں ًےآوًڑڑ آلے
ولت اچ لگبتبس تے ڈھیش تشلی دے واعطے ثہوں وڈی ػبلوگیش ثٌیبداں ڈیٌذے ہوئے ہک هلیي ہیکٹشص
توًودھ تےسہبئ کیتی ۔ دًیب دی آثبدی دے ا دھے صقے توں ودھ  60فیقذ یب  4اسة لوگ اًہبں
ثبئیوٹیک فقالں سہبوًڑ آلے  27هلکبں اچ ساہٌذے ہي۔
ٹیجل  2013 :1اچ طبری دًیب اچ ثبئیوٹیک فصالں دارلجہ  :هلک دے لحبظ ًبل (هلیي ،ہیکٹزس) **
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*19ثبئیوٹیک وڈے هلک رہڑے  50000ہیکٹشص یب ودھ تے فقالں سہیٌذے ہي۔
** کولوں آلے100

یب  1000اچ ڈعبیب گیب اے۔

*** 2014اچ کوشؽالئضیؾي دے واعطے  2013اچ هٌظوس کیتب گیب اے۔
دے طشفوں  :کالئیو ریوض 2013

 19وڈے هلک ریڑے ثبئیوٹیک فقالں  ، 50000ہیکٹشص یب ودھ ثیذ سہیٌذے پئے ہي۔
دے طشفوں :کالئیو ریوض 2013
شکل ًوجز  :1ثبئیوٹیک فصالں دے هلکبں دا عبلوی ًمشہ تے  2013اچ وڈے هلک

ثٌگلہ دیؼ ًے پہلی واسی ثبئیوٹیک فقالں دی سہبئ دے واعطے هٌظوسی ڈے ڈتی اے۔ تے هقش اچ
اًذسوًی فوستضبل دی ورہ ًبل سہبئ دا ربئضٍ تے غوس کیتب ویٌذا پیب اے۔
ثٌگلہ دیؼ ًے  2013اچ پہلی واسی ثبئیوٹیک فقل (ثبئیوٹیک ایگ پالًٹ) کوں سہبئ کشًڑ دی
هٌظوسی ڈے ڈتی اے ۔تے هقش اچ فوستضبل فقالں دی سہبئ دے واعطے صکوهتی ربئضے دے
واعطے صیش غوس اے۔ ثٌگلہ دیؼ دی طشفوں هٌظوسی صبفل کشًڑا ایں واعطے اہن ہے کے اے
ڈورھے چھوٹے تے غشیت هلکبں دے واعطے اہن ًووًے دا کن کشیٌذی اے۔ اے ایں واعطے وی اہن ہے
کے ثٌگلہ دیؼ ًے ایں سکبوٹ کوں هکب ڈتب اے ۔رہڑا ثھبست تے فلپبئي ڈوہبں اچ ثبئیوٹیک
وتب ُوں(ثیٌگي) دی تزبست دی هٌظوسی صبفل کشًڑ دی کوؽؼ اچ تھیب۔ اے وی لبثل ِ رکش اے کے ثئے
ڈو گھٹ تشلی آلے هلک پبًبهہ تے اًڈوًیؾیب ًے  2014اچ تزبست دے واعطے  2013اچ ثبئیوٹیک
فقالں دی سہبئ دے واعطے هٌظوسی ڈے ڈتی اے۔ ایں خالفہ (هضووى) دے اػذاد و ؽوبس اچ اے
ہیکٹشص ؽبهل کوئی ًی۔
 18هلیي کظبى ثبئیوٹیک فصالں توں فیذٍ چیٌذے ہي جٌہبں اچ  90فیصذ چھوٹے گھٹ وطیلے آلے
کظبى ہي۔
 2012اچ  17.3هلیي کغبًبں دے همبثلے اچ  2013اچ سیکبسڈ  18هلیي کغبًبں ًے ثبئیوٹیک فقالں
دی سہبئ کیتی۔ رہڑا کے  90فیقذ توں ودھ یب  16.5هلیي تو ودھ گھٹ تشلی آلے هلکبں دے خطشے
توں ثچي آلے چھوٹے غشیت کغبى ہي۔ چیي اچ  7.5هلیي چھوٹے کغبًبں ًےفیذٍ چبتب تے ثھبست اچ
 7.3هلیي کغبًبں ًے فیذٍ چبتب۔  1996تو گھي کے  2013تک دے ػشفے دے واعطے دعتیبة ًویں
هؼبؽی اػذاد و ؽوبس ظبہش کشیٌذے ہي۔ کے کغبًبں ًے چیي اچ  15.3اسة اهشیکی ڈالش تے ثھبست اچ
 14.6اسة اهشیکی ڈالش کوبئے ہي ۔ التقبدی فیذے دے ػالوٍ کغبًبں کوں رشاحین ختن کشًڑ آلی دوائیبں
اعتؼوبل کشًڑ اچ کن اص کن  50فیقذ دے گھبٹے دے ًبل ثہوں ودھ هٌبفغ تھیب۔ ایں طشس کغبًبں ًے
رشاحین ختن کشًڑ آلی دوائیبں دا گھٹ اعتؼوبل کیتب تے پبئیذاس هبصول تے صًذگی دے ثہتش هؼیبس دے
واعطے اہن کشداس ادا کیتب۔
ڈوجھے لگبتبر طبل دے واططے  2013اچ گھٹ تزلی آلے هلکبں ًے صٌعتی هلکبں توں ودھ
ثبئیوٹیک فصالًزہبئ کیتی۔
الطیٌی اهشیکہ ،ایؾیبئی تے افشیمی کغبًبں ًے کل  94هلیي ،ہیکٹشص یب  175هلیي ػبلوی ثبئیوٹیک
ہیکٹشص دا  54فیقذ فقالًشہبئ کیتیبں ہي (  2012اچ  52فیقذ دے همبثلے اچ)۔ ایں دے همبثلے اچ
فٌؼتی هلکبں ًے  81هلیي ہیکٹشص یب  46فیقذسہبئ کیتی ہبئی (  2012اچ  48فیقذ دے همبثلے اچ )۔
ایں طشس ًبل ہیکٹشص دا فشق ڈوگٌب یؼٌی  2012توں  2013دے اچ تشتیت دے طوس تے  7تو  14هلیي
ہیکٹشص تھی گیب۔ ایں سرضبى دے ربسی ہووى دی تولغ کیتی ویٌذی اے تٌمیذ کشًڑ آلیبں دی گبل دی
خالف اے۔ رٌہبں ًے  1996اچ ایں ٹیکٌبلوری کوں تزبستی ثٌیبداں تے ؽشوع کشًڑ توں پہلے ولت توں
پہلے اے اػالى کش ڈتب ہبئی کے ثبئیوٹیک فقالں فشف فٌؼتی هلکبں دے واعطے ہي ۔ تے گھٹ
تشلی آلے هلک خقوعی طوس تے چھوٹے غشیت کغبى ًہ ایکوں هٌیغي تے ًب ہی ایکوں اپٌیغي۔

 1996توں  2012دے ػشفے دے دوساى فٌؼتی هوبلک دے هزووػی هؼبؽی فیذے ،ثہ ًغجت گھٹ
تشلی آلے هلک رٌہبں ًے  57.9اسة اهشیکی ڈالش کوبئے  159 ،اسة اهشیکی ڈالش ہي ۔ ایں دے ػالوٍ
 2012اچ گھٹ تشلی آلے هلکبں دا صقہ گھٹ ہبئی ریڑا  18.7اسة اهشیکی ڈالش دے ُکل هٌبفغ توں
 45.9فیقذ یؼٌی  8.6هلیي اهشیکی ڈالش دے ثشاثش ہبئی تے فٌؼتی هلکبں دا صقہ  10.1ثلیي اهشیکی
ڈالش ہبئی۔ (ثشوکظ تے ثبسفٹ – 2014آئٌذٍ)
جیٌیبتی کزاص فصالں عبلوی رلجے دے  27فیصذ یب  175هلیي ہیکٹزس تے:
ریٌیبتی کشاط فقالں ثبئیوٹیک فقالں دی ہک ثئی اہن ودھي ٓالی خقوفیت اے۔  2013اچ 13
هلکبں ًے رٌہبں اچ  10گھٹ تشلی آلے هلک ہيً ،ے ڈو یب ودھ ریٌیبتی کشاط فقالًشہبئ کیتیبں ۔
 2013اچ ریٌیبتی کشاط فقالں دا تمشیجب  47هلیي ہیکٹشص صیشسہبئ سلجہ رہڑا کے  175هلیي
ہیکٹشص دے  27فیقذ دےثشاثش ہبئی۔  2012اچ  43.7هلیي ہیکٹشص یب  170هلیي ہیکٹشص دے  26فیقذ
توں ودھ ہبئی۔ ریٌیبتی کشاط فقالں دے ایں لگبتبس تے ودھذے ہوئے سرضبى اچ وادھے دی اهیذ ہے۔
جٌوة دے تزے ثزاعظن اچ ثبئیوٹیک فصالں کو ودھبوى آلے پٌج وڈے هلکبں ،الطیٌی اهزیکہ اچ
ثزاسیل تے ارجٌٹبئي ،ایشیبء اچ ثھبرت تے چیي ،تے ثزاعظن افزیمہ اچ جٌوثی افزیمہ عبلوی ثبئیوٹیک
فصالں دا  47فیصذ رہیٌذے ہي۔ تے اے دًیب دی آثبدی دا  41فیصذ ہي۔
ثبئیوٹیک فقالں اچ رٌوة دے تشے ثشے اػظوبں اچ  5اُتے آلےتے گھٹ تشلی آلے هلکبں اچ
،ایؾیبء اچ چیي تے ثھبست  ،الطیٌی اهشیکہ اچ ثشاصیل تے اسرٌٹبئي تے ثشاػظن افشیمہ اچ رٌوثی افشیمہ
ہي۔ اًہبں عبسیبں ًے هزووػی طوس تے  82.7هلیي ہیکٹشص سلجے تےسہبئ کیتی (دًیب دا  47فیقذ )۔
تے اے عبسے  7اسة دی دًیب دی آثبدی دے  41فیقذ دی ًوبئٌذگی کشیٌذے ہي۔ رہڑا کے  2100دی
فذی اچ  10.1اسة آثبدی تھی عکذی اے۔لبثل رکش طوس تے اد کلہے عت عہبسى افشیمی هلکبں دی
آثبدی  1اسة (دًیب دا  15فیقذ) توں ودھ عکذی اے ۔تے  2100دی فذی دے اخیش تک  13.6اسة
(دًیب دا  35فیقذ ) تک هوکٌہ طوس تے ودھ عکذی اے۔ اے ػبلوی عطش تے خوساک کوں تے ودھذی
تے پہٌچ توں دوس تھیٌذی ہوئی خوساک دی لیوتبں ہک خوفٌبک کن ہي۔ ریٌذے وچ ثبئیوٹیک فقالں وڈا
کشداس ادا کشعکذی ہي لیکي ایٌذا صل ًہی ہي۔
ثزاسیل عبلوی ططح تے ثبئیوٹیک فصالں دی تزلی دے واططے اًجي دے طور تے جبًبں وًجیٌذا
اے:
ثشاصیل  40.3هلیي ہیکٹشص دے ًبل دًیب اچ ثبئیوٹیک فقالں دے ہیکٹشص اچ اهشیکہ دے ثؼذ ڈورھے ًوجش
تے آًذا اے تے ثبئیوٹیک فقالں اچ ہک هضجوط ػبلوی سہٌوب دی صیخیت ًبل ًظش آًذا پیب اے ۔ لگبتبس
پٌذ عبل دے واعطے ثشاصیل  2013اچ ػبلوی عطش تے تشلی دا اًزي ہبئی۔ دًیب اچ کہیں وی ڈورھے
هلک دے همبثلے اچ ثبئیوٹیک فقالں دے ہیکٹشص دا سیکبٹ وادھب کیتب  ،رہڑا عبل ثہ عبل دے ؽبًذاس
 10فیقذ اضبفے دے ثشاثش اے۔ ثشاصیل ًے  175هلیي  ،ہیکٹشص دے ػبلوی سلجے دے  23فیقذسہبئ
کیتی۔ (  2012اچ  21فیقذ توں ودھ) تے اهشیکہ دے ًبل ایں فشق کو لگبتبس گھٹ کشیٌذے ہوئے آپٌی

پوصیؾي کوں هضجوط ثڑیٌذا پیب اے۔  2013اچ ہک اہن والؼے اچ ثشاصیل ًے  2.2هلیي ہیکٹشص تے کیڑیبں
دی سوک تھبم تے دیگش رڑی ثوٹیبں کوں اعتؼوبل کشیٌذے اوئے تزبستی ثٌیبداں تے پہال ریٌیبتی
عویبثیي دے سلجے تے سہبئ کیتی ۔ای این ثی آساے پی اے ،ثشاصیل دی صسػی تضمیك تے تشلی دی
تٌظین ہک اسة اهشیکی ڈالش دے عبالًہ ثزٹ دے ًبل  2015اچ گھشیلو عطش تےسہبئ تھیوى آلے
ثبئیوٹیک وائشط هضاصوتی لوثیب دی تزبستی هٌظوسی صبفل کشًڑ دی هٌقوثہ ثٌذی کیتی۔
اهزیکہ لبئذاًہ کزدار کوں ثزلزار رکھیٌذا اے ( اهزیکہ پہلے ًوجز تے ہے)
اهشیکہ  70.1هلیي ہیکٹشص دے ًبل پوسی دًیب اچ ثبئیوٹیک فقالں اچ پہلے ًوجش تے پیذاواسی هلک
سیہب (دًیب دا  40فیقذ )۔وکھشی ثبئیوٹیک فقالں کوں اپٌبوًڑ دی ؽشس  90فیقذ سہی ہبئ۔ کیٌیڈا ًے
 2013اچ  10.8هلیي ہیکٹشص ثبئیوٹیک فقالں دی سہبئ کیتی ہبئی۔ رہڑی 2012ء اچ  11.6هلیي
ہیکٹشص سلجے توں گھٹ ہي۔ کیوًکہ کغبًبں ًے  800000ہیکٹشص گھٹ سلجے تے کیٌو السہب یب تے
گشدؽی پشوگشام اچ ودھ کٌڑک سہبئی۔ رہڑا کے ہک چٌگب ػول اے۔ کیٌیڈا ًے  2013اچ  96فیقذ دی
ودھ سہبئ کشًڑ دی ؽشس دے ًبل ثبئیوٹیک کیٌوالسہبئ کیتب۔ آعٹشیلیب ًے وی پبًی دی کوی دی ورہ
ًبل گھٹ فقل سہبئی رہڑی تمشیجب  100000ہیکٹشص ہبئی ۔لیکي ایٌذے اپٌبوًڑ دی ؽشس  99فیقذ ودھ
ہبئی۔
ثھبرت تے چیي ودھ ثبئیوٹیک کپبٍ دی رہبئی کزیٌذے ہي
ثھبست ًے  95فیقذسہبئ کشًڑ دی ؽشس دے ًبل  11.0هلیي ہیکٹشص سیکبٹ ثبئیوٹیک کپبٍ سہبئی۔ تے
چیي اچ  90فیقذسہبئ کشًڑ دی ؽشس ًبل  7.5هلیي چھوٹے گھٹ وعیلے آلے کغبًبں ًے  0.5ہیکٹشص
فی فبسم دی اوعظ ًبل  4.2هلیي ہیکٹشص تے ثبئیوٹیک کپبٍ سہبئ کیتی۔
افزیمہ اچ وادھب:
افشیمہ ًے ثشکیٌب فبعو تے عوڈاى دے ًبل آپٌڑی ثبئیوٹیک کپبٍ دی وافش (ڈھیش) سلجے تے تشلی ربسی
سکھی ۔ تے رٌوثی افشیمہ ًے ثبئیوٹیک هٌقوثے دی پیذاواس ػبم طوس تے گھٹ تے ػولی طوس تے
 2012دی عطش تے سکھی اے ( 2.85هلیي ہیکڑص ریکوں ً 2.9بل گول کیتب گیب) ۔ثش کیٌب فبعو ًے
 313781توں  474229ہیکٹشص تے  50فیقذ توں ودھ ثبئیوٹیک کپبٍ ہیکٹشص سلجے کوں ودھبیب ۔ عوڈاى
ًے آپٌڑی کوشؽالئضیؾي دے ڈورھے عبل  2012اچ ثبئیوٹیک کپبٍ دی  20000ہیکٹشص دی پیذاواس کوں
 2013اچ  62000ہیکٹشص تے تشئے گٌب کیتب۔ صوفلہ ڈیوًڑ آلے طوس تے عت هضیذ افشیمی هلک
(صشوف تہزی دے ًبل کیٌیب ،کیوشوى ،گھبًب ،هقش ، ،هالویً ،بئزیشیب تے یوگٌڈا) ًے وڈے پیوبًے تے
ًویں ثبئیوٹیک فقالں (کپبٍ تے هکئی  ،کیال تے لوثیب کبوپیض) دے واعطے کھیتبں دی اصهبئؼ کیتی
رٌہبں اچ کئی هتشوک فقالں رٌہبں اچ ؽکش لٌذی ؽبهل اے ۔ ڈثلیو ای این اے هٌقوثے تو تولغ کیتی
ویٌذی اے کے او  2017تک افشیمہ اچ پہلی خؾکی ثشداؽت کشًڑ آلی هکئی هہیب کشیغی۔

یورپی یوًیي دے پٌج هلکبں جٌہبں ًے ثبئیوٹیک ثی ٹی هکئی دی ریکبٹ  148013ہیکٹزسرہبئ کیتی۔
جہڑی  2012توں  15فیصذ تو ودھ اے۔ طپیي یورپی یوًیي اچ رہبئ اپٌبوًڑڑ آال هجووعی ثی ٹی
هکئی رلجے دے  94فیصذ دے ًبل پہلے ًوجز تے ہبئی۔
پچھلے عبل وی ہیں تؼذاد دے پٌذ یوسپی یوًیي دے هلکبں ًے  148013سیکبٹ ہیکٹشص سلجے تے ثی
ٹی هکئی دی سہبئ کیتی رہڑی  2012توں  18942ہیکٹشص یب  15فی فذ ودھ ہبئی ۔ عپیي  18فیقذ
وادھے دے ًبل ثی ٹی هکئی دے  136962سیکبٹ ہیکٹشص سلجے دے ًبل یوسپی یوًیي اچ پہلے ًوجش
تے ہبئی۔ پشتگبل اچ ثیذ دے گھبٹے دی ورہ ًبل سہبئ تمشیجب َ  1000ہیکٹشص گھٹ ہبئی۔ تے سوهبًیہ
 2012دی عطش تے ہبئی۔ ثئے هلکبں چیک تے علواکیہ ًے گھٹ تے چھوٹے سلجے تےسہبئ کیتی ۔
رہڑی کغبًبں دے واعطے یوسپی یوًیي دے سپوسٹ کشًڑ دے طشیمے اچ ودھ هطبلجے تے هؾکالں
دی ورہ ہبئی۔
ثبئیوٹیک فصالں دا خوراک دے ثچبوى ،پبئیذاری تے آة و ہوا دی تجذیلی اچ کزدار:
 1996تو گ ِھي کے  2012تک ثبئیوٹیک فقالں ًے خوساک دے ثچبوى  ،پبئیذاسی تے آة و ہوا دی
تجذیلی دے ًبل  ،فقالں دی پیذاواسی لیوت اچ  116.9اسة اهشیکی ڈالش دے وادھے ًبل ،ثہتشیي هبصول
ڈیٌذے ہوئے 497 ،هلیي کلو گشام رشاحین هبسى آلیبں دوائیبں ثچیٌذے ہوئے ،فشف ہکوں  2013اچ
 26.7اسة کلو گشام کبسثي ڈائی آکغبئیڈ دے اخشاد کوں گھٹ کشیٌذے اوئے ،رہڑا کے  11.8هلیي
کبساں کوں ہک عبل دے واعطے عڑکبں تےآوًڑ توں سوکي دے ثشاثش ہے۔  1996توں  2012تک 123
هلیي ہیکٹشص سلجے کوں رٌگلی ربًوساں دیبں صًذگیبں کوں ثچبوى اچ کشداس ادا کیتب اے۔ تے  16.5هلیي
لوگ رہڑے کے دًیب دے عت توں غشیت لوگ ہي اًہبں دی هذد کشیٌذے ہوئے غشثت کوں گھٹ کشًڑ
اچ هذد ڈتی اے۔ثبئیوٹیک فقالں ہک دیش تک هضجوطی دی صکوت ػولی اچ کشداس ادا کشیٌذی ہي۔
رٌہبں دی پوسی دًیباچ کبفی عبئٌظ اکیڈهیبں ًے صوبیت کیتی اے۔ رہڑی کے ػبلوی صهیي کوں
هورودٍ  1.5اسة ہیکٹشص سلجے تے پیذاواس ی فالصیت تے رٌگلی ربًوساں دیبں صًذگیبں هضفوظ تھئی
ہي۔ ثبئیوٹیک فقالں ضشوسی ہي۔ لیکي اے صل ًئی تے اے چٌگی سہبئ دے طشیمے توں رڑے ہوئے
ہي۔ رہڑا کے گشدؽی تے هضاصوتی اًتطبم رہڑے ثبئیوٹیک فقالں دے واعطے ضشوسی ہي۔ اے
سوایتی فقالں دے واعطے ہي۔
ثبئیوٹیک فصالں دا هبحول کوں چٌگب ثٌبوًڑڑ اچ کزدار:
ثبئیوٹیک فقالں اًہبں پٌذ طشیمیبں ًبل هبصول دوعتی اچ کشداس ادا کشیٌذی ہي۔
 کھبًب ،خوراک تے ریشے دی حفبظت تے اپٌڑی خوراک آپ پیذا کزًڑ دی صالحیت تے ثئی
طظتی خوراک کظبى دی ططح تے ودھ دیز تک التصبدی فیذے تے پیذاوار ی صالحیت کو
ودھیٌذے ہوئے کزدار ادا کزًڑ ۔
 1996توں گھي کے  2012تک عتبساں عبل دے ػشفے وچ ػبلوی عطش تے ثبئیوٹیک
فقالں توں فبسم دی عطش تے  116.9اسة اهشیکی ڈالش دے هؼبؽی فیذے صبفل کیتے گئے

ہي۔ ریٌذے اچ  58فیقذ پیذاواس دے خشچے (گھٹ ہل چالوى  ،رشاحین ختن کشًڑ آلی دوائیبں
دا گھٹ اعتؼوبل تے گھٹ هضٌت) توں کوی ًبل صبفل تھیوى آلی پیذاواس اچ  377هلیي ٹي دے
وڈےاضبفے (وادھب) ًبل  42فیقذ فیذے هلے ہي۔  2012دے اًہبں اػذاد و ؽوبس دے ًبل 18.7
اسة اهشیکی ڈالش دے هزووػی فیذے  83فی فذ پیذاواسی اخشاربت (خشچے) دی ورہ ًبل
ہي۔ (ثشوکظ تے ثبسک فٹ  2014آئٌذٍ)
 جٌگلی جبًوراں دیبں سًذگیبں کوں ثچبوًب ،ثبئیوٹیک فصالں سهیي ثچبوى آلی ٹیکٌبلوجی ہي:
ثبئیوٹیک فقالں صهیي ثچبوى آلی ٹیکٌبلوری ہي تے ہٌے  1.5اسة ہیکٹشصسہبئی دے لبثل سلجے
تےڈھیش پیذاواس دے لبثل ہي۔ تے ایں طشس رٌگالت دی کٹبئی کوں سوکي ،تے رٌگالت تے رٌگلی
ربًوساں دیبں صًذگیبں دی صفبظت تے ثئی رٌگلی ربًوساں دیبں ساہوى دی رگہ ہي تےڈھیش دیش تک
هضجوطی دی صکوت ػولی اچ هذد کشیٌذی ہي۔ گھٹ تشلی آلے هلکبں اچ ہش عبل  13هلیي ہیکٹشص تے
رٌگلی ربًوساں دیبں صًذگیبں ٹشاپیکل رٌگل ختن تھیٌذے ویٌذے ہي۔  1996توں گھي کے  2012تک
ثبئیوٹیک فقالں ًے ڈھیش خوساک  ،غزا تے سیغؾہ پیذا کیتب ہے۔ اگش ثبئیوٹیک فقالں اے عت پیذا ًہ
کشیٌذی تے سوا یتی فقالں دی  123هلیي ہیکٹشص دی (ودھ) اضبفی پیذاواس هغبوی ٹٌبں اچ پیذا کشًڑ
دی ضشوست (لوڑھ) ہوًذی ۔( ثشوکظ تے ثبسفٹ  ،2014 ،آئٌذہآوًڑ آلی )  123هلیي ہیکٹشص دی اضبفی
(ودھ) تؼذاد دے واعطے گھٹ پیذاواس آلی ڈھیش صهیٌبں دی لوڑھ ہوًذی ،رہڑی کے ہل چالوى تے فقل
دی پیذاواس دے واعطے هٌبعت ًہ ہووے۔ گھٹ تشلی آلے هلکبں اچ ٹشوپیکل رٌگل ہي رٌہبں اچ رٌگلی
ربًوساں دیبں صًذگیبں ہي۔ کٹي دے واعطے عٹ ڈتے وًزیٌذے ہي تے صاػت عبڑھ ڈتی وًزیٌذی اے
ریٌذی ورہ ًبل رٌگلی ربًوساں دیبں صًذگیبں تجبٍ تھی ویٌذی ہي۔
 غزثت تے ثکھ دے خبتوے اچ کزدار:
اد  2013اچ ثبئیوٹیک کپبٍ گھٹ تشلی آلے هلک ریویں کے چیي ،ثھبست  ،پبکغتبى ،هیبًوبس ،ثولیویب،
ثشکیٌب فبعو ،تے رٌوثی افشیمہ اچ  16.5هلیي توں ودھ چھوٹے گھٹ وعیلے آلے کغبًبں دی آهذًی دا
رسیؼے کوں ودھبوى اچ پہلے ہی ہک ًظشآوًڑ آال کشداس ادا کشچکی اے ۔ کوشؽالئضیؾي دی ڈورھی
دہبئی دے ثبلی ڈو عبالں  2014تے  2015اچ ثبئیوٹیک کپبٍ تے هکئی دے ًبل اے ودھ عکذا اے۔
 سراعت دے هبحولیبتی اثزات کوں گھٹ کزًب:
سوایتی صساػت ًے هبصول تے ًظشآوًڑ آال احش چھوڑا اے۔ تے ثبئیوٹیکٌبلوری صاػت دے هبصولیبتی
احشاں کو گھٹ کشًڑ اچ اعتؼوبل کیتی وًذ عکذی اے۔ اد دی تشلی اچ رشاحین ختن کشًڑ آلی دوائیبں
دی ًظشآوًڑ آلی کوی ً ،بهیبتی ایٌذھي دی ثچت  ،ہل گھٹ یب ثبلکل ًہ چالوى دے رسیؼے کبسثي ڈائی
آکغبئیڈ دے اخشاد اچ کوی (گھبٹب) تے رڑی ثوٹی کؼ دوائیبں دے اعتؼوبل دے ًبل کن دی افالس
(ثہتشی) ًبل صهیي تے ًوی کوں هضفوظ سکھٌب۔ کوں ؽبهل کیتب وًذ عکذا اے۔  1996توں  2012دے
ػشفے دے دوساى ہک هتضشک رض (اے آئی) دی  497هلیي کلو گشام رشاحین ختن کشًڑ آلی دوائیبں
دی هزووػی کوی دے فیذے دا اًذاصٍ الیب گیب اے رہڑا رشاحین ختن کشًڑ آلی دوائیبں اچ  8.7فیقذ دی
ثچت اے ۔ رہڑا کے اًہبں فقالں تے اعتؼوبل تھیوى آلی رشاحین ختن کشًڑ آلی دوائیبں ًبل رڑے ہوئے

هبصولیبتی احشات اچ  18.5فی فذ دی کوی دے ثشاثش ہے۔ رہٌذی پہچبًڑ اًوائٌشهٌٹل اهپیکٹ کوؽٌٹ
(ای آئی کیو) ًے کیتی اے۔ ای آئی کیو ہک هکول ربًچ اے ۔ رہڑا کے کبفی ػوالں تے هؾتول اے ۔
رہڑا کے هبصول دے احشات تے ہک کلہے هتضشک رض دی صیخیت اے۔ کلہے  2012دا ایغی ڈیٹب دے
هطبثك ای آئی کیو اچ  36هلیي کلو گشام دی کوی تھئی اے ۔ ( رشاحین ختن کشًڑ آلی دوائیبں اچ  8فیقذ
دی ثچت دے ثشاثش ) تے ای آئی کیو اچ  23.6فیقذ دی کوی تھئی ۔ (ثشوکظ تے ثبسفٹ ،آوًڑ آلی)
پبًی دے اعتؼوبل دی ودھذی ہوئی ضشوست (لوڑھ) ػبلوی عطش تے پبًی کوں هضفوظ کشًڑ تے
دعتیبثی تے ہک اہن (ضشوسی) احش پوعی۔ پوسی دًیب اچ تبصے پبًی دا عتش فیقذ اعتؼوبل
صساػت اچ تھیٌذا اے۔ تے ظبہش ہےآوًڑ آلے ویلے اچ ثشداؽت دے لبثل ًہ ہوعی کیوًکہ
 2050تک آثبدی تمشیجب  30فیقذ دے صغبة ًبل ودھ کے  9اسة تھی ویغی۔ پہلی ثبئیوٹیک
ڈوًغلی هکئی کوں  2013اچ خؾک عبلی کوں ثشداؽت کشًڑ دے هؼیبس دے ًبل ػبم کشڈتب گیب
اے۔ تے پہلی گشم هوعن دی ثبئیوٹیک خؾکی عب ہووًڑ آلی هکئی دی عبسے عہبسى افشیمہ اچ
 2017اچ کوشؽالئضیؾي دی اهیذ اے۔ خؾکی ثشداؽت (عبہوًڑ) آلی فقالں دی پوسی دًیب اچ
فقالں دے ربسی ًظبم تے اہن احش پووًڑ دی اهیذ اے خبؿ طوس تے گھٹ تشلی آلے هلکبں اچ
رتھبں کے فٌؼتی هلکبں دے همبثلے اچ خؾک عبلی ودھ (ڈھیش) تھی ویغی تے ثہوًودھ تھی
ویغی۔
 آة و ہوا دی تجذیلی اچ گھبٹب تے گزیي ہبوص گیظبں دی کوی اچ هذد:
هبصول دے ثبسے اچ اہن تے ضشوسی تؾویؼ ثبئیوٹیک فقالں دے واعطے ڈس ہي رٌہبں ًے ڈو اہن
طشیمیبں ًبل گشیي ہبوط گیغوں دی کوی تے آة و ہوا دی تجذیلی اچ کوی دی هذد کیتی اے۔
پہلے ًبهیبتی ایٌذھي دے اعتؼوبل اچ کوی دےرسیؼے کبسثي ڈائی آکغبئیڈ گیظ دے خبسد
تھیوًڑ اچ هغتمل ثچت  ،رشاحین ختن کشًڑ آلی تے رڑی ثوٹیبں آلی عپشے کوں گھٹ اعتؼوبل
کش کے هغتمل ثچت ۔  2012اچ  2.1اسة کلو گشام کبسثي ڈائی آکغبئیڈ دی اًذاصاَََ ََ ََ ََ ثچت
رہڑی کے  0.94هلیي کبساں دی عڑکبں تے کوی دے ثشاثش ہبئی۔ ڈورھب ہل ًہ چلیٌذے ہوئے
اضبفی (ودھ) ثچت (رڑی ثوٹی کؼ دوائیبں کوں ثشداؽت کشًڑ آلی ثبئیوٹیک فقالں رٌہبں
دے واعطے گھٹ یب ًہ ہل چالوى دی ضشوست اے)۔ رہڑی ثبئیوٹیک خوساک  ،غزا تے سیؾہ
داس فقالں دے واعطے رہڑی کے  2012اچ صهیي اچ اضبفی (ودھ) کبسثي دی کوی رہڑی
 24.61اسة کلو گشام کبسثي ڈائی آکغبئیڈ یب  10.9هلیي کبساں کوں ہک عبل عڑکبں تےآوًڑ تو
ں ہٹبوًڑ دے ثشاثش ہبئی۔ ثظ  2012اچ عبسی  ،هغتمل تے ضشوسی ثچت رہڑی ایں ػول
ًبل صبفل تھئی او  26.7اسة کلو گشام کبسثي ڈائی آکغبئیڈ ثچت یب  11.8هلیي کبساں کوں
عڑکبں توں ہٹبوًڑ دے ثشاثش ہبئی۔ (ثشوکظ تے هبسفٹ  ،2014 ،آئٌذہآوًڑ آلی)
خؾک عبلی  ،عیالة تے دسرہ صشاست اچ تجذیلی دے ثبسے اچ پیؾي گوئی کیتی وًذ عکذی اے۔ کے
ثہوں ودھ ہوعي تے ثہو عخت ہوعي رہڑا کے اعبں آة و ہوا دی تجذیلی ًبل رڑے ہوئے ًویں
چیلٌذ دا عبهٌڑا کشیٌذے ہي ثظ عبکوں ًویں لغوبں دی تشلی تے ہوہ رہت فقالں دے واعطے

تیضی ًبل فقل الوًڑ اچ ثہتشی گھي آوًڑ آلے پشوگشاهبں دی ضشوست (لوڑھ) پوعی۔ رہڑے
آة و ہوا دی صبلت اچ تیضی ًبل تھیوى آلی تجذیلیبں کوں چٌگے طشیمے ًبل اپٌبعٌڑ۔ کئی
ثبئیوٹیک فقالى دے آالت تے طشیمے کبس ثؾوول سیؾیبں دا کلچش  ،تؾخیـ  ،ریٌو هکظ ،
هبلیکولش دی هذد ًبل اًتخبة (این اے ایظ) صًک فٌگش تے ًغالں اچ تیضی الوًڑ دے واعطے
ثبئیوٹیک فقالں دا هزووػی اعتؼوبل کیتب وًذ عکذا اے۔ تے آة و ہوا دی تجذیلی دے احشات
گھٹ کشًڑ اچ هذد ڈیٌذے ہي۔ ثبئیوٹیک فقالں پہلے ہی سہبئی ؽذٍ صهیي دے ًظشآوًڑ آلے
صقے اچ ہل چالوًڑ دی ضشوست (لوڑھ) ختن کشًڑ ًبل کبسثي ڈائی آکغبئیڈ دے اخشاد اچ
کوی  ،صهیي دی صفبظت خبؿ طوس تے ًوی تے رشاحین ختن کشًڑ آلی دوائیبں دے چھڑکٌڑ
اچ کوی دے ًبل ًبل کبسثي ڈائی آکغبئیڈ کوں ختن کشًڑ اچ اہن کشداس ادا کشیٌذی پئی ہي۔
خالفہ اچ ارتوبػی طوس تے اوتے آلے پٌذ ًبگضیش کوبں ًے پہلے ای ہک واضغ اًذاص اچ پبئیذاسی
اچ کشداس ادا کشًڑ دے واعطے ثبئیوٹیک فقالں دی فالصیت تے پوسی دًیب دے دسرہ
صشاست اچ وادھب ،تے آة و ہوا اچ تجذیلی دے واعطے خطشًبک چیلٌذ کوں گھٹ کشًڑ دے
واعطے فالصیت دا هظبہشٍ کیتب اے ۔ تے هغتمجل دے واعطے ایٌذے وچ اًتہبئی ودھ
فالصیت ہے ۔ ثبئیوٹیک فقالں پیذاواس ی فالصیت تے آهذًی کوں واضغ طوس تے ودھب
عکذی ہي ۔تے ثظ دیہبتی هؼبؽی تشلی اچ ہک اًزي دی صیخیت ًبل خذهتبں اًزبم ڈے عکذی
ہي۔ رہڑی دًیب دے چھوٹے تے گھٹ وعیلے آلے کغبًبں دی غشثت کوں ختن کشًڑ اچ
کشداس ادا کشعکذی ہي۔
ًبئٹزوجي دے اطتعوبل ًبل کبرکزدگی:
ًبئٹشوري (ایي) کھبد دے اعتؼوبل تے کبسکشدگی دے ثبسے اچ ہک ثبة پوسی تفقیل دے ًبل اثتذائی
ًمظہ ًظش پیؼ کشیٌذا اے۔  50اسة اهشیکی ڈالش دی عبالًہ هبلیت دی تمشیجب  100هلیي ٹي
ًبئٹشوري کھبد فقالں تے اعتؼوبل کیتی ویٌذی اے۔ اعتؼوبل تھئی ہوئی ًبئٹشوري کھبد دا
ادھب صقہ وی فقالں اعتؼوبل ًی کشیٌذی تے آلو دگی دی ورہ ثڑًذی ہي۔ خبؿ طوس تے
پبًی دے سعتے اچ۔ ًبئٹشوري دے اعتؼوبل دی کبسکشدگی کوں ودھبوًڑ دے واعطے
سوایتی تے ثبئیوٹیک طشیمے لجھے ویٌذے پئے ہي۔ کزھ اؽبسے ہي کے دسهیبًی هذت اچ
( 5تو  10عبل اچ) ًویں ٹیکٌبلوری دی فقالں تے اعتؼوبل ًبل پیذواس اچ کوی دے ثغیش
هورودٍ اعتؼوبل تھئی ہوئی ًبئٹشوري دی ادھی همذاس کوں ثچبیب وًذ عکذا اے۔
ثبئیوٹیک فصالں دی ثبلبعذگی تے لیجل الوًڑا:
عبئٌغی ثٌیبد تے لیوت  /ویال هوحش سیگولش یٹشی ًظبم دا هٌبعت گھبٹب ایں ًظبم کوں اختیبس
کشًڑ اچ ہک وڈی سکبوٹ ثڑًذا پیب اے۔ رهہ داس  ،هضٌت طلت لبػذے دی ضشوست اے رہڑا
هؾکل ًہ ہووے ۔ خبؿ طوس تے چھوٹے تے غشیت گھٹ تشلی آلے هلکب ں دے واعطے
رہڑے ثبئیوٹیک فقالں دی تشلی تے هٌظوسی صبفل کشًڑ دی ثھبسی لیوت دی ورہ ًبل
هکول طوس تے پھظ گئے ہي۔ اے گبل رکش دے لبثل اے کے ً 6وهجش  2012اچ کیلی فوسًیب

اهشیکہ اچ ووٹشاں ًے تزویض " 37ریٌیبتی طوس تے خوساک دے الذام دے الصهی لیجل
"الوًڑ دی سیبعت دی هزوصٍ تزویض کوں ہشاڈتب۔ آخشی ًتیزہ ًب ں اچ  53.7فیقذ تے ہبں اچ
 46.3فیقذ ہبئی۔ ہیں طشس دا ہک عشوے ًوهجش  2013اچ واؽٌگٹي دی سیبعت اچ تھیب تے
ایہو ریب ہی ًتیزہ ًکال عوائے ایٌذے کے لیجل ًبں الوًڑ دی صوبیت اچ ودھ فشق ہبئی۔ ًبں
اچ  55فیقذ تے ہبں اچ  45فیقذ
ثبئیوٹیک فصالں دے واططے هٌظور شذٍ ایوًٹ دی حیثیت:
ً 30وهجش  2013دے کل  36هلکبں ( + 35یوسپی یوًیي ً ) 27ے  1994توں ثبئیوٹیک فقالں کوں
خوساک تے  /یب غزا دے طوس تے اعتؼوبل دے واعطے تے هبصول دی ثضبلی یب پودے
الوًڑ دے واعطے ثب ضبثطہ هٌظوسیبں ڈتیبں ۔ اًہبں  36هلکبں اچ هزبص صکبم دی طشفوں 27
ری این فقالں تے  366ری این ایوًٹظ تے پوسے  2833ثبضبثطہ هٌظوسیبں ہي۔ رٌہبں
اچوں  1321خوساک دے اعتؼوبل واعطے (ثشاٍ ساعت اعتؼوبل یب ػول دے واعطے )918 ،
غزا دے اعتؼوبل دے واعطے (ثشاٍ ساعت اعتؼوبل یب ػول دے واعطے) تے  599هبصول دی
ثضبلی یب فقالں سہبوًڑ دے واعطے ہي۔ ربپبى ًے عت توًودھ ایوًٹظ دی هٌظوسی ڈتی
،ایٌذے ثؼذ اهشیکہ ( 165ایٌذے اچ ریٌیبتی فقالں دے ایوًٹظ ًی)  ،کیٌیڈا ( ، )146هیکغیکو
( ، )131رٌوثی کوسیب ( ،)103آعٹشیلیب (ً ،)93یوصی لیٌڈ ( ،)83یوسپی یوًیي ( 71ثؾوول
هٌظوسیبں رٌہبں دی هیؼبد ختن تھی گئی یب تزذیذ دے ػول دے تضت ہي) ،فلپبئي ( ،)68تبئیواى
( ، )65کولوجیب ( ، )59چیي ( )55تے رٌوثی افشیمہ ( )52ہي۔ هکئی دے هٌظوس ؽذٍ ایوًٹظ دی
تؼذاد عت تو ودھ ہے۔ ( 27هلکبں اچ  130ایوًٹظ) ،ایي دے ثؼذ کپبٍ ( 22هلکبں اچ  149ایوًٹظ
) ،آلو ( 10هلکبں اچ  31ایوًٹظ) ،کیٌوال ( 12هلکبں اچ  30ایوًٹظ) تے عویب ثیي ( 26هلکبں
اچ  27ایوًٹظ)۔ او ایوًٹظ رٌہبں کوں عت توں ودھ هٌظوسیبں هلی ہي او رڑی ثوٹی کؼ
دوائیبں ثشداؽت کشًڑ آلی عویب ثیي ایوًٹ ری ٹی ایظ  24( 2-3-40هلکبں اچ  51هٌظوسیبں +
یوسپی یوًیي  ،)27ایں دے ثؼذ کیڑے هکوڑے هضاصن هکئی ایوًٹ این او ایي  23( 810هلکبں
اچ  49هٌظوسیبں  +یوسپی یوًیي –  ، )27تے رڑی ثوٹیبں تلف کشًڑ آلی دوائیبں دے خالف
هزاصوت سکھٌڑ آلی هکئی دا ایوًٹ ایي آے  22( 603هلکبں اچ  49هٌظوسیبں  +یوسپی یوًیي
 ،)27صؾشات دے خالف هضاصوت آلی هکئی ایوًٹ ثی ٹی  21( 11هلکبں اچ  45هٌظوسیبں +
یوسپی یوًیي  )27کیڑے هکوڑے دے خالف هضاصوت سکھٌڑ آلی هکئی ایوًٹ ٹی عی 1507
( 20هلکبں اچ  45هٌظوسیبں +یوسپی یوًیي  ،)27رڑی ثوٹیبں تلف کشًڑ آلیبں دوائیبں دے
خالف هضاصوت سکھٌڑ آلی هکئی ایوًٹ ری اے  19 (21هلکبں اچ  41ایوًٹ +یوسپی یوًیي
 ،)27رڑی ثوٹیبں تلف کشًڑ آلی دوائیبں ثشداؽت کشًڑ آلی عویبثیي ایوًٹ اے 19( 12-2704
هلکبں اچ  37ایوًٹظ +یوسپی یوًیي  ،)27کیڑے هکوڑے دے خالف هضاصوت سکھٌڑ آلی هکئی
ایوًٹ این او ایي  19 (89034هلکبں اچ  36هٌظوسیبں +یوسپی یوًیي  ،)27کیڑے هکوڑیبں دے
خالف هضاصوت سکھٌڑ آلی کپبٍ ایوًٹ این او ایي  17 (531هلکبں اچ  36ایوًٹ +یوسپی یوًیي
 ،)27رڑی ثوٹیبں تلف کشًڑ آلی دوائیبں دے خالف هضاصوت سکھٌڑ آلی تے کیڑیبں هکوڑیبں
دے خالف هضاصوت سکھٌڑ آلی هکئی ایوًٹ این او ایي  19( 88017هلکبں اچ  35هٌظوسیبں +

یوسپی یوًیي  ،)27تے کیڑے هکوڑیبں دے خالف هضاصوت سکھٌڑ آلی کپبٍ ایوًٹ این او ایي
 15 (1445هلکبں اچ  34هٌظوسیبں  +یوسپی یوًیي  )27ؽبهل ہي۔
 2013اچ ثبئیوٹیک ثیج دی عبلوی لیوت  15.6ارة اهزیکی ڈالز ہبئی:
 2013اچ فشف ثبئیوٹیک ثیذ دی ػبلوی لیوت  15.6اسة اهشیکی ڈالش ہبئی ۔  2011اچ ہک هطبلؼے
دے ًبل اًذاصٍ الیب ہبئی کے ًویں ثبئیوٹیک فقل ریٌیبتی کشاط فقالں دی دسیبفت ،تشلی تے
اربصت دی الگت  135هلیي اهشیکی ڈالش ہبئی۔ کشپٌبعظ دے اًذاصے دے هطبثك  013اچ
ػبلوی هبسکیٹ اچ ایں دی لیوت  15.6اسة اهشیکی ڈالش ہبئی ( 2012اچ  14.6اسة اهشیکی
ڈالش توں ودھ)  2012اچ ػبلوی فقل هبسکیٹ اچ  71.5اسة اهشیکی ڈالش دے  22فیقذ تے
تزبستی ثیذ هبسکیٹ اچ  45اسة اهشیکی ڈالش دے  22فیقذ تے تزبستی ثیذ هبسکیٹ اچ 45
اسة اهشیکی ڈالش دے  35فیقذ کوں ظبہش کشیٌذی اے۔ ػبلوی فبسم گیٹ دی سہبئی ؽذٍ کوشؽل
پیذاواس (ثبئیوٹیک داًے تے ڈورھےسہبئی تھئی اوئی پیذاواس) تو ں اًذاصاَآهذًڑ فشف ثبئیوٹیک
ثیذ دی لیوت توں  10گٌب ودھ اے۔
 2013اچ ورلڈ فوڈ پزائش دی خوراک  ،غذا تے ریشے دے تحفع اچ ثبئیوٹیکٌبلوجی دے کزدار کوں
تظلین کزًڑ دا اثز
وسلڈ فوڈ پشائض (ڈثلیو ایف پی) عت توں پہلی ثیي االلواهی فب ُوًڈیؾي ہے۔ رہڑی اًہبں لوگبں دی کبهیبثیبں
کو هٌیٌذی ہے۔ رٌہبں ًے دًیب اچ خوساک دا هؼیبس ،همذاس تے دعتیبثی کوں چٌگب ثڑیٌذے
ہوئے اًغبى دی تشلی اچ پیؼ لذهی(هذد) کیتی اے۔  2013دے تشئے ثبئیوٹیکٌبلورغٹ اًؼبم
صبفل کشچکے ہي۔ رٌہبں دے ریٌیبتی طوس تے تیبس تھئی ہوئی فقالں دے واعطے آصاداًہ
هبلیکولش طشیمے کبس دسیبفت کیتے (لجھے)۔
وسلڈ فوڈ پشائض دے ثبًی تے ثبئیوٹیک /ری این فقالں دے هضجوط صوبیتی تے  1970دے ًوثل اهي
اًؼبم صبفل کشًڑ آلے ًبسهي ثوسالگ ًے ڈثلیو ایف پی فبوًڈیؾي اچ آپٌے خیبالت دا اظہبس
کیتب ۔کے ری این فقالں دے خالف لڑائی دی ورہ ًبل ثبئیوٹیکٌبلورغٹ کوں وسلڈ فوڈ پشائض
دے اًؼبم صبفل کشًڑ آلیبں دی صیخیت ًبل خبسد ًہ کیتب وًزے ۔اًُہبں ًے آکھب کے اًہبں کوں
هیشٹ تے غوس کشًب چئیذا اے اوس اًہبں کوں ػبلوی خوساک دے تضفع تے غشثت دے خبتوے
اچ اًہبں کوں اًہبں دے کشداس ًبل پہچبًڑا وًزے۔
ثوسالگ  2013اچ وسلڈ فوڈ پشائض دی طشفوں تشئے ثیي االلواهی عطش تے تغلین ؽذٍ ثبئیوٹیکٌبلورغٹ
کوں او اسڈ ڈیوًڑڑ دے فیقلے تو خوػ تھیغي ۔ رٌہبں کوں او راتی طوس تے ربًڑدے تے
ػضت کشیٌذے ہي۔ اًہبں وچ هبسک واى هوًٹبگو ،هیشی ڈیل چلٹي تے ساثشٹ فشیلی ،رٌہبں
فقالں دی ثبئیوٹیکٌبلو ری دے هتؼلمہ ؽؼجے اچ اہن خذهتبں عشاًزبم ڈتیبں ۔ اًہبں تشئے اًؼبم
صبفل کشًڑ آلیبں ًے  1970دے آخش اچ ایگشوثیکٹشین ٹوهی فیغٌض دے رسیؼے ریٌض دی
ڈورھی لغوبں توں اہذاف فقالں اچ هٌتملی ًبل آپٌڑے اًوکھے طشیمیبں ًبل عبئٌظ کوں

ثٌڑایب۔ هبسک واى هوًٹبگو تے ًبل کن کشًڑ آال ریف ؽیل ًے  1974وچ پہلی واسی دسیبفت
کیتب (گوال) کے ثیکٹشیب ٹی آئی پالصهیڈ (پالًٹ ٹیوهشاًڈ یوعٌگ پالصهیڈ) گھي وًذ عکذا اے۔
اًہبں ًے ایٌذی عبخت تے کن دا عبسا هطبلؼہ کیتب رہڑا ثیشوًی ریٌض دی پودیبں اچ هتواصى
هٌتملی کشیٌذا اے۔ هیشی ڈیل چلٹي تے اًہبں دی تضمیمی ٹین ًے دسیبفت کیتب کے ایں پالصهیڈ اچ
ہک صقہ (عیگوٌٹ) ٹشاًغفش ۔ ڈی ایي اے (ٹی ڈی ایي اے) اے۔ ریٌذے تے ػول ہوًذا اے تے
هتبحشٍ پودے دے عیل ریٌوم کوں سوایتی پودے دی ًغل دے ًغجت ودھ چٌگے طشیمے ًبل
عٌجھبال وًذ عکیٌذا اے۔ ساثشٹ فشیلی تےآوًڑدی ٹین دے تضمیمی کن واى هوًٹب گو تے چلٹي
دے کوبں تے کیتے گئے ٹین ہک ثیکٹیشیب هبس کش ریٌض کوں الگ تھلگ کشًڑ دے لبثل ہبئی۔
ریٌذا پودے دے خلیبت اچ ڈعبیب گیب ہبئی۔ رہڑی ساوًڈ اپ سیڈی عویبثیي دی تشلی اچ عبئٌغی
ثٌیبد ثٌڑ گئی۔
تیشیہبں اًؼبم گھٌڑ آلیبں دا کن پالًٹ عیل ٹشاًغفش هیؾي ٹیکٌب لوری دی ثٌیبد ثٌڑاں ریٌے چٌگی
پیذاواس ًبل ریٌیبتی ثہتشی آلی فقالں دے ہوعٹ کیڑے هکوڑے تے ثیوبسی دے خالف
سوک تھبم تے آة و ہوا ودھ تغیش دے خالف ثشداؽت کوں چٌگب ثٌڑایب ۔ اًہبں دی اکھٹی
کبهیبثیبں ًے کھبًے دی همذاس تے دعتیبثی کوں ودھبوى اچ ًظش آوًڑ آال کشداس ًجھبیب تے
 21ویں فذی اچ اعبں تغلغل دے ًبل ودھ (ڈھیش) خوساک پیذا کشًڑ اچ ػبلوی همبثلے دا
عبوہٌڑا کشًڑ اچ اہن کشداس ادا کش عکذے ہي۔ صبالًکہ ہک غیش هغتضکن آة و ہوا دا عبوہٌڑا
کشًب پوًذا پیب۔ تے اے گبل لبثل ر کش ہے کے  2013اچ وسلڈ فوڈ پشائض ًے ہک اًوکھے ػبلوی
فبسم دے طوس تے پیؾہ وساًہ ثضج دی صوفلہ افضائی تے تشتیت ڈتی تے خوساک دے تضفع
دے خوفٌبک چیلٌذ تے صبلیہ هغتمجل دے تؼبوى دے ثبسے اچ عبئٌظ کویوًٹی تے ػوام اچ
ثیذاسی کوں ودھبیب ہے۔ کے ثبئیوٹیکٌبلوری  2050اچ  19اسة دی آثبدی دے ًبل آوًڑ آلی
دًیب کوں خوساک ڈیوًڑڑ اچ هذد کشعکذی اے۔
 2013دے تشیہبں اًؼبم صبفل کشًڑ آلیبں دا هتفمہ ًمطہ ًظش اے۔ کے لوگبں کوں ثبئیوٹیک فقالں
دا ػلن ڈیوًڑڑا تے ڈعبوًبں عت توں پہلے تش ریش ڈتی ہبئی۔ آئی ایظ اے اے اے دا وی
ایہب ًمطہ ًظش اے تے ڈاھ عبل توں وی پہلے  2000اچ لوگبں دے ًبل ػبلوی عطش دے ودھ
(ڈھیش) ػلن ڈیوًڑ آلی عشگشهیبں ؽشوع کش ڈتی ہي۔ آئی ایظ اےاےاے دی اؽبػت  ،عبالًہ
خالفہ تزبستی ثبئیوٹیک دی ػبلوی صیخیت  /ری این فقالں رہڑی ڈاکٹش کالئیو ریوض
پچھلے  17عبالں تو لکھذے پئے ہي ثبئیوٹیک فقالں دی ػبلوی عطش تے عت تو وڈی
صوالہ ڈیوًڑڑ آلی اؽبػت اے۔ ایں خالفے توں اہن گبالں ػبم طوس تے  50هلکبں تے
صثبًبں اچ  3اسة رٌہبں لوگبں تک پچبئے گئے ہي۔ هلٹی هیڈیب دے چیٌلض دے رسیؼے ػلن
ڈیتب وًزیٌذا اے۔ ایں طشس ػبلوی هؼبؽشے ًبل رکش دے لبثل وڈی تؼذاد لوگبں تے عٹیک
ہولڈس دی وعیغ سیٌذ کوں ػلن ڈیتب وًزیٌذا اے۔ گلوثل ًبلذ عٌٹش (کے عی) ػلن پہچبوى دے
واعطے آئی ایظ اےا ےاے دی دیگش اػضاصی عشگشهیبں ثؾوول چلذی ہوئی آعبى ویت عبئٹ
دے ًبل کبفی تؼلیوی /عیکھٌڑ آلے هواد ،ثؾوول وڈیوص تے اًفو گشافکظ دے ًبل ًبل کشاپ
ثبئیوٹیک اپ ڈیٹ دا ہفتہ واس ًیوص لیٹش رہڑا  140هلکبں اچ فبسفیي اچ تمغین کیتب ویٌذا اے

کوں هٌظن کشیٌذا اے۔ ایں دے ػالوٍ آئی ایظ اے اے اے گھٹ تشلی آلے هلکبں اچ
ثبئیوٹیکٌبلوری فقالں اچ پبلیغیبں ثٌڑاوى آلے  ،هٌظن کشًڑ آلے عٹیک ہولڈسص دی تجذیل
تھیٌذی تے هختلف ٖ ضشوستبں کوں پوسا کشًڑ دے واعطے وسک ؽبپبں دے لگبتبس علغلے
کو ں هٌظن کشیٌذا اے۔ آئی ایظ اے اے اے تشیہبں اًؼبم صبفل کشًڑ آلیبں دی طشس اے یمیي
سکھیٌذا اے کے ػلن دا اؽتشاک ثبئیو ٹک فقالں کوں عوزھٌڑ  ،لجول کشًڑ تے اختیبس
کشًڑ اچ وادھے دی ثٌیبد ہے۔
وسلڈ فوڈ پشائض  2013تے ثوسالگ دے هکبلوے ًے ضشوسی هؼبهلیبں دے ثبسے اچ عبئٌظ اکیڈهی
تے ػوام دے اتفبق سائے دے ودھذے ہوئے الذام دی طشف ہک اًوکھے تے واضش طشیمے
ًبل کشداس ادا کیتباے۔ ریٌذے تے ہک دھبئی یب ایں توں ودھ ػشفے تو ثضج تھیٌذی پئی
اے۔ هخبل دے طوس تے ػوام دے رزثبت اچ رکش دے لبثل تجذیلی تھئی اے۔ تے عبئٌغی ثٌیبد
تے تؾخیـ کشًڑ تے اػتوبد اچ وادھب تھیب اے۔ ریٌذے ًبل اے تقذیك تھئی اے کے
ثبئیوٹیک هقٌوػبت توں صبفل تھیوًڑ آلی غزاواں هضفوظ ہي تے ضشوسی پیذواس تے
هبصولیبتی فیذے ًے ڈوہبں سہبوًڑڑ آلے تے کھبوًڑڑآلیبں کوں اکھٹب کش ڈیتب اے۔ ہیں طشس
لکھبں گھٹ خوساک دے ؽکبس ثبالں کوں گولڈى سائظ توں اًکبس ًہ کشًڑ اچ ػواهی
صوبیت اچ تجذیلی آئی اے۔ ریٌذی ڈورھی فوست اچ هغتمل اًذھب پي یب هوت دے ؽکبس
تھیوًڑ تے هزهت کیتی ویٌذی اے۔ رہڑی پیٹشک هوس دی گولڈى سائظ (چبول) کوں فشوؽ
(ودھبوى) دی صوبیت اچ ہک ًویں تے کبهیبة اخاللی هہن "گولڈى سائظ (چبول) دی اربصت
ڈیوو" تو ظب ہش اے۔
آوًڑ آلے ولت دے اًذاسے:
 2013اچ ریویں کے اهیذ کیتی ویٌذی اے کی فٌؼتی هلکبں اچ اہن ثبئیوٹیک فقالں دی تشلی تے
گھٹ تشلی آلے هلکبں اچ پختہ ثبئیوٹیک فقل دی هشکیٹبں اچ تشلی ربسی اے۔ رتھبں
سہبئی وًزٌڑ دی ؽشس ودھ تو ودھ  90فیقذ تے ثشلشاس ہي ۔ تے اًہبں اچ وادھے دی یب
کوی دی کوئی گٌزبئؼ ًی۔  2013اچ گھٹ پختہ ثبئیوٹیک فقالں دی سہبئی اختیبس کشًڑ
اچ گھٹ تشلی آلے هلکبں دی هبسکیٹبں اچ ثہتشی ریوے کے ثشکیٌب فبعو ( 2013اچ تشلی
 50فیقذ توں ودھ) ثہوں چٌگی ہبئی۔ تے لگبتبس پٌزویں عبل اچ ثشاصیل ًے  3.7هلیي ہکیٹشص
سلجے دے وادھے دے ًبل تشلی کیتی رہڑا کے  2012تے  2013دے دسهیبى  10فیقذ تشلی
دے ثشاثش اے۔
ثبئیوٹیکٌبلوری تو ًوٌغلک (رڑے ہوے) عبئٌغی هؼبؽشے اچ ہک هضتبط هخجت اهیذ اے کے ڈوہبں
سوایتی تے هتشوک فقالں تے هؾتول ثبئیوٹیک فقالں هؼبؽشے اچ خقوفبَََ گھٹ تشلی
آلے هلکبں اچ تیضی ًبل اپٌبئی ویغي رٌہبں آپٌڑیں لوگبں کوں کھبًب کھواوًڑ دا کن هؾکل
اے ۔ایں واعطے کے دًیب دی آثبدی ریٌذے وچ ڈھیش لوگ رٌوة اچ ساہٌذے ہي  2100ویں

فذی آوًڑ تے آثبدی  10اسة تو ودھ (ڈھیش) تھی ویغی۔ اعب ں هبضی دی ٹیکٌبلوری
توًآوًڑ آلی دًیب کوں خوساک فشاہن (ڈے ) ًی عکذے۔
چیي اچ عت توں اہن خوساک دی فقل هکئی ریویں کے چبول اہن کھبوًڑ دی فقل اے۔ ہک
اًذاصے دے هطبثك چیي اچ هکئی سہبوًڑڑ آلے  100هلیي گھشاں اچ  35هلیي ہیکٹشص تو ں
ودھ هکئی سہبئی کیتی گئی ۔ فبئیٹیظ هکئی رہڑی ربًوساں اچ فبعفیٹ ودھیٌذی اے تے
گوؽت دی پیذواس دی کبسکشدگی کوں ودھیٌذی اے ۔ رہڑی ہک اہن تے ہک ودھذی ہوئی
ضشوست ہے۔ کیوًکہ چیي ودھ خوؽضبل تھیٌذا ویٌذا اے تے ودھ گوؽت اعتؼوبل کشیٌذا اے
ریٌذے واعطے ودھ هہبًگی هکئی دی دسآهذ دی لوڑھ اے۔ چیي اچ  500هلیي عوسہي۔
(ػبلوی عوساں دی سیوڑ دا  50فیقذ) تے  13اسة هشغیبں  ،ثطخبں تے ڈورھی پولٹشی
ریٌذے واعطے خوساک دی ضشوست (لوڑھ) اے ۔هکئی دی ودھذی ہوئی واضش طلت تے
ودھذی اوئی دسآهذات ًے ثبئیوٹیک هکئی کوں ہک خوساک دی فقل ثٌڑاں ڈیتب اے۔ تے تھی
عکذا اے چیي ایں کوں کوشؽالئض کش ڈیوے تے اے سیؾہ خوساک تے کھبًڑے دی تشتیت
دے هطبثك اے۔ چیي اچ  60تو ں ودھ وڈے عبئٌغذاًبں دے گشوپ ًے هلک دے واعطے
ثبئیوٹیک فقالں دی کوشؽالئضیؾي دی عڑیزیٹک اہویت تے فشاہوی توں پہلے هقٌوػبت
دی هضفوظ ربًچ کوں یمیٌی ثٌبوًڑ دے ػضم دا اػبدٍ کیتب اے۔ ثبئیوٹیک فبئیٹظ هکئی دی
چیي ًے ً 27وهجش  2009اچ ثبئیو عیفٹی دی هٌظوسی ڈتی اے۔ ایؾیبء اچ هکئی سہبوًڑ آلے
ڈورھے هلکبں اًڈوًیؾیب تے ویت ًبم ًے ایچ ٹی  /ثی ٹی هکئی دے واعطے صهیي دے ٹیغٹ
کیتے تے لشیجی هذت هوکٌہ طوس تے  2015اچ اًہبں دی کوشؽالئضیؾي کشیغی۔
لبػذے دے تضت ایؾیبء دے واعطے ہک ثیبء پشاڈکٹ گولڈى چبول اے رہڑا فلپبئي اچ  2016اچ
کغبًبں کو ڈیوًڑ دے واعطے تیبس ہووًی چبئیذی اے۔ ثٌگلہ دیؼ ًے وی ایں پشاڈکٹ کوں
عت توں ودھ تشریش ڈیتی اے ۔ گولڈى چبول کو ویت ًبم اچ وٹبهي اے دی کوی پوسی کشًڑ
دے واعطے تشلی ڈیتی ویٌذی پئی اے۔ ریٌذے ًبل ہک عبل اچ  2.5هلیي ثبل هشدے
پئے ہي تے هزیذ  500000هغتمل اًذھے تھیٌذے پئے ہي۔ پیٹشک هوس دی سائے اے کے
گھٹ خوساک دے ؽکبس ثبالں کوں گولڈى چبول توں اًکبس " اًغبًیت دے خالف ہک رشم
اے" گولڈى چبول دی اخاللی ضشوست (لوڑھ) عوال و رواة تو ثبال تش اے۔
اهشیکہ اچ ثبئیوٹیک خؾکی ثشداؽت کشًڑ آلی هکئی کوں اپٌبوًڑڑ اچ اضبفہ (وادھب) تھیب ۔ تے افشیمہ
اچ هٌتخت هلکبں اچ ایں ٹیکٌبلوری دی هٌتملی اہن تھی ویغی۔ ایٌذے ًبل ثشاصیل اچ این پی آس
اے پی اے دی طشف توں وائشط دے خالف هضاصوت کشًڑ آلے لوثیب کو اپٌبوًڑ تے 2015
اچ ؽیڈول دے هطبثك ؽشوع کشًڑا اے۔  2013اچ ریٌیبتی عویب ثیي دی ثشاصیل تے ڈورھے
ہوغبئے هلک اچ لشیجی هذت اچ اختیبس کشًڑ دی ؽشس ثلٌذ تھیوى دی تولغ (اهیذ) اے۔
افشیمہ اچ  3هلک رٌوثی افشیمہ  ،ثشکیٌب فبعو تے عوڈاى پہلے ای کبهیبثی دے ًبل ثبئیوٹیک
فقالں دی کوشؽالئضیؾي کشچکے ہي۔ تے اُهیذ اے کے عت ثئے هلکبں اچوں کئی هلک

ثبئیوٹیک فقالں دی کوشؽالئضیؾي کشًڑ دے واعطے صبل ہی اچ صهیي دی عٌزبًڑ کشیغي ۔
پہلی غبلت فقالں ثبئیوٹیک کپبٍ تے هکئی ہي رٌہبں دی چٌگی طشس عٌزبڑ تھی گئی اے
۔ تے سیگلولیٹشی هٌظوسی دے هطبثك تے ڈثلیو ای این اے خؾکی ثشداؽت کشًڑ آلی هکئی
 2017دے ؽیڈول دے هطبثك ثہوں اہن ہي۔ اهیذ کیتی ویٌذی اے کے کبفی هتشوک فقالں
اچوں ہک ریویں کے صؾشات دے خالف هضاصوت کشًڑ آال لوثیب کوں رلذی هذت اچ
اختیبس کیتب ویغی  ،تبکہ کغبى رتٌبں رلذی هوکي ہووے ایي توں فیذٍ چبوى۔
ثبئیوٹیک فقالں کوں ہک ػٌقش دی ورہ ًبل (ثؾوول ًبى۔ٹشاًغزیٹک ریٌوم تشهیوی ٹول ریویں
کے صیڈ ایف ایي (صًک فٌگش ًیوکلیظ) تے ٹبلیٌض (ٹشاًغکشپؾي ایکٹیوٹش ریویں کے فیکٹش
ًیوکلیظ) ثبلبػذگی تے سفتبس ودھبوى دے واعطے ) فقالں دی ثہتشی دے پشوگشام اچ
ضشوسی عوزھب ویٌذا اے ۔ تے اے ایٌذا صل ًی  ،صهیي دی چٌگی سہبئی دے طشیمے ریویں
کے گشدؽی دے دفبػی اًتظبم رہڑے سوایتی فقالں دے واعطے ہي ثبئیوٹیک فقالں دے
واعطے وی ضشوسی ہي ۔ آخش اچ اےرکش کشًب اہن اے کے اگلے کزھ عبالں دے واعطے
هؼوولی ڈھیش عبالًہ هٌبفغ تے صهیي تے لگبتبس ہل چالوًڑ دی پیؾي گوئی کیتی گئی اے۔ ایں
واعطے اے کے ڈوہیں فٌؼتی تے گھٹ تشلی آلے هلکبں اچ پہلے ہی اہن ثبئیوٹیک
فقالں کوں اختیبس دی ودھ توں ودھ ؽشس  90فیقذ اے ۔ تے ثئی وعؼت دی گھٹ یب ثبلکل
وی گٌزبئؼ (لوڑھ) کوئی ًی ریویں کہ ثئے هلک ثبئیوٹیک فقالں دی هٌظوسی ڈیٌذے ہي
تبں دسهیبًی سلجے آلی فقالں دے هوکٌہ ہیکٹشص ودھ ویغي (ریویں کے گٌب  25هلیي
ہیکٹشص) تے خبؿ طوس تے وڈی سلجے آلی فقالں دے واعطے (ریویں کے چبول 163
هلیي ہیکٹشص) سلجے اچ ودھذے ہوئے وادھے توں هقٌوػبت دی پوسٹ فولیو اچ عشکبسی
تے ًزی ڈوھبں عیکٹشص اچ ثہتشی تھی عی۔ تے ایوًٹظ ثہتش لغوبں دی ریٌیبتی فقالں کوں
فضت تے ثہجود دے واعطے فشوؽ ڈے عي۔
ًوثل اًعبم حبصل کزًڑ آلے ًبرهي ثورالگ آئی ایض اے اے اے دے ثبًی طزپزطت دی هیزاث:
اے هٌبعت ہے کہ ثبئیوٹیک فقالں دے " هغتمجل دے اهکبًبت" تے ایں ثبة کو  1970دے آخش اچ
ًوثل اًؼبم صبفل کشًڑ آلے ًبسهي ثوسالگ دے ثبئیوٹیک  /ری این فقالں تے ایٌذے صوبیتی
دی یبد ڈیواوًڑ دے ًبل ثٌذ کشڈتب وًزے ریٌذی فذ عبلہ پیذائؼ  25هبسچ  2014کوں هٌبئی
ویغی۔ ًبسهي ثوسالگ رٌہبں ًے ہک اسة لوگبں کوں ثھک توں ثچبیب ایکوں ثُھک دے خبتوہ
تے عیوی ڈوساف گٌذم (کٌڑک) ٹیکٌبلوری تے ثبئیوٹیک /ری این فقالں دا ثہوں وڈا صبهی
ہبئی۔ کیوًکہ او کل دی دًیب کوں کھبًب کھواوًڑ اچ اًہبں دی اہن تے کلیذی اہویت کو ربًڑدا
ہبئی۔
تلے ڈعبیب گیب اےکہ  2005اچ ًبسهي ثوسالگ دی طشفوں پیؼ کیتی گئی ثبئیوٹیک فقالں تے ایٌذی
ًظشیبتی صوبیت کشیٌذا اے تے اد وی ہوًذی طشس عچ اے ریویں کے  2005اچ ہبئی۔

"پچھلے ڈاھ طبالں دے دوراى اطبں پالًٹ ثبئیوٹیک ٹیکٌبلوجی دی کبهیبثی دی گوائی ڈیٌذے ہیں۔
اے ٹیکٌبلوجی ودھ فصل رہبوًڑ اچ پوری دًیب اچ کظبًبں دی هذد کزیٌذی پئی اے۔ حبالًکہ
جزاثین ختن کزًڑ آلی دوائیبں تے کٹبئو اچ کوی کزیٌذی اے۔ پچھلے ڈاھ طبل
تحفع اًہبں هلکبں اچ ثبثت کیتے گئے ہي۔ جٌہبں دی آثبدی
ثبئیوٹیکٌبلوجی دے فیذے تے ٖ
پوری دیٌب دی آثبدی دے ادھ توں وی ودھ اے ۔ جیں چیش دی طبکوں لوڑھ اے او اًہبں
هلکبں دے لیڈراں دی دلیزی اے ۔ جٌہبں کظبًبں دے کول پزاًے تے گھٹ هوثز طزیمیبں
دے عالوٍ حبلی تک کوئی ثیبء اًتخبة ًی۔ طبوا اًمالة تے ہي پالًٹ ثبئیوٹیکٌبلوجی
خوراک دی پیذاوار دے واططےلوڑھ کوں پورا کزًڑ اچ هذد کزیٌذی پئی ہي۔ تےآوًڑ آلی
ًظالں دے واططے طبڈا هبحول هحفوظ ثڑیٌذی پئی ہي"۔
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 2013اچ  27هلکبں دے  18هلیي کظبًبں ًے ثبئیوٹیک لظوبں کوں تزجیح ڈیتی۔ عبلوی ططح تے
ایٌذی رہبئی اچ  5هلیي ہیکٹزس دا اضبفہ (وادھب)۔
اهزیکہ اچ خشک طبلی ًبل هحفوظ هکئی دی رہبئی ( رہبوى ) دی اثتذاء ۔ خشک طبلی تہ هحفوظ
راہوى آلی لظوبں دا دًیب اچ پھیالو۔
ثیزٌگ ( 13فشوسی  )2014دی اًٹشًیؾٌل فبسدی ایکوصیؾي آف ایگشی ثبئیوٹیک پجلیکیؾٌض
)ً (ISAAAے اد ہک سپوسٹ لکھی اے ریٌذے وچ هزکوس ہے کے 2013ء اچ  27هلکبں دے 18
هلیي کغبًبں ًے ثبئیوٹیک فقالں دی سہبئی کیتی اے ۔ ریٌذے وچ  5هلیي یب  3فیقذ ػبلوی
ثبئیوٹیک فقالں دے سلجے اچ وادھب ڈیکھٌڑ اچ آیب ۔ 2013ء او واصذ عبل ہبئی ریٌذے وچ پہلی
واسی خؾک عبلی اچ هذد گبس هکئی کوں اهشیکہ اچ کبسوثبسی عطش تے سہبئی کیتب گیب۔
ػبلوی ثبئیوٹیک فقالں دی پیذاواس 1996ء اچ  1.7هلیي ہیکٹشص توں ودھ کے  2013ء اچ  175هلیي
ہیکٹشص تک ودھ گئی اے۔ اًہبں  18عبالں اچ کوشؽل ثبئیوٹیک فقالں دی پیذاواس اچ عو گٌب توں
وی ڈھیش وادھب ڈیکھٌڑ اچ آیب ۔ اهشیکہ او واصذ هلک اے رہڑا کے گلوثل ثبئیوٹیک فقالں اچ
پوسی دًیب توں اگھبں اے رٌہبں  70.1هلیي ہیکٹشص (رہڑے دًیب دے عبسے ہیکٹشص دا  40فیقذ اے)
تے سہبئی کیتی۔
" عبسی دًیب وچ سہبئی وًزي آلی ثبئیوٹیک فقالں کل  1.6ثلیي ہیکٹشص دے ثشاثش ہي یب ایکوں ایں
طشس وی آکھ عکذے ہي کہ چیي دے سلجے دے تمشیجب َ  150فیقذ صقے تے " اے گبل سپوسٹ لکھٌڑ
آلے لکھبسی کالئیو ریوض ًے آکھب۔ " 2013ء دے دوساى ثبئیوٹیک کشاپظ سہبئی کشى آلے دط ثہتشیي
هلکبں اچوں ہش ہک ًے ہک هلیي ہیکٹشص توں ڈھیش سلجے تے اے فقالں سہبئیبں تے اے گبل آوًڑ آلے
ویلے دی تشلی دے واعطے ثٌیبد سکھی" ۔
ایں سپوسٹ دے هطبثك  90فیقذ توں ڈھیش یب  16.5هلیي چھوٹے تے گھٹ وعیلے آلے کغبى ہي ۔ریڑے
ثبئیوٹیک فقالں سہیٌذے ہي ۔ ثبئیوٹیک فقالں سہبوى آلے هلکبں اچوں اٹھ فٌؼتی هلک ہي تے اًیں
گھٹ تشلی آلے هلک ہي۔ ڈورھے عبل دے واعطے گھٹ تشلی آلے هلکبں ًے ثبئیوٹیک فقالں دی
سہبئی فٌؼتی هلکبں توں ڈھیش کیتی ۔ ریڑی ایں گبل دی ػکبعی کشیٌذی اے کے پوسی دًیب دے
خطشیبں دا همبثلہ کشى آلے لکھبں کغبى ایں تے اػتوبد تے اػتجبس کشیٌذے ہي ۔ رٌہبں ًے اًہبں فقالں
 100فیقذ کغبى ایویں ہي ریڑے
توں فیذٍ چبتب۔ سپوسٹ توں اِیہب گبل حبثت تھیٌذی اے کے تمشیجبََِ
ثبئیوٹیک فقالں دے سہبوًڑ دے ثؼذ ایي علغلے کوں ہش عبل ربسی سکھٌڑا پغٌذ کشیٌذے ہي۔

ڈو ایہو جئی فصالں جیڑی خثک طبلی اچ هذد گبر ثبثت تھیٌذی ہي:
هوعن دی تجذیلی دی ورہ ًبل فقالں تے تھیوى آلے احشات دی ورہ ًبل خؾک عبلی کوں ثشداؽت کشى
آلی فقالں دی تشلی کوں اہویت ڈتی گئی اے۔ اهشیکہ اچ تمشیجب َ  2000کغبًبں ًے  5000دے ہیکٹشص
سلجے کبسى ثلٹ (  (Corn beltاچ پہلی ثبئیو ٹیک خؾک عبلی ثشداؽت کشى آلی هکئی سہبئی۔ اًڈوًیؾیب
ًے ریڑا آثبدی دے لضبظ ًبل دًیب دا چوتھب وڈا هلک اے ،گٌے دی ہک ایغی لغن تیبس کیتی تے سہبوى
دے واعطے هٌظوس کیتی ،ریڑی خؾک عبلی توں هضفوظ ساہٌذی اے۔ ( اے پہال ثبئیوٹیک گٌب اے
ریکوں ػبلوی عطش تے هٌظوس کیتب گیب اے) تے او ایکوں 2014ء توں سہبوى دے واعطے کوشؽل
عطش تے ایں دا تؼبسف کشواوًب چبئٌذے ہي ۔
ریوض دے هطبثك گھٹ وعبئل سکھٌڑ آلے کغبًبں دے واعطے ریڑے پبًی دی کوی تے رڑی ثوٹیبں
تے کیڑیبں دی ثھشهبس ( صیبدتی) دا ؽکبس ہي ،ثبئیوٹیک فقالں دی اہویت ػبلوی عطش تے واضش اے
تے هبصولیبتی تجذیلی دے احشات دے ًتیزے اچ ایں ٹیکٌبلوری دی لوڑھ ودھ ویغی ۔
واٹش ایفؾٌٹ فبس افشیمہ (  (WEMAپشوریکٹ دے رسیؼے هکئی دی او ثبئیوٹیک لغوبں ریڑی خؾک
عبلی توں هضفوظ سہٌذی ہي افشیمہ کوں ڈتی گئی ہي ۔ (  (BASF Mosanto andهوعبًٹو تے ثی
اے ایظ ایف دا عشکبسی تے ًزی اداسٍ اے ایکوں گیٹظ تے ثفٹظ فبوًڈیؾٌض ( Gates and Buffet
)ً Foundationsے هبلی تؼبوى ڈتب۔ تے هیکغیکو اچ ایٌذا ًفبر اًٹشًیؾٌل هیض ایٌڈ ویٹ اپشوهٌٹ
عٌٹش (  (CIMMYTتے کیٌیب دی افشیمبَََ ایگشی کلچش ٹیکٌبلوری فبوًڈیؾي (  (AATFدے ًبل کیتب
گیب ۔ 2017ء تک اهیذ کیتی ویٌذی اے کے افشیمہ اچ وی هکئی دی خؾک عبلی توں هضفوظ ساہوًڑ آلی
30
لغوبں سہبئی ویغي ۔ خؾک عبلی هکئی دی پیذاواس اچ عت توں وڈی سکبوٹ اے ۔ ریٌذے تے
کشوڑ افشیمیبں دا اًضقبس اے۔
چیي اچ ثبئیوٹیک لظوبں دی اہویت تے هوالع:
چیي آثبدی دے لضبظ ًبل دًیب دا عت توں وڈا هلک اے۔ ریٌذی آثبدی  1.3ثلیي اے ۔  1996ء توں 2012
ء دے دسهیبى ثبئیوٹیک کپبٍ ًے چیي کوں  15ثلیي ڈالش دا فیذٍ ڈتب تے فشف پچھلے عبل دے دوساى
 2.2ثلیي دا فیذٍ چیي کوں تھیب۔ ایٌذے ػالوٍ چیي دے کغبًبں تے هبصول کوں وی ثبئیوٹیک دی لغوبں
ًے ثہو ں فیذٍ ڈتب تے ایٌذے ًتیزےاچ ثبئیوٹیک لغوبں تے کیڑے هبس دوائیبں دے اعتؼوبل اچ  50فیقذ
کوی تھئی۔
ریوض ًے آکھب " ایٌذے ػالوٍ چیي سیؾے دے واعطے ثبئیوٹیک کپبٍ دی اہویت توں فیذٍ چب چکب اے
تے هغتمجل اچ ربًوساں دی خوساک دے واعطے ثبئیوٹیک هکئی توں ڈھیش تے چٌگے داًے دی پیذاوس
صبفل کش عکذا اے" ایٌذے ػالوٍ چیي ثبئیوٹیک چبوالں دی لغن دی هٌظوسی توں وی فیذٍ چب عکذا
اے۔
ثؼض تزضیہ ًگبساں دے هطبثك چیي وڈے ثبئیوٹیک فقالں دی هٌظوسی دے واعطے سعتے ہوواس
کشیٌذا پیب اے ۔ریویں کے اوًے 2009ء اچ  Phytasmaizeهکئ دی هٌظوسی صبفل کیتی ہبئی۔ تے

ایں ولت چبول دی ڈو ثبئیوٹیک لغوبں دی هٌظوسی ڈتی ہبئی۔ ایں دے ػالوٍ چیي دے  50کشوڑ عوس
تے  13ثلیي پولٹشی دی خوساک دی لوڑھ دے واعطے وی چیي کوں هکئی ثشآهذ کشًی پوًذی اے ۔
اے اوں  35هلیي ہیکٹشص دے ػالوٍ اے ریڑا کے چیي آپ سہیٌذا اے۔
گھٹ تزلی آلے هلکبں دے رلجے اچ اضبفہ(وادھب):
گھٹ تشلی آلے هلکبں دی ثڑھوتشی (وادھے) اچ لگبتبس وادھب ربسی اے ۔ الطیٌی هلکبں  ،افشیمہ تے
ایؾبء دے کغبى هکول طوس تے دًیب دی ثبئیوٹیک فقالں دا  54فیقذ سہیٌذے پے ہي۔ 2012ء ( توں
ڈو فیقذ ڈھیش ) ریٌذے ًتیزے اچ تشلی آلے هلکبں تے گھٹ تشلی آلے هلکبں دے دسهیبى سلجے دا
فشق 2012ء توں  2013ء دے دسهیبى عت هلیي ہیکٹشص توں ودھ کے  14هلیي تھئ گیب اے۔
رٌوثی اهشیکہ ًے کل  70هلیي ہیکٹشص سلجے تے سہبئی کیتی رہڑا کے  41فیقذ اے ۔ ایؾیبء ًے 20
هلیي ہیکٹشص یؼٌی  11فیقذ تے افشیمہ ًے  3هلیي ہیکٹشص یؼٌی دًیب دی کل پیذاواس دا  2فیقذ سہبئی
کیتی اے۔
ریوض ًے آکھب 2013 " :ء اچ تشلی آلے هلکبں دی هٌڈیبں تے گھٹ تشق آلے هلکبں دی هؾہوس هٌڈیبں
اچ اضبفے (وادھے) دی ؽشس آپٌڑی عت توں اُچی عطش تے پہٌچ گئی تے ایں ٹیکٌبلوری کوں اپٌبوًڑ
دا تٌبعت  90فیقذ ڈھیش ہبئی۔ تے ثئی پھالوًڑ دی گٌزبئؼ گھٹ یب ثبلکل کےًی۔ پچھلے عبل دے
دوساى گھٹ تشلی آلے هلکبں عت توں صیبدٍ اضبفہ ثشاصیل اچ  3.7هلیي ہیکٹشص دا تھیب۔ یؼٌی کے 10
فیقذ تے کل  40.3هلیي ہیکٹشص تک پہٌچ گیب ہبئی۔ اگلے عبل دے دوساى گھٹ تشلی آلے هلکبں تے
ثشاصیل اچ اے ؽشس ودھذی ویغی تے آہغتہ آہغتہ اهشیکہ توں ہیکٹشص دا فشق گھٹ تھیٌذا ویغی "
گھٹ تشلی آلے هلکبں اچ کبهیبثی ػووهب َ ػواهی تے ًزی تؼبوى دے ًتیزے ًبل تھیٌذی اے ۔ ریویں
کے ثشاصیل اچ  BASFدے تؼبوى ًبل رڑی ثوٹیبں دے خالف هذافؼت سکھي آلی عویبثیي تؼبسف
کشوائی۔ ریڑی کوشؽالئضیؾي دے واعطے تیبس اے۔ ریٌذے ًبل پشوڈکٹ دی تشلی تے آغبص دے
واعطے عبسے ضشوسی الذام کبهیبثی دے ًبل پوسے کش گذے گئے ہي۔ ایہو رئی ؽشاکت داسیبں
اػضاص دی ورہ ثٌڑدی ہي۔ ریڑی کبهیبثی دے واعطے ضشوسی تشغیت تے اػتوبد پیذا کشیٌذی ہي۔
ثشاصیل اچ ً EMBRAPAے عبسے هلکی وعیلیبں کوں اعتؼوبل کش کے وائشط دے خالف
هزاصوت سکھي آلے لوثیب دی هٌظوسی صبفل کیتی تے تؼبسف کشوایب۔ ریڑے هبصول کوں چٌگب ثٌبوًڑ
اچ اہن کشداس ادا کشیٌذے ہي۔
ثبئیوٹیک فصالں دی راٍ اچ وڈی رکبوٹبں کوں ہٹبوًڑاں:
سپوسٹ دے هطبثك گھٹ تشلی آلے هلک لگبتبس ثبئیوٹیک فقالں تے سیغشچ /تشلی تے اًہبں دے
کوشؽل اعتؼوبل اچ اگہبں ودھذے پئے ہي ۔ تے اًہبں ًے ًویں ثبئیوٹیک فقالں دی لغوبں دی
هٌظوسی ڈیوًڑ اچ وی عیبعی طوس تے ڈاھڈی لوت اسادی دا هظبہشٍ کیتب اے ۔
 2013ء دی هٌظوسیبں اچ ؽبهل ہي:

ثٌگلہ دیؼ ًے آپٌڑے پہلے ثبئیوٹیک وتب ُوں( ثیٌگي) دی هٌظوسی ڈتی ریکوں اًڈیي

کوپٌی هبیکو دے تؼبوى ًبل تیبس کیتب گیب۔ ثٌگلہ دیؼ ًے ایویں کش کے چھوٹے غشیت هلکبں دے
واعطے پہال ػولی ًووًہ ثٌڑایب۔ ایں ًے ثھبست تے فلپبئي اچ ثبئیوٹیک ثیٌگي دی کوشؽالئضیؾي
دی هٌظوسی دے ػول اچ سکبوٹ کوں هکب ڈتب۔ ثٌگلہ دیؼ گولڈى چبول تے ثبئیوٹیک آلو دی
هٌظوسی گھٌٌڑ دے واعطے کوؽؼ کشیٌذا پیب اے۔
اًڈوًیؾیب ًے پہلی واسی غزا دے اعتؼوبل دے واعطے خؾک عبلی توں هضفوظ ساہوى

آلے گٌے دی هٌظوسی ڈتی۔ ریٌذی سہبئی 2014ء توں ؽشوع تھی ویغی۔
پبًبهب ًے ثبئیوٹیک هکئی سہبوًڑ دی هٌظوسی ڈتی ۔

ثبئیوٹیک فقالں دی ٹیکٌبلوری اچ لگبتبس تشلی تے چھوٹے تے غشیت کغبًبں دے ایکوں
اپٌبوًڑ دے ًتیزے اچ ثہوں کبهیبثی هلی
رہڑی هغتمجل اچ ػبلوی ثبئیوٹیک فقالں دی ٹیکٌبلوری کوں اپٌبوًڑ اچ ہک اہن خقوفیت
ہوعی ۔ 2013ء اچ هلٌڑ آلی وڈی کبهیبثیبں اے ہي:
 افشیمہ اچ ثشکیٌب فبعو تے عوڈاى ًے ثبئیوٹیک کپبٍ اچ  50فیقذ تے  3عو فیقذ ثبلتشتیت
اضبفہ (وادھب) کیتب۔ ایٌذے ػالوٍ عت ثئے هلکبں ًے کوشؽالئضیؾي دے واعطے
ثبئیوٹیک فقل دے صهیٌی تزشثے دے آخشی هشصلے کوں اپٌڑایب۔ اًہبں هلکبں اچ کیوشوى
 ،هقش ،گھبًب ،کیٌیب ،هالوی ً ،بئزیشیب ،تے یوگٌڈا ؽبهل ہي۔
 فلپبئي گولڈى چبول دے تزشے دے آخشی هشصلے اچ اے ۔
افشیمہ اچ (تے ثبلی دًیب اچ وی ) ثبئیوٹیک دی تشلی دی ساٍ اچ وڈی سکبوٹ عبئٌغی ثٌیبداں
تے ایہو رئے طشیمے دی کوی اے۔ رہڑا ولت تے لیوت دے اعتؼوبل دے لضبظ ًبل
هٌبعت ہووًڑ۔
یورپی یوًیي اچ ثبئیوٹیک فصالں دی اہویت:
یوسپی یوًیي دے ہیکٹشص دی تؼذاد  2012ء تو 2013ء دے دسهیبى  15فیقذ ودھی۔ پٌذ ای یو هلکبں
ًے  148013ہیکٹشص سلجے تے ثبئیوٹیک هکئی سہبئی رہڑے کے  2012ء دی ًغجت  18942ہیکٹشص
وادھب ہبئی ۔ عپیي  136962ہیکٹشص سلجے دے ًبل عت توں اگھبں ہبئی تے اًہبں 2012ء دی ًغجت
 18فیقذ دا وادھب تھیب ۔ سوهیٌیب ًے سلجے کوں ثشلشاس سکھٌڑ تے پشتگبل  ،چیکوعلواکیب ًے 2012
ء دی ًغجت گھٹ ہیکٹشص تے ثبئیوٹیک هکئی سہبئی۔ ایٌذی ورہ سپوسٹ دے هطبثك یوسپیي یوًیي دے
سپوسٹ روغ کشواوًڑ دے هؾکل طشیمے ہي۔
ثبئیوٹیک لظوبں توں غشائی ضزوریبت سهیي تے هبحول دا فیذٍ تھیٌذا اے:
1996ء تے  2012ء دے دسهیبى ثبئیوٹیک فقالں ًے هخجت کشداس ادا کیتب اے تے ایں دے ًتیزے اچ
پیذاوسی الگت اچ کوی تے پیذاواس اچ اضبفہ (اًذاصاَ  377هلیي ٹي ) رٌہبں دی هبلیت  117هلیي ڈالش
ثڑًذی اے ۔ هبصول دے لضبظ ًبل  497هلیي کلو گشام گھٹ کیڑے هبسًڑ آلی دوائیبں اعتؼوبل کیتی
گئیبں ۔ کبسثي ڈائی آکغبئیڈ دے اخشاد اچ  27ثلیي کلو گشام دی کوی فشف  2012ء دے دوساى

ڈیکھٌڑ اچ آئی۔ ( رہڑا کے تمشیجبََِ  12هلیي گڈیبں کوں ہک عبل دے واعطے عڑک توں ہٹبوًڑ دے
ثشاثش اے) 1996 :ء توں 2012ء دے دسهیبى  123هلیي ہیکٹشص صهیي ضبئغ تھیوى توں ثچ گئی تے
رٌگلی صیبت هضفوظ تھئی ہي۔  16.5هلیي چھوٹے کغبى تے اًہبں دے خبًذاى غشثت توں ثچ گئے ۔
رٌہبں دی کل تؼذاد  65هلیي افشاد ثٌڑدی اے۔
اعذاد تے شوبر:
 اهشیکہ  70.1هلیي ہیکٹشص دے ًبل پہلے ًوجش تے سیہب رتھبں عبسی فقالں دے واعطے 90
فیقذ تک اے ٹیکٌبلوری اپٌڑائی گئی اے ۔
 ثشاصیل لگبتبس پٌزویں عبل ڈورھے ًوجش تے آًذا پیب اے ۔ ریٌے کوئی ڈورھے هلک دے
همبثلے اچ ثبئیوٹیک فقالں دے واعطے صیبدٍ سلجے اچ وادھب کیتب۔ رتہبں  2012ء دی ًغجت
 3.7هلیي ہیکٹشص یؼٌی  10فیقذ اضبفہ (وادھب) سیکبٹ کیتب گیب۔
 اسرٌٹبئي  24.4هلیي ہیکٹشص دے ًبل تشیزھے ًوجش تے اے۔
 ثھبست کیٌیڈا کوں چوتھے ًوجش توں ہٹب کے  11هلیي ہیکٹشص ثبئیوٹیک کپبٍ سہبوًڑ اچ کبهیبة
تھیب تے اتھبں  95فیقذ تک ایں ٹیکٌبلوری کوں اپٌڑایب گیب اے۔
 کیٌیڈا  10.8هلیي ہیکٹشص دے ًبل پٌزویں ًوجشتےسیہب اے ۔ کٌوال دی سہبئی اچ کوی تھئ اے۔
لیکي ثبئیوٹیک کوں اپٌبوًڑ دی ؽشس  96فیقذ ثشلشاس سکھی گئی اے۔
ثئی هؼلوهبت دے واعطے وصٹ کشو۔ www.isaaa.org
آئی ایض اے اے اے دے هتعلك (ثبرے) :
دی اًٹشًیؾل عشوط فبس دی ایکوصیؾي آف ایگشی ثبئیوٹیک پجلیکیؾٌض ) ( ISAAAہک غیش
هٌبفغ آال اداسٍ اے ریڑا ثبئیوٹیک فقالں دے اعتؼوبل تے ػلن پہٌچبوًڑ دے واعطے غشثت تے ثکھ
کوں ختن کشًڑ دے واعطے ہک ثیي االلواهی ًیٹ وسک دے هشکضاں دے رسیؼے کشداس ادا کشى
دے واعطے ثٌڑایب گیب اے ۔ کالئیو ریوض اهشیطظ دے چئیشهیي تے آئی ایظ اے اے اے دے ثبًی
پچھلے  30عبالں توں ایؾیبء الطیٌی اهشیکہ تے افشیمہ اچ سہے تے /یب کن کیتب تے ػبلوی خوساک
دے تضفع تے ثبئیوٹیکٌبلوری فقل تے تورہ ڈیٌذے ہوئے صسػی تضمیك تے تشلی دے واعطے آپٌڑی
خذهتبں عشاًزبم ڈتیبں۔

