साराांश
अरामन्व पॉय ऍग्री इनोव्शे ळन (एएआम), पेडये ळन ऑप वीड इॊडस्ट्री ऑप इॊडडमा (एपएवआमआम),

क्रॉऩराइप एशळमा (वीएरए) आणण इॊटयनॅळनर वर्वव्शि व पॉय एर्ववलणिळन ऑप ऍग्री-फामोटे क ऍर्वलरकेळन्व
(आमएवएएए) दक्षषण ऩूलि एशळमा केंद्र माॊनी वॊमुवतऩणे 'लेबफनाय ऑन ग्रोफर इम्ऩेवट जीएभ क्रॉलव 'बायतात
रष केंद्रीत करून आमोजन केरे आशे . ऩॅनेरच्मा वदस्ट्माॊभध्मे डॉ. योडोया आय. आल्डेशभटा, वॊचारक,

आमएवएएए, एवईएशळमा वेंटय; ग्रॅशभ ब्रव
ू व, कृऴी अथिळास्ट्रस, ऩीजी इकॉनॉशभवव शरशभटे ड, मक
ू े ; डॉ.वी.डी.

भेमे, अध्मष, दक्षषण एशळमा फामोटे वनॉरॉजी वेंटय (एवएफीवी); डॉ.के.वी. फन्वर, भाजी वॊचारक, नॅळनर
ब्मुयो ऑप लराॊट आनुलॊशळक वॊवाधन (एनफीऩीजीआय) आणण बायतीम कृऴी वॊळोधन वॊस्ट्थेचे प्राध्माऩक आणण
श्री. व्शी. यवलचॊद्रन, बायतातीर ततवय्मा वऩढीचे ळेतकयी. लेबफनायचे वॊचारन एपएवआमआमचे श्री याभ
कौंडडन ्म माॊनी केरे.

जागततक ऩातऱीलयीर जीएभ वऩकाचा अलरॊफ केल्माने शोणाये पामदे - ळेती ऩमािलयणीम ऩरयणाभ, तॊरसानाचा

लाऩय करून ळेतकय्माॊना शभऱारेल्मा गुॊतलणूकीलय ऩयताला, जागततक अन्नवुयषेरा शातबाय आणण जागततक
ऩातऱीलय ल बायतातीर जीएभ वऩकाॊवाठी ऩुढे जाण्माचा भाय्ग मा चचेने प्रकाळ टाकरा. कृऴी अथिळास्ट्रस ग्रॅशभ

ब्रूवव माॊनी 1996-2018 च्मा दयम्मान फामोटे क वऩकाच्मा ग्रोफर इम्ऩेवट (आर्थिक आणण ऩमािलयणीम
ऩरयणाभ) मालयीर तमाॊच्मा अभ्मावाचे तनकार वादय केरे. मा अभ्मावातन
ू अवे ददवन
ू आरे आशे की जागततक
स्ट्तयालय ळेतकय्माॊना वन 2018 भध्मे 19 अब्ज डॉरवि आणण 1996-2018 दयम्मान 225 अब्ज डॉरविचा ळेती

उतऩन्नाचा राब शभऱारा. 1996-2018 दयम्मान वलकशवत दे ळाॊभध्मे वयावयी शभऱकत / शे वटय $97 आणण

उतऩन्नाचा लाटा 48% आणण वलकवनळीर दे ळाॊभध्मे 52% शोता. 2002 वाराऩावून बायतात कीटक प्रततयोधक
(आमआय) काऩवाचा ऩरयणाभ अपाट िारा. 2018 भध्मे मा तॊरसानाचा लाऩय करून दे ळबयात 95% काऩूव

रागलड िारी आशे. उतऩादन लाढीच्मा 29% शे वटयी वयावयी $193.56/ शे वटय ळेतीच्मा उतऩन्नावश उतऩन्न
िारे आशे. ऩुढे, 2002-2018 दयम्मान, एकूण 14.73 दळरष टन काऩूव उतऩादनाचे उतऩादन farm $24.31 अब्ज
डॉरय िारे आशे. शळलाम, कीटकनाळकाॊच्मा वॊफॊर्धत ऩमािलयणीम ऩरयणाभाभध्मे (इआमवमू उऩाम) 137 दळरष
ककरो कीटकनाळक लाऩयाची (34%) फचत आणण 43% घट िारी आशे.

डॉ. योडोया आय. आल्डेशभटा माॊनी 1996-2018 ऩमंत फामोटे क वऩकाॊच्मा जागततक ऩातऱी लय घेण्मा वलऴमी
भादशती ददरी. ततने वाॊर्गतरे की 2018 भध्मे फामोटे क वऩकाॊचे जागततक षेर 191.7 दळरष शे वटय शोते, जे

2017 ऩावून 1.1% ने लाढत आशे, जे 1.9 दळरष शे वटय इतके आशे. 2018 भध्मे मूएवए, ब्रािीर, अजेंदटना,

कॅनडा आणण बायत फामोटे क वऩके घेणाये अव्लर 5 दे ळ आशे त. अन्न, खाद्म, प्रकक्रमा आणण रागलडीभध्मे
लाऩयल्मा जाणाय्मा फामोटे क वऩकाॊवाठी तमाॊनी भॊजूय कामिक्रभाची र्वस्ट्थतीशी वाभातमक केरी. मूएवएने 544

कामिक्रभाॊना भॊजयु ी ददरी अवन
ू शी जागततक ऩातऱीलयीर वलािर्धक आशे. वऩकाॊभध्मे 35 दे ळाॊभध्मे भकारा
वलािर्धक भान्मता प्रालत घटना आशे त (137).

डॉ.के.वी. फॊवर माॊनी बायतातीर जीएभ वऩकाॊच्मा र्वस्ट्थतीफद्दर बाष्म केरे आणण मालय जोय ददरा की अळा

तॊरसानाचा अलरॊफ कयण्माची लेऱ बायतालय आरी आशे. जीएभ वऩकाॊच्मा वॊळोधनाच्मा र्वस्ट्थतीफद्दर डॉ. फॊवर
माॊनी भादशती ददरी की बायताने 23 फामोटे क वऩके आणण 67 फामोटे क गुणधभि वलकशवत केरे आशे त, जे

वलकावाच्मा लेगलेगळ्मा टललमात आशे त (वालिजतनक षेरातीर 39 गुण, खाजगी षेराचे 20 गुण, स्ट्लामतत

वॊस्ट्थाॊचे 8 गुण ). जीएभ अन्न वुयषा आणण ऩमािलयण वुयषेचा 20 लऴांशून अर्धक डेटा आशे आणण जीएभ वऩके शे

स्ट्लालरॊफी बायतावाठी अवलबाज्म घटक आशे त, माकडे तमाॊनी रष लेधरे. डॉ. फॊवर माॊनी बायतातीर जीएभ

वऩकावाठी ऩुढे जाण्मावाठी काशी फाफी वाॊर्गतल्मा, जवे की ळेतकऱमाॊच्मा दशतावाठी अळा वऩकाॊचा लेगलान

अलरॊफन कयणे, तेथे एक स्ट्ऩष्ट धोयण अवणे आलश्मक आशे, वलद्मभान तनमाभक भान्मता प्रालत प्रकक्रमेरा
गती दे ण्मात माली, ळेतातीर चाचण्माॊवाठी याज्माॊकडून भान्मता घ्माली. उळीय न कयता काभ कया, वॊफॊर्धत

जीएभ वऩकाॊवाठी याजकीम ऩादठॊ फा आलश्मक आशे. जनुवॊऩादनाॊवायख्मा नलीन प्रजनन तॊरसानाची वॊबाव्मता
दे खीर तमाॊनी नभूद केरी आणण ऩुढे अवे प्रस्ट्तावलत केरे की एवडीएन 1, एवडीएन 2 प्रकायची वॊऩाददत उतऩादने
(वलदे ळी डीएनए न घारता) वलना जीएभओ भानरी जाली.

फीटी कॉटनच्मा उतऩादनालय आणण बायतातीर उऩमोर्गतालय शोणाऱमा दष्ु ऩरयणाभाॊफद्दर डॉ.वी.डी.भयमाॊनी
आऩरी भते भाॊडरी. तमाॊनी वाॊर्गतरे की बायतात फीटी कॉटन वुरू िाल्माभुऱे उतऩादनात भोठ्मा प्रभाणात लाढ
िारी आशे. फीटी कॉटनच्मा अर्धक षेरालय अर्धक उतऩादन िाल्माभऱ
ु े बायत नगद आमातदाया कडून नगद
तनमाितदाय फनरा आशे. ऩुढे कीटकनाळकाॊचा लाऩय 50% टववमाॊनी कभी करून आणण ळेतात रेडीफर्डिव, रेशवॊग ्ज

आणण कोऱी माॊचे प्रभाण दलु ऩट करून ऩमािलयणीम पामदा िारा, म्शणूनच कीटकनाळकाॊच्मा लाऩयाच्मा
कऩातीभऱ
ु े ळेतात पामदे ळीय कीटकाॊलय चाॊगरा ऩरयणाभ िारा. ळेतकय्माॊना उतऩादन, उतऩादन आणण

ऩमािलयणीम पामद्माॊवश काऩवारा उच्च भूल्मलर्धित घटक अवल्माचे शवद्ध िारे आशे. कण फोडि वुती दे ठ, ऩल्ऩ
ल कागद, नारीदाय फॉवव, ईंधन म्शणून बब्रकेट, जैल वभद्ध
ृ कॊऩोस्ट्ट ल भळरूभ लाढण्माव भदत कयतात. फीटी

कॉटन शा ग्राभीण योजगाय, ग्राभीण उद्मोगाचा एक भागि आशे, उद्मोगावाठी नलीन कच्चा भार ऩुयलतो आणण
नैवर्गिक वॊवाधनाॊच्मा वॊलधिनाव भदत कयतो. डॉ. भेमी माॊच्मा भते, बवलष्मात जेनोशभवव आणण

फामोटे वनॉरॉजी बायतातीर काम आशे - माॊबरक वऩककॊग, भीठ आणण दष्ु काऱ प्रततयोधक लाण / वॊकरयत उऩमव
ु त
अवरेल्मा उच्च घनतेच्मा रागलडीवाठी मोग्म अळी रागलड कयणे. उच्च दजािचे पामफय, वलळेऴ वाभर्थमि मालय
तनमॊरण ठे लणायी जीन्व ओऱखण्मावाठी जीन खाण दे खीर केरे जाऊ ळकते.

श्री. व्शी. यवलचॊद्रन, ततवय्मा वऩढीतीर ळेतकयी, तमाॊनी काऩूव वऩकवलण्माचा अनुबल वाभातमक केरा. भागीर 34

लऴांऩावन
ू काऩव
ू वऩकवलण्माच्मा अनब
ु लावश ते म्शणारे की फीटी कॉटन वऩकवलताना भरा एक बमानक

अनुबल आरा. 1996 ऩमंत तमाॊनी ओऩन ऩयागककत लाण (ओऩीव्शी) घेतरे आणण 2003 ऩमंत ओऩीव्शीवभलेत
वॊकरयत लाढण्माव वुयलात केरी. दोघे फीटी कॉटन नव्शते. काऩवाच्मा लाढीभुऱे तो तनयाळ िारा कायण तमाच्मा
वलि स्ट्रोताॊवाठी कजािच्मा वाऩळ्मात अडकरा शोता ल तो फोंडअऱीवलरुद्ध रढत शोता. फॉरलॉम्वचे व्मलस्ट्थाऩन

कयण्मावाठी तमाने वलि प्रकायचे कीटकनाळके ल जैवलक तनमॊरण उऩाममोजना अतमॊत कठोयऩणे केल्मा. जेव्शा

तो उगलणामाि काऩवाचा तमाग कयणाय शोता तेव्शा तमाने फीटीच्मा लैशळष््माफद्दर ऐकरे. ऩवयरेल्मा चक
ु ीच्मा

भादशतीभुऱे तो वॊळमी शोता, ऩयॊ तु नॊतय तमाॊना वभजरे की शे आयोऩ केलऱ काल्ऩतनक नव्शते तय तमाचे
दब
ु ािलनामुवत शे तच
ू े दे खीर आशे त. तमाच्मा ळेती कायककदीतीर एक भशततलाचा भुद्दा 2004 भध्मे जेव्शा तमाॊनी
फीटी कॉटनरा प्रामोर्गक तततलालय प्रमतन कयण्माचा तनणिम घेतरा तेव्शा भोठ्मा षेरात रागलड कयण्माऩूली.
तर
ु नातभक अभ्माव कयण्मावाठी तमाने एकाच शॊ गाभात एका एकयात ळेजायी ळेजायी ओऩीव्शी, नॉन फीटी

शामब्रीड आणण फीटी शामब्रीडची ऩेयणी केरी. शे तॊरसान खयोखय कामि कयते माचा ऩयु े वा ऩयु ाला शभऱलामचा शोता.
ततघाॊऩैकी शामब्रीडने ओऩीव्शीलय उतकृष्ट काभर्गयी केरी आणण नॉन फीटी शामब्रीड ऩेषा उतकृष्ट काभर्गयी
फजालरी. जयी तमाॊना वाॊगण्मात आरे की फीटी कॉटन म्शणजे केलऱ फॉर लम्विरा वॊफोर्धत कयण्मावाठी आशे,

ऩयॊ तु तमाॊना जाणलरे की, फॉर अऱीभऱ
ु े कोणताशी ऩरयणाभ िारा नाशी म्शणन
ू , फॉर अटकालण्माच्मा दयावश

उतऩादनशी रषणीम प्रभाणात लाढरे आशे. फॉर अऱी तनमॊरणावाठी कोणतमाशी कीटकनाळकाची पलायणी
कयण्माऩावन
ू ऩयालतृ त केल्माभऱ
ु े तमाच्मा ळेतात भधभाळी, रेडी फडि, फीटर इतमादी फयीचळी अनक
ु ू र कीटक

ददवू रागरी. फीटी कॉटन केलऱ फोंडअऱीॊवाठीच आशे म्शणून ळोऴक कीटकाॊलय तनमॊरण ठे लण्मावाठी तमाॊनी

एकार्वतभक कीटक व्मलस्ट्थाऩन स्ट्लीकायरे. दयलऴी को्मलधी ळेतकय्माॊप्रभाणेच फीटी काऩूव नवरेल्मा तर
ु नेत

कभी ककॊभतीत तमारा जास्ट्त उतऩादन शभऱारे. वद
ु ै लाने, काऩव
ू उतऩादक ळेतकऱमाॊवाठी शे तॊरसान उऩरब्ध
आशे. तमाॊनी बय दे ऊन वाॊर्गतरे की, ळेतकय्माॊना उततभ ऩरयर्वस्ट्थतीत योऩे तमाय कयण्मावाठी जास्ट्त प्रभाणात
वऩके घेणे आलश्मक आशे .

ऩॅनेरलाल्माॊनी श्रोतमाॊकडून मेणाऱमा ककतमेक प्रश्नाॊची उततये ददरी. फीटी कॉटन ऑईर घेण्माळी वॊफॊर्धत जोखीभ
माफद्दर वलचायरे अवता, ऩॅनेरच्मा वदस्ट्माॊनी वाॊर्गतरे की फीटी कॉटन ऑईर घेण्मावाठी कोणतेशी वॊफॊर्धत

धोका नाशी. गुजयातवायख्मा याज्मात वुती बफमाण्माचे तेर तनमशभतऩणे खाल्माचे आढऱे रते. अभेरयकेत अवे
तॊरसान आशे की र्वजथे रोक ग्रामपोवेट भव
ु त वत
ू ी बफमाणे तमाय कयतात, ऩण शे तॊरसान बायतात मेण्माव लेऱ

रागेर. तथावऩ, बायतात, ग्रामपोवेट भातीभध्मे तलयीत खयाफ शोत आशे, तेर वलिर उऩरब्ध आशे आणण ते
रवीवाठी दे खीर लाऩयरे जाते. जीएभ वोमाफीन आणण कॅनोराभधन
ू शभऱवलरेरे वोमाफीन आणण कॅनोरा
तेराची बायत आमात कयते आणण मा फऱमाच लऴांत तमाचा दष्ु ऩरयणाभ िाल्माची नोंद िारेरी नाशी.

भऱ
ु जनक
ु ऩर
ू भध्मे जीएभ वऩकाॊच्मा ऩरयणाभालय. मालय काशीशी ऩरयणाभ शोत नाशी आणण तमालय फये च
वादशतम उऩरब्ध आशे, अवे तज्साॊनी वाॊर्गतरे. तमाऐलजी फीटी कॉटन लाऩयल्माभुऱे जैलवलवलधता लाढरी आशे.

आणखी एक प्रश्न वलचायरा गेरा की बायताने इॊधे दे ळात रोश आणण र्वव्शटॅ शभन वभद्ध
ृ ताॊदऱारा ऩयलानगी का
ददरी नाशी? मावाठी तसाॊनी वाॊर्गतरे की गोल्डन याईवचा कामिक्रभ अवून तो बायतीम लाणात शस्ट्ताॊतरयत केरा

जाणाय आशे . शे वॊळोधन वॊस्ट्थाॊकडून कयालमाचे शोते, तथावऩ, ताॊदऱ
ू वलकशवत िाल्मालय ते लाढवलण्मात आरे
नाशी. तय, गोल्डन याईवलय काभ वरू
ु आशे. रोशा ताॊदऱ
ू प्रतमषात वलकशवत केरा जात आशे आणण तो आय अॉड
डी टललमात आशे.

बायतात जनुक-वॊऩाददत वऩकाॊच्मा वॊबाव्मतेलय एक प्रश्न वलचायरा गेरा. जनुव-वॊऩाददत वऩकाॊच्मा अनुवॊधान
ल वलकावात बायताभध्मे फयीच प्रगती िारी अवल्माचे तज्साॊचे भत आशे. इॊटयनेळनर वेंटय पॉय जेनेदटक
इॊजीतनमरयॊग अॉड फामोटे वनॉरॉजी (आमवीजीईफी) तमालय काभ कयीत आशे आणण बायत वयकायभधीर

फामोटे वनॉरॉजी वलबागशी मा तॊरसानावलऴमी खऩ
ू वकायातभक आशे. जागरूकता आणण खचि-प्रबालीऩणावाठी
आऩल्मारा आता जीनोभ वॊऩाददत वऩकाॊलय कौळल्म-आधारयत प्रोग्राभ वलकशवत कयण्माची आलश्मकता आशे.

जीएभओवायख्मा तॊरसानाभध्मे बायता भध्मे स्ट्लालरॊफी शोण्माची षभता आशे मा प्रोतवाशनदामक टललमालय
लेबफनायचा ळेलट िारा. फाॊगरादे ळवायख्मा वलकवनळीर दे ळ आणण वलकशवत दे ळ अळा तॊरसानाचा पामदा घेत
आशे त. ळेतकय्माॊना तमाॊची गयज आशे, दे ळाॊना तमाॊची गयज आशे आणण ऩमािलयणारा तमाॊची गयज आशे.

लैसातनक आणण वॊळोधकाॊनी शी वयु षा आणण कामिषभता लायॊ लाय शवद्ध केरी आशे. शीच लेऱ आशे जेव्शा
ळेतवमाॊना तनलड ददरी जाते आणण स्ट्लत: वाठी तनणिम घेतरा जातो, कायण ळेलटी तेच रोक वलाित ऩुढे अवतात.

