சுருக்கம்
அலையன்ஸ் ஃபார் அக்ரி இன்னவேசன் (AAI), ஃபபபெவேசன் ஆஃப் ஸீட்
இண்ெஸ்ட்ரி ஆஃப்
இந்தியா (FSII), க்ோப்லைஃப்
ஏசியா (CLA) மற்றும் தி
இன்ெர்வேஷனல் சர்ேஸ்
ீ
ஃபார் தி அக்குவசசன் ஆஃப் அக்ரி-லபவயாபெக்
அப்ளிவேஷன்ஸ் (ISAAA) சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா பசன்ெர் ஒன்றாே
இலைந்து
" மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்களின் உலகளவிலான தாக்கத்ததப் பற்றிய
வவபினார்” - ஐ இந்தியாலே
லமயமாே
லேத்து ஏற்பாடு பசய்திருந்தது.
இதில் இருந்த குழு உறுப்பினர்ேள்: ொக்ெர் வோவதாோ ஆர். அல்டிமிதா, ISAAA,
SEAsiaCenter; ேிேோம்
ப்ரூக்ஸ், வேளாண்லம பபாருளாதாே ேிபுைர், PG
எக்ேனாமிக்ஸ்
ைிமிபெட், UK; ொக்ெர் C.D மாயி, தலைேர், சவுத்
ஏசியா
லபவயாபெக்னாைஜி
பசன்ெர்
(SABC); ொக்ெர்
K.C பன்சால், முன்னாள்
இயக்குனர், வேஷ்னல்
பியூவோ
ஆஃப்
பிளான்ட்
பஜபனடிக் ரீவசார்சஸ்
(NBPGR) மற்றும்
இந்திய அக்ரிேல்சுேல் ரிசர்ச்
இன்ஸ்டிடியூட் வபோசிரியர்
மற்றும் மூன்றாம் தலைமுலற ேிேசாயியான, திரு.ே ீ ேேிச்சந்திேன்.
இந்த பேப்பினார் திரு. ோம் ேவுத்தன்யா, FSII லெபேக்ட்ெர் பஜனேல் மூைம்
மாெவேட் பசய்யப்பட்ெது.
இந்த ேைந்துலேயாெைில், மேபணு மாற்றப்பட்ெ பயிர்ேள் (Genetically Modified
Crops)
உைேளேில்
ஏற்படுத்திய
ேன்லமேலளயும்,
அதன்
சுற்றுச்சூழல்
தாக்ேத்லதயும்,
இந்த
பதாழில்நுட்பத்லத
பயன்படுத்தியதால்,
ேிேசாயிேளுக்கு
ேிலெத்த ேருோய் பற்றியும், உைேளேில் உைவுப்
பாதுோப்புக்ோன
அதன்
பங்ேளிப்பு
பற்றியும், இந்தியாேில் மேபணு
மாற்றப்பட்ெ பயிர்ேலள எவ்ோறு முன்பனடுத்து பசல்ேது வபான்றேற்றிற்கு
முக்ேியத்துேம் அளிக்ேப்பட்டு முன்பனடுத்து லேக்ேப்பட்ெது. வேளாண்லம
பபாருளாதாே ேிபுைர் க்ேஹாம் ப்ரூக்ஸ், 1996 -2018 – இல் உயிர் பதாழில்நுட்ப
பயிர்ேள் (Biotechnology Crops) உைேளேில்
ஏற்படுத்தும்
தாக்ேத்லத
பற்றி
ஆய்வு பசய்து அதன் முடிவுேலள சமர்ப்பித்தார். அந்த ஆய்ேின்படி, 2018
- இல் ேிேசாயிேள் $19 பில்ைியன் ேருமானத்லத பபற்றதாேவும், 1996 –
2018 - இல் $225 பில்ைியன் பபற்றதாேவும் கூறப்பட்டிருந்தது. வமலும், ஒரு
பஹக்ெருக்கு சோசரி இைாபம், $97 ஆே இருந்ததாேக் கூறப்பட்ெது. அதனுென்
1996 – 2018 - இல் அேர்ேளின் ேருமானம் ேளர்ந்த ோடுேளில் 48% ஆேவும்,
ேளர்ந்து
ேரும்
ோடுேளில்
52%
ஆேவும்
இருந்ததாேத்
பதரியப்படுத்தப்பட்ெது. இந்தியாேில் 2002 - இல்
அறிமுேம்
பசய்யப்பட்ெ
பூச்சி
எதிர்ப்பு
பருத்தி
(Insect
Resistant
Cotton)
பபரிய
தாக்ேத்லத
ஏற்படுத்தியிருந்தது.
2018
இல்
95%
அளேிைான
பருத்தி
இந்த
பதாழில்நுட்பத்லத பயன்படுத்தி ேிலளேிக்ேப்பட்ென. அதனால், மேசூல் அளவு
29%
அதிேரித்து, சோசரி
ேருமானம் $193.56/ ha இைாபத்லதயும் பபற்றது.
வமலும், 2002 – 2018 - இல் பமாத்த ேருமானம் $24.31 இைாபத்லதயும், 14.73
மில்ைியன் ென் பருத்தி உற்பத்திலயயும் பபற முடிந்தது .வமலும் இந்தியா
137 ேிவைா பூச்சிக்போல்ைிேலளச் வசமித்து பூச்சிக்போல்ைிேள் மூைம் ஏற்படும்
சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புேளான 43% - ஐ இதன் மூைம் குலறக்ே முடிந்தது என்று
அேர் கூறினார்.

1996
2018
இல்
உயிர்
பதாழில்நுட்ப
பயிர்ேலள
உைேளேில்
ஏற்றுக்போண்ெலதப் பற்றிய தேேல்ேலள, ொக்ெர். வோவதாோ R. அல்தீமிதா
சமர்ப்பித்தார். அேர், 2018 - இல்
உயிர் பதாழில்நுட்ப
பயிர்ேளின்
உைேளாேிய பகுதி 191.7 மில்ைியன் பஹக்ெர்ஸ் இருந்ததாேவும், 2017 - இல்,
1.1% அதாேது, 1.9 மில்ைியன் பஹக்ெர்ஸ் அதிேரித்ததாேவும், வமலும், 2018
- இல், அபமரிக்ோ, அர்பஜன்டினா, ப்வேசில் மற்றும் இந்தியா ஆேிய ோடுேள்
உயிர் பதாழில்நுட்ப பயிர்ேலள ேிலளேித்ததாேவும் கூறினார். வமலும், அேர்
உைவு,
தீேனம்,
பதப்படுத்துதல்
மற்றும்
ேிலளச்சல்
ஆேியேற்றிற்கு
பயன்படுத்தப்படும்
உயிர்
பதாழில்நுட்ப
பயிர்ேளின்
அங்ேீ ேரிக்ேப்பட்ெ
ேிலைலயப் பற்றி எடுத்துக்கூறினார். அபமரிக்ோ இது பதாெர்பாே 544
ேிேழ்வுேலள அங்ேீ ோேம் பசய்துள்ளதாேவும், அப்பயிர்ேளில் வசாளம் 35
ோடுேளில்
அதிேமான
அளேில்
அங்ேீ ேரிக்ேப்பட்டுள்ள தேேல்ேலளயும்,
அேர்
முன்பனடுத்துலேத்தார்.
ொக்ெர் KC பன்சால், இந்தியாேில் உள்ள மேபணு மாற்றப்பட்ெ பயிர்ேளின்
ேிலைலயப் பற்றியும், அலத ஏற்றுக்போள்ேதற்ோன அேசியத்லதப் பற்றியும்
வபசினார்.
இந்தியாேில்,
மேபணு
மாற்றப்பட்ெ
பயிர்ேளின்
ஆோய்ச்சி
ேிலைலயக் குறித்து வபசும்பபாழுது, ொக்ெர் பன்சால், இந்தியாேில் பமாத்தம்
23 - உயிர் பதாழில்நுட்ப பயிர்ேளும் மற்றும் 67 - உயிர் பதாழில்நுட்பத்தின்
பண்புேளும் வமம்படுத்தப் பட்டுள்ளதாேவும் அலே ேளர்ச்சி ேிலையில்
(பபாதுத்துலற (Public Sector) மூைம் 39 பண்புேளும், தனியார் துலற (Private Sector)
மூைம் 20 பண்புேளும் மற்றும் தன்னாட்சி ேிறுேனங்ேள் (Autonomous Institutions)
மூைம் 8 பண்புேளும்) இருப்பதாே அேர் சுட்டிக்ோட்டினார். ஒரு தன்னிலறவு
பபற்ற ோொே இந்தியா
மாறுேதற்கு, மேபணு மாற்றப்பட்ெ பயிர்ேளின்
பங்ேளிப்லபப் பற்றியும் அேர் வபசினார். வமலும், ொக்ெர் பன்சால், இதலன
ேிலேேில்
ஏற்றுக்போள்ேதன்
மூைம்
ேிேசாயிேேளுக்கு
ஏற்படும்
ேன்லமேலளப்
பற்றியும்,
தாமதப்படுத்தாமல்
ேளச்
வசாதலனேள்
வமற்போள்ேதற்ோன ஒப்புதல்
ேழங்குேதுப் பற்றியும் மற்றும் மேபணு
மாற்றப்பட்ெ
பயிர்ேளுக்ோன அேசியல்
ஆதேவுக்ோன
வதலேலயப்
பற்றியும்
வபசினார். வமலும், அேர், மேபணு மாற்றம் (Gene Editing) வபான்ற
புதிய பதாழில் நுட்பங்ேளின் ேன்லமேலளப் பற்றியும், SDN 1, SDN 2 வபான்ற
(அந்ேிய DNA இல்ைாத) தயாரிப்புேலள non - GMO ோே ேருத வேண்டும்
என்றும்
கூறினார்.
ொக்ெர். C.D. மாயி, இந்தியாேில் பி.டி. பருத்தி (Bt Cotton) உற்பத்தியும்,
பயன்பாடும்
ஏற்படுத்திய ேன்லமேலளப்
பற்றிப்
வபசினார். அேர் பி.டி.
பருத்தி
அறிமுேத்தின்
மூைம்
ஏற்பட்ெ,
மேசூல்
அதிேரிப்லபச்
சுட்டிக்ோட்டினார். பி.டி. பருத்தி மூைம் அதிே ஏக்ேர் பேப்பளேில், இந்தியா
ேிேே இறக்குமதியாளர்
ேிலையிைிருந்து
ேிேே ஏற்றுமதியாளோே
மாறியுள்ளதாே அேர் கூறினார். வமலும், இது பூச்சிக்போல்ைி பயன்பாட்லெ
50% குலறப்பதனாலும், ேயல்ேளில் வைடிவபர்ட்ஸ், வைஸ்ேிங்ஸ் மற்றும்
சிைந்திேளின்
அளலே
இேட்டிப்பாக்குேதன்
மூைம்
குறிப்பிெத்தக்ே
சுற்றுச்சூழல்
ேன்லமேலள
ேழங்ேியதாே
அேர்
கூறினார்,
எனவே,
பூச்சிக்போல்ைிேளின் பயன்பாட்லெக் குலறப்பது ேளத்தில் ேன்லம பயக்கும்
பூச்சிேளுக்கு சாதேமான சூழலை ஏற்படுத்தியிருந்ததாே அேர் குறிப்பிட்ொர்.
உற்பத்தி, மேசூல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ேன்லமேள் மற்றும் ேிேசாயிேளுக்கு

ஏற்படுத்தும் ேன்லமேள் ஆேியேற்றின் மூைம், பி.டி. பருத்தி சிறந்த பயிோே
ேிளங்குேலத
அேர்
முன்பனடுத்துலேத்தார். துேள் பைலே என்பது
பருத்தியின்
தண்டுேளிைிருந்தும்,
கூழ்
மூைம்
ோேிதங்ேளும்,
அட்லெப்பபட்டிேளும், தாேேக் ேட்டிேள் – உயிர் எரிபபாருளாேவும்
பசறிவூட்ெப்பட்ெ
உேமாேவும்,
ோளான்
ேளர்பிற்ோேவும்
பயன்படுத்தப்படுேலத
அேர்
கூறினார்.
பி.டி. பருத்தி என்பது ேிோமப்புற
வேலைோய்ப்புேலள
ஏற்படுத்தி பதாழிலுக்ோன
மூைப் பபாருட்ேலளயும்
ேழங்ேி, அவத சமயத்தில் இயற்லேலயயும் பாதுோப்பதாே அேர் கூறினார்
வமலும், ொக்ெர் மாயியின் கூற்றுப்படி, இந்தியாேில் மேபணு மற்றும் உயிரி
பதாழில்நுட்பத்திற்ோன எதிர்ோைம் என்னபேன்றால் - உயர் அெர்த்தி ேெவு
முலறக்கு
ஏற்றோறும்,
இயந்திே
முலறயில்
பறித்தல்,உப்பு
மற்றும்
ேறட்சிலயத்
தடுக்கும்
ேைப்பின ேலேேளுக்கு ஏற்றோறும் இருக்கும்
சாகுபடிலய வமற்போள்ேதாகும். வமலும்,
அேர் உயர்தே இலழேலள,
குறிப்பாே ேைிலமலயக் ேட்டுப்படுத்தும் மேபணுக்ேலள அலெயாளம் ோை
மேபணு பிரித்பதடுத்தல் வபான்றேற்லற வமற்போள்ளைாம் என்றார்
மூன்றாம் தலைமுலற ேிேசாயியான திரு ேி.ேேிச்சந்திேன், அேேது பருத்தி
ேளர்ப்பு அனுபேத்லதப் பேிர்ந்து போண்ொர். ேெந்த 34 ஆண்டுேளான அேேது
பருத்தி ேளர்ப்பு
அனுபேத்தில், பி.டி அல்ைாத
பருத்தி
ேளர்ப்பு மூைம்
அேருக்கு வமாசமான அனுபேம் ேிலெத்ததாேவும் அேர் கூறினார்.
அேர் 1996 - ேலே திறந்த மேேந்தச் வசர்க்லே ேலேேலள (OPV) ேளர்த்து
ேந்ததாேவும் மற்றும் 2003 முதல், திறந்த மேேந்தச் வசர்க்லே ேலேேளுென்
ேைப்பினங்ேலள ேளர்க்ேத் பதாெங்ேியதாேவும் அேர் கூறினார். அலே
இேண்டுவம, பி.டி. அல்ைாத பருத்தி என்பதால், அேேது ேிலளச்சல்ேளில்
வபால்வோர்ம்ேள்
உருோேியதால்
வசதம்
ஏற்பட்டு, ேென் ேலையில்
ேிழுந்ததாே
கூறினார்.
பருத்தி ேளர்பின்
மூைம் அேர் ேிேக்தியலெந்து,
வபால்ோர்ம்ேலள
ேட்டுப்படுத்த
அேர்
அலனத்து
ேலேயான
பூச்சிக்போல்ைிேலளயும்
உயிரியல்
ேட்டுப்பாட்டு
ேெேடிக்லேேலளயும்
தீேிேமாே முயற்சி பசய்து
வதால்ேியலெந்ததாேவும், அேர்
பருத்தி
ேளர்ப்லபக் லேேிெேிருந்தவபாது, பி.டி. பருத்தி பற்றி வேள்ேிப்பட்ெதாேவும்,
ேதந்திேள்
மூைம்
அேர் அதில்
சந்வதேம் போண்டிருந்தவபாது, அலே
ேதங்ேிேள் என்பலத உைர்ந்து அதலன வமற்போண்ெதாேவும் கூறினார்.
அேேது ேிேசாய ோழ்க்லேயின் திருப்புமுலன 2004 ஆம் ஆண்டில், பி.டி.
பருத்திலய ஒரு வசாதலன அடிப்பலெயில் முயற்சிக்ே முடிவு பசய்தவபாது
ேெந்ததாே அேர் குறிப்பிட்ொர். ஒப்பீட்டு ஆய்லே வமற்போள்ேதற்ோே, அேர்
ஒவே பருே ோைத்தில் தைா ஒரு ஏக்ேரில் திறந்த மேேந்தச் வசர்க்லே
ேலேேலள, பி.டி. ேைப்பினம் அல்ைாத மற்றும் பி.டி. ேைப்பினம் பக்ேம்
பக்ேமாே ேிலதத்திருந்தார். அேர், அந்த பதாழில்நுட்பத்தின் உண்லமத்
தன்லமலய உறுதிப்படுத்துேதற்ோே, ஏோளமான ஆதாேங்ேலளயும்
பபற
ேிரும்பினார். ேிலளேித்த மூன்றில், ேைப்பினமானது திறந்த மேேந்தச்
வசர்க்லே ேலேேலள ேிெ சிறந்து ேிளங்ேியது, வமலும் பி.டி. ேைப்பினமானது,
பி.டி. ேைப்பினம்
அல்ைாத பயிலே
ேிெ மிேச் சிறப்பாே பசயல்பட்ெதாே
அேர் கூறினார். பி.டி. பருத்தி என்பது வபால் புழுக்ேலள மட்டும் ேிேர்த்தி
பசய்ேபதன்று
அேருக்குக்
கூறப்பட்டிருந்தாலும்,
அலே
கூடுதைாே
ேிலளச்சலையும்
அதிேரித்தாே
அேர்
ேண்ெறிந்தார்.
அேர்

பூச்சிக்போல்ைிேலள
பதளிப்பலத
ேிறுத்தியிருந்ததால், வைடி வபர்ட்,
வதன ீக்ேள் வபான்ற ேன்லமத் தரும் பூச்சிேள் ேேத்பதாெங்ேின. ஒவ்போரு
ேருெமும், பி.டி.
அல்ைாத பருத்திலய ேிெ பி.டி.
பருத்தி அேருக்கு
அதிே மேசூலை அளித்ததாே அேர்
கூறினார். அதிர் ஷ்ெேசமாே, பருத்தி
ேிேசாயிேளுக்கு, இந்த பதாழில்நுட்பம்
ேிலெத்திருப்பதாேவும்
அேர்
குறிப்பிட்ொர்.
பார்லேயாளர்ேளின் பை வேள்ேிேேளுக்கு, குழு உறுப்பினர்ேள் பதிைளித்தனர்.
பி.டி. பருத்தி எண்பைலய உட்போள்ேதால் ஆபத்து ஏற்படுமா? என்ற வேள்ேி
எழுந்தபபாழுது, பிடி பருத்தி எண்பைலய உட்போள்ேதில் எந்த ேிதமான
ஆபத்தும் இல்லை என்று குழு உறுப்பினர்ேள் உறுதிப்படுத்தினார்ேள். அேர்ேள்
கூறியதாேது,
குஜோத்
வபான்ற
மாேிைத்லதப்
பபாறுத்தேலே,
பருத்தி
ேிலதயின் எண்பைய் தினசரியாே உட்போள்ளப்படுேலத ோம் அறியைாம்.
ேிலளவபாவசட் இல்ைாத பருத்தி ேிலதேலள, மக்ேவள
உற்பத்தி பசய்யும்
பதாழில்நுட்பம் அபமரிக்ோேில் உள்ளது, ஆனால் இந்த பதாழில்நுட்பத்லத
இந்தியாேில் வமம்படுத்த சற்றுத்
தாமதமாகும். இருப்பினும், இந்தியாேில்
ேிலளவபாவசட் மண்ைில் ேிலேோே சிலதந்துேிடும், ஆனால்
இதன்
எண்பைய் எல்ைா இெங்ேளிலும் ேிலெக்ேிறது மற்றும் தடுப்பூசிக்கும் இது
பயன்படுத்தப்படுேிறது. மேபணு மாற்றப்பட்ெ வசாயாபீன்ஸ் (Genetically Modified
Soybeans) மற்றும் ேவனாைாேிைிருந்து பபறப்பட்ெ ேிலறய வசாயாபீன் மற்றும்
ேவனாைா
எண்பைய்
வபான்றலே
இந்தியாேில்
இறக்குமதி
பசய்யப்படுேதாேவும், வமலும் அேற்லறப் பற்றிய எந்தபோரு புோர்ேளும்
இதுேலே
இல்லை, என
அேர்ேள், அந்த
வேள்ேிக்ோன
பதிலைத்
பதளிவுப்படுத்தினர்
பூர்ேே
ீ மேபணுேில், மேபணு மாற்றப்பட்ெ பயிர்ேளின் ேிலளவு குறித்து எந்த
ேிலளவும் இல்லை என்றும், அதில் ேிலறய இைக்ேியங்ேள் உள்ளன என்றும்
ேிபுைர்ேள் பதரிேித்தனர். கூற்றுக்கு மாறாே, பாதிப்பு ஏற்படுத்தாமல் பி.டி.
பருத்திலயப் பயன்படுத்தியதால், பல்லுயிர் அதிேரித்துள்ளதாேவும் அேர்ேள்
கூறினர். இரும்பு மற்றும் லேட்ெமின் ேிலறந்த தங்ே அரிசிலய இந்தியா ஏன்
அனுமதிக்ேேில்லை என்பது குறித்து மற்பறாரு வேள்ேி வேட்ேப்பட்ெது.
அதற்கு, தங்ே அரிசி
பற்றிய
ேிேழ்வு இருப்பதாேவும், அது ஒரு இந்திய
ேலேக்கு மாற்றப்பெ வேண்டும் என்றும் ேிபுைர்ேள் பதரிேித்தனர். வமலும்
அேர்ேள்,
இது
குறித்த
ஆோய்ச்சி
பைிேள்
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ேிறுேனங்ேளால்
ேெத்தப்பட்டிருந்ததாேவும், இருப்பினும், அரிசி உருோக்ேப்பட்ெவபாது அது
ேீட்ெப்பெேில்லை என்பதால், தங்ே அரிசிக்ோன பைிேள் இன்னும் ேெந்து
போண்டிருப்பதாேவும், இரும்பு அரிசி என்பது உருோக்ேப்பட்டு ேருேதாேவும்,
அது ஆர் அண்ட் டி ேட்டிெத்தில் உள்ளதாேவும் அேர்ேள் கூறினர் .
மேபணு மாற்றம் பசய்யப்பட்ெ பயிர்ேலளப் பற்றி வேள்ேிேள் எழுப்பப்பட்ெ
பபாழுது,
ேிபுைர்ேள்,
மேபணு
மாற்றம்
பசய்யப்பட்ெ
பயிர்ேளில்,
இந்தியாேில் R&D முன்வோக்ேிச்
பசல்ேதாேவும் அேர்ேள்
கூறினர்.
இன்பெர்வேஷ்னல்
பசன்ெர் ஃபார்
பஜனிட்டிக் என்ஜினியரிங்
மற்றும்
லபவயாபெக்னாைஜி (ICGEB) இது குறித்து ஆய்வு பசய்து ேருேதாேவும்,
இந்திய
அேசாங்ேத்தின்
உயிர்
பதாழில்நுட்பேியல்
பிரிவு,
இந்த

பதாழில்நுெபம் குறித்து உறுதியாே
இருப்பதாேவும், மேபணு மாற்ற
பயிர்ேளுக்ோன
ேிழுப்புைர்லே
ஏற்படுத்தும் திறன் சார் ேிேழ்வுேலள,
ேிலேேில்
ஏற்படுத்த இருப்பதாேவும் அேர்ேள் கூறினர்.
இந்த
பேப்பினார், மேபணு மாற்றப்பட்ெ உயிரினங்ேள் (Genetically modified
organisms) வபான்ற பதாழில்நுட்பங்ேளின் மூைம் இந்தியா ஒரு தன்னிலறவு
பபற்ற ோொகும் என்ற ஊக்ே உலேயுென்
ேிலறேலெந்தது. ேளர்ந்த
ோடுேளும், பங்ளாவதஷ் வபான்ற
ேளர்ந்து
ேரும்
ோடுேளும்
இந்த
பதாழில்நுட்பங்ேளின்
ேன்லமேலள
அனுபேித்து
ேருேின்றன. இது
ேிேசாயிேளுக்கும், ோட்டிற்கும் மற்றும் சுற்றுச் சூழலுக்கும்
ேன்லம
ேிலளேிக்கும்
என்ற
ேருத்து
இந்த
பேப்பினார்
மூைம்
பதளிவுப்படுத்தப்பட்ெது. இது குறித்த பாதுோப்பு ஆோய்ச்சியாளர்ேள் ோைம்
ோைமாே
ேிரூபித்து
ேருேலதயும்
அேர்ேள்
குறிப்பிட்ெனர் .இலத
ேிேசாயிேள் வதர்ந்பதடுத்து, ேன்லம பபறுேதற்ோன ோைம் இது.

