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Odmiany genetycznie
modyfikowane
- przewodnik
kieszonkowy
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W nadchodzących latach rolnictwo czekają
poważne wyzwania – szybki wzrost populacji na
świecie, skutkuje rosnącym zapotrzebowaniem na żywność,
zmianami klimatu, zmniejszeniem dostępności wody oraz
ziemi uprawnej. Wszystko to ma również wpływ na
bioróżnorodność i środowisko.

3
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Wydajność rolnictwa jest jednym z ważnych
tematów podejmowanym przez europejskich
polityków. Istnieje pilna potrzeba rozwoju nowych
technologii w rolnictwie, aby pomóc tym, którzy muszą
sprostać globalnym wyzwaniom dotyczącym wyżywienia.
Kraje rozwinięte i rozwijające się muszą mieć dostęp do
wszelkich narzędzi pozwalających zwiększyć wydajność
rolnictwa oraz pomóc w walce z brakiem dostępu do żywności
na świecie. Wszystko to jednocześnie musi, jak najmniej
negatywnie oddziaływać na środowisko.

Technologie oferowane przez naukę w
kwestii odmian genetycznie modyfikowanych (GM) od dawna pozwalają na zwiększenie produkcji
w rolnictwie. Będą one również odgrywać kluczową rolę w
rozwiązywaniu przyszłych problemów rolnictwa. Odmiany
genetycznie modyfikowane nie są jedynym rozwiązaniem
problemów w rolnictwie. Jednak ich potencjał do zmniejszenia
nakładów (ziemia, woda, energia i środki ochrony roślin) oraz
zwiększenie plonów czynią z nich atrakcyjną opcję dla
wydajnego, ale także zrównoważonego rolnictwa.

Od 17 lat odmiany GM są uprawiane i
spożywane na całym świecie. Udowodniono, że
obawy o ich potencjalnych negatywnych skutkach dla zdrowia
i środowiska nie mają uzasadnienia. Komercjalizacja upraw
biotechnologicznych rozpoczęła się w 1996 roku. W 2012
roku 17,3 mln rolników uprawiało rośliny GM na 170,3 mln ha
na całym świecie. Naukowcy, politycy i rolnicy coraz głośniej
domagają się racjonalnej debaty w kwestii genetycznie
modyfikowanych organizmów (GMO) opartej na dowodach
naukowych jak i latach praktyki. Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie informacji i doświadczeń dotyczących
zielonej biotechnologii. Jest on adresowany do polityków,
dziennikarzy oraz szerokiego grona opinii publicznej.
4
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ROLNICY
NA ŚWIECIE

Doświadczenia rolnika
małoobszarowego
Imie: Rosalie Ellasus
Zawód: Rolnik uprawiający kukurydzę i ryż
Państwo: Filipiny
Tło: Pierwsze pokolenie rolników, wykształcenie rolnicze.
Wyzwania: Problemy ze sprzedażą plonów – kukurydza porażona
szkodnikami, chorobami i grzybami produkującymi toksyny.
Szanse: Po wizycie na polu doświadczalnym, gdzie uprawiana jest
kukurydza modyfikowana genetycznie Bt w Santa Maria, Pangasinan,
Rosalia postanowiła wysiać na swojej farmie kukurydzę modyfikowaną i
niemodyfikowaną. Widząc znakomite wyniki kukurydzy genetycznie
modyfikowanej odpornej na szkodniki i herbicydy Rosalia zdecydowała
się na jej uprawę.

"Kukurydza GM przynosi ogromne
korzyści dzięki większej wydajności
oraz wyższej jakości plonów,
rzadszemu występowaniu szkodników i chorób, mniejszym opryskom
środkami owadobójczymi oraz stosowaniem nawozów, uproszczoną
uprawą, a także łatwiejszym
zarządzaniem, co powoduje, że
uprawa jest bardziej opłacalna."

5
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Krótkie fakty

FAKTY NA TEMAT
ORGANIZMÓW
ZMODYFIKOWANYCH
GENETYCZNIE
(GMO)
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Czym jest modyﬁ kacja
genetyczna?
Genetyczna modyfikacja to technologia używana do poprawy
właściwości roślin w sposób bardziej precyzyjny niż konwencjonalna hodowla. Oznacza to modyfikację istniejących genów
lub wprowadzenie nowych w celu uzyskania określonych
odmian roślin o pożądanych cechach, jak np. odporność na
określone szkodniki lub herbicydy albo też wprowadzenie
cech jakościowych.
W związku z tym, iż transfer dotyczy tylko kilku genów o
znanych cechach, metody inżynierii genetycznej mają bardziej
wyspecjalizowane i szybsze działanie niż tradycyjna hodowla.
Stosowane są one równolegle z metodami klasycznej uprawy
roślin.

9
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Dlaczego „ulepszamy”
rośliny?
Dzięki modyfikacji genetycznej naukowcy mogą pomóc
rolnikom przystosować rośliny do określonych warunków.
Na przykład kukurydza GM posiada większą odporność na
omacnicę prosowiankę – szkodnika powodującego duże
zniszczenia plonów kukurydzy, który coraz częściej atakuje
pola na terenie Europy i jest trudny do zwalczenia metodami
tradycyjnymi. Technologia genetycznej modyfikacji może
pomóc rolnikom dostosować się do zmian klimatu poprzez
stworzenie upraw odpornych na powodzie i susze.
Genetyczna modyfikacja może również wpłynąć pozytywnie
na zdrowie konsumentów, m. in. dzięki opracowaniu
ulepszonego oleju do smażenia, niezawierającego tłuszczów
trans i/lub o wyższej zawartości dobroczynnych kwasów
tłuszczowych Omega-3.

Na podstawie długoterminowych
obserwacji i wielu badań
naukowych, nie potwierdzono
negatywnych skutków dla
zdrowia ludzkiego w związku ze
stosowaniem dopuszczonych
na rynek roślin genetycznie
modyfikowanych.

10

Szwajcarski narodowy
program badań
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Czy uprawy odmian GM są
bezpieczne dla zdrowia i
środowiska?
Udowodniono, że wszystkie produkty pochodzące z upraw
odmian GM obecne na rynku są bezpieczne. Produkty takie
poddawane są rygorystycznej ocenie pod kątem ich
bezpieczeństwa, dokonywanej przez odpowiednie instytucje
na całym świecie. W UE jest nim Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).
W roku 2000 i 2010 Komisja Europejska opublikowała dwa
raporty z badań nad możliwymi szkodliwymi skutkami odmian
GM lub pochodzącej z nich żywności na zdrowie człowieka
lub środowisko, które przeprowadzono w okresie 25 lat:
„A decade of EU funded GMO research (2001 – 2010)” i „EC
sponsored research on safety the genetically modified
organisms (1985 – 2000)”.

Raporty te potwierdziły, że
„stosowanie bardzo precyzyjnej technologii i szczegółowych regulacji prawnych
sprawiają, że GMO jest nawet
bezpieczniejsze niż konwencjonalne rośliny i żywność.” 1
oraz
„Na chwilę obecną nie ma
dowodów naukowych
wiążących GMO z większym
ryzykiem dla środowiska
naturalnego, bezpieczeństwa
żywności lub paszy, niż w przypadku odmian tradycyjnych.”2
11
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Organizmy modyﬁ kowane
genetycznie (GMO) na świecie

Ilu rolników na świecie
uprawia rośliny GM?
W 2012 roku rekordowa liczba 17,3 mln rolników uprawiała
rośliny GM, co stanowi znaczny wzrost w stosunku do 2011 r.
(16 mln). Ponad 90% z nich to rolnicy małoobszarowi
mieszkający w krajach rozwijających się. Uprawy odmian GM
występują w 28 krajach na całym świecie i zajmują 170,3 mln
ha ziemi:
•

to stukrotnie więcej niż w 1996 roku, kiedy uprawy GM
zostały wprowadzone. To więcej niż całkowita liczba
rolników w UE i więcej niż cała powierzchnia ziem
uprawnych w UE.

Nasza Akademia doszła do
wniosku, że ostatnio wprowadzone metody tworzenia organizmów transgenicznych są zgodne
z naturalnymi prawami ewolucji
biologicznej i nie są obarczone
ryzykiem związanym z metodologią inżynierii genetycznej.

Źródło:
James, C. 2012. Global Status of
Commercialized Biotech/GM Crops:
2012. ISAAA Brief 44-2012: Ithaca, NY
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Werner Arber
Przewodniczący
Papieskiej Akademii
Nauk
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Które kraje są liderami
w uprawie roślin GM?
Pierwsza dziesiątka krajów uprawiających ponad 1 mln
hektarów GMO w 2012 r.:
(dane w mln ha)

USA
69,5

Brazylia
36,6

Argentyna
23,9

Kanada
11,6

Indie
10,8

Chiny
4,0

Paragwaj
3,4

Pakistan
2,8

RPA
2,9

Urugwaj
1,4

W 2012 po raz pierwszy kraje rozwijające się, uprawiają
więcej roślin GM niż kraje rozwinięte. Na przykład Brazylia
znacznie zwiększyła obszary upraw odmian GM, co pozwoliło jej zająć pierwsze miejsce pod względem największego
wzrostu areału upraw transgenicznych na świecie. Wysoki
wzrost akceptacji GMO przyczynił się do samowystarczalności rolnictwa Brazyli, co m. in. pozwoliło na zaspokojenie
wysokiego popytu w kraju i zagranicą.

13
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Jakie rośliny GM są
uprawiane na całym
świecie?
Główne uprawy GM pod względem powierzchni uprawy to:
soja, kukurydza, bawełna i rzepak (canola). Inne rośliny GM,
które zostały autoryzowane i uprawiane są na całym świecie
to m.in. buraki cukrowe, lucerna, papaja, squash, topola,
pomidor, banan, papryka, ziemniaki, ryż i kwiaty ozdobne.

Technologia ta stanowi kluczowe
znaczenie dla zwiększenia wydajności
rolnictwa w sposób trwały i bardziej
zrównoważony (...). Biotechnologia
zajmuje istotne miejsce w tym
procesie. GMO są częścią
biotechnologii i na pewno mają
ogromny potencjał.

14

Daniel Gustavson
Zastępca dyrektora generalnego Organizacja Narodów
Zjednoczonych do spraw
Wyżywienia i Rolnictwa
(FAO)
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dane w mln ha

GMO - Światowa uprawa
od 1996 r. (rocznie)
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Źródło: James, C. (2012)
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Źródło: : Stein, A. & Rodriguez-Cerezo, E. (2010) International trade and
the global pipeline of new GM crops. Nature Biotechnology 28, 23-25
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Szacunkowa ilości upraw GM na
całym świecie w kolejnych latach
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Światowy udział odmian
GM w uprawach
SOJA: 81%
93% w USA, 100% w Argentynie, 88% w Brazylii
BAWEŁNA: 81%
94% w USA, 93% w Indiach, 80% w Chinach
KUKURYDZA: 35%
88% w USA, 75% w Brazylii
RZEPAK (CANOLA): 30%
93% w USA, 97,5% w Kanadzie

Rynek biotechnologiczny
pod względem odmian
W 2012 r. wartość rynku nasion GM wzrosła o 10% w
stosunku do 2011 r. i osiągneła 14,84 mld dolarów amerykańskich. Stanowiło to 35% z globlalnego rynku materiału
siewnego szacowanego na 34 mld dolarów amerykańskich.
Kukurydza 56%
Soja 32%

2012

Bawełna 9%
Rzepak (Canola) 3%
Razem = 14,84 mld
dolarów amerykańskich

16
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Jakie modyﬁ kacje są
najczęstsze?
Większość uprawianych dziś roślin GM posiada m.in cechy:
zwiększoną tolerancję na herbicyd (59%), zwiększoną
odporność na owady (15%) lub obie (26%). Inne cechy to
odporność na choroby, tolerancja na suszę, więcej wartości
odżywczych lub zdrowotnych, dłuższy okres trwałości lub
bardziej efektywne wykorzystanie przemysłowe.

17
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Dlaczego rolnicy coraz
częściej uprawiają odmiany
GM na świecie?

Wyższe
plony

Większa
elastyczność
w zarządzaniu

Mniejsze ryzyko
utraty plonu
podczas suszy
Mniej oprysków
dzięki zwiększonej
odporporności na
chwasty i szkodniki

Ochrona
gleby
Mniejsza potrzeba
doglądania upraw
i/lub stosowania
środków
owadobójczych

18

Łatwość stosowania zabiegów
uprawy bezorkowej / uproszczonej
pozwalających
zaoszczędzić czas
i narzędzia

Wyższe
przychody
gospodarstwa

Lepsza jakość (np.
niższa zawartość
mykotoksyn w
odpornej na szkodniki kukurydzy GM)
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Obiecujące badania nad
nowymi odmianami GM
Kto obecnie prowadzi badania?
Coraz bardziej zyskują na znaczeniu takie kraje jak : Chiny,
Indie, Brazylia
Ważą rolę odgrywają instytucje publiczne oraz partnerstwo
publiczno-prywatne (PPP) w krajach rozwijających się

Co jest obecnie opracowywane?
Pierwsza generacja GMO: odporność na owady i tolerancja
na herbicydy
Następna generacja GMO: wyższe wartości odżywcze,
tolerancja na stres biotyczny i abiotyczny, odporność na
choroby
Nowe odmiany: nacisk na uprawy dla krajów
rozwijających się
Nowe cechy: łagodzenia skutków zmian klimatycznych
i adaptacji
Nowe techniki

Kolejna generacja GMO oferuje
najwspanialsze możliwości
poprawy ludzkiego zdrowia.

19

Owen Paterson
UK sekretarz Środowiska
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Obiecujące badania nad
nowymi odmianami GM
będące w przygotowaniu
Jakie cechy są pożądane?
Tolerancja na stresy biotyczne i abiotyczne
(tolerancja na: zimno, susze, sól)
Efektywniejsze wykorzystanie azotu
Kontrola płodności
Lepsza jakość ziarna
Modyfikacje oleju, cukru, zawartości skrobi (np. duża
ilość kwasu oleinowego z mniejszą ilością tłuszczów
trans w soi)
Wyższa jakość białka oraz składu aminokwasów
Większa zawartość witamin
Większa wartość odżywcza
Poprawa smaku i jakości po zbiorze
Zmniejszona alergenność
Łatwiejsze przetwórstwo zboża
Amylaza do produkcji etanolu

20
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Status żywności
oraz pasz GM

STATUS
ODMIAN
GENETYCZNIE
MODYFIKOWANYCH
W EUROPIE
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Jak ocenia się bezpieczeństwo odmian GM w UE?
Wszystkie rośliny GM wykorzystywane jako składniki
żywności i pasz muszą przejść rygorystyczne badania
bezpieczeństwa w ramach procedury autoryzacji, zanim
zostaną dopuszczone na rynek.
W UE zadanie to jest realizowane przez Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), którego panel
niezależnych ekspertów naukowych ściśle współpracuje z
władzami Państw Członkowskich nad bezpieczeństwem
żywności. Bezpieczeństwo odmian GM jest oceniane na
dwóch poziomach: pod względem sposobu, w jaki są one
produkowane, a także na poziomie szczególnych właściwości
będących wynikiem modyfikacji genetycznej. Celem jest
zapewnienie, by odmiana GM była przynajmniej tak
bezpieczna dla ludzi, zwierzęta i środowiska, jak jej
konwencjonalny odpowiednik.

Niezależnie od tego, czy mówimy o
komórkach macierzystych, GMO, czy
innych technologiach dane o nich są
ogólnodostępne. Jednak ludzie
wielokrotnie je odrzucają, podejmując
swoje decyzje ze względów
filozoficznych lub etycznych.

23

Prof. Anne Glover
Główny doradca
naukowy UE
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Jak przebiega proces
autoryzacji GMO w UE?
Szczegółowe przepisy o GMO definiują proces autoryzacji i
gwarantują, że wszystkie odmiany GM wprowadzane na rynek UE
będą tak samo bezpieczne, jak ich konwencjonalne odpowiedniki.
1. Ocena ryzyka przeprowadzana
jest indywidualnie i wieloetapowo.

▼

2. Po dokonaniu przez EFSA oceny bezpieczeństwa dla
środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt, jej opinia stanowi podstawę
projektu decyzji przedkładanej przez Komisję Europejską.

▼

3. Państwa Członkowskie głosują nad propozycją
dokumentu Komisji Europejskiej.

▼

4. Po dopuszczeniu GMO muszą być monitorowane, identyfikowalne i oznakowane: plany monitorowania muszą zostać
zatwierdzone przed wprowadzeniem produktu na rynek.
Identyfikowalność jest zapewniona poprzez oznakowanie i rejestry
administracyjne w całym łańcuchu żywnościowym.

▼

5. Informacje publiczne: informacje są przekazywane opinii
publicznej w toku całego procesu dopuszczenia.

Przy tak rozbudowanym procesie autoryzacji GMO, są one jednymi
z najbardziej kontrolowanych produktów spożywczych w historii.
Inne popularne produkty np. kawa, mogłyby nie uzyskać dopuszczenia do wprowadzenia na rynek, gdyby została przebadana w
podobny sposób. Mimo to ludzie nadal piją kawę, ponieważ
korzyści płynące z jej spożycia przeważają nad (potencjalnym)
ryzykiem.
24

Binnenwerk_Europabio_ANTILOPE_PL_Mise en page 1 11/10/13 15:19 Page 25

Które GMO mogą być
importowane do UE?
Do maja 2013 r. w Unii Europejskiej zostało dopuszczonych
48 odmian GM do importu oraz przetwarzania i / lub jako
żywność albo pasza.
Ponad połowa z tych produktów to różne odmiany kukurydzy
GM. Inne rośliny to: soja, rzepak, burak cukrowy i bawełna.

25
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Które GMO można
uprawiać w UE?
W Europie dopuszczono jedynie dwie odmiany GM do
uprawy: kukurydzę MON810 oraz ziemniaka Amflora. Jednak
tylko odporna na owady kukurydza Bt MON810 jest obecnie
uprawiana w niektórych częściach Europy. Po raz pierwszy
została dopuszczona do stosowania w UE w 1998 roku.
Szereg Państw Członkowskich wprowadziło wątpliwe z
perspektywy prawa unijnego zakazy upraw jednej lub obu
tych odmian. Kilka takich zakazów zostało już skutecznie
zakwestionowanych na drodze prawnej w Europejskim
Trybunale Sprawiedliwości. W tym samym czasie rolnicy
spoza UE mogą uprawiać znacznie więcej odmian GM, co
daje im przewagę nad rolnikami z UE.

{

{

Koszty firm biotechnologicznych przeprowadzających
niezbędne badania do autoryzacji odmian GM wahają się
od 7 do 15 mln Euro za jeden
produkt.3
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Statystyki dotyczące
powierzchni upraw
w krajach UE
Źródło:
James, C. 2012.
Ministry of Agriculture, Spain 2013

Republika Czeska
3,080 ha KUKURYDZY Bt

Portugalia
9,278 ha KUKURYDZY Bt

Słowacja
189 ha KUKURYDZY Bt
Rumunia
217 ha KUKURYDZY Bt

Hiszpania
116,306 ha KUKURYDZY Bt
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Zalety upraw kukurydzy
GM w Hiszpanii
Hiszpania w zakresie upraw kukurydzy GM jest liderem
w UE.
W kraju tym uprawia się kukurydzę Bt odporną na omacnicę prosowiankę – szkodnika, który może powodować
straty sięgające 30% plonów. W 2012 roku w Hiszpanii
uprawiano kukurydzę GM na 136 306 ha pól, co stanowi
32% kukurydzy ogółem sprzedanej w tamtym roku.4 Dane
wstępne Ministerstwa Rolnictwa za 2013 rok pokazują
rekordową powierzchnię upraw: 138 543 ha, co stanowi o
19% więcej niż w 2012 roku.5
Dzięki uprawom kukurydzy Bt rolnicy hiszpańscy uzyskali w
2012 roku dodatkowy dochód w wysokości ponad 11 mln
euro. W świetle informacji opublikowanej w hiszpańskim
czasopiśmie naukowym Spanish Journal of Agricultural
Research, dało to rolnikom w 2012 roku dodatkowe 95 euro
na hektar.6
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Jak gwarantuje się
konsumentom i rolnikom
w UE możliwość wyboru?
W UE wprowadzono obowiązek znakowania wszystkich
produktów spożywczych i paszowych zawierających więcej
niż 0,9% GMO. Są to zatem te produkty, które składają się z
odmian GM lub są z nich wytwarzane. Dzięki temu konsumenci mogą dokonywać świadomego wyboru, o ile możliwość
kupna takich produktów jest oferowana przez dostawców.
Produkty pochodzące od zwierząt karmionych paszami GM
– które są powszechnie stosowane w UE – nie są znakowane.
Granica 0,9% została ustalona w procesie politycznym i nie
ma uzasadnienia w opiniach lub badaniach naukowych. W
krajach, w których uprawy GM są dopuszczone, rolnicy mogą
zdecydować, czy chcą prowadzić uprawy organiczne, GM,
czy konwencjonalne, o ile stosują się do zasad koegzystencji
upraw.
Zasady koegzystencji okazały się niezwykle skuteczne.
Na przykład w Hiszpanii uprawy kukurydzy GMO prowadzone
są z powodzeniem obok upraw roślin konwencjonalnych i
organicznych od 15 lat. Proste, skuteczne, oparte na
wynikach badań naukowych zasady koegzystencji pozwalają
hiszpańskim rolnikom czerpać korzyści z takiej technologii lub
metody produkcji, która najlepiej odpowiada ich potrzebom.
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Co Europejczycy
sądzą o GMO?
Niektóre wyniki badań a także sposób konstruowania pytań w ankietach
mogą wprowadzać w błąd. Pytania, w których respondenci proszeni są
o wskazanie „jak bardzo martwi ich technologia, bez wątpienia sugeruje
wysoki poziom obaw. W przeprowadzonym ostatnio metabadaniu w
Szwecji stwierdzono, że wiele europejskich badań dotyczących biotechnologii koncentruje się w zbytnio na zagrożeniach.7 Wiarygodne ośrodki
badania opinii publicznej nie stosują metod wprowadzających w błąd.
Respondenci są proszeni o ocenę swoich obaw, nie jest im natomiast
pośrednio sugerowane, czego obawy te mogą dotyczyć. Tak właśnie
przeprowadzono badanie Eurobarometru w 2010 roku. Szesnastu
tysiącom Europejczyków zadano w nim następujące pytanie:
„…proszę opisać swoimi słowami, jakie myśli przychodzą Panu/Pani do
głowy, gdy zastanawia się Pan/Pani nad potencjalnymi problemami lub
zagrożeniami związanymi z żywnością i jedzeniem.” Zaledwie 8%
Europejczyków odpowiedziało spontanicznie, że obawiają się
GMO w żywności.8
Ponadto niemieckie badanie przeprowadzone w 2013 roku wykazało,
że młode pokolenie jest dużo bardziej otwarte i pozytywnie nastawione
do biotechnologii niż starsze pokolenie.9
Otwarte pytania dotyczące GMO nie są wystarczająco skuteczne w
badaniu opinii publicznej. W innym badaniu Eurobarometru z 2006
dotyczącym biotechnologii wykazano, że ludzie są bardziej skłonni do
kupowania produktów GMO, jeśli zapewniają one określone korzyści,
np. zachęty cenowe, mniejszą zawartość pozostałości pestycydów czy
zdrowszą żywność.10
Spory odsetek ludzi dostrzega korzyści płynące z GMO. W badaniu Eurobarometru z 2010 na temat rolnictwa 77% Europejczyków zgodziło się,
że UE powinna zachęcać rolników do korzystania z biotechnologii w
rolnictwie.11
Wiele badań opinii publicznej sugeruje niski poziom wiedzy respondentów na temat żywności GM. Przy braku bezpośredniego doświadczenia, czy możliwych do sprawdzenia dowodów konsument zachowuje
daleko idącą ostrożność. W niedawno przeprowadzonym badaniu 34%
Europejczyków zauważyło wyraźny niedobór informacji na temat GMO.
Oznacza to, że wielu musi dopiero wyrobić sobie opinie na ten temat.12
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Zachowania zakupowe
konsumentów
W unijnym projekcie badawczym CONSUMERCHOICE
analizowano faktyczne zachowania zakupowe konsumentów,
którzy mieli możliwość wyboru między żywnością zawierającą
i niezawierającą GMO. Projekt pokazał, że odpowiedzi
udzielane przez konsumentów w kwestionariuszach na temat
GMO nie były wiarygodną wskazówką, co do ich faktycznych
zachowań podczas zakupów. Wykazano bowiem, że
Europejczycy kupują żywność GM, jeśli jest ona fizycznie
dostępna i oznakowana na półkach sklepowych.13
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ROLNICY NA
ŚWIECIE

Młodzi rolnicy za pan
brat z innowacyjnością
Imię i nazwisko: Felipe Gatto
Zawód: Rolnik uprawiający soję
Kraj: Brazylia
Opis sytuacji: Felipe należy do nowej grupy młodych, dobrze
wykształconych rolników, którzy wracają do pracy w gospodarstwach
rodzinnych w Brazylii. Jego pokolenie obserwuje postępy w dziedzinie
nauk o roślinach, by utrzymać wysoką wydajność i zrównoważony
rozwój swoich gospodarstw, dążąc do tego, by także ich dzieci mogły
zarazić się pasją upraw na brazylijskich równinach.
Wyzwania: presja chwastów.
Szanse: 20% upraw soi w tym gospodarstwie to produkt biotechnologiczny. Szczególnie istotna jest soja odporna na środki chwastobójcze
(glifosat).

„Ponieważ glifosat skutecznie niszczy
różne chwasty bez wpływu na uprawę
soi, w ciągu ostatnich trzech lat
prowadziliśmy jej rotacyjną
uprawę na małych poletkach, by
ograniczyć presję chwastów”.
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Dlaczego UE importuje
produkty GM?
Importujemy produkty, których nie możemy wytwarzać na
własnej ziemi lub które uprawiamy w niewystarczających
ilościach. UE jest największym na świecie importerem płodów
rolnych. Istotną i ciągle rosnącą część tego importu stanowią
produkty GM.
Zależność Europy od importu jest szczególnie widoczna w
przypadku soi, której unijna produkcja pokrywa zaledwie
7% popytu. Soja jest jednym z najlepszych źródeł białka i jest
wykorzystywana głównie do karmienia zwierząt hodowlanych,
zaś lecytyna sojowa stosowana jest w wielu przetworzonych
produktach spożywczych. W przypadku bawełny prawie w
całości zależymy od importu produktów gotowych.

Europa w znacznej mierze
korzysta z upraw odmian GM
prowadzonych w pozostałych
częściach świata.
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Owen Paterson
Sekretarz Wielkiej
Brytanii ds.
środowiska
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27 głównych produktów
rolnych importowanych
przez Unię Europejską
Surowy cukier
trzcinowy
1581
Kukurydza
Wino ze świeżych
winogron 1 663

Rzepak 1 265

1 542

Przetwory spożywcze
1 223

Tytoń
1 923

Mięso drobiowe
1 036
Mięso wołowe
(bez kości) 998

Surowy olej
palmowy
2 805

CAŁKOWITY IMPORT:
€98 MLD EURO

Banany
2 854

WYBRANE PRODUKTY
14 NAJWAŻNIEJSZYCH
KATEGORII, 42 % UDZIAŁ

Kawa
8 389

Ziarna kakao
3 695

Produkty sojowe 6 422

Soja w ziarnach
4 732

Źródło: DG for Agriculture and Rural Development (2012).
Agricultural trade in 2011: the EU and the world.
European Commission
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Czy produkty GM
są niezbędne?
U głównych partnerów handlowych UE – krajów Ameryki
Północnej i Południowej – GMO jest obecnie standardem w
przypadku szeregu towarów będących przedmiotem handlu,
ponieważ tamtejsi rolnicy sami decydują się uprawiać odmiany
GM. Brazylia otwiera listę największych dostawców Europy, za
nią są USA i Argentyna. Kupowanie certyfikowanych towarów
niezawierających GMO (tzw. non-GM lub GM-free) jest coraz
trudniejsze i bardziej kosztowne dla europejskich producentów
żywności i pasz. Nie ma to również uzasadnienia jakimikolwiek
obawami o zdrowie czy bezpieczeństwo konsumentów.
W rezultacie wiele dużych sieci handlowych zrezygnowało z
wymogu dostawy drobiu karmionego paszą wolną od GMO.14
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W jaki sposób przepisy UE
negatywnie wpływają na
wymianę handlową?
Mimo zależności UE od importu nadal występują bariery w
wymianie handlowej, które doprowadzają do pewnych
zakłóceń i powodują wzrost cen kluczowych produktów
rolnych. System autoryzacji GMO w UE działa dużo wolniej
niż podobne systemy w krajach eksportujących. Nawet po
potwierdzeniu bezpieczeństwa danego produktu, procedury
administracyjne pochłaniają wiele miesięcy, zanim zostanie on
dopuszczony do importu. W rezultacie dostawy, w których
stwierdzono śladowe ilości nieautoryzowanych odmian GM,
są odsyłane z powrotem do kraju pochodzenia. Według
raportu opublikowanego przez Komisję Europejską, całkowity
koszt takich przypadków oznaczał dla gospodarki europejskiej
koszt rzędu 9,6 mld euro rocznie.15
Opóźnienia w autoryzacji nie wynikają z obaw o ich bezpieczeństwo – przecież rośliny te przeszły rygorystyczne
badania bezpieczeństwa na szczeblu UE, a większość z
nich została dopuszczona do stosowania w wielu innych
krajach, które prowadzą własne badania bezpieczeństwa.
Brak przestrzegania terminowego wdrażania przyjętych zasad
UE w sprawie roślin transgenicznych w istotny sposób
utrudnia przewidywalność ich autoryzacji. Z kolei bez tego
europejski sektor spożywczy, podmioty handlujące towarami i
hodowcy zwierząt będą musieli mierzyć się z jeszcze
większymi trudnościami w przyszłości.
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Co oznacza zasada „zero
tolerancji” i dlaczego nie jest
ona możliwa do spełnienia?
Rozróżnienie odmian tej samej rośliny, gdy jest ona
dostarczona i przetworzona, jest trudne i kosztowne. Podobnie, jak w przypadku innych aspektów rolnictwa, niemożliwe
jest osiągnięcie 100% „czystości”. Tak, jak w sałacie można
znaleźć ziarnka piasku, tak w dostawie można stwierdzić
„niewielką obecność” jakiejś odmiany GM. Jeżeli okaże się, że
takie np. ziarno pochodzi z odmiany niedopuszczonej jeszcze
w UE, wówczas cała dostawa jest naruszeniem unijnego
prawa i nie może być wprowadzona na obszar Unii.
Zasada „zero tolerancji” stosowana w Unii nie nadąża za
rzeczywistością, ponieważ liczba różnych, nowych odmian
GM znajdujących się w obrocie na rynku światowym szybko
wzrasta.

{
{

Około 2500 indywidualnych decyzji
o autoryzacji produktów GM zostało
wydanych przez różne państwa na całym
świecie. W Unii Europejskiej do chwili
obecnej liczba ta wynosi 48, podczas gdy
aż 74 produkty GM czekają od dłuższego
czasu na autoryzację.
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Jakie jest więc rozwiązanie?
UE powinna rozpatrywać wnioski o autoryzacje GMO
szybciej, zgodnie z terminami przewidzianymi w swoim
prawie, co pozwoli nadążać za autoryzają GMO w innych
krajach na świecie. Należy wprowadzić „rozwiązania
techniczne” dla żywności i nasion zawierających niewielką
obecność nieautoryzowanego materiału GMO, by zagwarantować przestrzeganie prawa w tym zakresie ale jednocześnie
nie zakłócać międzynarodowej wymiany handlowej. Unia
Europejska powinna zaangażować się w stałą współpracę
międzynarodową, której celem będzie znalezienie rozwiązań
dla „śladowej, nieautoryzowanej obecności” GMO, których
bezpieczeństwo zostało wykazane badaniami, ale nie zostało
dopuszczone do importu.

Hodowle zwierząt gospodarskich w
Europie opierają się na paszach GM.
Także organizmy modyfikowane
genetycznie są szeroko stosowane w
produkcji serów, wina, czy piwa.
Postarajmy się przekazywać ludziom
pełną informację, mówiąc im na
przykład: „patrzcie, od tak dawna
pijecie piwo, wino, jecie sery i nic
wam się nie stało”.
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Jack Bobo
Starszy doradca ds.
biotechnologicznych w
Departamencie Stanu USA
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Jak duże jest zagrożenie
globalnym brakiem wystarczającego zaopatrzenia
w żywność?
Blisko miliard ludzi na świecie jest niedożywionych, a nawet
dwa miliardy ludzi cierpi z powodu braku zapewnienia
bezpieczeństwa żywnościowego wynikającego z różnego
poziomu zamożności. Szczególnie w tym drugim wypadku,
nie zawsze mają oni wystarczająco dużo środków, by kupić
żywność o odpowiedniej jakości i wartości odżywczej.
Dotyczy to również tych rolników, którzy produkują płody rolne
na własne potrzeby i nie uzyskują wystarczających plonów, by
wyżywić swoje rodziny. Najnowsze dane statystyczne
pokazują, że na całym świecie spada liczba osób głodujących
i niedożywionych. Problem jest jednak nadal aktualny,
ponieważ coraz więcej ludzi opuszcza tereny rolnicze i osiedla
się w miastach, w których można liczyć jedynie na nadwyżki
produkcji rolnej.

Biotechnologia to oczywisty wybór
dla Afryki, która powinna zacząć
inwestować w prace badawczorozwojowe. Biotechnologia zapewnia nie tylko niezwykle interesujące
możliwości badań, ale także niemal
nieskończone zastosowania nowych
technologii niezbędnych do rozwoju.
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Maciej J. Nalecz
Dyrektor UNESCO
ds. nauk podstawowych
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Dlaczego powinniśmy
produkować więcej i lepiej?
Do 2050 roku naszą planetę będzie zamieszkiwało 9 mld
ludzi. Zwyczaje żywieniowe zmieniają się – rośnie popyt na
mięso. Aby go zaspokoić, musimy podwoić produkcję
żywności w krajach rozwijających się. Organizacja Narodów
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) szacuje,
że globalna podaż żywności musi wzrosnąć o 70%.
Jednocześnie musimy unikać nadmiernego eksploatowania
terenów rolnych i chronić nasze środowisko. 30% obszarów
rolnych na świecie już jest zdegradowanych, a zmiany klimatu
już dziś powodują, że rolnicy w krajach rozwijających się tracą
10–25% swojej wydajności.16

Należy produkować więcej
żywności na mniejszej
powierzchni ziemii uprawnej
(FAOSTAT)
Populacja w mld

3.0 mld

4.4 mld

6.0 mld

7.5 mld

1960

1980

2000

2020

2.2
3.0
4.3

Grunty orne w ha/osobę

45

1.8

Binnenwerk_Europabio_ANTILOPE_PL_Mise en page 1 11/10/13 15:20 Page 46

W jaki sposób odmiany GM
mogą pomóc w prowadzeniu
zrównoważonego rolnictwa?
80% niezbędnego wzrostu produkcji żywności będzie musiało
pochodzić z intensyfikacji produkcji rolnej polegającej na
zwiększeniu plonów i wyższej intensywności upraw. Na
początku 2013 roku ministrowie rolnictwa z 80 krajów uzgodniło stanowisko podkreślający potrzebę „zrównoważonego
rolnictwa i jego intensyfikacji”.17 Oznacza to uprawę
większych ilości roślin przy mniejszych zasobach:
mniejszej powierzchni, mniejszych nakładach, mniejszej
ilości zurzytej wody i energii. Wykorzystanie nowoczesnej
biotechnologii to sposób na ograniczenie presji na te zasoby.
Na przykład rośliny transgeniczne mogą poprawić plony przy
bardziej zrównoważonym wykorzystaniu areału: plony można
zwiększyć o 6–30% przy tej samej powierzchni upraw.18
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Projekty biotechnologiczne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego
Zdając sobie sprawę z posiadanych możliwości poprawiania jakości życia,
sektor biotechnologiczny i państwowe ośrodki badawcze prowadzą
badania nad metodami opracowywania takich ważnych odmian GM jak:
ryż, maniok, banany, sorgo i kukurydza.
• Projekt Golden rice – ryż wzbogacony witaminą A wkrótce zostanie
zatwierdzony do użytku komercyjnego na Filipinach; został
opracowany, by zapobiegać chorobom t j. ślepota, powodowanym
przez niedobór witaminy A.19
• Projekt BioCassava Plus – poprawa jakości odżywczej manioku,
podstawowego źródła kalorii dla ponad 250 mln ludzi w Afryce
subsaharyjskiej.20
• Projekt Africa Biofortified Sorghum – opracowanie bardziej
odżywczego i łatwostrawnego sorgo, zawierającego większą ilość aminokwasów, witamin, żelaza i cynku. Sorgo jest piątym co do ważności
zbożem i podstawowym produktem w diecie ponad 500 mln ludzi.21
• Water Efficient Maize for Africa (WEMA) – dło pożywienia dla ponad
300 mln Afrykańczyków.22
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Ilu rolników uprawia
odmiany GM w krajach
rozwijających się?
W 2012 roku po raz pierwszy powierzchnia upraw odmian GM
w krajach rozwijających się przekroczyła wielkość tych upraw
w krajach uprzemysłowionych. Ponad 90% spośród 17,3 mln
rolników uprawiających odmiany GM to rolnicy małobszarowi,
cierpiący na niedobory zasobów naturalnych. W 2011 roku
51,2% dochodu z rolnictwa uzyskały kraje rozwijające się,
głównie dzięki uprawie soi i bawełny GM.23
Modyfikacje genetyczne umożliwiają szybkie opracowywanie
lepszych a także lepiej przystosowanych odmian, które
spełniają potrzeby lokalnych rolników. Wysoko wydajne
nasiona można niezwykle łatwo stosować – są one szybkim
i wydajnym sposobem zdobycia dodatkowych środków i
podniesienia ich stopy życiowej.
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W jaki sposób zasady polityki
UE w sprawie GMO wpływają
na kraje rozwijające się?
Niechęć UE do zielonej biotechnologii i importu roślin
transgenicznych wywiera poważny wpływ na kraje rozwijające
się. Nieuzasadnione obawy i nazbyt ostrożne podejście
prawne, powoduje zakłócenia w wymianie handlowej,
skutkując wzrostem cen żywności na świecie. Sytuacja ta
najmocniej dotyka konsumentów w krajach rozwijających się.

Zamożny zachód ma luksus wyboru
rodzaju technologii stosowanej przy
uprawie roślin. Jednak jego ostrożne
podejście do biotechnologii, skutkuje
ograniczeniem dostępu do nowych
technologii, które mogłyby zwiększyć
podaż żywności w krajach trzeciego
świata. Tego rodzaju hipokryzja i
arogancja jest wynikiem luksusu
„pełnego żołądka”.
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ROLNICY
NA ŚWIECIE

Biotechnologia a
społeczność lokalna
Imię i nazwisko: Karim Traoré
Zawód: Rolnik uprawiający bawełnę
Kraj: Burkina Faso
Tło: Karim od dzieciństwa chciał być rolnikiem. Uważa, że nowe techniki
w rolnictwie pomogą zwiększyć dochody oraz pozwolą zaspokoić
podstawowe potrzeby, tj.: zdrowie, żywność i edukacja.
Wyzwania: suchy klimat i konieczność wielokrotnego stosowania
pestycydów, co przekłada się na duży nakład pracy
Szanse: Zwiększenie plonów o 30% przy zastosowaniu genetycznie
modyfikowanej bawełny i zmniejszeniu zużycia pestycydów. W przyszłości chciałby uprawiać genetycznie modyfikowane zboża, które są
odporne na susze i choroby.

„W latach 1987 – 1988 borykaliśmy
się ze szkodnikami. W tym właśnie
okresie rolnicy opryskiwali pestycydami swoje uprawy nawet do
18 razy. Siejąc odmiany
konwencjonalnej bawełny
człowiek martwi się o swoje
uprawy, sen spędza mu z powiek obawa przed szkodnikami.
Teraz dzięki odmianom GM,
rolnicy mogą spać spokojnie.”
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W jaki sposób rolnictwo
wpływa na środowisko?
Rolnictwo zużywa 70% wody pitnej na świecie, zajmuje niemal
40% wszystkich obszarów (12% pod uprawy i 27% pod łem na
świecie.24 Rolnictwo istotnie przyczyniło się do utraty bioróżnorodności, degradacji gleby, globalnego ocieplenia i zanieczyszczenia wód.

W jaki sposób zwiększone
plony z upraw odmian GM
pomagają środowisku?
Wykorzystanie ziemii na potrzeby rolnictwa ma ogromny
wpływ na bioróżnorodność.Musimy jednocześnie wykarmić
rosnącą populację ludzi na świecie przy ograniczonych
zasobach obszarów rolnych w sposób przyjazny dla
środowiska. Będzie to wymagało ogromnych nakładów
i wykorzystania wszystkich dostępnych technologii.
Jeżeli wyższa wydajność z istniejących upraw może pokryć
zapotrzebowanie na żywność, wówczas będzie mniejsza
presja na przejmowanie kolejnych naturalnych obszarow
przyrodniczych na potrzeby rolnictwa. Odmiany GM mogą
zwiększyć plony o 6–30% na tej samej powierzchni,
eliminując konieczność wprowadzania upraw na obszarach
naturalnej bioróżnorodności.
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Jaki wpływ mają uprawy
odmian GM na zmiany
klimatyczne?
Stosowanie upraw odmian GM może ograniczyć emisje
gazów cieplarnianych związanej ze stosowaniem nawozów,
orką i zużyciem paliwa.
Odmiany GM odporne na owady wymagają stosowania
mniejszej ilości oprysków i nawozów, przyczyniając się również do zmniejszenia zużycia paliwa przez maszyny rolnicze.
Ponadto, tlenek azotu stosowany w nawozach w wysokim
stopniu wpływa na intensyfikacje efektu cieplarnianego.
W rolnictwie amerykańskim po 1980 roku udało się poważnie
ograniczyć emisje CO2 w związku z uprawą kukurydzy
(o -36%), bawełny (o -22%) i soi (o -49%).
Rośliny odporne na środki chwastobójcze pozwalają rolnikom
kontrolować wzrost chwastów przy uprawie uproszczonej lub
bezorkowej. W Argentynie i USA zastosowanie soi odpornej
na środki chwastobójcze ograniczyło ilość czynności kultywacyjnych nawet o 58%.25 Uprawy bezorkowe lub uproszczone
przyczyniają się do lepszej sekwestracji węgla w glebach nim
wzbogaconych. Ograniczenie orki może ponadto zmniejszyć
emisję CO2 poprzez zmniejszenie zużycia paliwa.

{
{

W USA już od 1980 r. znacznie
zredukowano emisje CO2:
kukurydza (o -36%), bawełna
(o -22%) i soja (o -49%).26
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W jaki sposób rośliny genetycznie
modyﬁ kowane pomagają
ograniczyć zużycie wody?
Szacuje się, że do 2030 roku prawie połowa populacji
światowej będzie żyć w warunkach dużego niedoboru wody.
Właśnie dlatego praktyki rolnicze oszczędzające glebę,
takie jak uprawy bezorkowe i uproszczone, odpowiednie do
upraw odmian GM, są ważne dla bardziej wydajnego wykorzystania wody, ponieważ lepiej zatrzymują wilgoć w glebie.
Tam, gdzie rolnicy muszą przystosować się do niedoborów
wody, biotechnologia może pomóc w uzyskaniu wyższych
plonów w przeliczeniu na kroplę wody. W USA, gdzie
latem 2012 susza spustoszyła główne tereny uprawowe,
dostępna jest nowa odmiana kukurydzy odpornej na suszę,
która umożliwia rolnikom uzyskanie większych plonów w
przeliczeniu na kroplę wody.
Źródło:
Brookes G & Barfoot P (2013). Key environmental impacts of global genetically
modified (GM) crop use 1996–2011. GM Crops and Food: Biotechnology in
Agriculture and the Food Chain , 4:2. http://dx.doi.org/10.4161/gmcr.24459

?

CZY WIESZ, ŻE ...

• W latach 1996-2011:
> Rolnicy zużyli o 8.9% mniej substancji aktywnych, co równa
się 474 mln kg mniej pestycydów.
> Mniejsze zużycie paliwa o 5.471 mln litrów.
• Odmiany GM zapewniają zmniejszenie emisji dwutlenku
węgla, równe usunięciu z dróg 10.2 mln samochodów.
• Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zwalczania
Pustynnienia (UNCCD) szacuje, że do roku 2050 połowa
obecnie wykorzystywanych gruntów ornych nie będzie się
nadawać do użytku.
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ROLNICY
NA ŚWIECIE

Korzyści w Europie
Imię i nazwisko: Maria Gabriela Cruz
Zawód: Rolnik uprawiający kukurydzę
Kraj: Portugalia
Opis sytuacji: Gabriela należy do czwartego pokolenia rolników na
swoim rodzinnym gospodarstwie rolnym. Ukończyła studia z dziedziny
inżynierii rolniczej i znalazła sposób na prowadzenie zrównoważonych
upraw.
Trudności: Presja szkodników, erozja gleby i konieczność oszczędzania
wody.
Szanse: Kukurydza biotechnologiczna jest odporna na presję
szkodników i ogranicza konieczność stosowania środków
owadobójczych poprzez wyeliminowanie trzech oprysków.

„Odmiany GM to sposób na utrzymanie
rolników na ich ziemii w Europie.
Jeśli nie wprowadzimy większej liczby
upraw odmian GM, staniemy się
mniej konkurencyjni, będziemy
musieli importować więcej żywności, a także będziemy stosowali
mniej zrównoważone praktyki
rolnicze.
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Dlaczego potrzebujemy
innowacji w rolnictwie?
Rolnictwo ma ogromny wpływ na środowisko i wielkie
znaczenie dla rozwiązania problemów związanych z
wzrostem populacji. Właśnie dlatego stymulowanie innowacji
w rolnictwie jest niezbędne, by umożliwić uzyskanie większej
ilości żywności przy mniejszym oddziaływaniu na środowisko.
Zielona biotechnologia doskonale nadaje się do rozwiązania
tego problemu. Zainwestowanie w tę technologię pomogło już
ponad 17 milionom rolników na całym świecie.
Modyfikacje genetyczne roślin są jednym z narzędzi pozwalających na intensyfikację produkcji rolnej w zrównoważony
sposób poprzez ograniczenie wykorzystania ziemi uprawnej,
wody i energii. Odmiany GM, które są już uprawiane, a także
odmiany nowo opracowane, ułatwią rolnikom zrównoważone
korzystanie z zasobów naturalnych.
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Jakie jest znaczenie praw
własności intelektualnej
dla rolnictwa?
Prawa własności intelektualnej (ang. intellectual property
rights, IPR) gwarantują, że twórcy nowych technologii otrzymają należne im wynagrodzenie za ich osiągnięcia i poniesione nakłady. Pozwala to im na dalsze poszukiwanie nowych
technologii i produktów. Dlatego dalszy ich rozwój jak i korzyści ekonomiczne i społeczne wynikające z innowacyjności
zależą w dużej mierze od skutecznego systemu ochrony IPR.
Podobnie, jak w każdej innej branży zaawansowanych technologii, prawo patentowe zapewnia zwrot poniesionych nakładów na długotrwały i kosztowny proces badawczo-rozwojowy.
Nowe produkty zapewniające wyższe plony i/lub ograniczenie
zużycia wody są wynikiem tych wyjątkowych technologii.
Aby jednak ich twórca mógł przejść całą drogę od
opracowania produktu do produkcji i sprzedaży na rynku,
musi być zapewniona wystarczająca ochrona IPR, która
zapewni możliwość zwrotu poniesionych nakładów.

?

CZY WIESZ, ŻE ...

• 3 z 6 największych firm zajmujących się biotechnologią rolniczą

to firmy europejskie.
• Pierwsza dziesiątka firm biotechnologicznych inwestuje rocznie

około 2.25 mld dolarów amerykańskich (7.5 % obrotów)
w rozwój nowych produktów.27
• Średnio potrzeba 13 lat oraz 136 mln dolarów amerykańskich

na wprowadzenie nowej odmiany na rynek.28
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Jakie ma znaczenie
ochrona praw własności
intelektualnej dla
społeczeństwa?
Ochrona IPR stymuluje postęp i rozwój innowacji w rolnictwie, w
tym także zielonej biotechnologii, poprzez zapewnianie dostępu do
nowych technologii. Wiele badań wykazało związek pomiędzy
ochroną własności intelektualnej, a procesem badawczorozwojowym, nakładami i rozwojem technologii. IPR w znacznym
stopniu przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy, generowania przychodów dla państwa, wzrostu PKB i konkurencyjności.
Ciągłe innowacje w dziedzinie zielonej biotechnologii dają rolnikom
więcej możliwości sprostania takim wyzwaniom jak: zmiany
klimatyczne, czy demograficzne. Jednocześnie wpływają
pozytywnie na stan zdrowia ludzi i stymulują wzrost gospodarczy.
System IPR, który chroni innowacyjność, pozwala też na udostępnianie wiedzy i danych naukowych stanowiących podstawę technologii. Uzyskując patent, jego autor jest zobowiązany do ujawnienia
wszystkich informacji na temat wynalazku, czy technologii w formie
pisemnej, która staje się publicznie dostępna. Dlatego właśnie
patenty pozwalają na rozwój wiedzy naukowej na świecie poprzez
dostęp do informacji związanej z każdym nowym patentem. W ten
sposób ochrona patentowa pozwala dzielić się wiedzą naukową,
co pozytywnie wpływa na rozwój innych dziedzin nauki oraz na
opracowywanie alternatywnych, konkurencyjnych produktów z
korzyścią dla ludzkości.
Duża koncentracja firm w grupach
międzynarodowych w wielu sektorach
gospodarki służy rozszerzaniu zakresu Sylvie Bonny
ich działalności; patenty przyznawane Francuski Narodowy
są rożnym produktom od wielu lar i są Instytut Badań Rolniczych
niezbędne do ich ochrony i rozwoju.
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Kto jest liderem
innowacyjności?
Zarówno gospodarki krajów rozwiniętych jak i rozwijających
się coraz częściej korzystają z ochrony patentowej to rozwoju
swoich prac naukowo-badawczych w zielonej biotechnologii
oraz jej komercjalizacji. Współpraca instytucji publicznych,
uczelni, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych firm
opiera się na umowach licencyjnych, w ramach których przedsiębiorstwa otrzymują licencję na korzystanie z opatentowanego wynalazku, czy technologii na podstawie IPR.
Najczęściej to duże firmy inwestują w kosztowny i ryzykowny
proces badawczo-rozwojowy, uzyskania wymaganych
prawem zezwoleń, a na końcu komercjalizacji produktu.
W ten sposób IPR zachęca do współpracy różne instytucję
zajmujące się biotechnologią, co umożliwia prowadzenie
dalszych prac badawczo-rozwojowych. Cały proces innowacyjności w zielonej biotechnologi nie jest zatem prowadzony
tylko przez jeden podmiot, lecz grupę złożoną z: uczelni,
instytucji badawczych w krajach rozwiniętych i rozwijających
się, a także małych i dużych przedsiębiorstw prywatnych.
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1. Czy uprawy GM są bezpieczne dla
zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, czy znamy długofalowe efekty?
W środowisku naukowym istnieje powszechna zgoda, co do
bezpieczeństwa odmian GM wprowadzonych na rynek. Dwa
raporty Komisji Europejskiej z badań prowadzonych na
przestrzeni 25 lat w zakresie oddziaływania odmian GM na
zdrowie człowieka lub środowisko dowodzą, że nie istnieją
jakiekolwiek naukowe dowody na większe ryzyko odmian
GM niż w przypadku upraw tradycyjnych. W okresie ponad
17 lat zostało spożytych ponad tryliard posiłków na całym
świecie przez setki milionów osób i nie odnotowano ani
jednego przypadku uszczerbku na zdrowiu.

2. Jak sprawnie funkcjonuje proces
autoryzacji GMO w Unii Europejskiej?
Ocena ryzyka i proces zatwierdzania jest bardzo
rygorystyczny i jasno określony przez prawo UE. Każdy
produkt GM przeznaczony na sprzedaż czy uprawę w UE jest
przedmiotem oceny ryzyka, która jest przeprowadzana przez
zepół niezależnych naukowców z Europejskiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Jednakże ostateczna
decyzja o autoryzacji pozostaje w gestii Krajów Członkowskich, które przegłosowują stosowną decyzję Komisji
Europejskiej.
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3. Dlaczego odmiany GM
są opatentowane?
Innowacyjność sektora rolniczego pełni kluczową rolę w
zapewnianiu wysokiej wydajności upraw, rozwoju rolnictwa i
zapewnieniu równowagi w środowisku naturalnym. Z tego
powodu należy wspierać innowacyjność i chronić ją za
pomocą Praw Własności Intelektualnej (IPR). Patenty zaś są
ich kamieniem węgielnym.
Ustawowa ochrona danych oraz tajemnica przedsiębiorstwa w
zakresie wynalazków biotechnologicznych mają istotny wpływ
na innowacyjność i rozwój. Po uzyskaniu patentu, informacje o
produkcie i technologii stają się publicznie dostępne, co
pozwala na prowadzenie nowych alternatywnych produktów.
Sektor biotechnologii jest jednym z najbardziej aktywnych
obszarów, w którym prowadzone są intensywne prace
badawczo-rozwojowe. Należy on także do pierwszej światowej
czwórki pod względem procentowego udziału nakładów
finansowych na tego typu inwestycje naukowe. Dlatego
dziesięcioletnia ochrona patentowa daje zabezpieczenie
firmom, które te nakłady ponoszą.

4. Are biotechnology companies the main
beneﬁ ciaries of GM technologies?
To rolnicy osiągają bezpośrednie korzyści z upraw GM (średnio 12 – 21%) poprzez podniesienie wydajności plonów i
mniejsze zużycie pestycydów. Ostatnie badania pokazują, jak
dużo kożyści dają rolnikom uprwy GM. W latach 1996-2011
rolnicy na całym świecie osiągnęli dodatkowy dochód w
wysokości ponad 98.2 mld dolarów amerykańskich (USD), z
czego 19.8 mld zarobili tylko w 2011 roku. Oznacza to, że
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rolnicy stosujący GMO zarobili dodatkowe 130 dolarów z hektara w 2011 roku.29 W Europie, hiszpańscy rolnicy uprawiający
kukurydzę GM zyskali ponad 11 mln euro w 2012 roku, co
przekłada się na dodatkowe 95 euro z hektara.
Dziś obszary upraw odmian GM w krajach rozwijających się
są większe niż w krajach rozwiniętych. Ponad 50% upraw
odmian GM znajduje się krajach rozwijających się, z czego
90% uprawianych jest przez małoobszarowych rolników.
Spośród 28 krajów uprawiających GMO w 2012 r., 20 to kraje
rozwijające się.
Dlaczego 17,3 mln rolników zdecydowało się uprawiać rośliny
GM na 170 mln ha w 28 krajach na całym świecie? Z powodu
wymiernych korzyści, jakie daje im ta technologia!

5. Czy odmiany GM są płodne (produkują
nasiona), czy rolnicy muszą kupować
nowy materiał siewny każdego roku?
Wszystkie genetycznie modyfikowane rośliny uprawiane w celach handlowych wytwarzają nasiona tak, jak konwencjonalne
rośliny. Niemniej, przeciwnicy GMO twierdzą, że firmy planują
wprowadzić technologię ograniczenia wykorzystania zasobów
genetycznych (GURT), zwaną inaczej technologią „Terminator”, w celu uniemożliwienia rolnikom wysiewu zachowanych
nasion w następnym sezonie. Straszenie rolników taką
technologią stało się już legendą, pomimo iż ta technologia
nigdy nie została wprowadzona.
Firmy biotechnologiczne zapewniają, że taka technologia nie
jest i nie będzie przez nie stosowana. Nie należy przy tym
mylić technologii GURT z nasionami mieszańcowymi.

67

Binnenwerk_Europabio_ANTILOPE_PL_Mise en page 1 11/10/13 15:20 Page 68

Aktualnie wielu rolników, zwłaszcza w krajach rozwiniętych w
przypadku takich upraw, jak kukurydza, czy warzywa,
preferuje zakup nowych nasion, gdyż ich użycie gwarantuje
uzyskanie wyższych plonów. Z tego względu nasiona
mieszańcowe zdobyły wiele rynków, nawet w krajach
rozwijających się, jak np. Indie.

6. Czy uprawy GM faktycznie
lepiej plonują?
Uprawy GM pozwalają rolnikom uchronić rośliny przed zagrożeniami wynikającymi z obecności szkodników i chwastów.
W latach 1996-2011 rośliny GM przyczyniły się do znacznego
wzrostu plonów nawet do 328 mln ton.Wzrost plonów stanowi
49% zysku rolnika stosującego odmiany uprawy GM. Średni
wzrost wydajności w przypadku kukurydzy oraz bawełny to
odpowiednio 10,1% i 15,8%.30

7. Czy dzięki uprawom GM można
ograniczyć zastosowanie pestycydów?
Rośliny odporne na herbicydy i szkodniki stanowią obecnie
ponad 95% upraw GM, przyczyniając się do zmniejszenia
stosowania środków ochrony roślin.
Badania oceny oddziaływania na środowisko z 2013 roku
wykazały, że dzięki GMO zmniejszono w latach 1996-2011
ilość oprysków pestycydami o 8,9%, co stanowi o 474 mln kg
substancji czynnej, a także zmniejszono uproszczony wskaźnik toksyczności pestycydów- Environmental Impact Factor
(EIQ) o 18,1%. W szczególności EIQ dla kukurydzy odpornej
na owady zmniejszył się o 41,7%, a ilość składnika aktywnego
o 45,2%, zaś dla bawełny odpornej na owady spadek ten
odpowiednio wynosił 27,3% i 24,8%.
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8. Czy uprawy GM, tradycyjne i
ekologiczne mogą ze sobą
współistnieć?
W Europie, ponad 15 lat doświadczeń z uprawą kukurydzy Bt
na terenie Hiszpanii dowodzi, że rolnicy mogą w praktyce
stosować równocześnie uprawy odmian GM i tradycyjne na
zasadzie koegzystencji.
Nawet gdy dojdzie do niezamierzonej obecności GMO w produktach pochodzących z upraw tradycyjnych i ekologicznych,
to przepisy prawa pozwalają na obecność 0,9% GMO bez
potrzeby znakowania. Jednak w przypadku niezamierzonej
obecności GMO, badania wykazują, że ilość ta nie przekracza
wartości progowej 0,9%. Utrzymanie takiego standardu
powoduje, że koegzystencja upraw jest możliwa.

9. Czy odmiany GM odporne na szkodniki
są toksyczne dla organizmów
niedocelowych, takich jak motyle?
Istnieje coraz więcej dowodów na to, że odmiany GM nie mają
negatywnych skutków na organizmy niedocelowe (które nie są
przedmiotem zwalczania). Wiele badań dowodzi, że stosowanie Bt jest bardziej ukierunkowane na określone organizmy i
przynosi mniej skutków ubocznych niż tradycyjne insektycydy.
W rzeczywistości białko Bt było stosowane w uprawach
ekologicznych jako alternatywa dla tradycyjnych pestycydów
przez prawie 60 lat. Uważa się je za środek działający w
wysokim stopniu wybiórczo, jednocześnie jako nieszkodliwy
dla środowiska naturalnego.
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Badania nad kukurydzą, bawełną i ryżem Bt, w porównianiu z
odmianami tradycyjnymi nie wykazały żadnej znaczącej różnicy w populacji organizmów innych niż docelowe.Technologia
Bt ma wręcz pozytywny wpływ na otoczenie w związku ze
zmniejszeniem zapotrzebowania na opryski pestycydami.31
Opulikowane wnioski z tych badań są następujące:
•

Organizmy niedocelowe występują w większych ilościach
na polach, gdzie uprawiana jest kukurydza Bt niż na
obszarach upraw tradycyjnych, na których stosowane
są insektycydy.

•

Odmiany Bt mają bardziej wyspecjalizowane działanie i
mniej skutków ubocznych na organizmy niedocelowe niż
większość stosowanych obecnie insektycydów.
Technologia Bt może przyczynić się do ochrony przed
szkodnikami i stać się przydatnym narzędziem w
systemach zintegrowanej ochrony roślin.32

Białko bakterii glebowej (Bt) w formie oprysków jest bezpiecznie stosowane od prawie 40 lat, również przez hodowców
upraw ekologicznych. Dodatkowe korzyści dla środowiska
kukurydzy Bt to działanie bardziej selektywne bez potrzeby
stosowania dodatkowych oprysków.
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody pierwotnie wezwała
do wprowadzenia moratorium na uprawy odmian GM. Jednak
w 2007 r. ogłosiła, iż nie stwierdzono “żadnych dowodów na
bezpośrednie i negatywne oddziaływanie przez GMO, które
zostało dopuszczone do handlu, na różnorodność
biologiczną”.33
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