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Polskiej Wsi (ICPPC)Polskiej Wsi (ICPPC)



Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo 
żywnościowe krajużywnościowe kraju

 to taki stan gospodarki danego kraju, to taki stan gospodarki danego kraju, 
 w którym zapewnione są warunki produkcji w którym zapewnione są warunki produkcji 

      i dostarczania ludności żywności i dostarczania ludności żywności 
 w odpowiedniej ilości i jakości (zwłaszcza w odpowiedniej ilości i jakości (zwłaszcza 

pod względem zdrowotnym) pod względem zdrowotnym) 
 obecnie i w dłuższej perspektywie.obecnie i w dłuższej perspektywie.



Podstawowe warunki bezpieczeństwa Podstawowe warunki bezpieczeństwa 
żywnościowego krajużywnościowego kraju

 1) posiadanie wystarczającego areału 1) posiadanie wystarczającego areału 
niezdegradowanych gleb,niezdegradowanych gleb,

 2) występowanie, zarówno w rolnictwie, jak 2) występowanie, zarówno w rolnictwie, jak 

      i w otaczającym środowisku dużej i w otaczającym środowisku dużej 
bioróżnorodności orazbioróżnorodności oraz



Podstawowe warunki bezpieczeństwa Podstawowe warunki bezpieczeństwa 
żywnościowego krajużywnościowego kraju

3) istnienie odpowiednio licznego sektora rodzimych 3) istnienie odpowiednio licznego sektora rodzimych 
gospodarstw rolnych, gospodarstw rolnych, 

 potrafiących przez co najmniej stulecia (a w potrafiących przez co najmniej stulecia (a w 
niektórych regionach świata przez tysiąclecia) niektórych regionach świata przez tysiąclecia) 

 utrzymać niezdegradowane gleby utrzymać niezdegradowane gleby 
 i odpowiednie bogactwo gatunkowe uprawianych i odpowiednie bogactwo gatunkowe uprawianych 

roślin i hodowanych zwierzątroślin i hodowanych zwierząt
 oraz dysponujących wiedzą i umiejętnościami oraz dysponujących wiedzą i umiejętnościami 

produkcji bardzo dobrej, zwłaszcza dla zdrowia, produkcji bardzo dobrej, zwłaszcza dla zdrowia, 
żywności.żywności.



         Polskie rolnictwo zapewnia obecnie Polskie rolnictwo zapewnia obecnie 
spełnienie podstawowych warunków  spełnienie podstawowych warunków  
bezpieczeństwa żywnościowego kraju.bezpieczeństwa żywnościowego kraju.



 Wobec obecnej w mass mediach Wobec obecnej w mass mediach 
prawie tylko propagandy sukcesu prawie tylko propagandy sukcesu 

zwolenników GMO, zwolenników GMO, 
 a w podręcznikach biologii tylko nt. a w podręcznikach biologii tylko nt. 

korzyści z GMO, korzyści z GMO, 

  skupmy się na zagrożeniach ze strony skupmy się na zagrożeniach ze strony 
uwalniania GMO do środowiska uwalniania GMO do środowiska 

i żywnościi żywności  
(zagrożeniach potwierdzonych w (zagrożeniach potwierdzonych w 
badaniach naukowych i w praktyce)badaniach naukowych i w praktyce)



 Zagrożenia związane z uwalnianiem Zagrożenia związane z uwalnianiem 
genetycznie modyfikowanych genetycznie modyfikowanych 
organizmów (GMO) do środowiskaorganizmów (GMO) do środowiska  

 (zwłaszcza do środowiska rolniczego, (zwłaszcza do środowiska rolniczego, 
 a więc także do pasz i żywności)a więc także do pasz i żywności)



Potencjalne zagrożenia Potencjalne zagrożenia 
ze strony GMOze strony GMO

według ekspertów FAO (2003):według ekspertów FAO (2003):

A.A.  Potencjalne, negatywne skutki dla Potencjalne, negatywne skutki dla 
środowiskaśrodowiska

1. Geny mogą „przeskakiwać” do nieoczekiwanych 1. Geny mogą „przeskakiwać” do nieoczekiwanych 
miejsc [1]miejsc [1]

2. Geny mogą mutować ze szkodliwymi tego skutkami 2. Geny mogą mutować ze szkodliwymi tego skutkami 
dla organizmudla organizmu

3.  „Uśpione” geny mogą przypadkowo zaktywizować 3.  „Uśpione” geny mogą przypadkowo zaktywizować 
się, zaś geny aktywne mogą stać się „uśpionymi”.się, zaś geny aktywne mogą stać się „uśpionymi”.

                  [1][1] Wynika ta możliwość choćby z faktu, potwierdzonego już  Wynika ta możliwość choćby z faktu, potwierdzonego już 
empirycznie u ludzi, że np. bakterie jelit potrafią wbudowywać w swój empirycznie u ludzi, że np. bakterie jelit potrafią wbudowywać w swój 
organizm materiał genetyczny z GM roślin – por. np. Żarski (2007).organizm materiał genetyczny z GM roślin – por. np. Żarski (2007).
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Potencjalne zagrożenia Potencjalne zagrożenia 
ze strony GMOze strony GMO

według ekspertów FAO (2003)według ekspertów FAO (2003)

A.A.  dla środowiska (c.d.)dla środowiska (c.d.)

4. Interakcje z dzikimi i rodzimymi 4. Interakcje z dzikimi i rodzimymi 
populacjamipopulacjami

5. Wpływ na ptaki, owady i organizmy 5. Wpływ na ptaki, owady i organizmy 
gleboweglebowe

                    



Źrodło: Impacts of Genetically Engineered Crops on Pesticide Use: The First Thirteen Years, 
November 2009, by Charles Benbrook

HT- kukurydza nowym chwastem w uprawie HT- soi            HT- kukurydza nowym chwastem w uprawie HT- soi            RŚRŚ



Potencjalne zagrożenia Potencjalne zagrożenia 
ze strony GMOze strony GMO

według ekspertów FAO (2003):według ekspertów FAO (2003):

A.A.Potencjalne, negatywne skutki Potencjalne, negatywne skutki 
dla środowiskadla środowiska

Istnieje Istnieje konsensus naukowykonsensus naukowy co do  co do 
dalekosiężnej konsekwencji takiej dalekosiężnej konsekwencji takiej 
„ucieczki genu”: otóż, gdy raz takie „ucieczki genu”: otóż, gdy raz takie 
geny lub sekwencje DNA zostaną geny lub sekwencje DNA zostaną 
uwolnione do środowiska, to nie ma uwolnione do środowiska, to nie ma 
możliwości ich wycofania z niego. możliwości ich wycofania z niego. 



Potencjalne zagrożenia Potencjalne zagrożenia 
ze strony GMOze strony GMO

według ekspertów FAO (2003):według ekspertów FAO (2003):
B. Potencjalnie negatywne skutki dla B. Potencjalnie negatywne skutki dla 

ludzkiego zdrowialudzkiego zdrowia

1. Przenoszenie (transfer) alergizujących 1. Przenoszenie (transfer) alergizujących 
genówgenów

2. Możliwość zmieszania się GM produktów z 2. Możliwość zmieszania się GM produktów z 
z tradycyjnymi w łańcuchu pokarmowymz tradycyjnymi w łańcuchu pokarmowym

3. Możliwość przeniesienia oporności na 3. Możliwość przeniesienia oporności na 
antybiotyki. antybiotyki. 



Potencjalne zagrożenia Potencjalne zagrożenia 
ze strony GMOze strony GMO

według ekspertów FAO (2003):według ekspertów FAO (2003):

C. C. Potencjalne skutki społeczno-Potencjalne skutki społeczno-
ekonomiczneekonomiczne

1.1. Utrata przez farmerów dostępu do Utrata przez farmerów dostępu do 
materiału roślinnego.materiału roślinnego.

2. Prawa dotyczące własności intelektualnej 2. Prawa dotyczące własności intelektualnej 
mogą spowolnić badania.mogą spowolnić badania.

3. 3. Wpływ technologii typu “terminator”Wpływ technologii typu “terminator”



 Autorzy raportu dla Komisji Europejskiej pt. Autorzy raportu dla Komisji Europejskiej pt. 
Long-term effects of GM crops on health Long-term effects of GM crops on health 
and the environment (including biodiversity)and the environment (including biodiversity)  
(Bartsch (Bartsch D. et al.D. et al., 2009), , 2009), 

 już nie są tak „oszczędni” w wyliczaniu już nie są tak „oszczędni” w wyliczaniu 
potencjalnie szkodliwych skutków potencjalnie szkodliwych skutków 
uwolnienia GMO do środowiska jak uwolnienia GMO do środowiska jak 
eksperci FAO wymieniając 27 rodzajów eksperci FAO wymieniając 27 rodzajów 
potencjalnie szkodliwych skutków potencjalnie szkodliwych skutków 
uwolnienia GMO do środowiska w dłuższym uwolnienia GMO do środowiska w dłuższym 
okresie. okresie. 



  Inne potencjalne zagrożenia Inne potencjalne zagrożenia 
ekologiczne ze strony GM roślinekologiczne ze strony GM roślin::

1.1. Przenoszenie cech GM roślin na nie-GM Przenoszenie cech GM roślin na nie-GM 
rośliny,rośliny,

2. Niszczenie nie tylko docelowego szkodnika, 2. Niszczenie nie tylko docelowego szkodnika, 
ale też innych, także pożytecznych owadów,ale też innych, także pożytecznych owadów,

3. Uodpornianie się szkodników i innych owadów 3. Uodpornianie się szkodników i innych owadów 
na toksynę Bt i powstawanie na toksynę Bt i powstawanie 
superszkodników (Chorąży, 2007; Tomiałojć, superszkodników (Chorąży, 2007; Tomiałojć, 
2007),2007),

4. Zanieczyszczanie i wyjaławianie gleby przez 4. Zanieczyszczanie i wyjaławianie gleby przez 
toksynę Bt (Chorąży, 2007; Wiąckowski, toksynę Bt (Chorąży, 2007; Wiąckowski, 
2009),2009),



Mapa problemu oporności Mapa problemu oporności 
chwastów na glifosat w USA  chwastów na glifosat w USA  
  KLKL

www.weedresistance.orgwww.weedresistance.org  

20122012

http://http://www.nap.edu/catalog.php?record_idwww.nap.edu/catalog.php?record_id=12804=12804  

http://www.weedresistance.org/
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12804
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12804
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12804


 Zagrożenie inwazyjnościąZagrożenie inwazyjnością zostało uznane w  zostało uznane w 
przeglądowej pracy 19 biologów nt. przeglądowej pracy 19 biologów nt. 
zagrożeń bioróżnorodności do końca XXI zagrożeń bioróżnorodności do końca XXI 
wieku za jeden z trzech najważniejszych wieku za jeden z trzech najważniejszych 
czynników zmian (Sala czynników zmian (Sala et al.et al., 2000)., 2000).



Potencjalne zagrożenia Potencjalne zagrożenia 
ekologiczne ze strony GM roślin:ekologiczne ze strony GM roślin:
5. Zaburzenie łańcuchów pokarmowych (Chorąży, 5. Zaburzenie łańcuchów pokarmowych (Chorąży, 

2007),2007),

6. Zmiana całych ekosystemów wraz z zanikiem ich 6. Zmiana całych ekosystemów wraz z zanikiem ich 
podstawowych funkcji, co grozi katastrofą podstawowych funkcji, co grozi katastrofą 
ekologiczną,ekologiczną,

  
 np. po uwolnieniu do środowiska GM drzew (jak osika, np. po uwolnieniu do środowiska GM drzew (jak osika, 

topola i świerk), których uprawy są zbiorowiskami krótko topola i świerk), których uprawy są zbiorowiskami krótko 
żyjących drzew, falujących na wietrze jak zboża żyjących drzew, falujących na wietrze jak zboża 
(wskutek niskiej zawartości ligniny), „bez całego (wskutek niskiej zawartości ligniny), „bez całego 
bogatego runa (podszycia), bez owadów, bez ptaków, bogatego runa (podszycia), bez owadów, bez ptaków, 
bez innych zwierząt (…), w okresie wiosennym milczące bez innych zwierząt (…), w okresie wiosennym milczące 
(…). To może być koniec życia na ziemi i nie pomoże tu (…). To może być koniec życia na ziemi i nie pomoże tu 
technika ‘genu terminatora’ ” (Chorąży, 2007),technika ‘genu terminatora’ ” (Chorąży, 2007),



Potencjalne zagrożenia Potencjalne zagrożenia 
ekologiczne ze strony GM roślinekologiczne ze strony GM roślin::

7. ‘Gen terminatora’, wskutek zdolności przeskakiwania 7. ‘Gen terminatora’, wskutek zdolności przeskakiwania 
genów na organizmy nie-GM, może spowodować genów na organizmy nie-GM, może spowodować 
także niezdolność do kiełkowania nasion roślin także niezdolność do kiełkowania nasion roślin 
tradycyjnych. tradycyjnych. 

 W przypadku rozszerzenia się takich zmutowanych W przypadku rozszerzenia się takich zmutowanych 
odmian roślin może to oznaczać koniec rolnictwa odmian roślin może to oznaczać koniec rolnictwa 
tradycyjnego oraz ekologicznego. W takim tradycyjnego oraz ekologicznego. W takim 
przypadku jeszcze groźniejszej wymowy nabiera przypadku jeszcze groźniejszej wymowy nabiera 
wypowiedź Chorążego z poprzedniego punktu…,wypowiedź Chorążego z poprzedniego punktu…,  

8. Inne zagrożenia różnorodności biologicznej.8. Inne zagrożenia różnorodności biologicznej.



   Toksyna Bt (Cry1Ab) gromadzi się głównie w korzeniach i Toksyna Bt (Cry1Ab) gromadzi się głównie w korzeniach i 
ryzosferze kukurydzy, kumuluje się w glebie, zaś jej rozkład jest ryzosferze kukurydzy, kumuluje się w glebie, zaś jej rozkład jest 

bardzo wolny i w klimacie Europy centralnej sięga bardzo wolny i w klimacie Europy centralnej sięga ponad 200 dniponad 200 dni  
więc więc de facto de facto do czasu kolejnego siewu. (Tebbe 2003, (Zwahlen i in. do czasu kolejnego siewu. (Tebbe 2003, (Zwahlen i in. 
2003).2003).

 Kukurydza MON88017 produkuje średnio 905 g toksyny Cry3Bb1 na Kukurydza MON88017 produkuje średnio 905 g toksyny Cry3Bb1 na 

hektar, czyli hektar, czyli czterokrotnie więcejczterokrotnie więcej  niż wynosi średnie zużycie  niż wynosi średnie zużycie 
konwencjonalnych pestycydów w uprawach tradycyjnych. Nowe konwencjonalnych pestycydów w uprawach tradycyjnych. Nowe 
odmiany GM kukurydzy (np. SmartStax) zawierają po sześć różnych odmiany GM kukurydzy (np. SmartStax) zawierają po sześć różnych 
genów Bt, można więc szacować, że będą one produkować genów Bt, można więc szacować, że będą one produkować 
odpowiednio więcej toksyny (Nguyen et al. 2009)odpowiednio więcej toksyny (Nguyen et al. 2009)

 (cyt. za: T. Żarski i H. Żarska, 2011, (cyt. za: T. Żarski i H. Żarska, 2011, Rośliny GM jako żywność i pasze)Rośliny GM jako żywność i pasze)

Toksyna Bt z roślin GM –  zagrożenia 
środowiskowe

 



Inne zagrożenia - glifosatInne zagrożenia - glifosat
 Zagrożenie ochrony wód pitnychZagrożenie ochrony wód pitnych  

      wskutek powszechnie występującego wskutek powszechnie występującego 
przedostawania się do wód gruntowych, przedostawania się do wód gruntowych, 

      glifosatuglifosatu, nie tylko w USA, z , nie tylko w USA, z 
przekroczeniem w wielu przypadkach norm przekroczeniem w wielu przypadkach norm 
unijnych, jak to w Europie stwierdziły unijnych, jak to w Europie stwierdziły 

      4-letnie badania na obszarach upraw GM 4-letnie badania na obszarach upraw GM 
kukurydzy w Hiszpanii (Sanchis et al., 2012) kukurydzy w Hiszpanii (Sanchis et al., 2012) 



Roundup/glifosat w żywności Roundup/glifosat w żywności 
  KLKL
 Ok. 85% światowych upraw GMO to rośliny oporne na Ok. 85% światowych upraw GMO to rośliny oporne na 

herbicydy na bazie glifosatu herbicydy na bazie glifosatu – rośliny te są wielokrotnie w – rośliny te są wielokrotnie w 
sezonie wegetacyjnym opryskiwane herbicydemsezonie wegetacyjnym opryskiwane herbicydem

 Rośnie też zużycie glifosatu np. do desykacji strączkowych i Rośnie też zużycie glifosatu np. do desykacji strączkowych i 
zbóżzbóż

 W roślinach jadalnych jest coraz więcej pozostałości W roślinach jadalnych jest coraz więcej pozostałości 
herbicydów, normy dla pozostałości glifosatu w żywności i herbicydów, normy dla pozostałości glifosatu w żywności i 
paszach są stale podwyższane (inaczej import tych produktów paszach są stale podwyższane (inaczej import tych produktów 
byłby niemożliwy – nie spełniałyby norm)byłby niemożliwy – nie spełniałyby norm)

 Dla soi limit glifosatu wynosił 0,1 mg/kg, Dla soi limit glifosatu wynosił 0,1 mg/kg, 
obecnie - 20 mg/kgobecnie - 20 mg/kg

 Dla grochu proponuje się zmianę z 0,1 mg/kg Dla grochu proponuje się zmianę z 0,1 mg/kg 
do 10 lub 15 mg/kgdo 10 lub 15 mg/kg

 http://http://www.efsa.europa.euwww.efsa.europa.eu/en//en/efsajournalefsajournal//docdoc/2550.pdf/2550.pdf  http://http://www.fao.orgwww.fao.org//docrepdocrep/w8141e/w8141e0u.htm/w8141e/w8141e0u.htm

 http://http://www.codexalimentarius.netwww.codexalimentarius.net//pestrespestres/data//data/pesticidespesticides/details.html?d-16497-o=2&d-16497-s=3&id=158&print=true/details.html?d-16497-o=2&d-16497-s=3&id=158&print=true  

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2550.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2550.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2550.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2550.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2550.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2550.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2550.pdf
http://www.fao.org/docrep/w8141e/w8141e0u.htm
http://www.fao.org/docrep/w8141e/w8141e0u.htm
http://www.fao.org/docrep/w8141e/w8141e0u.htm
http://www.fao.org/docrep/w8141e/w8141e0u.htm
http://www.fao.org/docrep/w8141e/w8141e0u.htm
http://www.codexalimentarius.net/pestres/data/pesticides/details.html?d-16497-o=2&d-16497-s=3&id=158&print=true
http://www.codexalimentarius.net/pestres/data/pesticides/details.html?d-16497-o=2&d-16497-s=3&id=158&print=true
http://www.codexalimentarius.net/pestres/data/pesticides/details.html?d-16497-o=2&d-16497-s=3&id=158&print=true
http://www.codexalimentarius.net/pestres/data/pesticides/details.html?d-16497-o=2&d-16497-s=3&id=158&print=true
http://www.codexalimentarius.net/pestres/data/pesticides/details.html?d-16497-o=2&d-16497-s=3&id=158&print=true
http://www.codexalimentarius.net/pestres/data/pesticides/details.html?d-16497-o=2&d-16497-s=3&id=158&print=true
http://www.codexalimentarius.net/pestres/data/pesticides/details.html?d-16497-o=2&d-16497-s=3&id=158&print=true


Przypomnę, że w 2015 Przypomnę, że w 2015 
glifosat został glifosat został 
zakwalifikowany przez WHO zakwalifikowany przez WHO 
za prawdopodobnie za prawdopodobnie 
rakotwórczy dla ludzirakotwórczy dla ludzi

 IARC Monographs on the Evaluation of IARC Monographs on the Evaluation of 
Carcinogenic Risks to HumansCarcinogenic Risks to Humans, Volume , Volume 
112 – Glyphosate 112 – Glyphosate 



   Ryzyko alergii wiąże się z obecnością toksyny  Cry a także nowych Ryzyko alergii wiąże się z obecnością toksyny  Cry a także nowych 
substancji substancji powstających jako niezamierzony efekt uboczny transgenezypowstających jako niezamierzony efekt uboczny transgenezy..

   Toksyna Cry jest aktywowana w przewodzie pokarmowym owadów Toksyna Cry jest aktywowana w przewodzie pokarmowym owadów 
docelowych, jednak jej obecność w produktach roślinnych może mieć docelowych, jednak jej obecność w produktach roślinnych może mieć 
wpływ na funkcje jelit także u ssaków. wpływ na funkcje jelit także u ssaków. 

 Z ponad 160 w kontekście immunogenności, ważna jest Cry1Ac. Z ponad 160 w kontekście immunogenności, ważna jest Cry1Ac. 
Obserwowano silną reakcję immunologiczną na to białko, a także obecność Obserwowano silną reakcję immunologiczną na to białko, a także obecność 
receptorów Cry1Ac w śluzówce jelita cienkiego myszy (Vázquez-Padrón i receptorów Cry1Ac w śluzówce jelita cienkiego myszy (Vázquez-Padrón i 
wsp. 2000).wsp. 2000).

 Białka Cry są brane pod uwagę jako nowe leki w chemoterapii nowotworów Białka Cry są brane pod uwagę jako nowe leki w chemoterapii nowotworów 
z powodu ich zdolności, do wywoływania martwicy komórek ludzkich z powodu ich zdolności, do wywoływania martwicy komórek ludzkich 
(Akiba et al., 2004, Kim et al., 2000).(Akiba et al., 2004, Kim et al., 2000).

 Modyfikacje biotechnologiczne toksyn Cry stwarzają ryzyko rekombinacji z Modyfikacje biotechnologiczne toksyn Cry stwarzają ryzyko rekombinacji z 
wieloma występującymi naturalnie w środowisku homologami. Ponadto wieloma występującymi naturalnie w środowisku homologami. Ponadto 
transgeniczny wariant genu Bt ma inną sekwencje DNA co daje możliwość transgeniczny wariant genu Bt ma inną sekwencje DNA co daje możliwość 
powstawania rekombinacji innych niż proste rozwinięcie cechy normalnych powstawania rekombinacji innych niż proste rozwinięcie cechy normalnych 
genów (de Maagd et al., 1999).genów (de Maagd et al., 1999).

   
 (cyt. za: T. Żarski i H. Żarska, 2011, (cyt. za: T. Żarski i H. Żarska, 2011, Rośliny GM jako żywność i pasze)Rośliny GM jako żywność i pasze)

Żywność z roślin GM –  zagrożenia zdrowotne
Pestycydy w żywności GMO

 



 Inni specjaliści dodają jeszcze inne rodzaje Inni specjaliści dodają jeszcze inne rodzaje 
lub rozwijają dotychczasowe zagrożenia, lub rozwijają dotychczasowe zagrożenia, 

 których dobre omówienie zawieraktórych dobre omówienie zawiera
   Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN 

nr 2/2011nr 2/2011, , 
 w całości poświęcony zagrożeniom ze strony w całości poświęcony zagrożeniom ze strony 

GMO uwalnianych do środowiska, na GMO uwalnianych do środowiska, na 
podstawie przeglądu wyników ok. 100 badań podstawie przeglądu wyników ok. 100 badań 
naukowych ze światanaukowych ze świata[1][1]. . 


[1][1]  www.botany.pl/kop-pan/biuletyn/b2011-2.htmlwww.botany.pl/kop-pan/biuletyn/b2011-2.html  
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Istnieje Istnieje konsensus naukowykonsensus naukowy dotyczący  dotyczący 
nieodwracalności rozprzestrzeniania się nieodwracalności rozprzestrzeniania się 

GMO w przyrodzieGMO w przyrodzie
      

Oznacza on, Oznacza on, że gdy raz transgeny lub że gdy raz transgeny lub 
sekwencje DNA zostaną uwolnione do sekwencje DNA zostaną uwolnione do 
środowiska, to nie ma możliwości ich środowiska, to nie ma możliwości ich 
wycofania z niego,wycofania z niego,  

      przed czym przestrzegają zarówno przed czym przestrzegają zarówno 

      eksperci FAO, jak i wielu wybitnych eksperci FAO, jak i wielu wybitnych 
naukowców w kraju i na świecie.naukowców w kraju i na świecie.



AspektyAspekty  ekonomiczno-społeczneekonomiczno-społeczne



Zagrożenie bezrobociemZagrożenie bezrobociem
 Uprawy soi RR są nazywane rolnictwem bez rolnika Uprawy soi RR są nazywane rolnictwem bez rolnika 

((““farming withoutfarming without  farmersfarmers””). W Argentynie w ). W Argentynie w 
wysokoprzemysłowych uprawach soi zatrudnia się 2 wysokoprzemysłowych uprawach soi zatrudnia się 2 
pracowników na 1000 ha w ciągu roku pracowników na 1000 ha w ciągu roku   

 Właściciele małych i średnich gospodarstw nie wytrzymali Właściciele małych i średnich gospodarstw nie wytrzymali 
konkurencji z wielkoobszarowymi monokulturami soi.konkurencji z wielkoobszarowymi monokulturami soi.

 Bezrobocie w Argentynie wzrosło od 5,3% w 1991 do 22% Bezrobocie w Argentynie wzrosło od 5,3% w 1991 do 22% 
w 2002 (najwyższe wskaźniki w obszarach wiejskich)w 2002 (najwyższe wskaźniki w obszarach wiejskich)

                                                                                                                                                              KLKL



Znaczenie standardowych testów Znaczenie standardowych testów 
bezpieczeństwa żywnościbezpieczeństwa żywności

 W najobszerniejszych, jak dotąd, 2-letnich W najobszerniejszych, jak dotąd, 2-letnich 
badaniach na szczurach (Séralini et al., badaniach na szczurach (Séralini et al., 
2012), wykrywano tworzenie się nowotworu 2012), wykrywano tworzenie się nowotworu 
dopiero począwszy od 4-tego miesiąca dopiero począwszy od 4-tego miesiąca 
żywienia GM produktami... żywienia GM produktami... 

 Jaką więc wartość mają dotychczasowe, Jaką więc wartość mają dotychczasowe, 
standardowo stosowane do oceny standardowo stosowane do oceny 
bezpieczeństwa żywności, maksimum 90-bezpieczeństwa żywności, maksimum 90-
dniowe badania skutków spożywania GM dniowe badania skutków spożywania GM 
żywności (na podstawie których dopuszcza żywności (na podstawie których dopuszcza 
się GM żywność do obrotu)…?się GM żywność do obrotu)…?



Znakowanie produktów Znakowanie produktów 
         zawierających GMO                zawierających GMO       
  KLKL

Na świecie jest 201 państwNa świecie jest 201 państw



Skażenia upraw nie-GMO Skażenia upraw nie-GMO 
i kwestia „koegzystencji”i kwestia „koegzystencji”

 Przykłady skażeń upraw z różnych krajów Przykłady skażeń upraw z różnych krajów 
daje Metera (2012), z przykładem utraty daje Metera (2012), z przykładem utraty 
rynku zbytu i zaufania po wykryciu w rynku zbytu i zaufania po wykryciu w 
dostawie polskiej kukurydzy aż 3,9% nasion dostawie polskiej kukurydzy aż 3,9% nasion 
GMO już w 2009 r. GMO już w 2009 r. 

       Świeży przykład to panika od lipca 2016 Świeży przykład to panika od lipca 2016 
na światowych rynkach pszenicy po na światowych rynkach pszenicy po 
wykryciu 22 nielegalnych upraw GM wykryciu 22 nielegalnych upraw GM 
pszenicy w stanie Washington w USA pszenicy w stanie Washington w USA 
((Illegal GMO WheatIllegal GMO Wheat…).…).



Rolnicy, jak i przedsiębiorcy sektora Rolnicy, jak i przedsiębiorcy sektora 
spożywczego oraz konsumenci bez  większych spożywczego oraz konsumenci bez  większych 
szans wobec korporacji chemiczno-szans wobec korporacji chemiczno-
biotechnologicznychbiotechnologicznych

 2011 - 2011 - Pozew ponad 90 podmiotówPozew ponad 90 podmiotów, zarówno organizacji, , zarówno organizacji, 
jak i farmerów, jak i farmerów, reprezentujących ponad 270 000 osób, w reprezentujących ponad 270 000 osób, w 
tym w imieniu  około 70 tysięcy farmerów ekologicznych tym w imieniu  około 70 tysięcy farmerów ekologicznych 

        i konwencjonalnychi konwencjonalnych oraz drobnych przetwórców  oraz drobnych przetwórców 
        i handlowców sektora spożywczego z USA i Kanady i handlowców sektora spożywczego z USA i Kanady 

przeciwko Monsanto przeciwko Monsanto 
        (zob. (zob. OSGATA-v-Monsanto-ComplaintOSGATA-v-Monsanto-Complaint ),  ), 

 2012 - decyzja sądu nowojorskiego 2012 - decyzja sądu nowojorskiego oddalająca ten pozewoddalająca ten pozew
  
 2013 - decyzja sądu apelacyjnego 2013 - decyzja sądu apelacyjnego podtrzymująca decyzję podtrzymująca decyzję 

sądu niższej instancji oddalającą ten pozewsądu niższej instancji oddalającą ten pozew  (zob. United  (zob. United 
States Court of Appeals, 12-1298.Opinion.6-6-2013.1).States Court of Appeals, 12-1298.Opinion.6-6-2013.1).



Wzrost zużycia herbicydów i kosztówWzrost zużycia herbicydów i kosztów

 Zużycie herbicydów ogółem przy Zużycie herbicydów ogółem przy 
uprawach GMO zwiększyło się uprawach GMO zwiększyło się 
istotnieistotnie, w stosunku do konwencjonalnych , w stosunku do konwencjonalnych 
upraw, przy czym towarzyszy temu stałe upraw, przy czym towarzyszy temu stałe 
rozprzestrzenianie się odpornych na rozprzestrzenianie się odpornych na 
herbicydy superchwastów i herbicydy superchwastów i wzrost wzrost 
kosztówkosztów wskutek konieczności ręcznego  wskutek konieczności ręcznego 
(sic!) ich usuwania (Benbrook, 2012; (sic!) ich usuwania (Benbrook, 2012; US US 
GMO SoybeanGMO Soybean…, 2016).…, 2016).



by Brad Luttrell (www. bradluttrell.com)

Źródło: Impacts of Genetically Engineered Crops on Pesticide Use:   The First Thirteen Years,  November 2009, by Charles 
Benbrook

Herbicyd Roundup® już nie pomaga…  bo powstały superchwasty Herbicyd Roundup® już nie pomaga…  bo powstały superchwasty 
i pozostaje już tylko motyka (na ponad 60 mln (!)i pozostaje już tylko motyka (na ponad 60 mln (!)
akrów uprawakrów upraw
                                                              w USA…)                                                                                     w USA…)                       RŚRŚ



Dochody i plony w rolnictwie z GMODochody i plony w rolnictwie z GMO

 Dochody rolników uprawiających GM kukurydzę i soję Dochody rolników uprawiających GM kukurydzę i soję 
okazały się niższe od farmerów konwencjonalnych – okazały się niższe od farmerów konwencjonalnych – 
jak np. wykazały badania porównawcze na podstawie jak np. wykazały badania porównawcze na podstawie 
337 upraw kukurydzy i 365 upraw soji w USA 337 upraw kukurydzy i 365 upraw soji w USA 
(Chorąży M., 2007).(Chorąży M., 2007).

 Wiele badań wykazało obniżenie plonów upraw GM Wiele badań wykazało obniżenie plonów upraw GM 
soi, rzepaku i transgenicznych buraków cukrowych w soi, rzepaku i transgenicznych buraków cukrowych w 
granicach od 5% do 10% w stosunku do plonów granicach od 5% do 10% w stosunku do plonów 
odmian tradycyjnych tych roślin (Wiąckowski, 2009). odmian tradycyjnych tych roślin (Wiąckowski, 2009). 

         Co więcej, zbiory GM zbóż wykazują dużą Co więcej, zbiory GM zbóż wykazują dużą 
zmiennośćzmienność  

 (raport IAASTD, 2008, (raport IAASTD, 2008, AgricultureAgriculture…, s. 8).…, s. 8).



Dochody i plony w rolnictwie z GMODochody i plony w rolnictwie z GMO

 Zmniejszenie plonów GM roślin oraz konieczność Zmniejszenie plonów GM roślin oraz konieczność 
zwiększania zużycia herbicydówzwiększania zużycia herbicydów lub pestycydów na  lub pestycydów na 
hektar po początkowym okresie upraw hektar po początkowym okresie upraw wydaje się wydaje się 
być regułą. być regułą. 

 Działa tu bowiem parę czynników biologicznych, a Działa tu bowiem parę czynników biologicznych, a 
zwłaszcza:zwłaszcza:

→ → nabywanie odporności chwastów lub szkodników nabywanie odporności chwastów lub szkodników 
→ → i powtórne, zwykle groźniejsze ich inwazje – w i powtórne, zwykle groźniejsze ich inwazje – w 

porównaniu z okresem sprzed uprawy GMO – porównaniu z okresem sprzed uprawy GMO – 
→ → oraz brak stabilności wprowadzonego do GMO oraz brak stabilności wprowadzonego do GMO 

transgenu, związany m. in. z faktem, że organizm transgenu, związany m. in. z faktem, że organizm 
biorcy broni się przed genem dawcy biorcy broni się przed genem dawcy 

        (Narkiewicz-Jodko, 2011).(Narkiewicz-Jodko, 2011).



Koszty w rolnictwie z GMOKoszty w rolnictwie z GMO

 Ostatnio w USA, powyższe procesy Ostatnio w USA, powyższe procesy 
skutkują takim wzrostem kosztów, skutkują takim wzrostem kosztów, 
zwłaszcza ochrony roślin, że stawia to pod zwłaszcza ochrony roślin, że stawia to pod 
znakiem zapytania opłacalność i podważa znakiem zapytania opłacalność i podważa 
ekonomiczny sens upraw GMO. ekonomiczny sens upraw GMO. 

 Np. w uprawach GM soji w USA koszty Np. w uprawach GM soji w USA koszty 
ochrony roślin wzrosły w okresie 2009-2015 ochrony roślin wzrosły w okresie 2009-2015 
o 88% (!)o 88% (!)

 (zob. (zob. US GMO Soybean…, US GMO Soybean…, 2016).2016).



            Pytania nt. korzyści z GMOPytania nt. korzyści z GMO
   (Union of Concerned Scientists)   (Union of Concerned Scientists)

W każdym z kolei z przypadków W każdym z kolei z przypadków 
korzyści z GMO korzyści z GMO warto jednak zadać warto jednak zadać 
kilka pytańkilka pytań, jak zwłaszcza:, jak zwłaszcza:

   1. Czy chodzi w danym przypadku o    1. Czy chodzi w danym przypadku o 
rzeczywiste korzyści rzeczywiste korzyści pro publico bonopro publico bono, , 
czy głównie o korzyści finansowe czy głównie o korzyści finansowe 
podmiotów zainteresowanych podmiotów zainteresowanych 
upowszechnianiem lub upowszechnianiem lub 
wykorzystywaniem GMO?wykorzystywaniem GMO?



  

 New York Times, October 25, 1998 
"Monsanto should not have to vouchsafe the safety of 
biotech food. Our interest is in selling as  much of it as 
possible. Assuring its safety is the FDA's job."
Phil Angell
Monsanto's director of corporate communications 

Koncern   Monsanto nie powinien być zmuszany do 
łaskawego udzielania gwarancji bezpieczeństwa dla żywności 
opartej o biotechnologię. 
Naszym interesem jest sprzedawać jej tak dużo jak tylko to 
możliwe. Zapewnianie jej bezpieczeństwa to zajęcie dla 
Urzędu do spraw Żywności i Leków.” 

(cyt. za Hałat, Świadomość konsumentów…)

 GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS



2. Czy korzyści uzyskiwane z 2. Czy korzyści uzyskiwane z 
GMO przeważają nad kosztami GMO przeważają nad kosztami 
   i zagrożeniami?   i zagrożeniami?

   3. Czy wobec zagrożeń    3. Czy wobec zagrożeń 
związanych z uwalnianiem GMO związanych z uwalnianiem GMO 
do środowiska nie istnieją do środowiska nie istnieją 
alternatywne a bezpieczniejsze alternatywne a bezpieczniejsze 
sposoby osiągania danych sposoby osiągania danych 
celów?celów?



Potencjalne zagrożenia ekonomiczno-Potencjalne zagrożenia ekonomiczno-
społeczne po upowszechnieniu społeczne po upowszechnieniu 

upraw GM roślinupraw GM roślin::

→ → możliwość zawładnięcia ziemiami możliwość zawładnięcia ziemiami 
rolniczymi,rolniczymi,

→ → możliwość zawładnięcia zasobami słodkiej możliwość zawładnięcia zasobami słodkiej 
wody, a stądwody, a stąd

→ → możliwość opanowania produkcji i rynków możliwość opanowania produkcji i rynków 
żywności przez wielkie koncerny żywności przez wielkie koncerny 
biotechnologiczne,biotechnologiczne,

 po wprowadzeniu na wielkich obszarach po wprowadzeniu na wielkich obszarach 
upraw transgenicznych (Chorąży, 2007).upraw transgenicznych (Chorąży, 2007).



Skutki dla warunków bezpieczeństwa Skutki dla warunków bezpieczeństwa 
żywnościowego krajużywnościowego kraju  

Kwestia niezdegradowanych glebKwestia niezdegradowanych gleb

 FAO (2014) ujawniła wstrząsające informacje:FAO (2014) ujawniła wstrząsające informacje:

       1) 1) informację-prognozęinformację-prognozę, , że rolnictwu w świecie pozostało gleb że rolnictwu w świecie pozostało gleb 
już tylko na 60 lat, jeśli bieżące tempo degradacji gleb będzie już tylko na 60 lat, jeśli bieżące tempo degradacji gleb będzie 
kontynuowanekontynuowane[1][1] oraz oraz

       2) 2) cytuję:  „cytuję:  „Przyczyny niszczenia gleby obejmują agrotechniki Przyczyny niszczenia gleby obejmują agrotechniki 
stosujące dużo chemii rolnej stosujące dużo chemii rolnej (podkreślenie moje – JN), wylesianie, (podkreślenie moje – JN), wylesianie, 
które zwiększa erozję, i globalne ocieplenie które zwiększa erozję, i globalne ocieplenie 


[1][1] Cytuję ze streszczenia raportu FAO w “Scientific American”: Cytuję ze streszczenia raportu FAO w “Scientific American”:

         - “- “Tworzenie się trzech centymetrów poziomu próchniczego Tworzenie się trzech centymetrów poziomu próchniczego 
(warstwy uprawnej) gleby (ang. topsoil) zabiera 1000 lat(warstwy uprawnej) gleby (ang. topsoil) zabiera 1000 lat, a jeśli , a jeśli 
bieżące tempo degradacji będzie kontynuowane, bieżące tempo degradacji będzie kontynuowane, warstwa uprawna warstwa uprawna 
gleby na całym świecie zniknie w ciągu 60 latgleby na całym świecie zniknie w ciągu 60 lat” ” 

 (zob.(zob.  Only 60 Years of Farming Left If Soil Degradation ContinuesOnly 60 Years of Farming Left If Soil Degradation Continues).).
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Skutki dla warunków bezpieczeństwa Skutki dla warunków bezpieczeństwa 
żywnościowego krajużywnościowego kraju  

Kwestia niezdegradowanych glebKwestia niezdegradowanych gleb

Dwa główne rodzaje zagrożeń ze strony upraw GMO:Dwa główne rodzaje zagrożeń ze strony upraw GMO:
      1)1)  bezpośrednie niekorzystne oddziaływanie na organizmy bezpośrednie niekorzystne oddziaływanie na organizmy 

glebowe substancji toksycznych uwalnianych do środowiska glebowe substancji toksycznych uwalnianych do środowiska 
glebowego w trakcie upraw GMO, tj.glebowego w trakcie upraw GMO, tj.

       - toksyny Bt,- toksyny Bt,
       - herbicydów, zwłaszcza na bazie glifosatu, stosowanych w - herbicydów, zwłaszcza na bazie glifosatu, stosowanych w 

miarę upływu czasu w większych ilościach niż w rolnictwie miarę upływu czasu w większych ilościach niż w rolnictwie 
konwencjonalnym,konwencjonalnym,[1][1]

      2)2)  rolnictwo transgeniczne (z uprawami GMO) jest rodzajem rolnictwo transgeniczne (z uprawami GMO) jest rodzajem 
rolnictwa przemysłowego, które przyczynia się do zaniku rolnictwa przemysłowego, które przyczynia się do zaniku 
indywidualnych gospodarstw rodzinnych, gwaranta indywidualnych gospodarstw rodzinnych, gwaranta 
utrzymywania przez wiele pokoleń niezdegradowanej gleby utrzymywania przez wiele pokoleń niezdegradowanej gleby 

[1][1] Narasta liczba wyników badań wykazujących faktyczny i coraz  Narasta liczba wyników badań wykazujących faktyczny i coraz 
silniejszy negatywny wpływ herbicydów  używanych w uprawach silniejszy negatywny wpływ herbicydów  używanych w uprawach 
GMO na organizmy glebowe. GMO na organizmy glebowe. 

file:///C:/Users/Rafa%C5%82/AppData/Local/Temp/bat/%23_ftn1
file:///C:/Users/Rafa%C5%82/AppData/Local/Temp/bat/%23_ftnref1


Kwestia niezdegradowanych glebKwestia niezdegradowanych gleb
   Zdegradowane gleby zaś, to degradacja Zdegradowane gleby zaś, to degradacja 

środowiska życia ok. 70% owadów zapylającychśrodowiska życia ok. 70% owadów zapylających  
(Święcicki, 2016).(Święcicki, 2016).


[1][1] Zob. np. badania Instytutu Upraw, Nawożenia i  Zob. np. badania Instytutu Upraw, Nawożenia i 
Gleboznawstwa w Puławach, z których wynika, że Gleboznawstwa w Puławach, z których wynika, że 
zawartość próchnicy w polskich glebach spadła w ciągu zawartość próchnicy w polskich glebach spadła w ciągu 
ostatnich 30 lat o 40 % (zob. np. ostatnich 30 lat o 40 % (zob. np. ZiemiaZiemia…, 2016) lub dane …, 2016) lub dane 
GUS: GUS: 

       1) w ciągu 8 lat przed integracją z UE zużycie ogółem w 1) w ciągu 8 lat przed integracją z UE zużycie ogółem w 
Polsce w stosunku do roku 1995/96 wzrosło: nawozów Polsce w stosunku do roku 1995/96 wzrosło: nawozów 
sztucznych o sztucznych o 7,33%,7,33%, a pestycydów (w substancji aktywnej)  a pestycydów (w substancji aktywnej) 
tylko o tylko o 3,20%,3,20%, ale  ale 

       2) w ciągu 8 lat po integracji z UE zużycie ogółem w 2) w ciągu 8 lat po integracji z UE zużycie ogółem w 
stosunku do roku 2003  wzrosło: nawozów sztucznych o stosunku do roku 2003  wzrosło: nawozów sztucznych o 
13,3413,34%, a pestycydów (w substancji aktywnej) aż o %, a pestycydów (w substancji aktywnej) aż o 
203,12%203,12% (!) (!)
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Kwestia niezdegradowanych glebKwestia niezdegradowanych gleb

 W sytuacji postępującej degradacji gleb, też w W sytuacji postępującej degradacji gleb, też w 
Polsce, powstają następujące ważne pytania:Polsce, powstają następujące ważne pytania:

       1) jak długo prowadzona będzie polityka 1) jak długo prowadzona będzie polityka 
tolerowania, a nawet wspierania agrotechnik tolerowania, a nawet wspierania agrotechnik 
degradujących glebę, występujących w rolnictwie degradujących glebę, występujących w rolnictwie 
konwencjonalnym (i też w transgenicznym),konwencjonalnym (i też w transgenicznym),

       2) jak powstrzymać zanik jedynej warstwy 2) jak powstrzymać zanik jedynej warstwy 
społeczno-zawodowej, głównie tradycyjnych społeczno-zawodowej, głównie tradycyjnych 

        i ekologicznych rolników, zdolnych utrzymywać i ekologicznych rolników, zdolnych utrzymywać 
dobrej jakości glebę przez pokolenia?dobrej jakości glebę przez pokolenia?



Kwestia zachowania bioróżnorodnościKwestia zachowania bioróżnorodności
 Wpływ GMO na bioróżnorodność w polskim rolnictwie najlepiej Wpływ GMO na bioróżnorodność w polskim rolnictwie najlepiej 

chyba podsumowuje Tomiałojć (2010) na podstawie wyników wielu chyba podsumowuje Tomiałojć (2010) na podstawie wyników wielu 
badań zagranicznych: „W naszym drobnomozaikowym krajobrazie badań zagranicznych: „W naszym drobnomozaikowym krajobrazie 
rolniczym nie jest możliwe zachowanie odrębności upraw GMO od rolniczym nie jest możliwe zachowanie odrębności upraw GMO od 
upraw tradycyjnych i ekologicznych, tak wrażliwych na upraw tradycyjnych i ekologicznych, tak wrażliwych na 
„zanieczyszczenie genetyczne”. (…). Poważna redukcja krajowej „zanieczyszczenie genetyczne”. (…). Poważna redukcja krajowej 
różnorodności biologicznej jest więc zupełnie realna.”różnorodności biologicznej jest więc zupełnie realna.”

 Ocenę Tomiałojcia potwierdza narastająca liczba doniesień z Ocenę Tomiałojcia potwierdza narastająca liczba doniesień z 
różnych krajów o faktycznym skażeniu przez GMO upraw zarówno różnych krajów o faktycznym skażeniu przez GMO upraw zarówno 
konwencjonalnych, jak i tradycyjnych i ekologicznych, oraz konwencjonalnych, jak i tradycyjnych i ekologicznych, oraz 
powstawaniu i rozprzestrzenianiu się tzw. superchwastów i powstawaniu i rozprzestrzenianiu się tzw. superchwastów i 
superszkodników. superszkodników. 

 Że tzw. „koegzystencja” upraw GMO i nie-GMO nie jest możliwa Że tzw. „koegzystencja” upraw GMO i nie-GMO nie jest możliwa 
przyznał także Bayer w 2010 (przyznał także Bayer w 2010 (Bayer przyznajeBayer przyznaje…). …). 

       Zaś „superchwasty” rozprzestrzeniły się już w USA na ponad Zaś „superchwasty” rozprzestrzeniły się już w USA na ponad 
60 mln akrów60 mln akrów (!) ( (!) (“Superweeds” Resulting…“Superweeds” Resulting…).).

         Uprawy GM stanowią też prawdopodobnie jeden z istotnych Uprawy GM stanowią też prawdopodobnie jeden z istotnych 
czynników, obok pestycydów, zanikania różnych gatunków owadów czynników, obok pestycydów, zanikania różnych gatunków owadów 
zapylających, w tym pszczół… (Wiąckowski, 2009; Święcicki, zapylających, w tym pszczół… (Wiąckowski, 2009; Święcicki, 
2008).2008).



O znaczeniu bioróżnorodności dla bezpieczeństwa O znaczeniu bioróżnorodności dla bezpieczeństwa 
żywnościowego w kontekście GMOżywnościowego w kontekście GMO

 Przykład 1.Przykład 1. W latach 60. uprawy  W latach 60. uprawy pszenicypszenicy w USA zostały zagrożone  w USA zostały zagrożone 
pewną chorobą, która spowodowała nagły spadek plonów (tylko w pewną chorobą, która spowodowała nagły spadek plonów (tylko w 
stanie Montana aż o ponad 33%). Uratowała amerykańską pszenicę stanie Montana aż o ponad 33%). Uratowała amerykańską pszenicę 
krzyżówka z dziką odmianą pszenicy pochodzącą z Turcji i odporną krzyżówka z dziką odmianą pszenicy pochodzącą z Turcji i odporną 
na tę chorobę (Kalinowska, 2002, s. 234-5). na tę chorobę (Kalinowska, 2002, s. 234-5). 

 Przykład 2Przykład 2. W roku 1970. podobne zagrożenie patogenem . W roku 1970. podobne zagrożenie patogenem 
grzybowym dotknęło narodowe zboże USA, jakim jest grzybowym dotknęło narodowe zboże USA, jakim jest kukurydzakukurydza. . 
Straty zbiorów szacowano wtedy na ponad 2 mld USD (utracono 15% Straty zbiorów szacowano wtedy na ponad 2 mld USD (utracono 15% 
zbiorów). Rozesłano zespoły specjalistów po niemal całym świecie. A zbiorów). Rozesłano zespoły specjalistów po niemal całym świecie. A 
odmianę odporną na dany patogen, z którą krzyżówka uratowała odmianę odporną na dany patogen, z którą krzyżówka uratowała 
wtedy amerykańską kukurydzę, znaleziono niedaleko, rosnącą na 3. wtedy amerykańską kukurydzę, znaleziono niedaleko, rosnącą na 3. 
niewielkich zagonach w Meksyku...(niewielkich zagonach w Meksyku...(Nasza  wspólnaNasza  wspólna…, s. 204).…, s. 204).

 Przykład 3Przykład 3. W latach 90-tych światowe straty . W latach 90-tych światowe straty ziemniakówziemniaków wskutek  wskutek 
odpornej na fungicydy odmiany grzyba sięgnęły 15%, tzn. ok. 3,25 odpornej na fungicydy odmiany grzyba sięgnęły 15%, tzn. ok. 3,25 
mld USD. A uratowała przed tym patogenem ziemniaka krzyżówka z mld USD. A uratowała przed tym patogenem ziemniaka krzyżówka z 
tradycyjnie uprawianą w Andach odmianą ziemniaka (Tuxill, 2009, s. tradycyjnie uprawianą w Andach odmianą ziemniaka (Tuxill, 2009, s. 
129). 129). 



O znaczeniu bioróżnorodności dla bezpieczeństwa O znaczeniu bioróżnorodności dla bezpieczeństwa 
żywnościowego w kontekście GMOżywnościowego w kontekście GMO

Już dawno specjaliści uznali, że równoczesne Już dawno specjaliści uznali, że równoczesne 
utrzymywanie upraw odmian tradycyjnych, utrzymywanie upraw odmian tradycyjnych, 
lokalnych (tj. regionalnych) ze współcześnie lokalnych (tj. regionalnych) ze współcześnie 
wyhodowanymi (a więc wielu zróżnicowanych, wyhodowanymi (a więc wielu zróżnicowanych, 
zwłaszcza drobnych gospodarstw rolnych) zwłaszcza drobnych gospodarstw rolnych) 
stanowi najlepszą podstawę bezpieczeństwa stanowi najlepszą podstawę bezpieczeństwa 
żywnościowego. żywnościowego. 

Jest to „najbardziej efektywny, długotrwały sposób Jest to „najbardziej efektywny, długotrwały sposób 
stabilizowania zbiorów”, czyli strategicznego stabilizowania zbiorów”, czyli strategicznego 
bezpieczeństwa żywnościowego kraju bezpieczeństwa żywnościowego kraju 

      (T.T. Chang, genetyk, dyrektor International Rice (T.T. Chang, genetyk, dyrektor International Rice 
Germplasm Center)Germplasm Center)



O znaczeniu bioróżnorodności dla bezpieczeństwa O znaczeniu bioróżnorodności dla bezpieczeństwa 
żywnościowego w kontekście GMOżywnościowego w kontekście GMO

 Czy trzeba uzasadniać to, że przez wieki, Czy trzeba uzasadniać to, że przez wieki, 
dzięki prawu rolników do obrotu, wymiany, a dzięki prawu rolników do obrotu, wymiany, a 
także darowizny własnego materiału także darowizny własnego materiału 
nasiennego oraz wykorzystywania części nasiennego oraz wykorzystywania części 
zbiorów jako materiału siewnego w zbiorów jako materiału siewnego w 
następnym roku utrzymywała się i rozwijała następnym roku utrzymywała się i rozwijała 
bioróżnorodność upraw i hodowli zwierzęcej bioróżnorodność upraw i hodowli zwierzęcej 
oraz wzmacniało się bezpieczeństwo oraz wzmacniało się bezpieczeństwo 
żywnościowe kraju…?żywnościowe kraju…?



O znaczeniu bioróżnorodności dla bezpieczeństwa O znaczeniu bioróżnorodności dla bezpieczeństwa 
żywnościowego w kontekście GMOżywnościowego w kontekście GMO

Jak w kontekście wcześniejszych faktów Jak w kontekście wcześniejszych faktów 
należy oceniać obwarowane prawami należy oceniać obwarowane prawami 
autorskimi (patenty) uwalnianie GMO do autorskimi (patenty) uwalnianie GMO do 
środowiska i upowszechnianie GMO w środowiska i upowszechnianie GMO w 
rolnictwie, co przyczynia się do degradacji rolnictwie, co przyczynia się do degradacji 
bioróżnorodności?bioróżnorodności?



Kwestia istnienia odpowiednio licznego Kwestia istnienia odpowiednio licznego 
sektora rodzimych gospodarstw rolnychsektora rodzimych gospodarstw rolnych  
 FAKT. Tylko w ciągu 8 lat po 2002 r. upadło w FAKT. Tylko w ciągu 8 lat po 2002 r. upadło w 

Polsce 665 600 gospodarstw rolnych, w olbrzymiej Polsce 665 600 gospodarstw rolnych, w olbrzymiej 
większości drobnych... (większości drobnych... (Poczta W., red., 2013)Poczta W., red., 2013)[1][1]..

 To jedno z paru głównych źródeł, o ile nie główne, To jedno z paru głównych źródeł, o ile nie główne, 
bezrobocia w Polsce i emigracjibezrobocia w Polsce i emigracji ... ...


[1][1] Do upadku tych gospodarstw walnie przyczyniło się  Do upadku tych gospodarstw walnie przyczyniło się 
w Polsce odebranie rolnikom odwiecznego prawa w Polsce odebranie rolnikom odwiecznego prawa 
legalnej sprzedaży żywności przetworzonej w ich legalnej sprzedaży żywności przetworzonej w ich 
gospodarstwach. Pozbawiono tym samym rolników gospodarstwach. Pozbawiono tym samym rolników 
jednego z dwóch głównych źródeł ich  przychodów. jednego z dwóch głównych źródeł ich  przychodów. 
Uczyniono to poprzez nałożenie, po integracji z UE, Uczyniono to poprzez nałożenie, po integracji z UE, 
wielu uciążliwych warunków sanitarno-higienicznych i wielu uciążliwych warunków sanitarno-higienicznych i 
innych, stworzonych w zamyśle dla dużych innych, stworzonych w zamyśle dla dużych 
producentów (przedsiębiorstw sektora  spożywczego)...producentów (przedsiębiorstw sektora  spożywczego)...
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Kwestia istnienia odpowiednio licznego Kwestia istnienia odpowiednio licznego 
sektora rodzimych gospodarstw rolnychsektora rodzimych gospodarstw rolnych

 Czasem spotyka się pogląd w rodzaju: Czasem spotyka się pogląd w rodzaju: 
 „„Przecież drobni rolnicy nie wyżywią Przecież drobni rolnicy nie wyżywią 

społeczeństwa. Muszą być duże gospodarstwa...”społeczeństwa. Muszą być duże gospodarstwa...”

         Fakty są zupełnie inne. Przedstawia je, np. Fakty są zupełnie inne. Przedstawia je, np. 
raport GRAIN na bazie oficjalnych danych raport GRAIN na bazie oficjalnych danych 
(FAOSTAT i rządowych), że właśnie drobni rolnicy (FAOSTAT i rządowych), że właśnie drobni rolnicy 
produkują większość żywności dla ludzi w świecie.produkują większość żywności dla ludzi w świecie.

  
 Ci drobni rolnicy czynią to dysponując tylko Ci drobni rolnicy czynią to dysponując tylko 

niecałymi 25% użytków rolnych w świecie...!!! niecałymi 25% użytków rolnych w świecie...!!! 
(Grain, 2014).(Grain, 2014).





Znaczenie Znaczenie istnienia odpowiednio licznego istnienia odpowiednio licznego 
sektora rodzimych gospodarstw rolnychsektora rodzimych gospodarstw rolnych

 To nie wielcy, przemysłowi, ale właśnie To nie wielcy, przemysłowi, ale właśnie 
drobni i średni rolnicy rodzinni drobni i średni rolnicy rodzinni 
tradycyjnie  uprawiający ziemię, potrafili tradycyjnie  uprawiający ziemię, potrafili 
ją – łącznie z dużą bioróżnorodnością - ją – łącznie z dużą bioróżnorodnością - 
utrzymać w dobrym stanie przez setki, a utrzymać w dobrym stanie przez setki, a 
w niektórych rejonach świata przez w niektórych rejonach świata przez 
tysiące lat.tysiące lat.

   Dołączyli do nich współcześnie rolnicy Dołączyli do nich współcześnie rolnicy 
zwani ekologicznymizwani ekologicznymi..



Aktualne jest więc ważne Aktualne jest więc ważne 
pytaniepytanie

 - - Jak, w dobie rozwoju rolnictwa Jak, w dobie rozwoju rolnictwa 
przemysłowego (a jeśli także z GMO?) przemysłowego (a jeśli także z GMO?) 
stworzyć warunki utrzymania stworzyć warunki utrzymania 
tradycyjnych i ekologicznych, tradycyjnych i ekologicznych, 

 zwłaszcza drobnych i średnich zwłaszcza drobnych i średnich 
rodzinnych gospodarstw rolnych rodzinnych gospodarstw rolnych 

 zachowujących dobrej jakości glebę zachowujących dobrej jakości glebę 
 i wystarczającą bioróżnorodnośći wystarczającą bioróżnorodność? ? 



   Z wyników narastającej liczby badań naukowych, Z wyników narastającej liczby badań naukowych, 
raportów i informacji z praktyki, wynika, że raportów i informacji z praktyki, wynika, że 

 rolnictwo transgeniczne nie jest zdolne spełnić co rolnictwo transgeniczne nie jest zdolne spełnić co 
najmniej pięciu postulatów koniecznych najmniej pięciu postulatów koniecznych 

 do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego 
krajukraju , tj. , tj.

 1. Bezpieczeństwa dla zdrowia GM żywności 1. Bezpieczeństwa dla zdrowia GM żywności 
(żywności transgenicznej) (żywności transgenicznej) 

 2. Zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego 2. Zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego 
 3. Zapewnienia niezależności pod względem 3. Zapewnienia niezależności pod względem 

materiału siewnego materiału siewnego 
 4. Utrzymania dobrej jakości gleb4. Utrzymania dobrej jakości gleb
 5. Zachowania odpowiednio licznych gospodarstw 5. Zachowania odpowiednio licznych gospodarstw 

rolnych i miejsc pracyrolnych i miejsc pracy



 Podsumowanie zagrożeń polskiego Podsumowanie zagrożeń polskiego 
rolnictwarolnictwa,,

   przygotowane przez prof. T. Sakowskiego z przygotowane przez prof. T. Sakowskiego z 
Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w 
Jastrzębcu Jastrzębcu 

 na publiczną debatę u Prezydenta RP nt. na publiczną debatę u Prezydenta RP nt. 
GMO w lutym 2012 r.GMO w lutym 2012 r.

   



 „„Wprowadzenie w Polsce upraw GMO grozi Wprowadzenie w Polsce upraw GMO grozi 
w perspektywie 20-30 lat rozwojem wielu w perspektywie 20-30 lat rozwojem wielu 
niekorzystnych zjawisk, takich jak: niekorzystnych zjawisk, takich jak: 

 - - Zmiany struktury socjalnej na wsiZmiany struktury socjalnej na wsi. . 
 Powstaną wielkie areały uprawne roślin GMO Powstaną wielkie areały uprawne roślin GMO 

na cele paszowe, przemysłowe, na cele paszowe, przemysłowe, 
żywnościowe, które wyeliminują z produkcji żywnościowe, które wyeliminują z produkcji 
małe i średnie gospodarstwa rodzinne. małe i średnie gospodarstwa rodzinne. 

 Spadnie zatrudnienie na wsi, Spadnie zatrudnienie na wsi, 
 wzrośnie bezrobocie i wydatki państwa na wzrośnie bezrobocie i wydatki państwa na 

opiekę socjalnąopiekę socjalną. . 



 - - Wzrost cen chleba i mlekaWzrost cen chleba i mleka z powodu coraz  z powodu coraz 
większej konkurencji upraw modyfikowanych większej konkurencji upraw modyfikowanych 
genetycznie roślin przemysłowych (rzepak, genetycznie roślin przemysłowych (rzepak, 
kukurydza z  amylazą do produkcji bioetanolu, kukurydza z  amylazą do produkcji bioetanolu, 
ziemniaki o wyższej zawartości skrobi). ziemniaki o wyższej zawartości skrobi). 

 - - Utrata rynków zbytuUtrata rynków zbytu wskutek  wskutek 
nieuniknionego zanieczyszczenia plonów nieuniknionego zanieczyszczenia plonów 
domieszką GMO. domieszką GMO. 

 - - Eliminacja gospodarstw ekologicznychEliminacja gospodarstw ekologicznych, , 
które utracą certyfikaty wskutek które utracą certyfikaty wskutek 
zanieczyszczenia plonów domieszką GMO.zanieczyszczenia plonów domieszką GMO.  



 - - Wyparcie żywności wolnej od GMOWyparcie żywności wolnej od GMO  
przez tę z zawartością GMO. przez tę z zawartością GMO. 

 Polska nie ma własnych roślin GMO, więc Polska nie ma własnych roślin GMO, więc 
te używane w rolnictwie będą przynosiły te używane w rolnictwie będą przynosiły 
dochody zagranicznym koncernomdochody zagranicznym koncernom  
biotechnologicznym, przerzucając na biotechnologicznym, przerzucając na 
państwo polskie państwo polskie rosnące koszty opieki rosnące koszty opieki 
socjalnej i koszty koegzystencjisocjalnej i koszty koegzystencji (m.in.  (m.in. 
monitoring i usuwanie zanieczyszczeń). monitoring i usuwanie zanieczyszczeń). 



 - - Ponoszenie przez rolników coraz wyższych Ponoszenie przez rolników coraz wyższych 
opłat licencyjnychopłat licencyjnych na rzecz firm  na rzecz firm 
biotechnologicznych produkujących nasiona roślin biotechnologicznych produkujących nasiona roślin 
GMO. GMO. 

 - - Koncentracja rynku nasionKoncentracja rynku nasion w rękach kilku  w rękach kilku 
światowych koncernów. Skutkiem będzie światowych koncernów. Skutkiem będzie 

→ → wyrugowanie z rynku lokalnych, polskich firm wyrugowanie z rynku lokalnych, polskich firm 
nasiennych, nasiennych, 

→ → ograniczenia w dostępie rolników do ziarna ograniczenia w dostępie rolników do ziarna 
nieopatentowanego nieopatentowanego 

→ → i eliminacja z rynku nasion i z puli genowej i eliminacja z rynku nasion i z puli genowej 
rodzimych odmian uprawnych. rodzimych odmian uprawnych. 



 - - Krzyżowanie międzyodmianoweKrzyżowanie międzyodmianowe roślin  roślin 
GMO z roślinami niezmodyfikowanymi GMO z roślinami niezmodyfikowanymi 
genetycznie i niekontrolowane genetycznie i niekontrolowane 
rozprzestrzenianie się transgenów w rozprzestrzenianie się transgenów w 
środowisku. środowisku. 

 - - Coraz więcej roślin będzie zawierało Coraz więcej roślin będzie zawierało 
zmodyfikowany genomzmodyfikowany genom. Nie wiadomo kto . Nie wiadomo kto 
miałby ponosić koszty takiego miałby ponosić koszty takiego 
zanieczyszczenia genetycznego? zanieczyszczenia genetycznego? 



 - - Narażenie rolników na spory sądoweNarażenie rolników na spory sądowe z  z 
właścicielami patentów roślin GMO właścicielami patentów roślin GMO 

 wskutek nieświadomego korzystania z wskutek nieświadomego korzystania z 
patentowanej modyfikacji genetycznej patentowanej modyfikacji genetycznej 

 (jako skutek krzyżowania (jako skutek krzyżowania 
międzyodmianowego, czy zanieczyszczenia międzyodmianowego, czy zanieczyszczenia 
tradycyjnego materiału siewnego tradycyjnego materiału siewnego 
domieszką ziarna GMO). domieszką ziarna GMO). 



 - - Procesy odszkodowawczeProcesy odszkodowawcze z powodu nie  z powodu nie 
uiszczania opłat licencyjnych w przypadku uiszczania opłat licencyjnych w przypadku 
spadku plonów spowodowanego spadku plonów spowodowanego 
niekorzystnymi warunkami niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi. atmosferycznymi. 

 - - Wzrost areału monokultur roślinnychWzrost areału monokultur roślinnych  

            i związane z tym naruszenia równowagi w i związane z tym naruszenia równowagi w 
ekosystemach rolniczych, zanik ekosystemach rolniczych, zanik 
bioróżnorodności.” bioróżnorodności.” 

 (Sakowski, 2012, s. 63-64). (Sakowski, 2012, s. 63-64). 



Na pewno warto skorzystać z zaleceń w Na pewno warto skorzystać z zaleceń w 
samym Monsanto…samym Monsanto…

Ogłoszenie na stołówce Monsanto Ogłoszenie na stołówce Monsanto 
w Wielkiej Brytanii, w High Wycombew Wielkiej Brytanii, w High Wycombe

 „„W odpowiedzi na niepokoje naszych klientów W odpowiedzi na niepokoje naszych klientów 
(…) postanowiliśmy usunąć ze wszystkich (…) postanowiliśmy usunąć ze wszystkich 
naszych dań kukurydzę i soję genetycznie naszych dań kukurydzę i soję genetycznie 
modyfikowaną.   modyfikowaną.   

       Będziemy współpracowali z naszymi Będziemy współpracowali z naszymi 
dostawcami nad wymianą tych produktów na ich dostawcami nad wymianą tych produktów na ich 
odpowiedniki wolne od GMO. (…) odpowiedniki wolne od GMO. (…) 

       Podjęliśmy już środki mające na celu Podjęliśmy już środki mające na celu 
zapewnienie Państwa zaufania wobec naszych zapewnienie Państwa zaufania wobec naszych 
produktówproduktów.”.”

 (Cyt. za J.M. Smith, (Cyt. za J.M. Smith, Nasiona kłamstwa, czyli o łgarstwach przemysłu i rządów na temat Nasiona kłamstwa, czyli o łgarstwach przemysłu i rządów na temat 
żywności modyfikowanej genetycznieżywności modyfikowanej genetycznie, Oficyna Wydawnicza 3.49, Poznań 2007, s. 247), Oficyna Wydawnicza 3.49, Poznań 2007, s. 247)



Wnioski końcoweWnioski końcowe

           Wymienione fakty świadczą o realnych Wymienione fakty świadczą o realnych 
zagrożeniach także dla polskiego rolnictwa zagrożeniach także dla polskiego rolnictwa 

        i bezpieczeństwa żywnościowego Polski, z i bezpieczeństwa żywnościowego Polski, z 
których najważniejsze to:których najważniejsze to:

1. Uzależnienie rolników – a w dalszej konsekwencji 1. Uzależnienie rolników – a w dalszej konsekwencji 
kraju – od międzynarodowych korporacji pod kraju – od międzynarodowych korporacji pod 
względem:względem:
→ → materiału siewnego, a w ślad za tym materiału siewnego, a w ślad za tym 
→ → herbicydów, związanych z daną odmianą rośliny orazherbicydów, związanych z daną odmianą rośliny oraz
→ → innych aspektów wynikających z prawa patentowego innych aspektów wynikających z prawa patentowego 
        i warunków nakładanych przez korporacje-właścicieli i warunków nakładanych przez korporacje-właścicieli 
        patentów na rolników.patentów na rolników.



Wnioski końcoweWnioski końcowe

2. Degradacja gleb. 2. Degradacja gleb. 

3. Biologiczne skażenie środowiska przez GMO, 3. Biologiczne skażenie środowiska przez GMO, 
powstawanie nie tylko krzyżówek odmian powstawanie nie tylko krzyżówek odmian 
naturalnych i stosowanych w rolnictwie, ale także naturalnych i stosowanych w rolnictwie, ale także 
tzw. superchwastów i superszkodników. A więc tzw. superchwastów i superszkodników. A więc 
skażenie upraw konwencjonalnych, tradycyjnych i skażenie upraw konwencjonalnych, tradycyjnych i 
ekologicznych z wszystkimi tego negatywnymi ekologicznych z wszystkimi tego negatywnymi 
skutkami ekonomiczno-społecznymi.skutkami ekonomiczno-społecznymi.

4. Zagrożenia bezpieczeństwa żywności i pasz, a 4. Zagrożenia bezpieczeństwa żywności i pasz, a 
więc zdrowia ludzkiego oraz zwierząt i roślin. więc zdrowia ludzkiego oraz zwierząt i roślin. 



Wnioski końcoweWnioski końcowe

5. Przyspieszenie degradacji stosunków 5. Przyspieszenie degradacji stosunków 
społeczno-ekonomicznych i kulturowych w społeczno-ekonomicznych i kulturowych w 
obszarach wiejskich w postaci:obszarach wiejskich w postaci:
a) upadku gospodarstw,a) upadku gospodarstw,

b) wyludniania wsi i migracja do miast,b) wyludniania wsi i migracja do miast,

c) wzrostu bezrobocia c) wzrostu bezrobocia 

d) wzrostu emigracji zarobkowej,d) wzrostu emigracji zarobkowej,

e) znacznego wzrostu liczby samobójstw w e) znacznego wzrostu liczby samobójstw w 
rodzinach rolniczych, podobnie jak to nastąpiło rodzinach rolniczych, podobnie jak to nastąpiło 
w Indiach po wprowadzeniu upraw bawełny Bt.w Indiach po wprowadzeniu upraw bawełny Bt.



Polski interes ekonomiczny Polski interes ekonomiczny 
a uprawy GMOa uprawy GMO

Propozycje intensyfikacji produkcji rolnej w Polsce poprzez Propozycje intensyfikacji produkcji rolnej w Polsce poprzez 
uprawy GMO są oderwane od realiów polityczno-uprawy GMO są oderwane od realiów polityczno-
ekonomicznych: ekonomicznych: 

1.1. Zasady WPR UE ograniczają naszą produkcję poniżej Zasady WPR UE ograniczają naszą produkcję poniżej 
możliwości możliwości 

2.2. Rynki europejskie poszukują wyrobów wolnych od GMO i Rynki europejskie poszukują wyrobów wolnych od GMO i 
mięsa od zwierząt karmionych paszami bez GMO. mięsa od zwierząt karmionych paszami bez GMO. 

3.3. W Polsce nie brakuje żywności. Brakuje pracy i źródeł W Polsce nie brakuje żywności. Brakuje pracy i źródeł 
utrzymania.utrzymania.

Uwikłanie się w produkcję GMO jest sprzeczne z Uwikłanie się w produkcję GMO jest sprzeczne z 
dalekowzrocznym interesem polskiego rolnictwa i dalekowzrocznym interesem polskiego rolnictwa i 
przemysłu spożywczegoprzemysłu spożywczego i zagrozi konkurencyjnej pozycji  i zagrozi konkurencyjnej pozycji 
polskiej żywności w UE. polskiej żywności w UE. 

Akceptacja modelu rolnictwa opartego na GMO grozi wzrostem Akceptacja modelu rolnictwa opartego na GMO grozi wzrostem 
bezrobocia na wsi.                                  (prof. K. Lisowska)bezrobocia na wsi.                                  (prof. K. Lisowska)



„„Głównym polskim i światowym Głównym polskim i światowym 
problemem jest BEZROBOCIE, problemem jest BEZROBOCIE, 
nie niedostatek produkcji rolnej” nie niedostatek produkcji rolnej” 
((prof. Tomiałojć, 2012)prof. Tomiałojć, 2012)

 Komu więc zależy na uwolnieniu GMO Komu więc zależy na uwolnieniu GMO 
do polskiego rolnictwa, a więc na do polskiego rolnictwa, a więc na 
realizacji powyższych zagrożeń dla realizacji powyższych zagrożeń dla 
polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa 
żywnościowego Polski?żywnościowego Polski?



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę



Czy zasada Czy zasada 
Primum non nocerePrimum non nocere  

((Po pierwsze, nie Po pierwsze, nie 
szkodzićszkodzić) ) 

ma obowiązywać tylko ma obowiązywać tylko 
lekarzy?lekarzy?
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