
MATERIAŁY DODATKOWE dla prasy:

*Badania austriackiego rządu po raz kolejny potwierdziły, że genetycznie zmodyfikowane uprawy 
zagrażają płodności ludzi oraz bezpieczeństwu żywności. (13 listopada 2008). Długoterminowe 
badania zlecone przez Austriacką Agencję ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, zarządzaną przez 
Austriackie Federalne Ministerstwo Zdrowia, Rodziny i Młodzieży, a prowadzone przez Uniwersytet 
Weterynaryjny w  Wiedniu, potwierdziły, że zmodyfikowana genetycznie (GM) kukurydza  poważnie 
wpływa na zdrowie reprodukcyjne myszy. Badania prowadzone przez Uniwersytet Weterynarii w 
Wiedniu dowiodły, że karmienie myszy genetycznie modyfikowaną kukurydzą firmy Monsanto 
doprowadziło do niższej płodności i mniejszej masy ciała. Jeden z prowadzących badanie profesorów 
prof. Zentek powiedział, że była bezpośrednia zależność między spadkiem płodności a dietą GM, i że 
myszy karmione tradycyjnym zbożem rozmnażały się w bardziej efektywny sposób. źródło:
http://www.responsibletechnology.org/GMFree/MediaCenter/ReleaseAustrianGovernmentStudy/index.c
fm

* Badania krytykują testy dotyczące GMO przeprowadzone przez Brukselę. Francuska Agencja 
Prasowa, 8 lipca 2009  http://actu.orange.fr/articles/sciences/Une-etude-met-en-...
AFP, Caen –  We wtorek opublikowano badania przeprowadzone przez międzynarodową ekipę ośmiu 
badaczy kwestionujące wiarygodność testów przeprowadzanych przez European Food Safety (EFSA) i 
US FDA oceniających ryzyko jakie GMO i pestycydy niosą dla zdrowia. Artykuł podpisany przez 
francuskich, włoskich, nowozelandzkich, brytyjskich i amerykańskich ekspertów został opublikowany 
na stronie International Journal of Biological Science, oraz notką prasową Research Committee of 
Independent Information on Genetic Engineering (CRIIGEN), przewodzonym przez byłego ministra 
środowiska Corinne Lepage i operującym w Caen. „Koncerny GM i komisje ewaluacyjne systematycznie 
przymykają oko na efekty uboczne GMO i pestycydów. Dokładnie pokazuje to przykład EFSA oraz US 
FDA, które oceniały kontrowersyjne odmiany kukurydzy MON 863 i MON 810," twierdzi CRIIGEN. 
Według CRIIGEN badania naświetlają problem „znaczącego niedoceniania początkowych objawów 
chorób takich jak nowotwory, schorzenia układu hormonalnego, nerwowego i reprodukcyjnego etc."W 
piątek Francja odrzuciła ocenę EFSA, która określa MON810 jako odmianę nieszkodliwą.

*Coraz więcej krajów europejskich zakazuje genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810. 
Zakazały jej już Francja, Niemcy, Włochy, Węgry, Grecja, Szwajcaria, Luksemburg i 
Austria. Te kraje analizują w tej chwili swoją zdolność do wykarmienia własnych obywateli, by 
zapewnić sobie suwerenność w zakresie żywności. Ale nie Polska! Ministrowie rolnictwa i środowiska 
przyjęli stanowisko Poncjusza Piłata i umyli ręce od  odpowiedzialności za ochronę polskiego łańcucha 
pokarmowego. Zamiast tego przerzucili odpowiedzialność na rolników...Tymczasem jedynie 
sprawdzone i przetestowane zrównoważone, przyjazne środowisku, małe lub średnie gospodarstwa 
rodzinne mogą zapewnić przyszłość ludzkości.

*Uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON810 (jedynej zmodyfikowanej rośliny 
dopuszczonej w UE) stanowią tylko 0.1% wszystkich upraw kukurydzy w UE i do tego w 2009 
wykazują wyraźny spadek. Tylko 7 krajów UE uprawia tę kukurydzę, z czego 75% jest w Hiszpanii. 
Równocześnie tysiące rolników jest narażonych na niechciane zanieczyszczenie ich upraw przez GMO, 
zaś miliony Euro, pochodzące z podatków wyborców, są wydawane na promocję i badania nad GMO. I 
to wszystko dzieje się w sytuacji, gdy ponad 70% mieszkańców UE nie chce GMO.

http://www.biolsci.org/v05p0438.htm
http://actu.orange.fr/articles/sciences/Une-etude-met-en-cause-les-tests-men%20es-par-Bruxelles-sur-les-OGM.html
http://www.responsibletechnology.org/GMFree/MediaCenter/ReleaseAustrianGovernmentStudy/index.cfm
http://www.responsibletechnology.org/GMFree/MediaCenter/ReleaseAustrianGovernmentStudy/index.cfm


*Projekt polskiej ustawy o organizmach GMO jest strasznie obłudny. Ministrowie z jednej strony 
mówią, że chcą Polski wolnej od GMO (ale TYLKO mówią) a z drugiej strony WPROWADZAJĄ przepisy, 
które OTWIERAJĄ Polskę na KOMERCYJNE uprawy GMO. To kompletne ignorowanie Polaków, którzy 
wyraźnie, podobnie jak większość mieszkańców UE, są przeciwko żywności i uprawom GMO. Projekt 
ten wprowadza w błąd Polaków sugerując, że jest możliwe sąsiadowanie upraw GM z uprawami 
tradycyjnymi, co jest kłamstwem!
Procedura tworzenia stref wolnych od GMO jest niejasna, zbyt skomplikowana i kosztowna. W dodatku 
dopuszcza możliwość TYLKO wybiórczego tworzenia stref wolnych od GMO przez rolników w sytuacji 
gdy deklaracje Sejmików Wojewódzkich wnoszą o tworzenie stref na obszarach całych województw. 
Kara 3000 zł/ za 1 ha upraw genetycznie modyfikowanych roślin jest śmiesznie mała bo przecież 
zwolennikom GMO chodzi o zanieczyszczenie polskich pól. GMO to żywe organizmy i raz uwolnione do 
środowiska będą się w nim rozmnażały.

*80% macior karmionych paszą z GMO miało problemy z płodnością. W październiku 2000 r.  
Jerry Rosman (red.: rolnik i technik żywieniowy ze stanu Iowa, USA) rozpoczął karmienie swoich 200 
macior paszą zrobioną z kukurydzy GM, którą uprawiał w swoim gospodarstwie. Obecnie Rosman 
wierzy, że ta decyzja kosztowała go milion dolarów, utratę macior i stada krów i być może utratę 
całego gospodarstwa.(…) 80% jego macior (red. karmionych paszą zrobioną z kukurydzy GM, którą 
uprawiał Rosman) miało problemy z płodnością / maciory się nie prosiły. [The Defender, wiosna 2006] 

*Nigdy wcześniej rośliny genetycznie modyfikowane nie były częścią naszej diety. Nie 
zbadano, że są one bezpieczne. Stąd, zwłaszcza w Europie, 70-80% konsumentów 
reaguje silnym sprzeciwem wobec żywności GMO. Niezależne badania laboratoryjne wykazały, 
że np: u szczurów karmionych kukurydzą zmodyfikowaną stwierdzono poważne anomalia zdrowotne 
jak: podwyższenie liczby białych krwinek, wzrost poziomu cukru we krwi, zaburzenia pracy nerek 
(więcej w książkach „Nasiona kłamstwa, czyli o łgarstwach przemysłu i rządów na temat 
żywności modyfikowanej genetycznie” i „Genetyczna ruletka”, autor Jeffrey Smith)

WIEŚ BEZ PSZCZÓŁ

(…) ekspansja kukurydzy genetycznie modyfikowanej doprowadzi do wizerunku wsi bez pszczół. Co 
spowoduje problemy w zapylaniu owoców i innych roślin…- mówi Bablok

Uprawy kukurydzy GM w południowych Niemczech spowodowały zakaz wprowadzania miodu na rynek. 
Jest to pierwszy nagłośniony przypadek tego typu ale jeżeli uprawy GM będą się rozprzestrzeniać, 
podobne sytuacje będą mieć miejsce w całej Europie w tym w Polsce.

Więcej http://www.icppc.pl/antygmo/2008/08/zakaz-sprzedazy-miodu-z-gmo-ale-brak-
ochronyrekompensaty-dla-pszczelarzy/


