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Friends of the Earth International este cea mai dezvoltată reţea de activism local pe probleme de mediu din lume, 
unind 77 grupuri de membrii naţionale diverse şi aproximativ 5000 de grupuri activiste locale pe fiecare continent.  Cu 
aproximativ 2 milioane de membri şi suporteri pe tot globul, Friends o the Earth face campanie pe cele mai urgente 
probleme sociale şi de mediu actuale. Provoacă modelul de globalizare economică al corporaţiilor,  şi promovează 
soluţii care o să ajute la crearea unei societăţi sustenabile şi juste din punct de vedere social.

Viziunea Friends of the Earth este una despre o lume paşnică şi durabilă bazată pe societăţi trăind în armonie cu 
natura. Ne imaginăm o societate cu oameni interdependenţi trăind cu demnitate, integritate şi satisfacţie, în care sunt 
respectate echitatea şi drepturile umane.

O societate  trebuie  clădită  pe  suveranitatea  alimentară  şi  cu participarea  oamenilor.  Să  se bazeze pe  dreptatea 
socială, economică, de mediu şi de gen şi liberă de orice forme de dominare şi exploatare, cum sunt neoliberalismul,  
globalizarea corporatistă, neo-colonianismul şi militarismul.

Credem în faptul că viitorul copiilor noştri o sa fie mai bun prin acţiunile noastre.
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Rezumat:
 .

Industria biotehnologică a impus în mod agresiv organismele modificate genetic ca fiind o soluţie la 
foamete şi la criza globală de hrană1. Argumentele lor au fost acceptate de mulţi politicieni2. Acest raport al 
Friends of the Earth International (FoEI) se uită în spatele acestei scene şi scoate la iveală motivele din cauza 
cărora Culturile Modificate Genetic nu pot, şi puţine şanse sunt de a putea vreodată să contribuie la reducerea 
sărăciei, securitatea globală a hranei sau la agricultura durabilă3.

• În primul rând foametea este în principal atribuită sărăciei, nu lipsei producerii de hrană. Pentru fermierii mici  
aceasta înseamnă lipsa accesului la credit, pământ, inputuri şi suport tehnic precum şi investiţii decadente în  
agricultură din partea guvernelor. Pentru locuitorii urbani acest fapt înseamnă lipsa de bani pentru a cumpăra  
hrana tot mai scumpă.

• În al doilea rând, majoritatea culturilor modificate genetic nu sunt crescute sau destinate ţărilor sărace. Sunt  
folosite  pentru  hrănirea  animalelor,  biocombustibili,  sau  produse  alimentare  puternic  procesate  din  ţări  
dezvoltate. Cele mai multe culturi comerciale modificate genetic sunt cultivate  de fermieri dezvoltaţi din câteva  
ţări (Brazilia, Argentina şi Statele Unite) cu sectoare agricole industrializate şi orientate spre export.

• În al 3lea rând, este acceptat pe scară largă faptul că, culturile modificate genetic nu cresc producţia şi în  
unele cazuri chiar produc mai puţin decât culturile convenţionale.

• Date oficiale ale principalelor ţări producătoare – Statele Unite, Argentina şi Brazilia – confirmă că utilizarea  
pesticidelor  creşte  prin  cultivarea  culturilor  modificate  genetic,  incluzând  utilizarea  unor  chimicale  toxice  
interzise în unele ţări europene. Aceste fapte cresc costurile fermierilor şi nu în ultimul rând provoacă probleme 
agronomice,  de  mediu  şi  de  sănătate,  afectând în  principal  comunităţi  sărace  care  trăiesc  lângă fermele  
intensive cultivatoare de organisme modificate genetic. 

• Beneficiarii  reali  ai  sistemului  modificat  genetic  sunt  companiile  de  biotehnologii  care  profită  de  brevete,  
seminţe  modificate genetic  costisitoare,  vânzarea crescută de pesticide.  Fermierii  săraci,  în  contrast,  sunt  
presaţi prin multitudinea costurilor.

Casetă de text 1. Culturi modificate genetic: ce este cultivat?
Culturile modificate genetic pe piaţă, în mod esenţial, încorporează doar 2 caracteristici: - toleranţa la erbicide şi/sau 
rezistenţa la insecte. Bumbacul sau porumbul rezistent la insecte, altfel numit Bt, produce propriul insecticid derivat 
dintr-o  bacterie  numită  Bacillus  thuriengiensis  (Bt),  pentru  a  se  proteja  de  câteva  (departe  de  toate)  insecte 
dăunătoare.  Culturile  tolerante  la  erbicid  sunt  create  pentru  a  suporta  aplicarea  directă  a  unui  erbicid,  astfel 
producându-se  o  înlăturare  mai  convenabilă  a  buruienilor.  Culturile  predominante  sunt  cele  rezistente  la  erbicid, 
ocupând 82% din culturile biotehnologice globale (2007).
Contrar ambiţiilor industriei în contextul crizei alimentare încă nu există nici o cultură modificată genetic comercială cu 
producţie mai crescută, toleranţă mai mare la secetă, sare, cu o nutriţie mai sporită sau cu orice altă caracteristică 
„benefică” mult promisă de industrie. Culturi modificate genetic rezistente la boli practic nu există, sau sunt cultivate la 
o scară foarte redusă.

Care este statutul actual al culturilor modificate genetic în lume?
Prima oară introduse acum 15 ani, culturile modificate genetic sunt şi în momentul actual limitate la câteva ţări cu 
sectoare puternic industrializate şi orientate spre export. Aproape 90% din suprafaţa plantată cu organisme modificate 
genetic în 2007 se rezumă la şase ţări în America de Nord şi Sud, cu 80% în Statele Unite, Argentina şi Brazilia. O 
singură ţară, Statele Unite, cultivă peste 50% din culturile modificate genetic a lumii. Pe mai puţin de 3% din suprafaţa 
cultivabilă din India şi China sunt plantate culturi modificate genetic, dintre care aproape exclusiv bumbac modificat 
genetic4.  În cele 27 de ţări  ale Uniunii  Europene,  cultivarea organismelor  modificate genetic  reprezintă  0,21% din 
suprafaţa agricolă.

1 Reuters 2008
2 http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/gm-crops-needed-in-britain-says-  minister-849991.html   
http://news.bbc.co.uk/1/hi/talking_point/2930980.stm 
3 Pentru un raport complet vă rugăm să citiţi Who Benefits from GM crops – raport al Friends of the Earth Europe
4 Friends of the Earth International, 2008, Bazat pe date provenind de la USDA, iulie, 2008. “Oilseeds: World Markets and Trade”
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Expunerea adevăraţilor beneficiari în timpuri de „criză alimentară”

Criza  alimentară  globală  a  împins  deja  numărul  înfometaţilor  şi  săracilor  la  1  miliard5 dar  corporaţiile  de 
agrobusiness6 şi-au crescut profiturile în mod considerabil în aceeaşi perioadă. Compania Monsanto în special este 
bine poziţionată pentru a profita de criza alimentară.  Monsanto este cea mai dezvoltată firmă de seminţe,  are un 
adevărat monopol în ceea ce priveşte caracteristicile biotehnologice încorporate în seminţele modificate genetic, şi 
deţine Roundup, cel mai cumpărat pesticid de pe lume. Astfel Monsanto se preconizează să îşi crească veniturile cu 
74% din 2007 până în 2010 (de la $8.6 la $14,9 miliarde). Venitul net al corporaţiei (după taxe) s-a preconizat să se 
tripleze în tot acest timp, de la $984 milioane la $2,96 miliarde. 7

Acest  fapt  se  întâmplă  pentru  că  pe  măsură  ce  preţurile  comodităţii  agricole  s-au  ridicat,  marile  ferme 
cultivatoare  de  culturi  export  cum  ar  fi  soia  modificată  genetic  sau  porumbul  modificat  genetic  pentru  pieţe 
internaţionale au primit mai mult pentru culturile lor.  Acest fapt a permis companiei Monsanto şi altor companii să 
crească exponen ial preţurile seminţelor şi a pesticidelor, asigurându-se că  fermierii care au suferit mult din cauzaț  
preţurilor  mondiale  reduse  nu  o  sa  profite  de  creşterile  de  preţ.  Totuşi  creşterile  de  preţ  au  început  înainte  de 
ascensiunea energică a preţului comodităţii agricole. Acesta este o parte a unei strategii agresive de „exploatare a 
trăsăturii” pentru  maximizarea  profitului, prin care Monsanto elimină rapid mai multe varietăţi de seminţe avantajoase 
în beneficiul noilor seminţe modificate genetic, prin promovarea pe piaţă a unui număr crescând de plante modificate 
genetic  cu  ultimele  generaţii  de  trăsături  (caracteristici  dobândite  în  urma  modificării  genetice)  şi  cu  creşterea 
corespunzătoare a preţurilor. 

Preţurile seminţelor modificate genetic cresc: fără oprire
În Statele Unite preţul mediu al seminţelor de soia a crescut cu mai mult de 50% de-a lungul ultimilor doi ani,  

fiind aşteptate noi creşteri de preţuri pentru că Monsanto scoate pe piaţă în 2009 varianta nouă şi mai costisitoare a 
boabelor de soia brevetate „Roundup Ready”8 (numite RoundUp Ready 2). La preţurile menţionate, costurile pentru 
fermierii de soia din Statele Unite, care se presupune că vor schimba doar 50% din seminţele RR cu seminţe de soia 
RR2Y, vor ajunge la o sumă de $788 milioane, marea parte a acestei sume revenind la Monsanto. În tot acest timp, 
fermierii din Statele Unite raportează dificultăţi din ce în ce mai mari în a găsi boabe de soia convenţionale de calitate 
(nemodificate genetic).9

Totodată Monsanto creşte substanţial preţurile la seminţele de porumb modificate genetic proprii – chiar şi la 
cele cu o singură trăsătură,  2 trăsături  sau la cele numite triple-stack (stivă triplă).10 Preţul  seminţelor  de porumb 
Monsanto triple-stack va creşte cu $95-100 pe sac ajungând până la $300 pe sac în 2009 (Guerbert, 2008). În egală 
măsură compania a crescut preţurile progresiv şi la trăsături, pentru seminţele cu o singură sau 2 trăsături (single 
stack, double stack), pentru a „trece cât mai mulţi clienţi posibili pe seminţe cu 3 trăsături (triple stack) astfel creând o 
bază captivă de clienţi pentru produsul cu 8 trăsături numit SmartStax care urmează să fie lansat în 2010.”11

Preţul pesticidelor creşte
Preţurile retail  (în amănunt) în Statele Unite pentru Roundup au crescut cu 134% în mai  puţin de doi ani. 

Monsanto stăpâneşte aproape 60% din piaţa glifosatului (ingredientul activ din Roundup) care în 2006 a fost estimată 
la $3.8 miliarde11. Astfel în 2006 Roundup a oferit câştiguri de $2.3 miliarde. Creşterea de 134% a preţului retail din 
2006 o să aducă pentru Monsanto alte sute de milioane de dolari din erbicidul pilot.12

În Argentina, până la sfârşitul anului 2007, cerinţele agrochimice13 crescute au coincis cu preţurile ridicate ale 
glifosatului, care au urcat substanţial în comparaţie cu preţurile erbicidelor folosite la culturi convenţionale. 

Monsanto creşte utilizarea Roundup şi prin încorporarea trăsăturii Roundup Ready în aproape orice sămânţă 
modificată genetic pe care o comercializează. Fermierii din Statele Unite, care au cumpărat porumb modificat genetic 

5 FAO’s State of Food Insecurity SOFI 2008
6 Miguel D’Escoto Brockmann, Presedinte al Adunarii Generale a Natiunilor Unite, Septembrie, 2008
7 Goldman Sachs 2008
8 Erbicidul pe baza de glifosat este numit “Round-up” de către Monsanto; seminţele modificate genetic rezistente la glifosat sunt cunoscute ca 
seminţe Round-up Ready (RR)
9 Roseboro, K. (2008). “Identificarea semintelor de soia nemodificate genetic devine o sarcina dificilă: din ce în ce mai pu ini furnizori de furaje isiț  
reduc stocurile in ciuda cererii foarte mari pentru seminte nemodificate genetic,”The Organic and Non-GMO Report, July 2008.
10 Preţul seminţelor modificate genetic este în mare parte determinat de numărul de trăsături  conţinute, de exemplu la seminţele triple-stack, 
costurile sunt mult mai mari decât la cea cu 2 trăsături, care la randul ei e mai costisitoare decât cea cu 1 trăsătură. Seminţele modificate genetic 
costă de până la 4 ori mai mult decât seminţele convenţionale, care sunt şi mai greu de găsit pe piaţa seminţelor.
11 Goldman Sachs. 2008. Monsanto Co. Company Update. Goldman Sachs Global Investment Research, 2 iunie, 2008
12 Goldman Sachs estimează că preţurile Monsanto pentru Roundup o să crească cu 38% de la FY2007 ($20.50 pe galon) la FY2008 ($18 pe 
galon), şi cu 58% de la FY2007 la FY 2009 ($20.50 pe gallon), notând că “predicţia s-ar putea depăşi din cauza inflaţiei Roundup”.
13 A se citi secţiunea “culturile modificate genetic cresc folosirea pesticidelor” din Rezumat

6



 Cine profită de culturile modificate genetic?                     RAPORT Friends of the Earth International, 2009

pentru  a fi  rezistent  la  dăunători  insecte (culturi  Bt)  acum găsesc aceste varietăţi  „îmbogă ite”  şi  cu trăsătura deț  
rezistenţă la erbicidul Roundup Ready. Ca şi rezultat, în Statele Unite suprafeţele plantate cu porumb modificat genetic 
de la Monsanto dar fără trăsătura Roundup Ready au scăzut dramatic de la 25.3 milioane hectare în 2004 la doar 4,9 
milioane hectare în 2008.

Această  strategie  de  „exploatare  a  trăsăturii”  înseamnă  profit  mai  mare  în  egală  măsură  din  vânzarea 
seminţelor şi din vânzarea Roundup, şi asigură dependenţa fermierilor de Roundup şi trăsăturile transgenice.

Culturile modificate genetic cresc aplicarea pesticidelor
Experienţele  de  mai  mult  de  zece  ani  din  Statele  Unite,  Argentina  şi  Brazilia  demonstrează  că  plantele 

modificate genetic au contribuit substanţial la creşterea utilizării pesticidelor cât şi la o epidemie de buruieni rezistente 
la erbicide. Problema buruienilor rezistente au permis firmelor biotehnologice să dezvolte noi culturi transgenice care 
tolerează aplicaţii chimicale mai agresive şi tolerează 2 erbicide în loc de unul, crescând astfel utilizarea pesticidelor. 
Folosirea  plugăritului  mecanic  pentru  a  controla  aceşti  buruieni  rezistenţi  este  de  asemenea  în  creştere,  astfel 
contribuindu-se la o eroziune mai mare a solului şi la emisia gazelor cu efecte de seră.

În Statele Unite, când culturile modificate genetic au fost cultivate pentru prima oară,  utilizarea crescută a 
glifosatului pe culturi Roundup Ready a fost mai mult decât o compensaţie pentru reducerea folosirii altor pesticide. 
Din 2000 au început însă să se răspândească buruieni care nu mai puteau fi controlate cu doza normală de glifosat, 
obligând fermierii să aplice mai mult. Astfel din 1994 până în 2005, adopţia pe scară largă a culturilor Roundup Ready 
combinată cu răspândirea buruienilor rezistente la glifosat au condus la aplicarea unor doze de 15 ori mai ridicate de 
glifosat pe suprafeţele cultivate majore. Tendinţa continuă. În 2006, ultimul an din care sunt date disponibile, utilizarea 
glifosatului pe culturi de soia a crescut cu un procent masiv de 28% de la 75,743 milioane de livre în 2005 la 96,725 de 
livre în 2006.14

Tot  mai  mulţi  fermieri  sunt  informaţi  de către  agronomi  şi  Monsanto15 să combată buruienile  rezistente  la 
glifosat  cu alte  chimicale,  cur  ar  fi  paraquatul,  diquatul  sau atrazina,  adesea în  combinaţii  cu doze mai  mari  de 
glifosat16. Datele USDA confirmă această tendinţă: creşterea utilizării glifosatului chiar şi în timpul folosirii altor erbicide 
mai toxice a crescut, sau cel puţin a rămas constantă.

În Argentina, aplicarea medie a glifosatului s-a triplat de la 65,5 milioane de litri în 1999/2000 la peste 200 
milioane de litri  în 2005/200617. În 2007, experţii  agricoli  au raportat că o variantă rezistentă la glifosat a cos3ului 
(Sorghum halapense) a infestat mai mult de 120000 ha din suprafaţa agricolă a ţării.  Cos3ul, o plantă perenă foarte 
dăunătoare,  este o buruiană monocotiledonată care este considerată una dintre cele mai  dăunătoare buruieni  din 
lume, dobândind rezistenţă la glifosat va fi şi mai greu de controlat.

Apariţia cos3ului (Sorghum halapense) rezistent la glifosat în Argentina se poate atribui în mod direct  creşterii 
aplicării  glifosatului  asociată  cu  dependenţa  aproape  totală  de  boabele  de  soia  Roundup  Ready.  Principala 
recomandare, pentru a controla buruienile rezistente, este folosirea unor amestecuri de erbicide altele decât glifosat, 
inclusiv erbicide mai toxice, cum ar fi paraquatul, diquatul şi triazina, erbicide cum ar fi atrazina.18 Conform estimărilor, 
pentru controlarea buruienilor rezistente va fi nevoie o cantitate adiţională de 25 milioane litri de erbicide, rezultându-se 
o creştere a costurilor de producţie între $160 şi $950 milioane pe an.19

Agenţiile guvernamentale din Brazilia arată că folosirea ingredientelor active principale din cele mai puternice 
erbicide folosite pentru soia a crescut cu 60% din 2000 până în 2005. Folosirea glifosatului a crescut cu 79,6% în 
această perioadă, mult mai rapid decât creşterea suprafeţelor plantate cu soia Roundup Ready.20

Câţiva factori asigură că numărul buruienilor rezistente la glifosat şi predominanţa lor va continua să crească dramatic 
în viitor. Aceşti factori includ: 

1. Creşterea cultivării în rotaţie a culturilor tolerante de glifosat (în fiecare an);
2. Creşterea dramatică a folosirii glifosatului;
3. Apariţia unor noi  culturi  tolerante de glifosat,  inclusiv al unora concepute să reziste unor doze mai 

ridicate de glifosat;
Ca rezultat,  folosirea erbicidelor pentru a înlătura buruienile tot mai rezistente va creşte, cu efecte adverse 

pentru sănătatea umană (în special fermierii i lucrătorii zilieri) şi mediu.ș

14 Suprafeţele plantate cu soia au crescut cu 5% din 2005 la 2006, explicând doar o mică parte din această creştere.
15 Monsanto, 13 septembrie 2005
16 În 2007 Monsanto a recomandat fermierilor  să folosească plugăritul  şi să aplice un erbicid înainte de creşterea plantelor  în combinaţie cu 
Roundup, pentru a respinge buruienile rezistente (Henderson & Wenzel 2007)
17 Benbrook, 2005; Lapolla, 2007
18 Valverde & Gressel, 2006
19 Proyecto de Ley, 19 septembrie 2007
20 Valor Economico, 24 aprilie 2007; IDEC, 27 aprilie 2007
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Culturile modificate genetic cresc producţia?
Nici  o cultură modificată genetic  de pe piaţă  nu este concepută pentru  o producţie  mai  mare.  Cercetările 

corporaţiilor şi circuitele produselor continuă să se concentreze pe varietăţi noi care promovează pesticide, tolerează 
aplicarea unor sau a mai multor erbicide. De exemplu din cele 14 culturi modificate genetic care aşteaptă aprobarea 
din partea USDA (United States Departament of Agriculture) pentru a fi comercializate,  aproape jumătate (6) sunt 
tolerante la erbicide:  porumb, soia, bumbac (2),  lucerna şi iarba vântului (pentru terenuri  de golf).  Nici unul dintre 
celelalte culturi propuse nu prezintă trăsături noi. Porumbul şi bumbacul rezistente la insecte sunt o variaţie minoră a 
culturilor IR existente. Papaya şi soia rezistente la virusuri cu conţinuturi modificat de ulei sunt deja aprobate, deşi nu 
sunt  cultivate  pe  o  întindere  mare.  Garoafele  roşii  concepute  pentru  culori  variate  sunt  o  aplicaţie  banală  a 
biotehnologiei. O varietate de porumb modificat genetic este concepută pentru polen steril, iar alta conţine o enzimă 
inedită de „autoprocesare” în etanol şi prezintă riscuri potenţiale sănătăţii umane. 

USDA recunoaşte că prin ingineria genetică nu a crescut potenţialul de producţie al nici unei culturi modificate 
genetic.21 În 2001, agronomii Universităţii din Nebraska au atribuit soiei Roundup Ready o scădere a producţiei de 6%, 
datorate unor efecte neintenţionate în timpul procesului modificării genetice.22 Efectul de scădere a producţiei de acest 
gen este un obstacol tehnic serios, deşi puţin recunoscut al ingineriei genetice şi este unul din multitudinea factorilor 
pentru care se fac eforturi zadarnice pentru a dezvolta culturi modificate genetic viabile cu trăsături de toleranţă la 
secetă, rezistenţă la boli şi altele.23

O scădere a producţiei  de 6% corespunde unei  pierderi  de 160 livre/hectar.  După estimări,  fermierilor  din 
Statele Unite, această scădere la producţia de soia le-a scăzut veniturile cu  $12,28 miliarde din 1995 la 2003.24

Cea mai mare evaluare globală de ştiinţe agricole (IAASTD)25, aprobată de 58 de guverne, a coroborat acest 
fapt, concluzionând:

„Aplicarea biotehnologiilor moderne fără restrângeri, cum ar fi folosirea culturilor modificate genetic este mult 
mai complexă. De exemplu, date bazate pe câţiva ani de experien ă şi pe câteva culturi modificate genetic indică oț  
variaţie mare a producţiei  de 10-33%, producţia fiind mai mare în unele zone, în altele fiind mai mică” (Synthesis 
Report  sumarry,  p.14)  şi  că  „Impactul  plantelor,  animalelor  şi  microorganismelor  transgenice  sunt  puţin  înţelese. 
Această  situaţie  cere  participarea  părţilor  interesate  în  luarea  deciziilor  cât  şi  o  mai  amplă  cercetare  publică  a 
domeniului asupra riscurilor potenţiale implicate” (Global Summary, p. 20).

De ce totuşi unii fermieri cultivă plante modificate genetic?
Culturile tolerante la erbicid (în mare parte soia) sunt mai simpatizate de către marii cultivatori pentru că prin 

ele se simplifică şi se reduce munca necesară combaterii buruienilor (Duffy, 2001). Prin acest efect de simplificare a 
muncii  se poate explica cererea pentru  cea mai  răspândită cultură transgenică din lume, cea a boabelor  de soia 
Roundup Ready, care au facilitat curentul mondial de concentrare a fermelor, reducerea numărului fermierilor mici iș  
mijlocii şi creşterea dimensiunii exploataţiilor agricole26, creând totodată efectul şomajului rural şi a sărăciei. Acest fapt 
confirmă atracţia culturilor modificate genetic către ferme de dimensiuni mari cu proprietari axaţi pe piaţa de export.

De ce cultivă fermierii soia modificată genetic tolerantă la erbicide dacă nu oferă producţii sau profit mai mare? 
Pentru unii,  producţia mică este acceptată ca un preţ  plătit  pentru  simplificare şi  reducerea muncii  orientate spre 
combaterea buruienilor, aspecte atractive marilor producători. Există, totuşi, cazuri în Statele Unite în care fermierii 
preferă să cultive plante nemodificate genetic dar întâmpină probleme în a găsi seminţe convenţionale de calitate 
bună.

Conform Subsecretarului Agriculturii din Argentina, acest efect de reducere a locurilor de muncă în agricultură 
înseamnă crearea unui singur loc de muncă pentru fiecare 1235 de acri pe teren agricol cultivat cu soia modificată 
genetic.  Aceiaşi  cantitate de teren,  folosit  pentru culturi  convenţionale de către o familie de dimensiune moderată 
poate susţine până la 5 familii şi angajează cel puţin şase oameni.27

21 Fernandez-Cornejo & Caswell, Aprilie 2006. “Prima decadă a culturilor odificate genetuc in Statele Unite”, U.S. Dept. of Agriculture, Economic 
Research Service,  April 2006. http://www.ers.usda.gov/publications/EIB11/  
22 Elmore et al, 2001. Glyphosate-Resistant Soybean Cultivar Yields Compared with Sister Lines, Agron J 2001 93: 408-412, citat din comunicatul 
de presă al Universităţii din Nebraska online la http://ianrnews.unl.edu/static/0005161.shtml  
23 Braidotti,  G.  2008.  Oamenii  de  tiin ă  discută  problema  rezisten ei  la  secetă.  Australian  Government   Grains  Research  &  Developmentș ț ț  
Corporation, Ground Cover, Issue 72, Jan.-Feb. 2008.  
http://www.grdc.com.au/director/events/groundcoveritem_id=A931F5F99CBB129138C3554A201497DC&article_id=D224AACBA71FE327988ED4
9319CE6772 
24 Sullivan, D. 2004. Este tehnologia Roundup Ready patentată de Monsanto responsabilă de scăderea culturilor de soia din SUA? NewFarm.org, 
9/28/04.  http://www.newfarm.org/features/0904/soybeans/index.shtml  
25 International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Tehnology for Development.
26 Roberson, R. 2006. Rezisten a la ierbicide se extinde la nivel global. Southeast Farm Press, 12/1/06ț
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Concluzie

Ne aflăm în faţa unei crize nemaiîntâlnite în sistemul de alimentaţie global, cu un număr de oameni înfometaţi 
aflat în continuă creştere cu toate că producem mai mult decât suficient ca să hrănim lumea. În acelaşi timp, controlul 
accentuat ce îl au companiile biotehnologice asupra rezervei de seminţe mondiale le permite să acumuleze profituri 
record în timp ce milioane de oameni suferă de foamete. În mod evident avem nevoie de o schimbare fundamentală în 
politica alimentară şi  agricolă.  Scopurile  noastre  ar  trebui  să se orienteze către  asigurarea accesului  rezonabil  la 
pământ, credit şi pregătire pentru a ajuta fermierii mici din lume (care cuprind mai mult de 2/3 din săracii şi înfometaţii  
din lume) să producă mai mult  să-şi hrănească comunităţile  şi  să ne asigurăm că săracii  din  zonele  urbane au 
alimente locale accesibile.

Modelele de ferme cultivatoare de plante transgenice nu vor realiza aceste scopuri. Culturile modificate genetic 
implică seminţe extrem de costisitoare şi folosirea sporită a unor chimicale costisitoare, amân2 fiind peste posibilităţile 
majorităţii fermierilor din ţările aflate în curs de dezvoltare. Modelul fermelor transgenice favorizează fermele mai mari, 
mai înstărite, şi adânceşte dependenţa faţă de consumul energetic şi de resurse ridicate într-o eră a emisiilor climatice 
ridicate şi de epuizare a resurselor. 

Cele mai promiţătoare mijloace pentru a atinge scopurile au fost definite de către prima Evaluare Internaţională 
a Ştiinţelor Agricole şi Tehnologie pentru Dezvoltare (IAASTD – International Assessment of Agricultural Sciences and 
Technology for Development), un efort de 4 ani  sponsorizat de către Naţiunile Unite şi Banca Mondială. IAASTD , 
care implică 400 de experţi din 58 de ţări, şi-a emis raportul preliminar în primăvara anului 2008. Prin această analiză 
completă realizată de experţi din mai multe discipline s-a constatat faptul că cea mai bună metodă de combatere a 
foametei globale este reîntoarcerea la metode agricole cu inputuri reduse, costuri reduse şi sănătoase din punct de 
vedere ecologic.28 Din acelaşi studiu reiese că plantele transgenice au oferit foarte puţin potenţial pentru atenuarea 
sărăciei şi a foametei, care explică de ce mai multe companii biotehnologice s-au retras din studiu. 

Abordările studiului  IAASTD au inclus şi  tehnici  agricole agroecologice,  vizându-se beneficiile mai largi  ale 
agriculturii în ceea ce priveşte ecosistemele, peisajele şi cultura. Raportul a îndemnat în aceeaşi măsură, la o reducere 
a subvenţiilor în ţările puternic dezvoltate şi reformarea regulilor comerciale injuste. Împreună aceste aspecte pot oferi 
o  cale  de  a dezvolta  agricultura  durabilă,  implicând  oportunităţi  de  angajare  mai  crescute,  gospodării  rurale  mai 
îmbunătăţite şi nu în ultimul rând producţii mai mari, astfel diminuând foametea şi sărăcia. 

27 Benbrook,  C.  2005.  Problemele  întâmpinate  de  fermierii  producători  de  soia  din  Argentina:  rugina,  rezisten a  buruienilor  i  dăunătorilor,ț ș  
eroziunea solului i cre terea costurilor, AgBioTech InfoNet, Technical Paper No. 8, Jan. 2005.ș ș  
http://www.aidenvironment.org/soy/08_rust_resistance_run_down_soils.pdf   
28 The Guardian, 21 Aprilie 2008. Criza alimentară ameninţă securitatea, afirmă preşedintele Naţiunilor Unite
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Introducere: Datele umflate ale ISAAA
 .

În fiecare an,  Serviciul  Internaţional  pentru Achiziţionarea Aplicaţiilor  Agrobiotehnologice (ISAAA – 
International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications) publică date despre cultivarea culturilor 
modificate genetic de pe glob. Fondate în mare parte de către industria biotehnologică, datele ISAAA sunt 
deseori umflate şi slab sus inute de realitate. În raportul anului trecut de exemplu ISAAA aproape a triplatț  
raportul cultivării plantelor transgenice pe glob menţionând o creştere de 22% prin multiplicarea suprafeţelor 
propriu-zise cu trăsăturile organismelor modificate genetic. Adică 1 câmp de un hectar pe care se cultivă o 
plantă transgenică care este tolerantă la 2 erbicide şi secretă i o toxină insecticid (a 3a trăsătură) dintr-odatăș  
ajunge să fie  socotit  drept  3  câmpuri,  ISAAA triplând astfel  cifrele  privind cultivarea plantelor  modificate 
genetic.29

ISAAA justifică cifrele umflate drept „contabilitate mai precisă” referitor la utilizarea diferitelor tipuri de culturi 
transgenice. Această abordare disperată şi fără sens este datorată mai mult ca sigur faptului că suprafaţa aflată sub 
cultivare  transgenică,  114.3  milioane  de  hectare,  este  nimic  altceva  decât  2,4% din  suprafaţa  agricolă  mondială 
deoarece pieţe cheie cum ar fi Uniunea Europeană au respins răsunător alimentele care conţin organisme modificate 
genetic.  Raportul ISAAA face parte dintr-o strategie PR pentru a presa guvernele şi pentru a convinge investitorii  
despre succesul culturilor transgenice.

În fiecare an,  Friends of the Earth International  publică o evaluare bazată pe fapte şi  pe referinţe despre 
culturile transgenice de pe glob, menită să lămurească neînţelegerile comune despre natura şi impactul lor. În această 
ediţie,  raportăm  despre  noi  curente  şi  rezultate,  în  particular  despre  eşecul  organismelor  modificate  genetic  în 
încercarea  de  a  de  a  păcăli  foamea  sau  de  a  rezolva  criza  alimentară  cu  ajutorul  culturilor  modificate  genetic. 
Observăm totodată creşterea folosirii pesticidelor şi lipsa creşterii producţiei care deja este pretutindeni observată la 
culturile  transgenice,  şi  totodată  furnizăm o  prezentare  generală  asupra  eşecului  continuu  a  culturilor  modificate 
genetic în Europa.

29 http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/37/executivesummary/default.html 
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Capitolul I. Hrănirea popula iei din ările sărace? Cine profită de „crizaț ț  
alimentară”?

 .

Preţurile alimentare aflate în creştere au atins un punct culminant în 2008, pornind  revolte alimentare 
în mai multe ţări.  Primul ministru din Haiti  a fost izgonit în mijlocul unei revolte pe tema orezului;  pentru 
tortillele mexicane preţul a crescut de 4 ori. Au fost lovite în special  ţările africane. (The Guardian, 2008). 

Conform Băncii Mondiale, preţurile au crescut cu un procent şocant de 83% din 2005 până în 2008 
(Banca Mondială,  2008).  Preţurile  mari  pentru cei  săraci  înseamnă foamete.  Criza alimentară a determinat 
experţii alimentari din cadrul Universităţii Minnesota să dubleze estimările numărului de înfometa i, astfel pânăț  
în 2025 se consideră că numărul persoanelor afectate de foamete va fi de 1.2 miliarde, faţă de 625 milioane câţi 
există acum. (Runge et al. 2007).

În timp ce criza financiară a determinat scăderea preţurilor, totuşi acestea sunt ridicate şi reprezintă una din 
marile  preocupări  ale  comunităţii  internaţionale.  Organizaţia  pentru  Agricultură  şi  Alimentaţie  (FAO  –  Food  and 
Agriculture Organization) a organizat la începutul anului 2009 un summit pe această problemă în Madrid.

Criza alimentară globală are mai multe cauze, dar, conform industriei biotehnologice există o soluţie simplă – 
culturile transgenice (Reuters, 2008). Totuşi dacă companiile biotehnologice sunt hotărâte să hrănească lumea, s-ar 
putea pune întrebarea de ce tot mai mulţi oameni suferă de foamete chiar în timp ce adoptarea culturilor modificate 
genetic continuă.

Culturile transgenice nu sunt răspunsul pentru problema foametei globale din 3 motive principale. În primul 
rând foametea este atribuită sărăciei. Pentru fermierii mici aceasta înseamnă lipsa accesului la credit, pământ şi suport 
tehnic. Pentru locuitorii urbani, înseamnă insuficienţa banilor pentru a cumpăra alimente ce devin tot mai costisitoare. 

În al doilea rând, majoritatea culturilor transgenice nu sunt destinate în primul rând săracilor. Ele sunt folosite, 
în schimb la hrănirea animalelor, biocombustibili, sau pentru produse alimentare intens procesate din ţări dezvoltate. În 
cele din urmă, culturile transgenice nu produc mai mult decât cele convenţionale chiar în mai multe cazuri producţia lor 
este redusă.  Aceste fapte  ne sugerează că organismele  modificate  genetic  nu au crescut  securitatea alimentelor 
pentru  săracii  de  pe glob.  Aşa cum este  explicat  şi  mai  jos,  adevăraţii  beneficiari  acestei  tehnologii  sunt  câteva 
companii  agrochimice  şi  producătoare  de seminţe,  care profită  din  vânzarea seminţelor  transgenice  mai  scumpe, 
utilizarea ridicată a pesticidelor şi din promisiunile lor interminabile şi neîndeplinite. 

1.1 hrănirea animalelor şi pieţele de export

Majoritatea  culturilor  modificate  genetic  comerciale  sunt  cultivate  de  către  fermieri  mari  din  câteva ţări  cu 
sectoare agricole industrializate şi orientate spre export. Aproape 90% din suprafeţele biotehonologice din 2007 au fost 
situate în doar şase ţări din America de Nord şi Sud, din care Statele Unite, Argentina şi Brazilia contabilizând 80% 
(Vezi tabelul de mai jos). Soia modificată genetic e dominantă în America de Sud, Argentina şi Brazilia. În majoritatea 
altor ţări, cuprinzând China şi India, culturile transgenice (în cea mai mare măsură bumbac transgenic) reprezintă 3% 
din suprafaţa recoltată totală (FoEI, 2008). Doar 4 versiuni biotehnologice al unor culturi (soia, porumb, bumbac şi 
rapi ă) cuprind practic 100% din suprafaţa cultivată cu organisme transgenice. (Vezi tabelul 2, Capitolul 1) Se poateț  
observa că sunt aceleaşi 4 culturi transgenice care au fost cultivate şi acum 10 ani. Soia şi porumbul predomină şi sunt 
folosite în principal pentru hrănirea animalelor sau pentru combustibil în ţări bogate. Argentina, Brazilia şi Paraguay 
exportă majoritatea boabelor  de soia ca furaj pentru animale, în principal  pieţelor  europene şi din Japonia. (FoEI, 
2008), în timp ce mai mult de 3 sferturi din culturile de porumb al Statelor Unite este folosită la hrănirea animalelor sau 
pentru  generare de etanol  pentru  combustibil.   Dr.  Charles Benbrook,  om de ştiinţă respectabil  din  Statele  Unite, 
afirmă că prin lărgirea monoculturilor de soia transgenică din Sud America se înlocuiesc fermele mici care cultivă 
culturi  pentru  consum local,  contribuind  la  insecuritatea  mondială.  În  Argentina,  producţia  de  cartofi,  fasole,  vită, 
pasăre, porc şi lapte au scăzut din cauza creşterii producţiei de soia transgenică, în timp ce foametea şi sărăcia au 
crescut (Benbrook, 2005). În Paraguay, sărăcia a crescut de la 33% la 39% în 2005, în anii în care s-au răspândit 
exploataţii  uriaşe de soia (din care aproximativ  90% sunt  modificate genetic)  acoperind mai  mult  de jumătate din 
terenul  arabil  paraguayan (FoEI, 2008).  Singurele culturi  transgenice comerciale în afară de cele menţionate sunt 
papaya şi dovleacul, amân2 fiind cultivate pe suprafeţe minuscule, numai în Statele Unite.

Este totodată important să luăm în considerare de ce au creat companiile aceste culturi. Fără a ţine seama de 
noutate, nici măcar una dintre culturile transgenice nu e mai productivă, mai tolerantă de secetă, la salinitatea solului, 
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cu  nutriţie  mai  avansată  sau  cu  alte  trăsături  atractive  promovate  de  către  industrie.  Practic  nu  există  culturi 
transgenice rezistente la boli i la condi ii vitrege de mediu.ș ț

Culturile modificate genetic de pe piaţă încorporează de obicei 2 trăsături, toleranţa la erbicid şi/sau rezistenţa 
la insecte. Bumbacul sau porumbul rezistent la insectele daunătoare sau altfel numite Bt produc propriul lor insecticid 
derivat dintr-o bacterie din sol,  Bacillus thuriengiensis (Bt), pentru a se proteja de câteva (dar nu de toate) insecte 
dăunătoare. Culturile tolerante de erbicid sunt create pentru a rezista la aplicaţii directe ale unor erbicide, cu scopul 
înlăturării mai eficace a buruienilor. Culturile cu toleranţă la erbicid predomină, ocupând 82% din suprafaţa culturilor 
transgenice din 2007. (vezi capitolul 2).

Culturile tolerante la erbicid  (în mare parte soia) sunt simpatizate de către marii producători pentru că prin 
cultivarea lor se simplifică munca şi se diminuează efortul pentru a combate buruienile (Duffy, 2001). Prin acest efect 
de simplificare a muncii agricultorilor se explică cererea pentru cea mai cultivată cultură transgenică, soia Roundup 
Ready, care a contribuit masiv la efectul global de diminuare a numărului fermelor i concentrare a acestora în uneleș  
tot mai mari (Roberson, R. 2006). O confirmare şocantă al acestui fapt este furnizat de către Gustavo Grobopocatel, 
care cultivă 200000 hectare de soia în Argentina (suprafaţă cât oraşul New York), astfel fiind unul dintre cei mai mari  
cultivatori  de  soia  din  lume.  Deşi  Grobopocatel  obţine  producţii  tot  mai  ridicate  cu  ajutorul  culturilor  de  soia 
convenţionale, el preferă să planteze varietatea tolerantă la erbicid al companiei Monsanto (Roundup Ready) doar 
pentru  a  diminua efortul  muncii.  Conform Subsecretarului  de Agricultură  Argentinian,  acest  efect  de  diminuare  a 
efortului înseamnă un singur loc de muncă la fiecare 1235 acri de pământ cultivat cu soia (Benbrook, 2005).

Nu ne surprinde astfel faptul că fermele familiale sunt pe cale de dispariţie şi securitatea alimentară este în 
declin.  Expansiunea rapidă a culturilor  de soia transgenice „ce economisesc munca” în America de Sud a dus la 
„agricultura sin agricultores” (agricultură fără agricultori) (Giardini, H. 2006).

Ţări Producţia 
2006/2007 în 

000 MT

Producţia 
2007/2008 în 000 

MT

Exporturi globale de soia în 2007/2008

Boabe de 
soia

Alimente 
din soia

Ulei din soia

SUA 86,770 70,358 31,162 8,618 1,429
Brazilia 59,000 61,000 25,200 13,600 2,450

Argentina 47,200 47,000 12,200 27,567 6,000
China 16,200 13,500 - - -
India 7,690 9,300 - 4,310 -

Paraguay 6,200 6,800 4,360 1,715 400
Canada 3,460 2,700 1,720 - -
Alte naţii 9,253 8,138 1,553 2,391 >900

Total 235,773 218,796 70,682 58,201 11,254
Sursa: Friends of the Earth International, 2008, Bazat pe datele USDA, Iulie 2008. Oilseeds: World Market and Trade

 

Tabelul 1 

Producători şi 
exportatori 

principali de soia 
din lume 

2007/2008 (000MT)

1.2 profitând de criza alimentară

Între 2007 şi 2008, preţul mediu al culturilor alimentare a crescut dramatic – porumbul cu 60%, soia cu 76%, 
grâul  cu 54% şi  orezul  cu 104% (Runge & Senauer,  2008).  Banca Mondială  prezice că extraordinara creştere a 
preţurilor la cereale va persista încă cel puţin 5 ani, cu uşoare scăderi – la niveluri tot mai mari decât preţurile din 2007 
(Banca Mondială, 2008). Conform preşedintelui Băncii Mondiale, Robert Zoellick, aceste ascensiuni mari ale preţurilor 
au împins deja 100 milioane de oameni în foamete şi sărăcie (Runge & Senauer, 2008). Aceste aspecte au asigurat, 
totodată, o oportunitate perfectă companiilor biotehnologice ca Monsanto să profite de criza alimentară.

Caseta nr. 2  
Miguel D'Escoto Brockmann, Preşedintele Consiliului General al Naţiunilor Unite, Septembrie 2008

„Scopul  esenţial  al  hranei,  a  fost  subordonat  scopurilor  economice  unor  corporaţii  multinaţionale  care 
monopolizează toate aspectele producţiei alimentare, de la seminţe la verigile majore de distribuţie. Aceste companii 
au fost primele care au beneficiat de criza mondială. Doar dintr-o privire asupra datelor din 2007, când a început criza, 
putem observa cum corporaţii ca Monsanto şi Cargill, ce controlează piaţa de cereale, şi-au crescut profitul cu 45-60%, 
iar companii de fertilizanţi chimici cum ar fi Mosaic Corporation, o filială a Cargill şi-a dublat profitul într-un singur an.”
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Astfel prin fermieri din ţări puternic exportatoare ca Statele Unite care primesc mai mult pentru culturile lor, 
companiile care comercializează seminţele, chimicale agricole şi alte „inputuri” pot să taxeze fermierii mai mult pentru 
stocul oferit. Prin urmare, fermierii şi aşa puternic presaţi, care au suferit din cauza preţurilor cerealiere scăzute, nu 
beneficiază nici în momentul în care preţurile culturilor au crescut – deoarece costurile fertilizanţilor şi al combustibililor 
este tot în creştere.

Monsanto, totuşi, este poziţionat perfect pentru a profita. Este cea mai mare firmă producătoare de seminţe, 
are monopol  relativ  pe piaţa  trăsăturilor  biotehnologice încorporate în seminţe transgenice.  (FoEI,  2008),  totodată 
comercializează Roundup, cel mai vândut pesticid de pe glob. Nu este de mirare că Goldman Sachs a estimat recent 
că veniturile corporaţiei Monsanto sunt într-o creştere substanţială de 74% din 2007 până în 2010 (de la $8.6 milioane 
la $14.9 milioane), şi mai dramatic fiind venitul net al firmei (după taxe) căruia i-a fost estimată o creştere de 3 ori în 
valoare în aceeaşi perioadă, de la $984 milioane la $2,96 miliarde (Goldman Sachs, 2008).

Monsanto profită de criza alimentară în mai multe feluri. În primul rând, de câţiva ani, compania şi-a promovat 
sămânţa şi preţurile trăsăturilor transgenice. Figura 2 conţine date preluate de la USDA despre costurile medii ale 
seminţelor comercializate fermierilor din Statele Unite pentru cele 3 culturi biotehnologice majore -  soia, porumb şi 
bumbac.  Dominanţa  companiei  Monsanto  la  fiecare  cultură30 înseamnă  că  structura  ei  de  preţ  este  principala 
responsabilă pentru creşterile de preţ. Media de preţ a boabelor de soia a crescut cu mai mult de 50% în doar doi ani, 
din 2006 până în 2008 – de la $32,30 la $49,23 pe acri plantaţi. Preţurile seminţelor soia se preconizează să crească 
dramatic în următorii  ani principala cauză fiind emiterea unui nou tip, mai costisitor, din produsul lor principal soia 
Roundup Ready (RR) în 2009. Conform unui prim raport noile seminţe Roundup Ready 2 Yield (RR2Y) îi vor costa pe 
fermieri  $78 pe acri  plantaţi,  aproape 50% mai mult  decât boabele de soia RR ($53/acri)  (OSU, 2008). Soia este 
cultivată pe aproximativ 70 milioane de acri în Statele Unite, şi peste 90% din ele, 63 milioane de acri, sunt de tip RR. 
În următorii ani Monsanto va înlocui gradat RR cu RR2Y. La preţurile menţionate, costurile crescute ale fermierilor de 
soia pentru a schimba doar 50% din RR original la RR2Y va ajunge la o sumă de $788 milioane (1/2*$25/ar(78-53)*63 
milioane  de  ari),  mare  parte  revenind  la  Monsanto.  Între  timp  fermierii  întâmpină  dificultăţi  în  a  găsi  seminţe 
convenţionale de soia (nemodificate genetic) de calitate bună. (Roseboro, 2008).

Preţurile seminţelor de porumb şi bumbac au crescut aproape la fel de repede ca cele de soia – mai mult de 
50% în 3 ani, din 2005 până în 2008 (vezi figura 1). Noi creşteri de preţuri sunt aşteptate. Monsanto creşte substanţial  
preţurile pentru toate tipurile de seminţe transgenice – fiind vorba de toate tipurile: porumb transgenic cu o trăsătură, 2 
trăsături şi cele aşa numite triple stack (3 trăsături).31 Preţul seminţelor de porumb triple-stack va creşte cu $95-100 pe 
sac, în 2009 un sac ajungând la $300 (Guerbert, 2008). La tarifele tipice de însămânţare a porumbului $300 pe sac se 
transformă în aproximativ $100 pe acru plantat,  şi preţul de $100 pe sac va creşte cu încă $30 pe acru. Cu 29,4 
milioane de acri plantate cu seminţele de porumb triple-stack de la Monsanto (Monsanto, 2008), fermierii din Statele 
Unite pot anticipa o creştere a costurilor cu mai mult de 500 miliarde de dolari, pentru seminţele triple-stack în 2009.  

Interesant este că, compania creşte progresiv costurile trăsăturilor şi pentru seminţele de porumb cu una sau 2 
trăsături pentru a „muta câţi mai mulţi clienţi de triple-stack...” şi să „creeze o bază de clienţi captivi pentru lansarea din 
2010 a produsului octo-stack  (8 trăsături), SmartStax.”(Goldman Sachs, 2008).

Acesta este o ilustraţie potrivită despre stategia de maximizare a profiturilor şi de „introducere a trăsăturilor” a 
companiei Monsanto despre care am discutat în ultima ediţie a „Cine beneficiează din urma culturilor transgenice?” 
Produsul „octo-stack” se referă la un porumb modificat genetic cu 8 trăsături diferite (şase insecticide şi toleranţă la 2 
tipuri de erbicide) dezvoltat de Monsanto şi Dow. Având în vedere că preţurile seminţelor transgenice cresc cu fiecare 
trăsătură introdusă, preţul pentru SmartStax va fi astronomic, iar fermierii care vor seminţe mai ieftine, convenţionale, 
sau seminţe transgenice cu una 2 sau chiar 3 trăsături nu vor avea noroc. 

30 Monsanto este principala firmă de seminţe din lume (ETC, 2006). Stăpânirea ei asupra pieţei este mult mai mare pentru trăsături încorporate în 
soia,  porumb şi  bumbac modificat genetic (aproape 90%). Acesta se datoreaza faptului  că Monsanto are numeroase aranjamente de licenţă 
avantajoase cu alte firme de seminţe (ex. Bayer, DuPont-Pioneer, şi multe alte companii mai mici) care implică trăsăturile Monsanto, cum ar fi 
Roundup Ready, în propriile varietăţi de sămânţă. 
31 Preţurile seminţelor transgenice sunt în mare parte determinate de numărul trăsăturilor pe care le conţin, la sămânţa cu 3 trăsături de exemplu, 
care costă substanţial mai mult decât cea cu 2 trăsături, care la rândul ei costă mai mult decât cea cu o singură trăsătură. Seminţele transgenice 
costă de obicei cu până la 4 ori mai mult decât seminţele convenţionale, care sunt tot mai rare pe piaţa seminţelor.
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Figura 1 
 .

Costul mediu al 
porumbului, soiei şi 

al bumbacului în 
Statele Unite: 1975 

– 2008 
($ pe acri plantaţi)

Sursa:  USDA  –  Serviciul  de  Cercetare  Economică:  Costurile  comodită ilor  i  profitul:  1975-2007;  datele  sunt  accesibile  la:ț ș  
http://www.ers.usda.gov/Data/CostsAndReturns/testpick.htm. Cifrele din 2008 sunt prognoze efectuate în nov.2008 (descărcat la data 21/12/08):  
www.ers.usda.gov/Data/CostsAndReturns/data/Forecast/cop  _forecast%20.xls  .

Fermierul din Tennessee Harris Amour prezice că seminţele transgenice cu trăsături  duble sau triple vor fi 
retrase după lansarea porumbului cu 8 trăsături: „ Îmi place să cumpăr ce vreau. Când încep să stivuiească chestii de 
care nu am nevoie numai ridică preţurile.” (Roberts, 2008) Chad Lee din Universitatea Kentucky este unul din mulţi 
agronomi îngrijora i: „Costul seminţelor de porumb sunt în creştere şi nu se vede o plafonare a preţurilor” (Lee, 2004).ț

Nefiind satisfăcut cu profiturile tot mai ridicate din vânzarea seminţelor costisitoare Monsanto ridică şi preţul 
erbicidului Roundup. Preţurile la amănunt al erbicidului Roundup au crescut de la $32 pe galon în decembrie 2006 la 
$45 pe galon un an mai târziu şi la $75 pe galon în Iunie 2008 – o creştere de preţ de134% în mai puţin de doi ani.  
Monsanto  controlează aproximativ  60% din  piaţa  glifosatului  (ingredientul  activ  al  Roundup),  care în  2006 a fost 
estimat la $3,8 miliarde (Goldman Sachs, 2008), asta însemnând venituri între $2,3 miliarde în 2006 din Roundup. 
Creşterea preţului în amănunt de 134% din 2006 este de aşteptat să aducă pentru Monsanto sute de milioane de 
dolari drept venit adiţional din erbicidul pilot.32

Această creştere a preţurilor Roundup poate fi coroborată cu strategia de introducere a trăsăturilor a companiei 
Monsanto,  care  e  concentrată  pe  trăsăturile  Roundup  Ready.  Monsanto  profită  de  3  ori  din  fiecare  vânzare  de 
sămânţă purtătoare a trăsăturilor RR: prima oară din vânzarea seminţelor cu trăsătura RR, a doua oară din vânzările 
crescute de Roundup care este folosit cu seminţele, şi acum a 3-a oară prin creşterea preţurilor Roundup. Astfel se 
explică presiunea uriaşă din partea Monsanto pentru încorporarea trăsăturii RR în fiecare sămânţă transgenică.33

De  exemplu,  suprafaţa  globală  plantată  cu  porumb  transgenic  Monsanto  care  NU  are  încorporată 
trăsătura RR34 au ajuns la 29,6 milioane de arii în 2004, şi de atunci au scăzut la jumătate (15 milioane arii în 
2008). În Statele Unite ţară care stabileşte tendinţele globale pentru culturile modificate genetic, schimbarea este 
cu atât mai pronunţată: de la 25,3 milioane arii în 2004 la doar 4,9 milioane arii în 2008. În aceeaşi perioadă, 
Monsanto a crescut dramatic vânzările globale a varietăţilor cu trăsăturile RR, de la 17,4 milioane de arii (2004) la 
72,6 milioane de arii  (2008). Această strategie de introducere a trăsăturilor este de asemenea reflectată prin 
aproape  triplarea  procentajului  suprafeţelor  cu  plante  biotehnologice  plantate  în  raport  cu  plantele  „stivuite” 
încorporând  2 sau mai multe trăsături din 1999(7%) până în 2007(19%) (ISAAA). Fermierii care ar prefera să 
cumpere seminţe transgenice numai cu trăsăturile de rezistenţă la insecte sunt forţaţi să achiziţioneze seminţe 
care conţin şi trăsătura RR.

Mare parte din venitul crescut al Monsanto este folosit pentru a cumpăra competiţia. În 2008, compania a 
cheltuit $863 milioane achiziţionând Grupul BV De Ruiter din Olanda, o achiziţie care oferă companiei o cotă de 
25% din piaţa vegetalelor în valoare de $3 miliarde (Leonard, 2008). Monsanto creşte de asemenea şi controlul 
asupra pieţei de seminţe, atât în Statele Unite cât şi în alte ţări. În Statele Unite, şi-a crescut ponderea în seminţe 

32 Goldman Sachs estimează că peţurile Monsanto pentru Roundup vor creşte cu 38% de la FY2007 ($13/galon) la FY2008 ($18/galon), şi până la 
58% de la FY2007 la FY2009 ($20.50/galon), notând că „aşteptările noastre s-ar putea depăşi din cauza inflaţiei Roundup.”
33 Vânzări crescute de Roundup sunt datorate şi aplicărilor intense datorită evoluţiei rapide a buruienilor rezistente la glifosat care nu mai sunt 
eliminate cu doza normală de erbicid.  
34 Seminţele transgenice non-Roundup Ready încorporează una sau amăndouă trăsături de rezistenţă la insecte: una pentru anumiţi dăunători de 
suprafaţă şi una pentru a se proteja împotriva viermelui porumbului, un dăunător al rădăcinii.
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de porumb de la 43% în 2001 la 61% în 2008, în mare măsură prin achiziţia agresivă a 25 de firme de seminţe 
regionale americane din 2006, care sunt deţinute de către filiala American Seeds Inc. (Goldman Sachs, 2008). În 
iunie  2008  a  anunţat  de  asemenea achiziţionarea  firmei  Guatemaleze Semillas  Cristiani  Burkard,  principala 
companie Central Americană de seminţe de porumb, cu o strategie de lungă durată de introducere a seminţelor 
transgenice proprii în America Latină şi Centrală, leagănul botanic al porumbului (Monsanto, 2008b).

Controlul aflat în creştere a Monsanto asupra rezervei mondiale de sămânţă îi oferă şi mai multă putere 
pentru a încorpora trăsăturile proprii în şi mai multe varietăţi de seminţe, şi să retragă seminţele convenţionale de 
pe piaţă. Ca rezultat, fermieri din orice ţară se pot aştepta la aceaşi soartă ca fermierii americani – preţuri de 
seminţe crescute  dramatic,  o  supra-abundenţă  de „trăsături”  nedorite,  şi  un  declin  radical  în  disponibilitatea 
seminţelor convenţionale.

Caseta 3 
Abandonarea celor înfometaţi?

Naţiunile  Unite  şi  Banca  Mondială  au  emis  recent  prima  evaluare  ştiinţifică  despre  agricultura  mondială, 
concluzionând că organismele transgenice au un potenţial foarte redus în atenuarea sărăciei şi foametei. Acest efort 
de 4 ani, numit Evaluarea Interna ională a Ştiinţei Agricole şi Tehnologiei pentru Dezvoltare. (IAASTD – Assessment ofț  
Agricultural Science and Technology for Development), a angajat 400 de experţi din comunităţile de industrie, guvern, 
academic şi interes public pentru a schema cele mai promiţătoare căi pentru securitatea alimentară a ţărilor sărace 
(The Guradian,  2008).  În mod interesant,  mai  multe  companii  biotehnoogice s-au retras din proiect  cu multe  luni 
înaintea finalizării sale, deranjate notele mici primite pentru tehnologia lor favorită. Drept răspuns, jurnalul principal de 
ştiinţă Nature a mustrat companiile într-un editorial intitulat „Abandonarea celor înfometaţi?” (Nature, 2008)

1.3 culturile transgenice şi producţia

Producţia este un fenomen complex care depinde de factori numeroşi cum ar fi vremea, disponibilitatea irigării 
şi  a  fertilizanţilor,  calitatea  solului,  îndemânarea  managerială  a  fermierilor  şi  nivelul  infestaţiei  cu  dăunători. 
Îmbunătăţirile genetice atinse prin reproduceri convenţionale (nu biotehnologice) sunt de asemenea importante. Nici o 
cultură transgenică de pe piaţă nu este modificată pentru producţii  mai crescute. Cum a fost consemnat şi în ediţii 
anterioare ale raportului „Cine profită pe seama culturilor modificate genetic?” cercetările continuă să se concentreze 
pe varietăţi noi de promovare a pesticidelor i/sau care tolerează aplicarea unei sau mai multor aplicaţii de erbicide.ș

În Statele Unite, producţiile medii de soia, bumbac şi porumb au crescut de 3, 4 sau mai mult de 6 ori, din 1930 
până la începutul erei biotehnologice în mijlocul anilor 1990 (vezi fig. 3) (Fernanez Cornejo, 2004). Producţiile de soia 
şi bumbac sau aplatizat în cei 6 - 10 ani care au urmat după introducerea versiunilor transgenice ale acestor culturi,  
perioadă în care adoptarea culturilor transgenice a crescut cu mai mult de 75% pentru fiecare cultură. Producţiile mai 
crescute din 2004 şi 2005 sunt atribuite în mare parte condiţiilor de vreme prielnice. Doar porumbul arată o tendinţă de 
creştere a producţiei în această eră biotehnologică, dar chiar şi aici rata creşterii nu este mai ridicată decât înaintea 
introducerii varietăţilor transgenice. Aceste observaţii ne sugerează că ingineria genetică a fost, cel mult, neutră  faţă 
de nivelul producţiei. Chiar şi USDA recunoaşte că ingineria genetică nu a crescut potenţialul  productiv al niciunei 
culturi transgenice comercializate (Fernandez Cornejo, 2006).
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Figura 2
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Creşterea 
producţiei 
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bumbacului 
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Statele Unite: 
1930 - 2006

Sursa: produc iile în medie exprimate ca multiple ale produc iei din 1930 (ex: „2” = de două ori produc ia din 1930, „3” = de trei ori produc ia dinț ț ț ț  
1930). Liniile colorate reprezintă produc ia medie anuală. Liniile punctate reprezintă media la 5 ani calculate prin media produc iilor din fiecare an.ț ț  
Informa iile sunt bazate pe date - Serviciul de Statistici în Agricultură - SUA:ț
http://www.nass.usda.gov/QuickStats/indexbysubject.jsp?Pass_name=&Pass_group=Crops+%26+Plants&Pass_subgroup=Field+Crops.

1.3a soia

Există, totuşi, dovezi abundente conform cărora culturile de soia transgenică au scăzut semnificativ mai mult 
producţia  decât  varietăţile  convenţionale.  Toate  seminţele  transgenice  provin  de  la  Monsanto  i  sunt  denumiteș  
Roundup Ready (RR), varietăţi tolerante de glifosat, care au fost plantate pe 59,7 milioane de hectare pe tot globul în 
2008 (Monsanto, 2008a) (mai întinsă decât suprafaţa Franţei), făcând-o cea mai plantată cultură transgenică. Analiza 
a mai mult de 8200 de studii universitare pe varietăţi de soia în Statele unite au condus în 1998 la dezvăluirea că,  
culturile de soia RR au produs cu 5,3% mai puţin decât varietăţile convenţionale (Benbrook, 1999). Mai multe cercetări 
efectuate în 1999 - 2000 au confirmat aceste rezultate.  Conform omului de ştiinţă agronom Dr. Chales Benbrook: 
„Există o dovadă clară şi voluminoasă că cultivarele soia RR produc cu 5 – 10 procente mai puţini obroci pe acri în  
contrast cu altfel varietăţi identice cultivate pe suprafeţele cu condiţii comparabile.”(Benbrook, 2001)

Studiile controlate arată spre diferiţi factori ca fiind responsabili pentru scăderea producţiei. În 2001, agronomii 
Universităţii  din Nebraska au atribuit  o scădere de 6% efectului  neintenţionat al  procesului de modificare genetică 
folosit pentru crearea soiei RR (Elmore et al, 2001). Efectele de scădere a producţiei de acest gen sunt un obstacol 
serios deşi puţin confirmat al ingineriei genetice (Braidotti, 2008). 

Un studiu din 2007 a Universităţii de Stat Kansas arată că soia RR continuă să sufere din cauza producţiei 
scăzute: „Producţia de soia rezistentă la glifosat (GR – Glyphosate resistant) încă rămâne în urma soiei convenţionale,  
mulţi fermieri observând că  producţiile nu sunt la nivelul aşteptărilor, chiar şi în condiţii  optime.”(Gordon, 2007). În 
acest studiu, soia transgenică tratată cu glifosat a dat un randament cu 9% mai scăzut decât o cultură convenţională 
pentru că  tratamentul cu glifosat a redus capacităţile soiei de asimilare a manganului  şi a altor nutrienţi  esenţiali 
sănătăţii şi creşterii plantei. Alte studii au constatat că glifosatul omoară microorganismele benefice din sol, care ajută 
plantele în absorbiţia nutrienţilor din sol, şi facilitează creşterea fungiilor provocatoare de boli.  Prin urmare aceiaşi 
factori care sunt implicaţi în scăderea producţiei soiei sunt de asemenea responsabili pentru creşterea sensibilităţii la 
boli (Freese, 2007).

Producţia mai scăzută a soiei transgenice are un impact economic consistent asupra fermierilor. O scădere a 
producţiei de 6% corespunde unei pierderi substanţiale de 160 livre pe acri. După o estimare, această scădere de 
producţie a soiei a costat fermierii americani $1,28 miliarde între 1995 - 2003 prin veniturile pierdute (Sullivan, 2004). 
Afirmaţiile industriei biotehnologice despre productivitatea mai ridicată la culturile transgenice au fost dovedite a fi false 
şi în Brazilia, dovezile adunate fiind coroborate în Statele Unite. Producţiile au depăşit doar media din 2007, pentru 
prima oară de când soia modificată genetic  a fost aprobată în 2004,  din cauza condiţiilor  de vreme excepţionale 
(CONAB, Septembrie 2007). Conform CONAB, recoltele record ai anilor 2006/2007 şi 2007/2008 au fost fost atinse 
doar datorită condiţiilor meteo favorabile şi din cauza  „creşterilor suprafeţelor cultivate stimulate de preţurile rentabile 
de pe piaţă.” În trecut fermierii au fost asediaţi de preţuri scăzute la soia, vremea nefavorabilă şi un etalon monetar 
local foarte puternic (Real). În timp ce ISAAA susţine că toleranţa la erbicid nu afectează negativ producţia (ISAAA, 
ianuarie 2006b), cercetările sugerează că soia Roundup Ready suferă de o scădere a producţiei de 5-10% şi, de la 
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introducerea ei iniţială, are o soartă comparativ mai grea decât culturile convenţionale de soia, în special când este 
afectată de secetă. (FoEI, 2008). Factorii  principali  care afectează mijloacele de trai  şi decizia fermierilor  de a nu 
îmbrăţişa tehnologiile transgenice sunt condiţiile de vreme şi preţurile.

De ce cultivă atunci  fermierii  soia transgenică rezistentă la erbicide dacă acestea nu oferă venituri  şi/sau 
producţie mai ridicată? Unii acceptă producţiile reduse ca fiind un preţ plătit pentru simplificare şi economisirea muncii 
depuse pentru combaterea buruienilor, care sunt aspecte extrem de atractive pentru marii cultivatori. Alţii preferă să 
cultive culturi convenţionale, dar le este tot mai  greu să găsească seminţe convenţionale de calitate bună (FoEI 2006, 
2008).

După cum s-a menţionat  mai  sus, Monsanto e hotărât  să introducă o nouă versiune a soiei RR – numită 
Roundup Ready 2 Yield (RR2Y) – care, conform companiei, produce cu 7-11% mai mult decât soia RR originală. Dacă 
e  adevărat,  cel  mult  va  compensa  producţia  scăzută  discutată  mai  sus  şi  ar  ridica  producţia  RR2Y  la  a  celor 
convenţionale de calitate ridicată (BRP, 2008). Totuşi, avem mai multe motive să ne îndoim de pretenţia Monsanto 
privind creşterea producţiei. În primul rând, oficialii Monsanto au negat constant faptul că boabele de soia RR originale 
ar fi suferit sau suferă de productivitate redusă (Freese, 2008). Acest trecut înşelător al companiei nu o face o sursă 
credibilă. În al doilea rând, nu există date despre nici un câmp experimental condus de agronomi universitari care ar 
întări  pretinderile  Monsanto.  Monsanto  are  o  tradi ie  în  a  refuza  supunerea  culturilor  transgenice  cercetărilorț  
independente cu scopul testării lor, chiar mai mult, cu o ocazie, a refuzat o cerere de la geneticieni USDA (May et al, 
2003). Aceste fapte nu inspiră încredere. 

În final, preţul extrem de ridicat al soiei RR2Y ar putea avea un efect indirect de scădere a producţiei. După 
cum am menţionat mai sus, Universitatea de Stat din Ohio a raportat că seminţele RR2Y au un preţ de $78 pe acri 
plantaţi, o creştere de aproape 50% faţă de preţul de $53 pe acri a seminţelor orignale RR, şi mai mult decât dublu  
peste preţul de $34 pe acri, preţul unei seminţe convenţionale (OSU, 2008). În era pre-transgenică a seminţelor ieftine 
fermierii  puteau să îşi semene pământurile la densitatea dorită pentru a avea o producţie optimă. În timp ce rata 
necesară semănării de soia pentru producţii optime depinde de regiune, calitatea solului,  practicile de cultivare şi de 
alţi  factori,  studiile  efectuate  în  North  Dakota  din  2004  sunt  destul  de  reprezentative  şi  demonstrează  faptul  că 
semănarea a 200000 seminţe pe acri dă o producţie medie cu 16% mai ridicată decât o semănare cu 100000 seminţe 
pe acri (NDSU, 2004). De câţiva ani, unii agronomi au sfătuit fermierii să accepte producţiile mai scăzute cauzate de 
semănarea  mai  rară,  deoarece  valoarea  unei  producţii  mai  mari,  plantând  mai  multe  seminţe,  este  depăşită  de 
costurile incrementale ale seminţelor transgenice. Serviciul de extensie a Universităţii  de Stat din Iowa prezintă un 
exemplu concret:  „Comparat cu un stand final de 105,000 şi 106,000 ppa (plante pe acri), producţia a fost ridicată  
semnificativ cu un stand final de 146,000 ppa în primul studiu şi 174,000 ppa în al doilea studiu (Figura 2). Totuşi,  
când implicăm şi costurile, semănarea mai ridicată compensează valoarea producţiei crescute.” (ISU, 2007)

Această publicaţie ISU se referă la costurile seminţelor soia RR originale. Prin creşterea preţului seminţelor cu 
50% la RR2Y,  fermierii  sunt predispuşi  să accepte reduceri  de producţie şi  mai  mari  din rate de semănare mai 
scăzute ca să optimizeze veniturile nete provenite din cultivarea RR2Y. Pe scurt, preţurile crescânde a seminţelor 
modificate genetic au un potenţial real de scădere a producţiei. 

.

Figura 3
 .

Producţia de soia
în cazul celor 4 

producători primari 
de soia: 

1987 – 2007 (kg/ha)

Sursa: Friends of the Earth International, 2008 – Bazat pe datele FAOSTAT, ProdStat, Culturi, Subiect: Produc ie la hectar (kg/ha), Comoditate:ț  
soia; Ţări: SUA, Argentina, Brazilia, Paraguay; Anii 1987-2007, (ultima documentare 6 octombrie 2008).

17



 Cine profită de culturile modificate genetic?                     RAPORT Friends of the Earth International, 2009

1.3b Bumbacul
După cum a fost descris, producţiile de bumbac american au stagnat în timpul adoptării bumbacului transgenic 

(figura 5). O comparaţie exhaustivă de 4 ani între varietăţile de bumbac transgenic şi convenţional din Georgia (SUA) 
arată  că veniturile  economice  din  bumbacul  convenţional  au  fost  întotdeauna mai  ridicate  sau egale  cu cele  din 
varietăţile transgenice. Autorii acestui studiu din 2008 au ajuns la rezultatul că: „profitabilitatea a fost mai bine asociată 
cu producţia convenţională decât cu tehnologiile transgenice” (Jost et al. 2008).

 

Figura 4
 .

Comparaţie între 
producţia de bumbac 

convenţional cu 
bumbac modificat genetic 

în Statele Unite: 1996 – 
2002

Studii riguroase de comparare a producţiilor Bt şi non-Bt în condiţii controlate sunt rare. Un astfel de studiu a 
demonstrat că porumbul Bt produce cu 12% mai puţin decât aceeaşi varietate convenţională (Ma & Subedi, 2005). În 
timp ce culturile Bt pot reduce pierderile de producţie când infestarea cu insectele vizate de către insecticidul Bt sunt 
grave, aceste condiţii nu sunt frecvente la porumb, iar bumbacul este afectat de mulţi dăunători secundari care nu sunt 
afectaţi de insecticidul Bt (vezi figura).

Pentru a rezuma, nici  o cultură transgenică comercială nu a fost creată pentru producţii  mai mari.  Soia şi 
bumbacul  transgenic  tolerant  la  erbicid  simplifică  şi  reduce  efortul  depus  pentru  controlul  buruienilor,  dar  au  o 
producţie mai redusă şi/sau venituri mai mici decât din cultivarea varietăţilor convenţionale; iar bumbacul rezistent la 
insecte a dezamăgit de multe ori fermieri săraci din Asia. Producţia este cel mai puternic influenţată de genetica culturii 
dezvoltată prin reproduceri convenţionale, de condiţiile de vreme, folosirea irigărilor şi alţi factori ne-biotehnologici.

Caseta 4   
Bumbacul rezistent la insecte eşuează în Asia

Bumbacul Bt a dezamăgit în repetate rânduri fermierii din Asia. Un motiv ar fi faptul că bumbacul este atacat 
aproximativ de 150 insecte dăunătoare (Khashkehli), marea majoritate nefiind omorâte de către insecticidul încorporat 
Bt.  Invazia  acestor  „dăunători  secundari”  –  care  includ  viermele  alb,  miriapode,  afide,  thrips,  jassids  –  a  scăzut 
producţiile drastic şi a for at mulţi  fermieri  de bumbac Bt din India (Ghosh, 2007), Pakistan (Syed, 2007) şi Chinaț  
(Connor,  2006)  să  cumpere  şi  să  aplice  o  cantitate  de  insecticide  chimice  egale  cu  cantitatea  folosită  de  către 
agricultorii convenţionali, dar pentru că au plătit de 4 ori mai mult pentru seminţele transgenice, au ajuns în datorii. În 
2007, mai mult de 900 fermieri de bumbac din India, Vidarbha, au comis sinucideri din cauza datoriilor colple itoareș  
(FoEI, 2008). Mai mult, bumbacul Bt plantat în India a fost dezvoltat de către Monsanto şi a fost adaptat pentru sezonul 
de creştere mai scurt din Statele Unite, şi de multe ori, la finalul sezonului mai lung din India, a eşuat să se apere şi 
contra insectelor dăunătoare ţintite (Jayaraman, 2005).
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Capitolul II -  Situaţia culturilor modificate în lume: 4 culturi, 2 trăsături şi o mână 
de ţări

 .

Deşi au trecut mai mult de zece ani de când organismele modificate genetic au intrat în rezerva de 
hrană mondială, ele continuă să fie provincia câtorva ţări şi naţiuni foarte industrializate, cu sectoare agricole 
orientate spre export.

Peste 90% din suprafeţele cultivate cu plante transgenice sunt găsite în doar 5 ţări din America de Nord şi Sud, 
Canada,  Argentina,  Brazilia  şi  Paraguay.  O  singură  ţară,  Statele  Unite,  produce  mai  mult  de  50%  din  culturile 
transgenice de pe glob; Statele Unite şi Argentina împreună cultivă mai mult de 70% din toate culturile transgenice. 
Uniunea  Europeană,  una  din  pieţele  cheie  pentru  industria  biotehnologica,  rămâne  închisă  culturilor  transgenice, 
opinia publică fiind opusă alimentelor transgenice de mai mult de zece ani (vezi capitolul 5).

 

Figura 5
 .

Producători primari 
de culturi 

modificate genetic. 
Ţări mega biotech?

* Bazat pe date de la FAOSTAT**, 2007; ISAAA. 2008. Tabelul compară aria totală a suprafe elor de pe care s-au recoltat culturi modificateț  
genetic în 13 ări (clasificate în ianuarie 2008 de ISAAA drept ări „Mega-biotehnologice” cu totalul hectarelor pe care se estimează că se vorț ț  
planta culturi modificate genetic. Cele 13 ări sunt: SUA, Argentina, Brazilia, Paraguay, Canada, India, Africa de Sud (SA), Uruguay, Australia,ț  
Mexic, Filipine i Spania.ș  
** Note: Date provenind de la FAOSTAT sunt bazate pe ProdSTAT, Culturi, Subiect: Aria recoltată: ări: SUA, Argentina, Brazilia, Paraguay,Ț  
Canada, India, China, Africa de Sud, Uruguay, Australia, Mexic, Filipine, România, Spania. Datele privind toate culturile includ aria totală recoltată  
în milioane de hectare,  privind următoarele  culturi  principale:  cereale,  fructe,  fibre de origine vegetală,  culturi  pentru ulei,  nuci,  condimente,  
stimulan i,  rădăcinoase  i  tuberculoase,  culturi  pentru  zahăr,  tutun  i  legume.  Ultima  documentare  13  decembrie,  2007.ț ș ș  
http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567 

 

Tabelul 2
 .

Pieţe de export al 
soiei
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Figura 6
 .

Procentajul 
terenurilor 

agricole din 
lume

 

Figura 7
 .

Procentajul 
terenurilor 

agricole din 23 
de ţări 

producătoare 
de culturi 
modificate 

genetic

 

Tabelul 3
 .

Procentajul culturilor 
modificate genetic raportat 

la totalitatea terenurilor 
agricole 

 

Tabelul 4
 .

Procentajul culturilor 
modificate genetic 

raportat la totalitatea 
terenurilor arabile

Nota: Tabelul 4 arată procentajul terenurilor arabile de culturi transgenice35

Sursa: GM Freeze, Iunie 2008

 

Figura 8
 .

Procentul global de 
suprafeţe arabile

35 Terenurile arabile includ suprafeţe folosite pentru culturi anuale, cum ar fi soia şi grâu. Nu sunt incluse culturile permanente cum ar fi pomii 
fructiferi sau culturile viticole
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După mai mult de un deceniu de comercializare, culturile transgenice continuă să ocupe doar o parte mică din 
suprafaţa totală cultivată a lumii. ISAAA numeşte 13 ţări ca fiind „ţări mega-biotehnologice”. (Vezi tabelul 3), fiecare 
plantând în medie 50000 ha. Deşi denumirea „mega” implică aceste ţări ca fiind semănătoare de mari suprafeţe de 
culturi transgenice, de fapt pragul de 50000 ha este atât de jos încât culturile transgenice însumează o suprafaţă 
agricolă de 2,4% (vezi tabelul 3 şi figura 6). Doar 4 ţări cultivă plante transgenice pe mai mult de 30% din suprafaţa lor: 
Statele Unite, Argentina, Paraguay şi Uruguay. Suprafeţele arabile din Paraguay şi Uruguay sunt atât de reduse încât 
aceste procentaje sunt comparativ reduse pentru culturile transgenice. (vezi tabelul 5). 

 

Figura 9
 .

Procentajul terenurilor 
arabile în ţări producătoare 

de culturi modificate 
genetic

Rang Ţară Aria plantată 
cu culturi 

transgenice

Aria totală 
cultivată cu 

toate culturile

Culturi 
transgenice

1 Statele Unite 57,7 118,6 Soia, porumb, 
bumbac, rapi ăț

2 Argentina 19,1 32,3 Soia, porumb, 
bumbac

3 Brazilia 15 64,2 Soia, bumbac
4 Canada 7 27,09 rapi ă, porumb,ț  

soia
5 India 6,2 199,7 Bumbac
6 China 3,8 176,1 Bumbac
7 Paraguay 2,6 4,5 Soia
8 Africa de Sud 1,8 5,05 Porumb, soia, 

bumbac
9 Uruguay 0,5 0,95 Soia, porumb
10 Filipine 0,3 0,95 Soia, porumb
11 Australia 0,1 21,1 Bumbac
12 Mexic 0,1 16,8 Bumbac, soia
13 Spania 0,1 12,5 Porumb

 

Tabelul 5
 .

Ţările mega bioteh – 
aria totală a culturilor 

recoltate / culturi 
modificate genetic 

plantate în 2007

Sursă: FAOSTAT;2007**; ISAAA, 2008.
* 13 ţări aşa numite mega biotech, cultivând aproximativ 50000 de hectare de culturi transgenice
** Date de la FAOSTAT bazate pe  ProdSTAT, Culturi, Subiect: Aria Recoltată: Ţări: SUA, Argentina, Brazilia, Paraguay, Canada, India, China,  
Africa de Sud, Uruguay, Australia, Mexic, Filipine si Spania. 
Datele de la fiecare cultură include suprafaţa totală cultivată în milioane de ha din următoarele grupuri de culturi: cereale, fructe, fibre vegetale, 
culturi pentru ulei, nuci, mirodenii, stimulanţi, impulsuri, rădăcini şi rădăcinoase, culturi furajere, culturi de zahăr, tabac şi vegetale. Anul: 2006
*** O suprafaţa extrem de redusă este de asemenea plantată cu papaya şi dovleac modificat genetic. 

Diversitatea culturilor transgenice a trecut printr-o stagnare în ultimul deceniu. În mijlocul anilor 1990 doar 4 
culturi – soia, porumb, bumbac şi rapi ă – au însumat 100% din agricultura biotehnologică, recunoscând acest faptț  
chiar şi ISAAA. Versiunile transgenice ale orezului, grâului, roşiilor, porumbului dulce şi popcornului au fost refuzate şi 
numite  inacceptabile  de  către  piaţa  globală  (Center  for  Food  Safety,  August  2006).  Aprobarea iniţială  a  lucernei 
transgenice în Statele Unite a fost revocată de către judecătoria federală în 2006, care a amendat Departamentul 
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Agriculturii din Statele Unite (USDA) pentru că a eşuat în a conduce o cercetare serioasă de evaluare a impactului 
acestora asupra mediului (FoEI, 2008).

Stagnarea trăsăturilor  transgenice este probabil  cea mai  surprinzătoare chestiune.  În  ciuda exagerărilor  şi 
promisiunilor  eşuate,  industria  biotehnologică  nu a introdus  nici  o cultură  transgenică cu productivitate  mai  mare, 
nutriţie mai dezvoltată, toleranţă mai ridicată la secetă sau sare. Practic nu există culturi transgenice tolerante la boli. 
De fapt,  companiile  biotehnologice  au  avut  un  succes  comercial  cu  plantele  transgenice  purtătoare  de  numai  2 
trăsături – toleranţă la erbicid şi rezistenţă la insecte – care nu oferă avantaje consumatorilor sau mediului. De fapt, 
culturile modificate genetic de azi sunt cel mai bine caracterizate prin introducerea copleşitoare a doar unei trăsături – 
toleranţă la erbicid – care se poate găsi în mai mult de 80% din culturile transgenice globale. (Vezi tabelul 6), şi care, 
după cum arătăm mai jos, se asociază cu folosirea ridicată a pesticidelor chimicale.

Cultura transgenică Suprafaţa plantată 
(milioane de hectare)

%

Soia 58,6 51
Porumb 35,2 31
Bumbac 15 13
Rapi ăț 5.5 5
Total 114.3 100

 
Tabelul 6

 .

Culturi 
transgenice 
de pe glob

Trăsături transgenice Suprafaţa plantată (mil. ha) %
Toleranţă la erbicid 72.2 63

Culturi BT 20.3 18
Culturi HT-BT 21.8 19

Total 114.3 100

 

Tabelul 7
 .

Trăsături 
transgenice 
de pe glob
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Capitolul III -  Cre terea utilizării pesticidelorș
 .

Experienţa de mai mult de zece ani din Statele Unite demonstrează că plantele modificate genetic au 
contribuit  substanţial  la  folosirea  pesticidelor  şi  la  epidemia  buruienilor  rezistente  la  erbicid.  Buruienile 
rezistente au ajutat firmele biotehnologice să dezvolte alte culturi biotehnologice care promovează folosirea 
pesticidelor şi multe altele. A crescut şi folosirea plugăritului mecanic pentru a controla buruienile rezistente la 
erbicid, contribuind astfel la eroziunea solului şi la emisia gazelor cu efect de seră.

3.1  industria  biotehnologică  continuă  dezvoltarea  culturilor  biotehnologice  promovatoare  de  pesticide  şi 
tolerante la erbicide (transgenice)

Pesticidele sunt chimicale care vizează buruieni   (erbicide),  insecte (insecticide)  sau alţi  dăunători.  Culturile 
promovatoare  de  pesticid  şi  tolerante  la  erbicid  continuă  să  domine  biotehnologia  agricolă.  4  hectare  de  culturi 
biotehnologice  din  5  de  pe  glob  au  fost  proiectate  pentru  aplicări  masive  de  erbicide  chimicale  (vezi  tabelul  7). 
Biotehnologiile agricole sunt, în esenţă, promovatoare de pesticide.

Industria biotehnologiilor a continuat să-şi axeze eforturile de dezvoltare pe crearea varietăţilor noi de culturi 
promovatoare de pesticide. Dintre cele 4 culturi transgenice noi aprobate de către USDA din noiembrie 2006 până în 
decembrie 2007 două au fost tolerante la erbicide (soia şi orez).  A fost aprobată şi o varietate de prun rezistent la 
insecte şi unul rezistent la virusuri. (APHIS, 5 octombrie 2007)36

Cele mai importante dezvoltări în agricultura biotehnologică sunt culturi transgenice noi care tolerează aplicarea 
unei mai mari doze de chimicale, i cele care tolerează 2 erbicide în loc de numai unul. Cum e discutat şi mai jos,ș  
acesta este soluţia pe termen scurt a industriei biotehnologice pentru epidemia de buruieni rezistente la erbicide care 
chinuie agricultura americană şi a lumii. Nici o cultură transgenică de pe piaţă nu este modificată pentru o producţie mai 
crescută. Cercetările corporaţiilor şi cursurile produselor se axează pe varietăţi noi, promovatoare de pesticide, care 
tolerează aplicarea unei sau mai multor erbicide. De exemplu, dintre cele 14 culturi transgenice care sunt în aşteptarea 
acordului comercial USDA, aproape jumătate (6) sunt tolerante la erbicid: porumb, soia, bumbac (2), lucerna şi iarba 
vântului (pentru terenuri  de golf).  Nici una dintre celelalte nu prezintă trăsături  noi benefice. Porumbul şi bumbacul 
rezistent la insecte sunt variaţii minore a culturilor RR existente. Soia şi papaya rezistentă la virusuri cu un conţinut de 
ulei modificat sunt deja aprobate, deşi nu sunt cultivate pe suprafeţe extinse. Garoafele create pentru culori modificate 
sunt nişte aplicaţii triviale a biotehnologiei. O cultură transgenică de porumb este dezvoltată pentru polen steril, iar alta 
pentru a conţine o enzimă de „procesare proprie” în etanol. Ambele prezintă riscuri pentru sănătatea umană.

36 Vezi Petiţia Nr. 04-264-01p, 04-362-01p, 06-178-01p şi 06-234-01p
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Tabelul 8 
  

Cele 14 culturi modificate genetic aflate în aşteptarea reglementării de către USDA 
(din 5 februarie, 2009)

Trăsătură Număr Notă

Toleranţă la 1 erbicid 5 Lucernă şi iarba vântului tolerantă la glifosat (Monsanto)
Bumbac tolerant la glifosat (1) şi glufosinat/rezistent la insecte (1) (Bayer)

Soia tolerantă la inhibitori ALS (BASF)
Toleranţă la 2 erbicide 1 Porumb rezistent la 2 erbicide – toleranţă la glifosat şi imidazolinonă37 (erbicid din clasa 

inhibitorilor ALS)
Rezistenţă la insecte 2 Porumb şi bumbac (Syngenta)
Rezistenţă la virusuri 1 O nouă versiune a trăsăturii transgenice la papaya (Universitatea din Florida)

Enzime adăugate 1 Porumb w/enzimă alfa-amylase derivat  de la  microorganismele  marine  adânci  –  pentru 
procesare de etanol. Prima cultură modificată genetic. Enzima din porumb are caracteristici 
asemănătoare alergenilor din alimente, cercetătorii de alergeni din Statele Unite au cerut o 
evaluare mai atentă a potenţialului cauzator de alergii al acestui porumb. Africa de Sud a 
refuzat importul bazându-se pe analizele inadecvate de impact asupra sănătăţii. (Syngenta)

Polen steril, fertilitate 
alterată

2 Porumb  cu  polen  steril  (DuPont-Pioneer);  arbore  de  eucalypt  tolerant  la  îngheţ  şi  cu 
fertilitate alterată (ArborGen)

Alterarea uleiului 1 Soia cu acid oleic ridicat pentru procesare (DuPont-Pioneer)
Alterarea culorii 1 Garoafe (Florigene)

 
Sursa: USDA Solicitări pentru autorizare în a teptare – nereglementate, 5 februarie, 2009, disponibile la:ș  

http://www.aphis.usda.gov/brs/not_reg.html  (ultima actualizare 9 februarie, 2009). 

 
Viitorul îndelungat al agriculturii biotehnologice este de asemenea dominat de culturile ce implică folosirea  de 

pesticide. Figurile din cercetările de teren oferă cele mai bune predicţii asupra tendinţelor de dezvoltarea a culturilor 
transgenice. Peste o treime (36,3%) din cercetările de teren active permit culturilor din Statele Unite să implice una sau 
mai multe trăsături  de toleranţă la erbicid (HT)38.  Cele 352 permise active pentru cercetări  de teren a culturilor HT 
cuprind 18 specii diferite de plante şi toleranţă la mai mult de 8 erbicide. Toleranţa la glifosat este pe departe cea mai 
comună trăsătură la testele de teren, deşi altele, în special culturile tolerante la erbicidul dicamba, sunt de asemenea 
testate extensiv. 

3.2 culturile modificate genetic au crescut utilizarea pesticidelor în Statele Unite

Industria biotehnologică afirmă că folosirea redusă a pesticidelor (de exemplu erbicide, insecticide) este una 
dintre cele mai valoroase beneficii a acestei tehnologii, în special la soia transgenică (Monsanto 2005b). Totuşi, studiile 
independente au demonstrat că aceste afirmaţii  privind reducerea pesticidelor sunt nefondate şi chiar mai mult  prin 
introducerea culturilor transgenice din 1999 aplicarea pesticidelor a crescut substanţial. Dr. Benbrook a coordonat o 
analiză  completă asupra datelor  USDA referitoare  la utilizarea  pesticidelor  în agricultură din  1996 până în  2004. 
Concluzia lui a fost că în acest interval de nouă ani, prin adoptarea soiei, porumbului şi bumbacului transgenic s-a ajuns 
la folosirea a mai mult de 122 milioane de livre de pesticide care ar fi fost aplicate dacă aceste culturi transgenice nu 
erau introduse. Descreşterea mică în folosirea insecticidelor  atribuită bumbacului şi porumbului rezistent la insecte (-16 
milioane de livre) a fost copleşită de o aplicare mai accentuată a erbicidelor pe culturile tolerante de erbicide (+138 
milioane de livre) (Benbrook, C. 2004).

O mare parte din această creştere este atribuită aplicării mai accentuate a glifosatului (Roundup) pe culturile 
tolerante de glifosat (Roundup Ready) Monsanto. În 1994, cu un an înaintea introducerii primei culturi Roundup Ready 
(Soia RR), au fost folosite 7933 milioane de livre de Roundup pe culturile de soia, porumb şi bumbac. Până în 2005, 
aplicarea glifosatului pe aceste culturi a crescut de 15 ori, la 119071 milioane de livre (tabelul 9). În aceaşi perioadă, 
suprafeţele Roundup Ready39 în Statele Unite au cresct de la 0 acri (1994) la 102 milioane de acri (2005), o suprafaţă 
mai mare decât statul California. În 2006, suprafeţele culturilor  a crescut cu încă 14%, la 116 milioane de acri.

37 USDA prezintă porumbul rezistent la 2 erbicide ca fiind rezistent la glifosat şi „imidazolinonă” – imidazolinona face parte din clasa inhibitorilor 
acetolactatelor sintetice (ALS). DuPoint-Pioneer se referă la această toleranţă dublă prin „optimum GAT” la soia şi la porumb.
38 Din 23 august 2007, 352 din 970 (36,3%) autoriza ii active pentru cultivare de OMG au implicat o trăsătură HT. Unele permise implică mai multeț  
trăsături. (Information Systms for Biotehnology, 23 august 2007)
39 Soia, porumb şi bumbac Roundup Ready. A fost exclusă rapi a RR, care a fost plantată pe 0.5 milioane de acri în 2006, deoarece USDA nu aț  
raportat cantitatea de glifosat folosită pe rapi ă.ț
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Initial, creşterea aplicării glifosatului pe culturile  a fost compensată de reducerea altor pesticide. Începând din 
1999, însă, au început să crească buruienile care nu mai puteau fi controlate cu doza normală de  glifosat, obligând 
fermierii să aplice o cantitate mai mare (vezi secţiunea 3.4). Astfel, din 1994 până în 2005, adoptarea pe scară largă a 
culturilor  combinată cu apariţia buruienilor rezistente la glifosat a condus la o aplicare de glifosat de 15 ori mai mare pe 
terenurile majore cultivate. Tendinţa continuă. În 2006, ultimul an din care există date, folosirea de glifosat pe soia a 
crescut cu 28%, de la 75793 milioane livre în 2005, la 96725000 milioane livre în 2006 (Vezi tabelul 9)40

 
Tabelul 9 Adoptarea culturilor modificate genetic tolerante la erbicide / cantitatea de glifosat aplicat 

în Statele Unite

Anul Soia Porumb Bumbac Soia, 
Porumb, 
Bumbac

Note

Glifosat 
aplicatA

%=HTB Glifosat 
aplicatA

%=HTB Glifosat 
aplicatA

%=HT
B

Glifosat 
aplicat

1994 4,896,000 0% 2,248,000 0% 789,189 0% 7,933,189 Primele culturi HT, soia RR au 
fost introduse în 1995

2002 67,413,000 75% 5,088,000 11% n.a. 74%C

2003 n.a. 81% 13,696,000 15% 14,817,000 n.a.
2005 75,743,000 87% 26,304,000 26% 17,024,000 119,071,000 O creştere de 15 ori mai mare 

în folosirea glifosatului la soia, 
porumb, bumbac din 1994 până 

în 2005
2006 96,725,000 89% n.a. 36% n.a. 86%D n.a. O creştere de 19 ori mai mare 

în folosirea glifosatului la soia, 
cea mai răspândită cultură RR 

din 1994 până în 2006
2007 n.a. 91% n.a. 52% 18,572,000 92%E n.a.

A:  Livre de ingredient activ.  
Sursa pentru fiecare cultură: „Utilizarea chimicalelor în agricultură: Sumar al culturilor de câmp,” USDA Serviciul National de Statistici în agricultură  
al  SUA.  Accesibil  la:  http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1560.  Cifrele  reprezintă  suma  tuturor  
versiunilor de glifosat, inclusiv sulfosatul. Datele statistice USDA asupra folosirii pesticidelor acoperă doar un anumit procentaj din suprafaţa totală 
plantată din Statele Unite, la cultura prezentată, procentaj care variază de la an la an. Pentru a afla procentajul corect am împărţit suma glifosatului  
folosit cu suprafaţa totală cultivată pentru care s-au raportat utilizări de pesticide. N.a. – not available, USDA nu raportează folosiea pesticidelor  
pentru toate culturile  şi  pe toţi  anii.  B:  Procentajul  suprafeţelor  plantate cu varietăţi  tolerante la erbicide.  De la USDA Serviciul  de Cercetare  
Economică (SCE), vezi:  http://www.ers.usda.gov/Data/BiotechCrops/alltables.xls. Datele sunt sumele procentajelor  trecute ca „tolerante doar la  
erbicid” şi „varietăţi de gene adunate”. După SCE, varietăţile de gene adunate întotdeauna conţin o trăsătură HT. Toate culturile de soia HT (cu  
toleran ă crescută) sunt RR. În 2006, 96% din bumbacul HT a fost RRR, 4% a fost tolerant la glufosinat (varietatea LibertyLink - LL). Cele mai multeț  
varietăţi de porumb HT sunt RR; o parte mică este tolerantă la glufosinat (LL).  C: Mai, O.L., F.M. Bourland i R.L. Nichols (2003). “Provocări înș  
plantarea cultivarurilor de bumbac transgenic i non-transgenic,” Crop Science 43: 1594-1601.ș  http://crop.scijournals.org/cgi/reprint/43/5/1594.pdf. 
Dată calculată prin adăugarea tuturor varietăţilor HT în Tabelul 1. Bazată pe date USDA AMS, vezi următoarea notă de subsol. D:De la Serviciul de 
Marketing în Agricultură a USDA (AMS) care are statistici sigure la bumbac decât ERS de la USDA. Vezi: “Cotton Varieties Planted: 2006 Crop,”  
USDA AMS. Date calculate prin adăugarea procentajelor tuturor varietăţilor HT (cele cu denominarea R, RR – Roundup Ready sau RF – Roundup  
Ready Flex şi LL pentru LibertyLink). De reţinut că cea mai mare parte din bumbacul HT este Roundup Ready (Flex), Varietăţile de bumbac LL au 
însumat  doar  3-4%  din  bumbacul  american  în  2006.   E: “Cotton  Varieties  Planted:  2007  Crop,”  USDA  AMS: 
http://www.ams.usda.gov/mnreports/cnavar.pdf   

3.3 buruieni rezistente la erbicid şi utilizarea pesticidelor

La fel cum o bacterie dezvoltă rezistenţă la antibiotice şi buruienile dezvoltă rezistenţă la chimicalele proiectate 
pentru a le înlătura. Efectul de rezistenţă la erbicide în Statele Unite s-a manifestat prima oară în anii 1970, şi a crescut 
treptat de atunci. Buruienile rezistente la unul sau mai multe erbicide, au fost raportate, din anii 1970 până în zilele 
noastre, în mai mult de 200000 de locuri acoperind o suprafaţă de 15 milioane de acri 41. În realitate, problema este mai 
mult ca sigur mai gravă, deoarece aceste cifre includ doar cazurile de rezistenţă documentate şi exclud numeroase 

40 Suprafaţa plantată cu soia a crescut cu 5% din 2005 până în 2006, explicând doar o mică parte din această creştere
41 Bazat pe analizele Center for Food Safety asupra buruienilor rezistente la erbicide (21 noiembrie, 2007); 
poate fi descărcat de pe: www.weedsciense.com 
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rapoarte de teren de cazuri de rezistenţă suspectate. Primul val major care a început la sfârşitul anilor 1970 a implicat  
23 de specii de buruieni rezistente la atrazină şi la alte erbicide din clasa inhibitoare II a fotosistemelor, care au infestat 
cel puţin 1,9 milioane de acri de culturi în Statele Unite. Al doilea val a început în anii 1980, şi a implicat 37 de specii de  
buruieni rezistente la inhibitori ALS, cazuri raportate pe 9,9 milioane de acri (FoEI, 2008). Al 3lea val major implică 
buruieni rezistente la glifosat, despre care discutăm în secţiunea următoare. 

Este important să înţelegem factorii cheie de rezistenţă a buruienilor. 
În primul rând rezistenţa este definită mai mult prin abilitatea buruienii de a supravieţui unei doze mai mari de 

erbicid decât cea obişnuită, decât prin imunitate absolută. Totuşi dozele mai ridicate de erbicid înlătură buruiana, cel 
puţin pentru un termen scurt.  Al doilea fapt reiese din primul.  Rezistenţa la erbicid este datorită nu numai aplicării 
excesive a erbicidului, de cele mai multe ori duce la o aplicare şi mai ridicată a acelui erbicid.

3.4 Buruieni rezistente la glifosat

Monsanto a introdus prima oară glifosatul  pe piaţa Statelor  Unite în 1976 (Monsanto,  2007b),  şi  timp de 2 
decenii nu s-au raportat buruieni rezistente. Până în 1998 , doar raigrasul rigid şi-a dezvoltat rezistenţă la eribicid în 
California.  Rezistenţa extensivă a buruienilor  s-a dezvoltat  doar  după câţiva ani,  după introducerea soiei  Roundup 
Ready a Monsanto în 1995, rapi ei şi bumbacului Roundup Ready în 1997, şi a porumbului Roundup Ready în 1998ț  
(Monsanto,  2007b).  Cercetătorii,  care  au  identificat  pentru  prima  oară  Canyza  canodensis  (bătrâniş)  rezistentă  la 
glifosat în anul 2000 în Deleware, au atribuit  evoluţia acestor buruieni plantării  continue de culturi  Roundup Ready 
(Universitatea din Delaware, 22 februarie 2001). Zece cercetători de buruieni au confirmat această evaluare în 2004: 
„este cunoscut faptul că populaţiile Canyza canodensis rezistentă la erbicid au fost selectate în sistemele de cultivare a  
bumbacului şi soiei Roundup Ready. Rezistenţa a fost raportată pentru prima oară în anul 2000 în Delaware, la 5 ani  
după  introducerea  soiei  Roundup  Ready.  De  la  acest  raport  iniţial  Canyza canodensis  rezistentă  la  glifosat  este  
raportată în 12 state şi se estimează că afectează 1.5 milioane de acri doar în Tennessee.”.I (Hartzler et al, 20 februarie 
2004)
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Tabelul 10 
 .

 .
Dezvoltarea buruienilor rezistente la glifosat în Statele Unite (perioada 1998 – 2008)

.

Buruienile cu rezistenţă documentată la glifosat infestează aproximativ 3251 de loca ii cu o suprafaţă totală deț  
2,37 milioane de acri  din  19 state  (Weed Science,  2007).  Populaţiile  multiple  a 9  specii  diferite  de buruieni  şi-au 
dezvoltat  rezistenţă  în  Statele  Unite:  Amaranthus  palmeri,  amaranthus  rudis,  ambrosia  artemisiifolia,  conyza 
bonariensis, conyza canadensis, lolium multiflorum, lolium rigidum, sorghum halepense. (Weed Science, 2008). 5 specii 
de buruieni au dobândit rezistenţă la glifosat în alte ţări. Din 58 de acri de buruieni noi, rezistente la glifosat identificate 
în ultimul deceniu pe glob, 31 au fost identificate în Statele Unite (Tabelul 5). Din care 30 au apărut între 2001 şi 2007. 

Deoarece buruienile rezistente la glifosat încă se pot combate prin doze mai mari de erbicid, fermierii au început 
să  aplice  mai  mult  glifosat  pentru  a  înlătura  buruienile.  Datele  USDA confirmă  acest  curent.  Între  1994  şi  2006, 
aplicarea glifosatului pe acru de soia a crescut de 2,5 ori, de la doar 0,52 la 1,33 livre/acru/an. Aplicarea glifosatului pe 
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porumb a crescut mai uşor din 1994 (0,67 livre/acru/an) până în 2002 (0,71 livre/acru/an). Totuşi pe durata adoptării  
rapide  a  porumbului  Roundup  Ready  între  2002  şi  2005,  aplicarea  a  crescut  de  la  0,71  la  0,96  livre/acru/an, 
înregistrând o creştere masivă de 35% a rezistenţei la glifosat a buruienilor.

Oamenii de ştiinţă din domeniul agriculturii dau alarma. Omul de ştiinţă din North Carolina, Alan York, expert în 
buruieni, a numit buruienile rezistente la glifosat: „cea mai mare ameninţare (la bumbac) de la gărgăriţa bumbacului 
încoace”, dăunătorul care a pus capăt cultivării de bumbac în Statele Unite până când un program de pulverizare cu 
chimicale  intensiv  a eradicat  dăunătorul  din  câteva state  la sfârşitul  anilor  1970,  începutul  anilor  1980.  (Minor,  18 
decembrie 2006). York afirmă că: „rezistenţa la glifosat nu este unică”, dar totodată afirmă că „ceea ce face rezistenţa la 
glifosat aşa importantă este dependenţa noastră de glifosat” (Yancy, 3 iunie 2005). Cercetătorii raportează că nu există 
erbicide noi  cu „moduri  de acţiune” diferite.  Astfel,  scăderea în efect a glifosatului  ridică probleme serioase pentru 
agricultura americană (Roberson, R, 19 octombrie 2006).

Mai mulţi factori dovedesc că rezistenţa la glifosat a buruienilor va fi şi mai gravă în viitor. Aceste factori includ: 
1) mai multe specii de buruieni dezvoltă rezistenţă; 2) plantarea mai multor culturi  tolerante la glifosat în rotaţie (în 
fiecare an); 3) culturi noi tolerante de glifosat la orizont;  şi 4) mai multe culturi care rezistă la o doză mai mare de 
glifosat.

Specii  de  buruieni  care  ar  fi  rezistente  la  glifosat  sunt:  (engl)  velvetleaf  (Owen,  1997),  cocklebur  iș  
lambsquarters (Roberson, R., October 19, 2006), morning glories (UGA, August 23, 2004), iș  tropical spiderwort (USDA 
ARS, August 24, 2004).  Plante anuale ca (engl.)  goosegrass,  foxtails,  crowfootgrass, signal  grasses, panicums, iș  
crabgrasses,  sunt cunoscute ca fiind rezistente la mai multe erbicide (Robinson, E. 16 februarie, 2005), dezvoltarea 
rezistenţei la glifosat fiind mai predispusă la aceste specii. Sorghum halapense rezistentă la glifosat devine progresiv o 
ameninţare majoră pentru agricultura argentiniană (FoEI, 2008), şi a apărut şi în Statele Unite.

În al doilea rând, tendinţa crescută de plantare în rotaţie a culturilor Roundup Ready asigură o dezvoltare mai 
rapidă a buruienilor rezistente din cauza aplicării glifosatului în fiecare an. Această îngijorare este şi mai accentuată la 
rotaţia porumb-soia. 

În timp ce 89% din soia americană a fost Roundup Ready în 2006, doar o treime din porumb a fost Roundup 
Ready. Totuşi, suprafeţele plantate cu porumb Roundup Ready au un ritm alert de creştere: de la 7,8 milioane de acri în 
2002 la 32,7 milioane de acri în 2006 (Monsanto, 11 octombrie, 2006) – o creştere de 4 ori mai mare în doar 4 ani. 
Conform expertului Universităţii de Stat din Iowa, Michael Owen, această preluare rapidă a porumbului Roundup Ready 
va conduce la „o creştere a suprafeţelor unde glifosatul va urma după glifosat”  unde se aplică rotaţia porumb-soia 
(Owen, 2005), crescând presiunea selecţiei pentru buruienile rezistente la glifosat.

În al 3-lea rând,  mai  multe culturi  rezistente la glifosat  sunt la orizont,  lucerna Roundup Ready şi  Agrostis 
scabra aşteaptă să fie avizate de către USDA (Tabelul 8). Datele cercetărilor de teren USDA arată că firmele biotech 
experimentează cu versiunile rezistente la glifosat a multor culturi. De fapt, 62% din testele de teren la culturile tolerante 
la erbicid implică plante rezistente la glifosat (Sisteme de Informare pentru Biotehnologii, 23 august 2007). Folosirea 
mai frecventă a glifosatului pe milioane de acri de culturi Roundup Ready noi este un alt factor care va creşte rata de 
dezvoltare a rezistenţei buruienilor. 

În cele din urmă, companiile biotehnologice dezvoltă culturi cu toleranţă crescută la glifosat pentru a permite 
fermierilor să aplice mai multe chimicale pentru a înlătura buruienile rezistente. În 2006, Monsanto a introdus bumbacul 
Roundup Ready Flex,  o nouă versiune care tolerează doze mai mari  de glifosat  decât  bumbacul  Roundup Ready 
original,  şi  permite  fermierilor  să îl  aplice tot  sezonul  nu numai  la începutul  perioadei  de creştere (Bennett,  D. 24 
februarie, 2005). Aceasta implică şi alte companii. Compania DuPont-Pioneer este hotărâtă să introducă soia GAT, 
care este tolerantă la doze mai ridicate de glifosat şi la alte clase inferioare de erbicide, inhibitori ALS. Compania a 
propus să perfecţioneze toleranţa la glifosat a soiei GAT combinând până la 3 mecanisme de toleranţă la glifosat într-o 
singură cultură (Center for Food Safety, 4 decembrie 2007). DuPont-Pioneer aşteaptă de asemenea aprobarea USDA 
pentru o varietate de porumb tolerantă la 2 erbicide, care, precum soia GAT, tolerează glifosatul şi imidazolinona, un 
erbicid din clasa ALS (Tabelul 8).

În mod ironic buruienile rezistente la erbicid din Statele Unite supravieţuiesc dozelor normale din exact aceste 2 
categorii de erbicide: inhibitori ALS (#1) şi glifosat (#2). În Statele Unite buruienile care tolerează mai multe erbicide 
sunt  o  problemă  aflată  în  creştere.  Până  acum,  astfel  de  buruieni  „încrucişat-rezistente”  au  fost  documentate  pe 
aproximativ 1500 de locaţii acoperind un sfert de milion de acri, incluzând buruieni rezistente la glifosat şi la una sau 2 
erbicide de alt gen.42

Aplicarea  vastă  a  glifosatului  din  cauza  introducerii  acestor  culturi  noi  este  în  mod  clar  nesustenabilă. 
Rezistenţa epidemică a buruienilor o va face în curând ineficientă. Monsanto se pregăteşte deja de sistarea tehnologiei 
Roundup Ready. Într-o ediţie recentă a revistei Science, compania a comunicat că dezvoltă o nouă generaţie de culturi 

42 Bazat pe analiza Center for Food Safety privind buruienile rezistente la erbicid, datele de la www.weedscience.com in 2007.
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rezistente la erbicidul dicamba (Behrens et al, 25 mai, 2007). Dicamba face parte tot din clasa fenoxierbicidelor ca şi 2,4 
–D, o componentă a Agentului Orange, folosită în războiul din Vietnam ca şi erbicid neselectiv, defoliant, având efecte 
genotoxice şi citotoxice. (Gonzales et al, 2007). În experimente de mixtură cu alte erbicide, chiar şi în doze mici, s-au 
observat cazuri de sarcini eşuate la mamifere, şoareci de laborator (PAN, 2002).

În Statele Unite şi America de Sud, rezistenţa buruienilor la glifosat înseamnă că alte pesticide şi corporaţii 
producătoare de organisme modificate genetic concurează să ocupe pia a, un fenomen clasificat de jurnalul Chemicalț  
and Engineering News drept „decalajul glifosatului” (ETC group, 200843). Conform directorului Syntegra Crop Science, 
John Atkin: „Rezistenţa, totuşi, este sănătoasă pieţei noastre, pentru că avem nevoie de inovaţie,” (ETC group, 200844. 
Acest concept este numit şi „rotaţia pesticidelor” pentru că, în loc să se ocupe cu problemele agronomice şi de mediu 
datorate  utilizării  pesticidelor  şi  rezistenţei  buruienilor,  pesticidele  noi  (şi  plantele  transgenice  noi)  dezvoltate  de 
companii caută un control mai mare asupra pieţei. 

3.5 culturile modificate genetic cresc folosirea altor erbicide cunoscute

Când e forţată să recunoască faptul că plantele tolerante la erbicide cresc aplicarea altor erbicide i pesticide,ș  
industria biotehnologică vine cu altă teorie: aplicările crescute de glifosat au redus utilizarea altor erbicide mai toxice, 
astfel oferind un beneficiu mediului. În timp ce acest fapt a fost adevărat în primii ani a culturilor Roundup Ready, o 
privire la tendinţele recente asupra folosirii erbicidelor subminează aceste pretenţii. 

Mai mult, fermierii sunt informaţi că pentru a combate buruienile rezistente la glifosat trebuie să folosească alte 
chimicale,  adesea în  combinaţii  cu cantită i  mai  mari  de  glifosat.  În  2002,  consilierii  Universităţii  de  Stat  Ohio  auț  
recomandat folosirea 2,4-D în amestec cu metribuzină şi paraquat ca şi substanţe chimice folosite înainte de răsărirea 
buruienilor pentru a controla rezistenţa la glifosat a buruienii. (Loux, and Stachler, 2002). În septembrie 2005, semnalări 
referitoare la o specie de buruiană rezistentă la glifosat pe culturile de bumbac din Georgia, au determinat Monsanto să 
recomande fermierilor  erbicide  adiţionale  la  Roundup,  inclusiv  Prowl  (pendimethalin),  metolachlor,  diuron  şi  altele. 
Compania a sugerat de asemenea fermierilor care cultivă orice cultură RR să folosească erbicide înainte de răsărirea 
plantelor  lângă  Roundup (Monsanto,  13  septembrie,  2005).  În  acelaşi  an,  cercetătorii  din  Tennessee au  notat  că 
buruiana Amaranthus palmieri  din stat a supravieţuit aplicării de până la 44 de uncii de Roundup pe acru, aşa că au 
recomandat fermierilor să folosească erbicide adiţionale cum ar fi  Clarity, 2,4-D, Gramoxone Max sau Ignite. (Farm 
Progress, 23 septembrie, 2005).

În iunie 2006, rapoartele privind răspândirea populaţiilor de lamsquart (engl.) care nu puteau fi controlate nici 
prin aplicarea a 48 de uncii de Roundup au determinat experţii Universităţii de Stat din Iowa să recomande fermierilor 
aplicarea adiţională de Roundup şi/sau alte chimicale, incluzând Harmony GT, Ultra Blazer şi/sau Phoenix (Owen, 15 
iunie, 2006). Tot în 2006, a fost semnalat faptul că fermierii s-au bazat cel mai mult pe erbicide mai vechi cum ar fi 
paraquatul şi 2,4-D pentru a controla buruienile rezistente la glifosat (Roberson, 2006). 

În 2007 Monsanto a recomandat fermierilor să pluguiască şi să aplice erbicide înainte de răsărirea plantelor, în 
combinaţie cu Roundup, pentru a distruge buruienile rezistente (Henderson & Wenzel, 2007). În acelaşi an, Asociaţia 
Soiei Americane a transmis un mesaj similar, pledând ca fermierii să revină la sistemele de control a buruienilor prin 
erbicide multiple la soia Roundup Ready (Sellen, 7 februarie, 2007).

43 “Cine de ine natura? Puterea corporatistă i ultima frontieră I Transformarea vie ii în comodită i” ETC Group 2008ț ș ț ț
44 “Cine de ine natura? Puterea corporatistă i ultima frontieră I Transformarea vie ii în comodită i” ETC Group 2008ț ș ț ț
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Rezistenţa buruienilor la glifosat a fost arătată de către USDA, care a confirmat o creştere în folosirea altor 
erbicide principale (Tabelul 11). De exemplu, 2,4-D, este al doilea cel mai folosit erbicid la soia (după glifosat). 2,4-D 
este un fenoxierbicid care a fost un compus al Agentului Orange folosit în războiul din Vietnam, are un impact advers 
asupra  sănătăţii  muncitorilor  agricoli  care  îl  aplică,  risc  ridicat  de  cancer,  mai  ales  limfoma  non-Hodgkin  şi  o 
predispunere la defecte de naştere. 2,4-D este suspectat ca fiind un disruptor endocrin (Beyond Pesticides, iulie 2004). 
Din 2002 până în 2006, aplicarea 2,4-D pe soia sa dublat de la 1,39 milioane de livre la 3,67 milioane, în timp ce 
aplicarea de glifosat  pe soia a crescut  cu 29 milioane de livre (o creştere de 43%).  În mod evident,  glifosatul  nu 
înlocuieşte 2,4-D, dar amândouă sunt folosite în rate mult  mai mari pentru a înlătura buruienile rezistente. Cel mai 
aplicat erbicid la porumb este atrazina, urmat de acetoclor şi S-metolachlor/metolachlor. Folosirea atrazinei, chiar şi în 
cantităţi  mici  provoacă hermafrodism la  broaşte şi  la peşti.  Bazată pe această dovadă,  şi  pe detec ia  atrazinei  înț  
majoritatea rezervelor de apă, Uniunea Europeană a interzis atrazina în 2006 (Beyond Pesticides, 2003; LoE, 2006). În 
acelaşi timp aplicarea de glifosatului pe porumb a crescut de 5 ori din 2002 până în 2005, aplicarea atrazinei a crescut 
cu aproape 12% ( 7 milioane de livre), iar aplicaţiile agregate a celor 4 erbicide principale la porumb au crescut cu 5% 
(Tabelul 10). În mod evident, glifosatul nu exclude aplicarea atrazinei sau altui erbicid principal la porumb. Toate 4 sunt 
folosite în cantităţi mai mari ca să înlăture buruienile rezistente la glifosat. 

Companiile chimico-biotehnologice care domină agricultura globală oferă „soluţii” pentru buruienile rezistente: 
culturi noi care tolerează erbicidde multiple şi doze mai ridicate de glifosat;  şi folosirea erbicidelor mai vechi şi mai 
toxice în combinaţie cu glifosat. Nu în mod surprinzător, aceste rezolvări de termen scurt asigură creşterea utilizării 
pesticidelor în viitor şi duce la împrăştierea buruienilor rezistente la doze şi mai ridicate de pesticide. 

3.6 soia modificată genetic în Argentina

Structurile rezistenţei buruienilor observate în Statele Unite sunt reflectate în America de Sud iar pretenţiile de 
reducere  a  erbicidelor  prin  plantarea  culturilor  rezistente  la  glifosat  sunt  dovedite  a  fi  false.  Numărul  buruienilor 
rezistente la glifosat găsite în America de Sud se află într-o creştere constantă din 2003, iar ca rezultat,  nu numai 
glifosatul este folosit în cantităţi mai mari, dar şi alte erbicide sunt folosite suplimentar, aducând cu ei impactul negativ 
deja menţionat în acest raport. Implicările sociale şi de mediu sunt masive, din moment ce continentul găzduieşte 3 
dintre cele mai mari ţări producătoare de soia transgenică: Argentina, Brazilia şi Paraguay. Împreună cultivă 47% din 
producţia de soia de pe glob. (Van Gelder, Kammeraat and Kroes, 2008).
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Tabelul 11 

 
Utilizarea altor erbicide principale în afară de glifosat pe culturi de porumb şi soia în Statele 

Unite, 2002 – 2006
CULTURA SOIA PORUMB NOTE
Ingrediente 

active
2,4-D Atrazina Acetaclor Metalclor/

S-metalclor
Erbicide 

principale la 
porumb 

combinate
2002 1.389.000 55.018.000 34.702.000 25.875.000 115.595.000
2003 n.a. 60.480.000 39.203.000 27.535.000 127.218.000
2005 1.729.000 61.710.000 32.045.000 27.511.000 121.266.000 Din  2002  până  în  2005,  utilizarea 

atrazinei  la  porumb a crescut  cu 12%. 
Utilizarea  celor  4  erbicide  principale  a 
crescut cu 4.9%. Creşterea de 5 ori în 
aplicarea  de  glifosat  la  porumb;  în 
acelaşi timp (vezi tabelul anterior) nu a 
înlocuit nici un erbicid principal. 

2006 3.673.000 n.a. n.a. n.a. n.a. Utilizarea 2,4-D pe soia a crescut de 2.6 
ori  din 2002 până în 2006. În aceeaşi 
perioadă, aplicarea glifosatului pe soia y 
crescut  cu  43% (vezi  tabelul  anterior). 
Glifosatul  nu  înlocuieşte  utilizarea  2,4-
D.

Cifre = livre de ingredient activ
Sursa: “Folosirea chimicalelor în agricultură: Rezumat pentru culturile de câmp,” USDA Serviciul de Statistici Na ionale Agricole. Accesibil la: ț http://
usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1560. Cifrele USDA despre aplicarea pesticidelor  acoperă doar o parte 
din suprafaţa cultivată cu planta indicată, un procentaj care variază din an în an. Pentru a afla aplicarea naţională, am împărţit rata aplicării totale a 
erbicidului raportat cu procentajul suprafeţelor naţionale pentru care a fost raportată aplicarea pesticidului.
n.a. Nu este disponibil -  not available, de notat că USDA nu raportează utilizarea pesticidelor pentru fiecare cultură în toţi anii.

3.5.1 Soia modificată genetic în Argentina

Buruienile au devenit  o problemă serioasă în Argentina. În 1996/7, soia Roundup Ready a însumat 2% din 
cultura de soia, dar până în anul 2007 această cifră a ajuns la aproape 100%. Monsanto a afirmat că este puţin probabil  
ca „plantele rezistente să apară în timp, la o populaţie de buruieni” datorită „acţiunii unice a glifosatului” (Monsanto, 21 
aprilie, 1997), dar fermierii argentinieni şi chiar toată ţara suferă sever din cauza unei epidemii de buruieni rezistente.

Sorghum halapense este o buruiană monocotiledonată din familia Poaceelor şi este este considerată una dintre 
cele mai destructive buruieni din lume. A fost deja clasată ca fiind o buruiană problematică din anii 1930 (Passalacqua, 
2006; Leguizamon, Noiembrie 2006; Olea, 2007). Fermierii au raportat pentru prima oară incapabilitatea de a controla 
Sorghum halapense  cu glifosat  la finalul  anilor  1990  45 (Valverde & Gressel  2006),  deşi conform Monsanto,  prima 
plângere despre Sorghum halapense a fost recepţionată în decembrie 2003. În 2004, diferitele teste de teren executate 
de către companie au sugerat că buruienile mai vechi cum este şi Sorghum halapense au fost mai rezistente la glifosat 
decât  buruienile  mai  tinere;  şi  că unele  buruieni  au  tolerat  doze de  3.5  mai  mari  decât  doza normală  de glifosat 
(Valverde & Gressel, 2006). Oficialii agricoli din Argentina de la Serviciul Na ional al Agriculturii, Calitatea Alimentelor şiț  
a Sănătăţii (SENASA) au amânat orice acţiune pe această temă, iar, după doi ani, când a fost emis un raport efectuat 
de către consultanţii Jonathon Gressel şi Bernal Valverde rezultatele au fost înspăimântătoare: „datele cercetărilor de 
teren  indică  faptul  că rezistenţa  a evoluat.  Rezistenţa  pare a fi  răspândită  în  Salta  şi  a  fost  detectat  un focar  în 
Tucuman. Rapoartele neconfirmate sugerează că situaţia din Tucuman este mult mai gravă şi că populaţiile rezistente 
deja se răspândesc şi în Rosario,” (Valverde & Gressel 2006). Până în 2007 octombrie, SENASA a estimat că 120.000 
de hectare de teren au fost infectate cu Sorghum halapense rezistentă la glifosat, o creştere de 100 ori faţă de anul 
precedent. (Olea, 2007; Sellen 2007).

La fel  ca în Statele Unite,  recomandarea majoră pentru a controla buruienile rezistente este aplicarea unui 
cocktail de erbicide, altele decât glifosatul, incluzând erbicide mai toxice, cum ar fi paraquat, diquat şi triazina, sau ca 
atrazina (Valverde & Gressel, 2006). Este estimat că va fi nevoie de o cantitate adiţională de 25 milioane de litri de 
astfel de erbicide pentru a controla buruienile rezistente, astfel rezultând o creştere a costurilor de producţie de la $160 
la  $950  milioane  pe  an  (Proyecto  de  Ley,  19  septembrie  2007).  Expertul  agricol  de  la  SENASA,  Daniel  Ploper 
estimează că, costurile datorate erbicidelor se vor dubla în zonele afectate (Sellen, 2007).

45 Soia modificata genetic a început să fie cultivată în Argentina în 1996
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Singura concluzie care poate fi  trasă este: creşterea monoculturilor  de soia Roundup Ready - de la 2% la 
aproape 100% - a condus la o explozie în utilizarea glifosatului şi altor erbicide în vederea opuneri acestei impotenţe.

3.5.2 soia modificată genetic în Brazilia

Asemănător  Argentinei,  cercetătorii  brazilieni  de  Corpul  Cercetării  Agricole  din  Brazilia,  EMBRAPA,  au 
recunoscut  recent  existenţa  a 4 buruieni  rezistente  la  glifosat  care  au  „un  potenţial  mare  de  a  deveni  probleme” 
(Cerdeira et al, 2007), în special la Rio Grande do Sul, unde adoptarea soiei RR este aproape 100%. Fermierii au fost 
învinovăţiţi  pentru  rata  scăzută  de  eficienţă  a  glifosatului,  deşi  adevăraţii  vinovaţi  sunt  companiile  de  seminţe  şi 
chimicale care oferă modele nesustenabile de culturi transgenice (Gazeta Mercantil, 9 august 2007).

Conform unui  studiu  din  2006 al  EMBRAPA,  Brazilia  a  fost  martoră  a unei  creşteri  de 700% în aplicarea 
substanţelor agrochimice în ultimii 40 de ani (EMBRAPA, decembrie 2006). Cauza principală este proeminenţa soiei, 
devenită principala cultură din Brazilia, şi în special dependenţa soiei Roundup Ready de glifosat, a cărui aplicare a 
crescut cu 79,6% în perioada 2000-2005 (vezi figura 5). În afara faptului că acest fapt dăunează grav mediului, fermierii 
sunt presaţi de costurile crescute a culturilor transgenice. Conform analistului de la Agra-FNP, Fabio Turquino Barros, 
preţul erbicidelor pentru soia transgenică în Mato Grosso, cel mai mare stat producător de soia din Brazilia, au crescut 
cu 44% până la sfârşitul anului 2007, în timp ce preţul erbicidelor folosite pe soia convenţională au scăzut cu 45% în 
sezonul 2006/2007.

În Parana, tendinţa de adoptare a soiei transgenice pare să se schimbe, deoarece costurile mari de cultivare şi 
producţia mică scad atracţia spre soia transgenică. Secretarul Agriculturii din Parana, Valter Bianchini, a enunţat că 
rezerva disponibilă pentru sezonul 2008/2009, 58% este convenţională, anul trecut acest raport fiind de 48%. (Agencia 
Estadual de Noticas do Parana, 18 decembrie 2008). Această utilizare mai redusă a soiei transgenice este reflectată 
prin aplicarea unor doze mai reduse de pesticide. Datele colectate de către IBAMA între 2000 şi 2005 arată o creştere 
mai lentă a aplicării glifosatului în Parana (7%) faţă de alte state care au îmbrăţişat soia transgenică: Mato Grasoo a 
înregistrat o creştere de 94% la aplicarea de glifosat în aceaşi perioadă (Valor Economcp, 24 aprilie 2007). 

 
Tabelul 12 

 

 
Buruieni rezistente la glifosat în America de Sud

 

Cultură Buruieni rezistente la glifosat în Argentina Anul Modul de acţiune
1 Lolium multiflorum 2007 Glicine
2 Sorghum halapense 2005 Glicine
3 Sorghum halapense 2006 Glicine

Cultură Buruieni rezistente la glifosat în Brazilia Anul
1 Digitaria insularis 2008 Glicine
2 Conyza canadensis 2005 Glicine
3 Conyza canadensis 2006 Glicine
4 Conyza bonariensis 2005 Glicine
5 Conyza bonariensis 2005 Glicine
6 Euphorbia heterophylla 2006 Inhibitori ALS    |    Glicine
7 Lolium multiflorum 2003 Glicine

Cultură Buruieni rezistente la glifosat în Paraguay Anul Modul de acţiune
1 Digitaria insularis 2008 Glicine
2 Digitaria insularis 2006 Glicine

Sursa: Bazată pe ştiinţa buruienilor (ultima dată documentată, 15 octombrie 2008)

3.5.3 utilizarea pesticidelor în Uruguay

Folosirea  pesticidelor  a  crescut  în  Uruguay.  Aplicarea  pesticidelor  s-a  dublat  între  anii  2003  şi  2007 
(Oyhantcabal,  decembrie  2008),  în  principal  datorată  importurilor,  care,  conform  Departamentului  Agriculturii 
Uruguayan, s-a triplat din 2001 până în 2007 (DGSSAA, 2008).

În ediţia din 2008 a raportului  Cine profită pe seama  recoltelor modificate genetic?46 au fost înregistrate 
apariţia a 3 specii de buruieni noi rezistente la glifosat în Argentina şi Brazilia. După doar un an au fost confirmate încă 

46 http://www.foeeurope.org/GMOs/Who_Benefits/FULL_REPORT_FINAL_FEB08.pdf   
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2 cazuri noi de rezistenţă – în acest caz Digitaria insularis – în Paraguay şi Brazilia. Problema este de aşteptat să fie 
mult mai gravă, deoarece, cum am menţionat mai sus, cifrele includ doar rezistenţa documentată şi exclud mai multe 
rapoarte de teren despre suspiciuni de rezistenţă a unor buruieni.  

Cultură de soia cu emblema Roundup transorb, produs de către compania din Statele Unite, 
Monsanto, cultivat în Rio Grande do Sul, Brazilia 
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Capitolul IV -  Există i o cale mai dreaptăș
 .

Culturile  transgenice  nu pot  rezolva  această  criză  de creştere  a  sărăciei  şi  foametei,  şi  a  dăunării  
mediului. Totuşi, au fost prezentate alternative care iau în considerare schimbările climatice, mijloacele de trai  
ale fermierilor mici, cerinţa pentru durabilitatea pe termen lung şi a distribuţiei echitabile a beneficiilor oricărei  
îmbunătăţiri  a  producţiei.  Pe când  industria  biotehnologiilor  face apeluri  de  a  privi  din  nou spre  culturile  
modificate  genetic,  un  studiu  internaţional  a  pledat  pentru  reîntoarcerea  la  agricultura  de  scară  mică,  
folosindu-se metode mai puţin costisitoare. Un alt studiu în Africa demonstrează că prin metodele agriculturii  
organice se aplică exact această cale cu un mare succes.

4.1 evaluările globale asupra agriculturii promovează culturile nemodificate genetic

Prima Evaluare Internaţională a Ştiinţelor Agricole şi Tehnologiilor pentru Dezvoltare (IAASTD) arată că cea mai 
bună cale de a combate foametea la nivel global nu este creşterea cantităţii culturilor transgenice, ci o reîntoarcere la 
metodele agricole diversificate din punct de vedere biologic. Evaluarea de 4 ani – sponsorizată de către Naţiunile Unite, 
Banca Mondială şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii, şi efectuată în numele a 58 de ţări – a angajat 400 de experţi din 
comunităţile industriei, guvernelor, academice şi al intereselor publice pentru a schiţa cele mai promiţătoare căi pentru a 
creşte securitatea alimentară a ţărilor sărace. (The Guardian, 2008).

Raportul multidisciplinar a cerut o schimbare fundamentală în gândirea şi aplicarea cunoştinţelor ştiinţifice şi 
tehnologice  agricole  (AKST –  Agricultural  Knowlidge,  Science  and  Tehnology)  redirecţionându-l  către  cei  care  au 
beneficiat cel mai puţin din ele. Conform IAASTD, „AKST poate fi folosit pentru a reduce foametea şi sărăcia, pentru a 
îmbunătăţi nivelul de trai din zonele rurale şi pentru a facilita dezvoltarea sustenabilă şi echitabilă din punct de vedere al 
mediului.”;  Culturile  transgenice,  pe  de  altă  parte,  arată  un  potenţial  redus  în  atenuarea  sărăciei  şi  foametei  cu 
producţiile lor „variabile”. Industria biotehnologică s-a retras din studiu înainte de finalizare, deranjată de clasificarea 
deficitară a tehnologiilor biotehnologice. Un articol din jurnalul ştiinţific „Nature” i-a acuzat astfel: „abandonarea celor 
înfometaţi” (Nature 2008).

Abordările favorizate de către IAASTD au inclus tehnicile agroecologice, subliniind cum agricultura oferă mai 
mult decât hrană, fibre, materii prime şi biomasă; de exemplu furnizând servicii şi funcţii ale ecosistemului şi afectând 
peisajul  şi culturile.  Este de asemenea recunoscut rolul  crucial al  fermierilor locali,  în special a femeilor,  şi al  altor 
producători alimentari de scară mică în dezvoltarea sistemelor ştiinţifice şi tehnologiilor corespunzătoare. Au recunoscut 
că inovaţiile tehnologice anterioare şi comerţul au eşuat în a aduce beneficii oamenilor săraci, au afectat mediul, şi au 
cerut reducerea subvenţiilor agricole în ţările bine dezvoltate şi o reformă a regulilor injuste a comerţului.

Tehnicile agroecologice includ managementul inovativ al solului, apei, resurselor biologice, diversităţii genetice, 
vectorilor dăunători, şi conservarea resurselor naturale printr-o manieră culturală adecvată. Adoptarea acestor tehnici, 
combinată cu promovarea agriculturii mici şi mijlocii – ar putea oferi un  instrument puternic de creare a unei agriculturi 
durabile, oportunităţi mai mari de ocupare a forţei de muncă, nivel de trai rural mai ridicat şi nu în ultimul rând producţii  
mai mari, astfel reducând foametea şi sărăcia. 

IAASTD a  recunoscut  că  modul  de  dezvoltare  trebuie  să  fie  prin  soluţii  de  agricultură  locală,  combinând 
cercetările ştiinţifice cu ştiinţa tradiţională în parteneriat deplin cu fermierii  şi localnicii.  Prin perfecţionarea înţelegerii 
tehnicilor  agricole  organice  se  ajunge  la  o  eficienţă  şi  diversitate  mai  mare.  Astfel  de  măsuri  ajută  totodată  în 
combaterea schimbărilor climatice. 

Raportul a cerut, în acelaşi timp, o reformă în comerţul internaţional astfel ca ţările mai mici să poată echilibra 
cerinţele consumatorilor săraci şi producătorilor de scară mică.  IAASTD a tras concluzia că pe această cale se vor 
aduce beneficii mai mari şi mai durabile săracilor şi înfometaţilor decât cu ajutorul tehnologiilor transgenice.

4.2 raportul Naţiunilor Unite arată că fermele de scară mică pot aproviziona lumea

Un studiu amplu al agenţiilor Naţiunilor Unite a tras concluzia că agricultura organică oferă Africii cea mai bună 
şansă de a opri ciclul lung al sărăciei şi malnutriţiei. Studiul întreprins de UNCTAD şi UNEP publicat în 2008 a examinat 
peste o sută de cazuri de agricultură organică sau aproape organică din Africa (UNCTAD-UNEP, 2008). Lucrarea s-a 
axat pe asigurarea securităţii alimentare pentru majoritatea înfometaţilor cronici, care sunt fermieri mici din ţări aflate în 
dezvoltare producând aproape cât consumă, şi care de multe ori sunt prea săraci să cumpere inputuri, deseori fiind 
marginalizaţi  pe piaţa  produselor.  Deşi  s-a acordat  atenţie  specială  Africii,  autorii  specifică faptul  că cercetările  şi 
concluziile sunt relevante şi pentru multe alte ţări aflate în dezvoltare de pe glob. 
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Rezultatele studiului arată că agricultura organică „poate creşte productivitatea agricolă şi veniturile prin costuri 
mici, tehnologii locale disponibile şi adecvate, fără a cauza daune mediului”.

Analiza  a  arătat  că producţiile  s-au  dublat  folosind  tehnicile  organice  sau convenţional-organice  şi  că prin 
agricultura organică s-a arătat o creştere a productivităţii culturilor alimentare  pe hectar, creşterea venitului fermierilor, 
beneficii de mediu, comunităţi mai puternice şi o îmbunătăţire a capitalului uman. Preşedintele UNEP, Achim Steiner, a 
enunţat că raportul „indică contribuţia potenţială a agriculturii organice în hrănirea planetei care este mai mare decât s-a 
estimat” (The Independent, 2008).

Câteva concluzii principale a studiului: 

• Agricultura organică poate creşte productivitatea agricolă şi veniturile prin costuri mici, tehnologii adecvate şi  
accesibile pe plan local, fără a dăuna mediului.

• Toate studiile de caz care s-au axat pe producerea alimentelor au arătat o creştere a productivităţii pe hectar,  
provocând mitul conform căruia agricultura organică nu poate să crească productivitatea agricolă.

• Metodele şi tehnologiile  organice şi convenţional-organice sunt mai potrivite pentru cei săraci, fermieri mici  
africani marginalizaţi,  deoarece necesită inputuri externe minime şi folosesc materiale naturale locale pentru  
cultiva produse de calitate înaltă.

• Creşterea recentă a preţurilor  şi  efectul  preţurilor  de combustibil  ridicate au evidenţiat  importanţa reducerii  
dependenţei agriculturii de energie şi inputuri externe. Tranziţia sporită spre forme sustenabile de agricultură, şi  
agricultură organică în special, furnizează o strategie de răspuns efectivă la preţurile crescute de alimente. 

• Sistemele de monoculturi  destinate pieţelor de export fie ele convenţionale sau organice, expun fermierii  la  
fluctuaţiile preţurilor de export şi eşecului culturii.

• Sistemele agricole organice reduc semnificativ insecuritatea alimentară şi sărăcia şi ameliorează nivelul de trai  
rural  din  Africa.  Există  un  potenţial  de  a  face  mai  mult,  prin  îngăduirea  anumitor  reguli  şi  prin  suportul  
instituţional.

• Este nevoie de o informare mai amplă asupra tehnologiilor agroecologice, însă, în acest caz se cere un schimb  
de interes în cercetare şi la bugetele pe cercetare, şi o creare de legături mai strânse între cercetători, fermieri  
şi instruirea agricolă.

4.3 Experienţe din Africa de Est implicând micii fermieri

• Centrul Agricol The Manor House din Kenya instruieşte oameni în practicarea agriculturii durabile. În 2005, s-a 
estimat,  că  aproximativ  70.000  de  kenieni  au  fost  instruiţi,  şi  mulţi  dintre  ei  şi-au  dublat  producţiile  prin  
adoptarea săpatului, compostării şi folosind metode naturale locale pentru a combate bolile şi dăunătorii. Tot în  
Kenya, programul Mobilizarea Comunităţilor împotriva Deşertificării lucrează cu aproximativ 500 de fermieri pe  
1000 ha care şi-au crescut producţiile de porumb de la 2 la 4 tone/ha. Programul s-a derulat în Kenya de vest  
unde  există  doar  un  sezon  ploios  şi  unde  condiţia  pământului  e  foarte  precară  datorită  suprapăşunării  şi  
defrişării.

• Tot în Kenya  Centrul Internaţional de Fiziologia  şi Ecologia Insectelor (International Centre of Insect Physilogy  
and Ecology – ICIPE) a conceput o tehnologie low-cost pentru managementul dăunătorilor, această tehnologie  
fiind utilizată de către  fermieri pentru a dezvolta şi testa  efectele ei (Koechlin, F. 2002; UNCTAD, 2008). ICIPE  
a dezvoltat o strategie push-pull care reduce incidenţa unor insecte dăunătoare capturându-le cu ajutorul unor  
„plante capcană”(pull) şi apoi ţinându-le departe de culturi folosind culturi repulsive (push). ICIPE a instruit o  
reţea  de  fermieri-profesori  şi  estimează  că  peste  3000  de  fermieri  au  adoptat  deja  tehnologia  push-pull  
(UNCTAD, 2008). Testele acestei tehnologii au arătat o creştere importantă a producţiei la porumb. Strategia  
push-pull  este  un  exemplu  de  soluţie  integrată  pentru  problemele  cauzate  de  diverşi  dăunători  specifici.  
Dăunătorii specifici din kenya pot să distrugă 80% din producţie. 

• În Uganda producţia de bumbac  organic a crescut semnificativ iniţial de la 20 de agricultori la 24000 la finalul  
anului 2000. Majoritatea fermierilor sunt mici şi cu resurse reduse, care au folosit practici tradiţionale, rotaţia  
culturilor şi controlul natural al dăunătorilor. Mulţumită acestui interes mai multe zone din Uganda sunt absolvite  
de campaniile de  promovare a pesticidelor iar unele districte chiar promovează agricultura organică.

• În Etiopia de Sud-Vest, o zonă  care a fost total dependentă de ajutoare alimentare este acum capabilă să se 
întreţină şi chiar să cultive în surplus. Aproximativ 12500 de gospodării au adoptat practicile agriculturii  durabile  
pe aproximativ 5000 de hectare.  Proiectul  a introdus varietăţi  noi de culturi  şi  pomi fructiferi  şi a promovat  
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gunoiul  de grajd  organic  pentru  fertilizarea solului.  Astfel  s-a ajuns la o creştere de 60% a producţiei  şi  o  
îmbunătăţire de 70% al nivelului nutriţional al zonei (UNCTAD, 2008).

Caseta 5 
Sistemul push-pull

Viermele sfredelitor (dăunător comun al porumbului)  este atras de către Pennisetum purpureum din cultură şi 
este respinsă de către  Desmodium uncinatum  în afara culturii.  Acest sistem „push-pull” a fost dezvoltat în ideea că 
viermele sfredelitor provine din Africa de Est, cu mult înaintea introducerii porumbului (de aprox. 100 de ani). Iniţial, 
gazdele trebuia să fie alte tipuri de plante sălbatice şi specializarea pe porumb s-a întâmplat doar mai târziu, datorită 
valorii nutritive mai ridicate şi rezistenţei mici la dăunător.

Timp de 4 ani, cercetătorul Zeyar R. Khan şi echipa lui a selectat diferite specii de plante sălbatice cu substanţe 
odorizante puternic atractive pentru viermele sfredelitor şi le-au cultivat într-o grădină lângă postul de lucru. Fermierii 
locali au fost invitaţi să aleagă între varietăţile locale. Ei au preferat iarba de Sudan şi iarba de Napier, care sunt foarte  
asemănătoare porumbului şi furaje nutritive. Nu au fost selectate varietăţile care se asemănau cu anumite buruieni. 

Selectarea plantelor repulsive a fost un succes: Melinis minutiflora a redus pierderea de producţia de la 40% la 
4-6%.  Desmodium unicatum  este o plantă repulsivă foarte bună, are de asemena avantajul de a îmbogăţi  solul cu 
elemente nutritive,  este o legumă fixatoare de azot  care menţine umiditatea solului  şi  combate eroziunea.  (Sursa: 
Koechlin, F. 2002)
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Capitolul V -  Europa: cultivarea plantelor modificate genetic este în declin
 .

Culturile transgenice însumează un procentaj  mic din suprafeţele arabile  47 (0.36%) şi din totalitatea 
suprafeţelor agricole48 (0.21%) a UE49 (vezi figura 10 şi 12 şi tabelul 13). 

În  2008,  suprafaţa  totală  cultivată  cu  plante  transgenice  din  EU a  scăzut.  Acest  fapt  se  datorează  
interzicerii porumbului Bt MON810 Monsanto în Franţa din cauza unor motive de sănătate şi mediu.  50 Ca şi  
rezultat suprafaţa totală aflată sub cultivare de plante transgenice în EU a scăzut cu 2%, la 107719 hectare. 51

Doar 7 ţări (faţă de 8 din 2007) din cele 27 membrii ai EU cultivă porumb transgenic (vezi caseta 5), singura 
cultură transgenică permisă de către EU – porumbul MON810 de la Monsanto. 52 La fel ca Franţa, alte 4 ţări Europene 
au interzis această cultură transgenică.53

Opinia  publică  rămâne  opusă  alimentelor  transgenice54 şi  opiniile  guvernelor  Europene  rămân  împărţite  în 
problema autorizării plantelor transgenice în Europa.

Figura 10 
 

Procentajul terenurilor arabile din cadrul EU27

Suprafaţa de cultivare a plantelor transgenice rămâne una foarte redusă. Vezi tabelul 4 pentru detalii. 

47 Suprafeţele arabile includ pământ folosit pentru culturi anuale, cum ar fi soia şi grâu. Nu sunt incluse culturile permanente cum ar fi: cele viticole 
sau pomicole.
48 www.nationmaster.com/graph/agr_agr_lan_sq_km-agriculture-agricultural-land  de la 
http://www.gmfreeze.org/uploads/GM_crops_land_area_final.pdf   
49 ISAAA, 2008. www.isaaa.org/resources/publications/briefs/37/pptslides/default.html 
50 Franţa a interzis MON810, porumbul companiei Monsanto, singura cultură modificată genetic aprobată în UE. În prealabil Bt 176 a fost autorizată 
spre cultivare în Europa dar a fost retrasă de către Syngenta după controversata situaţie în care au folosit o o genă marker de rezistenţă împotriva  
antibioticelor.
51 http://www.europeanvoice.com/article/2008/09/drop-in-genetically-modified-crops-  grown-in-eu/62491.aspx   
52 Porumbul Bt 176 de la Sygenta a primit de asemena aprobare de cultivare comercială dar această cultură transgenică nu mai este 
comercializată.
53 Ţările care au interzis MON810 sunt: Austria, Franţa, Grecia, Ungaria şi Polonia
54 Eurobarometer (2008)
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Căsuţa 6
Industria biotehnologiilor susţine în mod fals creşterea culturilor modificate genetic în 2008

Cultivarea plantelor  transgenice în Europa,  2008 a fost  atât  de întunecată încât  industria  biotehnologiilor  a 
trebuit să inventeze cifre. În septembrie 2008, Asociaţia Europeană de lobby pentru Biotehnologii a pretins că cultivarea 
plantelor transgenice „a crescut cu 21% în 2007” în Europa. 

Dar în loc să compare cele 8 ţări cultivatoare de organisme modificate genetic din 2007 cu cele cultivatoare de 
plante transgenice din 2008, EuropaBIO a exclus Franţa din calcule astfel asigurându-se că a dispărut descreşterea 
netă a suprafeţelor cultivate (vezi figura 11 şi tabelele 13 şi 14).

Beneficiile unor astfel de manipulări au fost aparente după 2 luni, când preşedintele Comisiei Europene a citat 
aceste justificări false prin „interesul crescut în folosirea organismelor modificate genetic în UE” 
(http://www.foeeurope.org/GMOs/sherpas/Sherpa_meeting_10oct_conclusions.pdf )

Datele despre industrie arată totodată că uitându-ne la toate ţările Europene (EU 27 împreună cu România care 
a aderat la EU în 2007) culturile transgenice cultivate în ultimii 4 ani, de fapt au scăzut cu 35%. Acest fapt se datorează 
României pentru că sistat cultivarea de soia transgenică, aceasta fiind o cerinţă de aderare la EU (cultivarea soiei 
transgenice este interzisă în UE) i totodată se datorează şi Franţei, interzicând MON810 în 2008.  (EuropaBIO, „EUș  
Biotech Cultivation in 2008)

Figura 11 
  

Culturi modificate genetic cultivate în Uniunea Europeană, 2005 – 2008

Vezi tabelul 2 pentru mai multe detalii
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Figura 12 
  

Procentajul terenurilor agricole din EU

Vezi Tabelul 3 pentru date

Tabelul 13
  

Revendicările false ale industriei: creştere de 21%  în Uniunea Europeană pe anul 2008*

De reţinut: în 2005 şi 2006 fără Franţa şi România 
Date prezentate de către Grupul de lobby European EuropaBIO (în hectare)
Sursa: Raportul „Cultivarea biotech în Europa: creştere de 21% în 2008” EuropaBIO 2008.
România nu este inclusă pentru că nu a fost un membru al Uniunii Europene înainte de 2007. Totuşi, la culturile transgenice cultivate în Europa 
(opuse UE), se observă o scădere de 35% în ultimii 4 ani (Vezi tabelul 14 şi figura 11)
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Tabelul 14 Ce ne spun cu adevărat cifrele: 
o scădere de 35% ultimii 4 ani în Europa, scădere de 2% în EU, 2008

Aceste sunt datele în care sunt incluse România şi Franţa, şi totalurile sunt corecte. Este evident că a scăzut suprafaţa 
cultivată cu plante transgenice în ultimii 4 ani, inclusiv o scădere de 2% în 2008. Cifrele scăderii evidente din 2006-2007 
se datorează hotărârii României de a nu mai cultiva soia transgenică. La aderarea în UE din 2007, România a trebuit să 
sisteze producţia de soia modificată genetic pentru că nu era autorizat pentru  statele membre UE. Scăderea din 2005-
2008 este pentru toată Europa. Nici o altă ţară Europeană nu a mai cultivat plante transgenice. 

Sursa: „Cultivări biotehnologice în UE – 2008: Creştere de 21% în 2008” EuropaBio 2008, cu totaluri corecte!

Tabelul 15
   

Procentajul culturilor modificate genetic din totalitatea terenurilor agricole ale Uniunii 
Europene şi la nivel global

Suprafaţa agricolă 
totală în ha55

Totalul culturilor 
transgenice în ha56

Procentajul culturilor 
transgenice din total

Global 4,803,385,400 114,300,000 2.4%
Suprafaţa agricolă a 27 ţări europene 192,276,000 400,000 0.21%

Suprafaţa agricolă a 23 ţări de pe 
glob, cultivatoare de plante 

transgenice

2,494,141,000 114,300,000 4.5%

Sursa: GM Freeze, iunie 2008* http://www.gmfreeze.org/uploads/GM_crops_land_area_final.pdf

55 www.nationmaster.com/graph/agr_agr_lan_sq_km-agriculture-agricultural-land-sq-km 
56 ISAAA, 2008. www.isaaa.org/resources/publications/briefs/37/pptslides/default.html 
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Tabelul 16 
 

 
Procentajul culturilor modificate genetic din totalitatea terenurilor arabile  ale Uniunii 

Europene şi la nivel global

Suprafaţa arabilă 
totală ha57

Totalul culturilor 
transgenice ha58

Procentajul culturilor 
transgenice din total

Global 1,365,069,800 114,300,000 8.4%
Suprafaţa agricolă a 27 ţări europene 110,849,000 400,000 0.36%

Suprafaţa agricolă a 23 ţări de pe glob, 
cultivatoare de plante transgenice

745,685,000 114,300,000 15.3%

Notă: Tabelul 2 arată procentajul suprafeţelor arabile cultivate cu plante transgenice*
Sursa: GM Freeze, iunie 2008**

*  În categoria „pământ arabil” intră terenurile folosite pentru culturi anuale, cum ar fi soia sau grâul. Nu sunt incluse culturile permanente cum ar fi 
livezile şi culturile viticole.

www.nationmaster.com/graph/agr_ara_lan_hec-agriculture-arable-land
http://www.gmfreeze.org/uploads/GM_crops_land_area_final.pdf  
** http://www.gmfreeze.org/uploads/GM_crops_land_area_final.pdf

Căsuţa 7 
Cultivarea culturilor modificate genetic în Europa la prima privire

• În UE,  culturile  transgenice  însumă un procentaj  mic  din  terenul  arabil  (0.36%)  şi  din  totalitatea  suprafeţei 
agricole (0.21%)

• Cultivarea plantelor transgenice din UE a scăzut în anul 2008, faţă de anul 2007
• Doar o cultură transgenică este autorizată să fie cultivată în UE, porumbul Bt de la Monsanto, MON810
• 5 ţări  europene au  interzis  MON810 pe termeni  ecologici  şi  de  sănătate,  cea  mai  recentă  fiind  Franţa,  o 

principală ţară agricolă din UE
• Doar 7 din 27 membrii UE cultivă MON810 (cu unul mai puţin ca şi în anul 2007): Spania, Republica Cehă, 

Germania, Slovacia, Polonia, România şi Portugalia
• În  Polonia,  porumbul  MON810  este  cultivat  în  ciuda  interzicerii  acestuia,  deoarece,  deşi  comercializarea 

seminţelor este ilegală, Monsanto şi Asociaţia de Lobby asupra Biotehnologiilor din Polonia au oferit fermierilor 
adrese de contact din Germania, Republica Cehă şi Slovacia, adrese de unde pot cumpăra seminţe. În 2008, sa 
pretins că ar exista 3000 ha de porumb cultivat ilegal. 

• Cifrele industriei arată că suprafaţa totală cultivată în statele europene a scăzut în fiecare an din 2005, şi 35% în 
ultimii 4 ani. Acest fapt se datorează şi aderării Românei la UE şi sistarea cultivării plantelor transgenice de 
către România deoarece nu este permis în UE (vezi tabelul 13). 
(http://www.europabio.org/documents/2008%20Cultivation%20chart.pdf).

• Cultivarea de plante transgenice în Europa a scăzut la 107,719 ha în 2008, comparat cu 110,007 ha în 2007, o 
scădere de 2%.
(http://www.europeanvoice.com/article/2008/09/drop-in-genetically-modified  crops-grown-in-eu/62491.aspx  )

• Cu toate că este o cifră mică, suprafaţa aflată sub cultivare transgenică din Europa se situează într-o singură 
ţară: aproximativ 3 sferturi (74%) din producţia transgenică se găseşte în Spania.
(http://www.gmo-compass.org)

• Nici o ţară din Europa care nu face parte din UE nu cultivă organisme modificate genetic (de ex. Norvegia, 
Elveţia, Islanda, Serbia, Montenegro etc.) Elveţia pregăteşte un moratoriu privind cultivarea plantelor modificate 
genetic până în anul 2012. Ţările ca: Turcia, Croaţia, Macedonia, care sunt în diferite stagii de aderare la UE nu 
cultivă plante transgenice.

57 www.nationmaster.com/graph/agr_ara_lan_hec-agriculture-arable-land-hectares 
58 ISAAA, 2008. www.isaaa.org/resources/publications/briefs/37/pptslides/default.html 
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5.1 cultivarea plantelor modificate genetic în Europa: neglijabilă şi cu beneficii nesigure pentru fermieri

Cum s-a  menţionat  şi  mai  sus,  cultivarea  plantelor  transgenice  reprezintă  mai  puţin  de  2% din  porumbul 
european. Mai puţin de 3 sferturi din această producţie provine din o singură ţară, Spania. Porumbul transgenic se 
cultivă în regiunile Cataloniei şi Aragonului.59 Deoarece porumbul transgenic a fost autorizat cu mai mult de 10 ani, 
suprafaţa cultivată cu porumb transgenic din Spania a ajuns la 18% (producţia totală de porumb a Spaniei este de 
379,000 ha) (IPTS-JRC, 2008).

Comisia Europeană se foloseşte de cazul Spaniei să argumenteze succesul cultivării plantelor transgenice în 
EU, şi în particular faptul că „coexsistenţa”60 funcţionează. Industria biotehnologiilor61 se foloseşte în egală măsură de 
Spania arătând că, coexistenţa „nu este o problemă” şi organizează vizite la ferme transgenice din Spania promovând 
astfel culturile modificate genetic.62

Totuşi, ceea ce Comisia Europeană şi industria biotehnologică omit să menţioneze este faptul că în Spania nu 
există scheme de trasabilitate al etichetelor, însemnând că fermierii nu au nici o protecţie legală sau vreun drept de 
compensare în urma contaminării cu plante transgenice. Acesta este în ciuda deciziei europene în care se afirmă că 
ţările europene trebuie să adopte măsuri de coexistenţă pentru a asigura continuitatea agriculturii organice şi agriculturii 
lipsite de organisme modificate genetic, şi totodată asigurarea drepturilor consumatorului de a alege.

Cercetările conduse de Greenpeace Spania şi Assemblea Pagesade Catalunya & Platforma Transgenics Flora 
din 2005/200663 au evidenţiat faptul că datorită lipsei măsurilor de trasabilitate cele mai multe cooperative din zonele 
cultivate cu plante transgenice nu tratează diferit porumbul transgenic faţă de cel convenţional în etapele de transport, 
recepţie,  înmagazinare şi  comercializare,  astfel  tot porumbul  este comercializat  şi  etichetat  cu specificarea că este 
modificat  genetic  (sectorul  alimentar  necesită  în  general  nemodificat  genetic).  Astfel,  cumpărarea  de  produse 
convenţionale devine imposibilă. Coexistenţa „funcţionează” deoarece contaminarea este generală.

Raportul emis de Greenpeace şi partenerii acestei organizaţii a compilat 7 cazuri de contaminare transgenică a 
porumbului cultivat pe suprafeţe agricole din Catalonia şi Aragon. Contaminarea cu organisme modificate genetic a 
variat între 0,07% şi 12,6% şi a implicat 2 varietăţi de porumb Bt rezistent la insecte, MON810 de la Monsanto şi Bt176 
(retras de pe piaţă) de la Syngenta. Au fost afectate ambele varietăţi de porumb, organic şi convenţional. 

Totuşi, din cauza monitorizării guvernamentale precare şi lipsa structurilor administrative şi financiare necesare, 
probabil că multe cazuri de contaminare au rămas neraportate. O înţelegere voluntară dintre guvern şi companii, în care 
se limita cultivarea porumbului Bt doar pe suprafeţe reduse, a expirat în 2002 crescând riscul de contaminare.64

5.1.1 impactul agronomic al porumbului BT în Spania

În Spania se găsesc 2 tipuri de dăunători sfredelitori ai porumbului, dar problema este acceptată ca fiind una 
minoră. Propria echipă de lucru guvernamentală în domeniul pesticidelor a raportat în 2002 că incidenţa sfredelitorului 
porumbului este „mică” şi „nu justifică cultivarea acestor varietăţi transgenice” (Ministerul Agriculturii din Spania, 2002). 
Înainte de adoptarea porumbului Bt în Spania, utilizarea insecticidelor împotriva sfredelitorului  porumbului european 
(ECB – European Corn Borer) a fost limitată la aproximativ 5%.

Mai  mult,  daunele  datorate  sfredelitorului  depind  de  o  varietate  de  factori,  cum ar  fi  locaţia,  anul,  factorii 
climatici, timpul plantărilor, dacă au fost sau nu folosite insecticide şi timpul aplicării acestora.

Producţia este un fenomen complex care depinde de numeroşi factori, cum ar fi vremea, disponibilitatea irigării  
şi a fertilizanţilor, calitatea solului, îndemânarea fermierilor, şi nivelul de infestare cu dăunători. Ca şi în alte ţări în care 
se cultivă culturi  Bt,  producţia  porumbului  Bt  variază ca i  în cazul  Spaniei  şi  nici  un raport  nu a fost  capabil  săș  
concluzioneze o creştere a producţiilor.

În 2008, corpul de cercetare al Comisiei Europene – parte a cercetării Directoratului General – a publicat ceea 
ce au salutat ei de a fi „prima estimare empirică de scară largă a impactului economic al unei culturi transgenice asupra 
agricultorilor europeni” (IPTS, 2008).

Studiul prezintă că orice îmbunătăţire productivă pe care ar experimenta-o agricultorii Bt se transformă într-o 
creştere a veniturilor. Totuşi, acest fapt se datorează lipsei legislaţiei pe contaminare, şi pe faptul (menţionat mai sus) 

59 Principalele zone de cultivare a porumbului Bt sunt Aragon, Catalonia şi Extremadura, urmate de Navarra şi Castilia.
60 Coexistenţa este un concept de reglementare conceput să definească modul în care culturile transgenice pot fi cultivate împreună cu culturile 
convenţionale şi organice. Din cauza riscului de contaminare genetică de la culturile transgenice această problemă este una controversată. 
61 http://www.talk2000.nl/mediawiki/index.php/NPG%3BAgricultural_Biotechnology_in_  Europe_%27ABE%27    iș
http://www.fundacion-antama.org/   
62 NFU Combinable Crops Newsletter, 26 octombrie 2005
63 http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/impossible-coexistence.pdf  
64 http://www.pgeconomics.co.uk/pdf/Benefitsmaize.pdf  pagina 6 
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că  cooperativele  amestecă  producţia  convenţională  cu  cea  transgenică,  şi  le  etichetează  ca  fiind  transgenice. 
Agricultorii convenţionali nu primesc un preţ premium pentru că produc porumb convenţional, ca în alte părţi ale lumii.

Studiul susţine totodată că preţurile mai ridicate ale seminţelor Bt nu au un impact negativ asupra fermierilor 
deoarece în regiunile unde sunt producţii mici sau chiar lipsesc producţiile de porumb Bt, companiile de seminţe au 
redus preţul seminţelor. Acesta indică faptul că producţiile mai mari sunt departe de a fi confirmate şi că Monsanto şi 
companiile de seminţe sunt atât de dornice să plaseze culturi Bt pe piaţă încât scad preţurile.

5.2 importarea şi procesarea organismelor modificate genetic în Uniunea Europeană

5.2.1 miniştrii europeni decid întărirea evaluării riscurilor privind organismele modificate genetic

În momentul în care o companie vrea să obţină drepturi de comercializare pentru o cultură transgenică (pentru 
import şi procesare, dar şi pentru cultivare), legile Europene referitoare la Organismele Modificate Genetic stipulează că 
trebuie efectuat un studiu de evaluare a riscurilor.

În decembrie 2008, Ministerele de Mediu a celor 27 ţări membre au cerut îmbunătăţirea acestor evaluări. Ţările 
membre  s-au  întâlnit  într-o  perioadă  de  şase  luni  până  în  decembrie  2008,  pentru  a  discuta  despre  schimbările 
necesare şi au concluzionat că, în anumite privinţe, evaluările de risc existente nu îndeplinesc cerinţele legale impuse 
de EU, în particular cele de evaluare a impactelor de termen lung asupra mediului şi sănătăţii.

Ministerele au recomandat totodată ca Autoritatea Europeană pentru Securitatea Alimentelor (EFSA) – agenţia 
europeană responsabilă cu evaluări  de risc – să ia în considerare impactul  de mediu provocat  de pulverizarea cu 
erbicide  asupra  culturilor  transgenice.  Ministerele  au  declarat  că,  culturile  transgenice  producătoare  de  pesticide 
(culturile  Bt)  ar  trebuie  tratate  la  fel  ca  şi  pesticidele  chimicale.  Totodată,  au  ajuns  la  acordul  că  datele  despre 
impacturile socio-economice şi durabilitate agricolă – la care s-au făcut referire în legile privind organismele modificate 
genetic din UE, dar care până în prezent nu au fost implementate – ar trebui să fie raportate până la data de iunie 2010. 
De asemenea au recunoscut  dreptul  regiunilor  şi  comunităţilor  locale  de a stabili  zone fără  organisme modificate 
genetic.

Aceste concluzii sunt o indicaţie clară a importanţei date de către guvernele europene pentru realizarea unei 
evaluări vaste asupra culturilor transgenice, şi nevoia de a adresa probleme cheie cum ar fi utilizarea pesticidelor într-o 
manieră independentă.

Caseta 8 
Concluziile principale ale ministerelor de mediu asupra evaluării organismelor modificate genetic

• Evaluările asupra organismelor modificate genetic în EU nu îndeplinesc toate cerinţele legale
• Este necesară efectuarea unor evaluări de impact pe termen lung asupra sănătăţii şi mediului 
• Culturile transgenice producătoare de pesticide (Culturi Bt) ar trebuie tratate la fel ca şi pesticidele chimice
• Ar trebui conformate datele impactelor socio-economice şi durabilită ii agronomice şi ar trebui publicat un raportț  

până în iunie 2010
• Au fost  recunoscute drepturile  regiunilor  şi  comunităţilor  locale  de a stabili  zone fără organisme modificate 

genetic

5.2.2 preşedintele Comisiei Europene îşi dezvăluie pozi ia pro-OGMț

În vara anului 2008, Jose Manuel Barroso, Şeful Comisiei Europene, a apelat la preşedinţii şi guvernele Statelor 
Membre EU cerându-le să trimită un reprezentant „politic” în Bruxelles, ca să facă parte dintr-un grup de lucru asupra 
organismelor modificate genetic, numit şi grupul de lucru „Sherpa”. Acest grup se constituie din oficiali de rang înalt şi e 
condus de Şeful Cabinetului al lui Barroso, domnul Joao Vale de Almeida. Identităţile membrilor acestui grup nu au fost 
date publicului, nici date despre planul de lucru, obiective, sau rezultatul întâlnirilor.  Totuşi, Friends of the Earth Europe 
a făcut rost de concluziile scrise de către domnul Joao Vale de Almeida.65Aceste documente demonstrează clar că 
acest grup caută căi de a forţa autorizarea a mai multor culturi transgenice în EU într-un ritm alert. 

Prin această iniţiativă, Preşedintele Comisiei a trecut nu numai peste Comisia proprie de Mediu, Agricultură şi 
Sănătate, dar totodată şi peste ministerele care sunt responsabile pentru problema organismelor modificate genetic. 
Iniţiativa lui Barroso a fost lansată în timp ce  Preşedinţia Europeană Franceză a început evaluarea proprie asupra 

65 Friends of the Earth Europe a intrat în posesia acestor documente care pot fi gasite la http://www.foeeurope.org/GMOs/GMOs_highlevel_discussion.html 
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culturilor transgenice (vezi secţiunea 2 de mai sus) şi este considerată pe scară largă ca fiind o încercare de a influenţa 
concluziile atinse de către Ministerele de Mediu Europene.

La întâlnirile Sherpa, biroul lui Barroso a crescut accelerarea proceselor de aprobare al organismelor modificate 
genetic cu scopul de a aduce Europa la un nivel egal cu Statele Unite. Această măsură vine după plângerile Statelor 
Unite  cu  referire  la  timpul  de  aprobare  îndelungat,  2,5  ani,  pentru  organismele  modificate  genetic.  Industria 
biotehnologiilor şi alţi promovatori de organisme modificate genetic din Europa afirmă că EU rămâne în urma tuturor 
ţărilor lumii. Documentele menţionate mai sus arată declaraţiile biroului dlui Barroso cum ar fi:

• Publicul este „prost informat” despre Organismele Modificate Genetic
• Legile  europene  referitoare  la  Organismele  Modificate  Genetic  şi  rata  aprobărilor  pentru  Organismele  

Modificate Genetic  sunt „o ameninţare pentru agricultură”. Acesta ignoră toate dovezile la proba contrarie (vezi  
secţiunea 5.2.3 mai jos)

• Este un „interes crescut în folosirea Culturilor Modificate Genetic în Europa” deoarece biroul domnului Barroso  
s-a bazat pe cifrele comparative false a industriei din 2007/2008 (Vezi căsuţa 1)

A doua şi cea mai recentă întâlnire a Sherpa din octombrie 2008 s-a sfârşit cu o dirijare clară a participanţilor de a 
discuta cu Preşedinţii  şi guvernele ţărilor proprii  în ideea „unei dezbateri  mai fructuoase”.  Participanţilor li  s-a adus 
aminte că Ministerele  de Mediu din UE trebuie să ajungă la concluzii  cu privire la evaluările  asupra organismelor 
modificate  genetic  într-o  mişcare  care a  părut  să invite  reprezentanţii  şefilor  de  guvern  să  influenţeze  rezultatele 
analizelor Ministerelor de Mediu asupra evaluării organismelor modificate genetic (vezi secţiunea 5.2.1). Ministerele de 
Mediu  nu au cedat  în  faţa  presiunilor  şi  în  unele ţări  membre,  guvernele  naţionale  au răspuns la  fel  de indignaţi 
eforturilor dlui Barroso. 

În timp ce acest raport se tipăreşte, nu sunt clare încă următoarele planuri ale lui Barroso – documentele „scurse” 
indică  faptul  că  se  va  trimite  şefilor  de  guvern  o  a  doua  scrisoare  de  informare  despre  următorii  paşi.  Industria 
biotehnologiilor în mod clar şi-a găsit un prieten în persoana Preşedintelui Comisiei Europene, care pare să acţioneze 
cu puţină democraţie şi transparenţă pentru a promova culturile transgenice peste capetele unor ministere competente 
şi împotriva cerinţelor majorităţii europene.

5.2.3 industria biotehnologică alarmată de regulile de import europene

În ultimii doi ani, industria biotehnologică a făcut lobby la UE pentru a micşora „toleranţa zero” şi pentru a opri 
„aprobările asincrone” . „Toleranţa zero” este o politică a UE conform căreia orice importuri contaminate depistate, chiar 
şi cu urme de Organisme Modificate Genetic, care nu au fost aprobate de UE, nu pot intra în Uniunea Europeană. 
Termenul de „aprobare asincronă” este folosit pentru a defini modalitatea prin care UE aprobă Organismele Modificate 
Genetic  mai  lent  decât  Statele  Unite,  care  aprobă  Organismele  Modificate  Genetic  mai  repede  decât  orice  ţară. 
Creşterea preţurilor alimentare şi furajere a fost folosită pentru a înainta următoarele schimbări: în timp ce creşterea de 
preţuri era în beneficiul comodităţii fermierilor, situa ia e mai dificilă pentru cumpărătorii din industria animalieră şi dinț  
industria uleiului.  S-a folosit  sentimentul  de urgenţă  legat  de creşterea preţurilor  pentru a condamna legile privind 
organismele modificate genetic din Europa pentru calamităţile din sectorul animalier.

5.2.4 alarma falsă: cazul Roundup Ready 2

În 2007/2008, lobby-istii au început să pretindă că ţările din America Latină sunt pe cale să comercializeze noua 
varietate de soia transgenică de la Monsanto – Roundup Ready 2 (MON88197). Monsanto a ob inut deja aprobarea înț  
Statele Unite pentru a cultiva RR2 şi preocupările s-au axat pe faptul că, din cauza lipsei  autorizaţiei  de import  în 
Statele Unite, dacă toţi exportatorii majori din EU ar începe să cultive RR2, ar fi inevitabiăl contaminarea la scară mică 
şi s-ar forma riscul ca importurile să se  blocheze, şi ca fermierii din sectorul animalier şi importatorii de furaje să-şi 
piardă mijlocele de trai, în detrimentul efectivului de animale. Totuşi, lobbyisti au uitat să precizeze că Monsanto nu a 
înaintat o cerere de comercializare a RR2 nici în Brazilia, nici în Argentina. Dat fiind faptul că durata aprobării  unei 
culturi transgenice în Argentina sau Brazilia variază de la 3 la 5 ani, cultivarea de RR2 nu era iminentă în nici o ţară. 

Chiar dacă Statele Unite ar fi început să cultive plantele pe scară largă, importurile spre EU erau într-un uriaş 
declin în ultimii zece ani din cauza „unui declin al competitivităţii  agricole Americane pe piaţa globală”66.  Într-adevăr 
Comisia Europeană a declarat că „dacă soia transgenică neaprobată în UE s-ar cultiva doar în Statele Unite, dar nu şi 
în Argenitina şi Brazilia,  impactul asupra pieţei UE al unei interziceri de bunuri americane ar fi  o plată mică pentru 
volumul de importuri americane moderate”. În mod clar nu a existat o problemă ridicată de cultivarea „iminentă” de 
RR2.

66 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/61&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
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Caseta 9 
Bob Stallman,  preşedintele  biroului  federaţiei  fermelor  americane,  vorbind la  conferinţa  naţională  a 

Uniunii fermierilor din Marea Britanie 2008

„Cred că dezbaterile pe tema preţurilor crescute şi abilitatea de a satisface cererile alimentare  ale oamenilor de 
glob sunt o oportunitate perfectă pentru a face promovare (pentru culturi transgenice)...S-ar putea să avem o fereastră  
de oportunitate şi aş încuraja exploatarea ei” (EuropaBio, „EU Biotech cultivation in 2008”)

5.2.5 aprobări asincrone: micşorarea oportunităţilor de piaţă din Statele Unite

În termeni de timp necesar aprobării unui organism modificat genetic nou pe piaţă, UE a fost identificat de către 
Statele Unite şi lobbyistii industriali ca fiind o problemă. Directoratul General de Agricultura (DG Agriculture) al Comisiei 
Europene afirmă că în UE aprobarea unui organism modificat genetic durează cel puţin 2,5 ani iar durata de aprobare 
este pe cale să fie redusă. Brazilia şi Argentina – 2 din câteva ţări producătoare de organisme modificate genetic – au o 
durată de aprobare mai lungă decât UE: în medie 5 şi 3 ani. De fapt, Statele Unite autorizează organismele modificate 
genetic mai repede decât oricare ţară din lume şi nu are la bază vreo cerinţă semnificativă de evaluare a siguranţei. Mai 
mult Statele Unite nu are măsuri de trasabilitate pentru a preveni contaminarea care contribuie la inabilitatea garantării 
că exporturile vor satisface cerinţele standardelor europene.

Caseta 10 
Timpul necesar aprobării culturilor modificate genetic în lume: comparaţie între ţări producătoare de organisme 
modificate genetic şi Uniunea Europeană.

Brazilia – 3-5 ani – include analiza oportunităţilor de export pentru a vedea dacă pieţele de export majore vor 
importa sau nu organismele modificate genetic – abilitatea de a exporta în EU prin satisfacerea regulilor de toleranţă 
zero

Argentina – 3 ani - include analiza oportunităţilor de export pentru a vedea dacă pieţele de export majore vor 
importa sau nu organismele modificate genetic – abilitatea de a exporta în EU prin satisfacerea regulilor de toleranţă 
zero

Statele  Unite – 15 luni,  nu există evaluări  de siguranţă,  analize de oportunităţi  pentru  export.  Acest fapt  a 
contribuit (alt factor fiind costul) la angajarea UE de a achiziţiona majoritatea furajelor din ţări latino-americane. 

Concluzie:  Statele  Unite  aprobă  organismele  modificate  genetic  mai  repede  decât  oricare  altă  ţară 
producătoare. Nu este dată atenţie potenţialelor pieţe de export astfel Statele Unite având practic interzicere de export 
în UE. Pe de altă parte, alte ţări cultivatoare de OMG aprobă OMG mai lent decât UE.

Prin urmare Statele Unite este izolat pe pia ă, nu UE. ț

5.2.6 potenţialul pieţei de export: necesitatea unui proces de autorizare a OMG

Argentina şi Brazilia au cerinţe de analiză a potenţialului pieţei de export înainte de oferirea autorizării pentru un 
nou organism transgenic.  Acest  pas asigură autorizarea doar  a produselor  care sunt  acceptate pe pieţe  cheie de 
export, cum ar fi UE.

Statele Unite avea măsuri similare, până în 2008, care au fost cunoscute ca „Market Choices (Oportunităţi de 
Piaţă)”  şi  au  fost  dezvoltate  de  către  Monsanto  pentru  a  „ajuta  agricultorii  să  vândă  grâul  provenit  din  produse 
modificate genetic prin canale aprobate” (Martin Ross, 2008).

Totuşi,  nu toate companiile au urmat programul „Market Choices”,  urmând cazul contaminării  transgenice a 
porumbului din Statele Unite exportat în UE în 2007. O nouă schemă a fost dezvoltată în 2008. Această nouă schemă, 
numită „Excellence Through Stewardship” ţinteşte să rezolve problema reprezentată de aprobările asincrone a pieţelor 
americane, şi este condusă de asociaţia americană de biotehnologii, BIO. Aceasta subliniază nevoia tuturor companiilor 
membre cum ar fi Monsanto, Syngenta etc, să obţină aprobări asupra culturilor transgenice pe toate pieţele cheie de 
export înainte să comercializeze noi culturi transgenice în Statele Unite. 

Chiar şi industria biotehnologiilor a recunoscut nevoia de a lua în considerare nevoia pieţelor de export. 
Dacă această schemă ar fi fost obligatorie şi condusă la nivel de guvern, cum este cazul în Brazilia şi Argentina, 

fermierii şi exportatorii din Statele Unite nu ar avea de ce să se teamă. Este necesară o reglementare în Statele Unite 
nu o slăbire a legilor privind organismele modificate genetic din UE.
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5.3 concluzie

Piaţa din UE a refuzat în mod răsunător şi consistent culturile transgenice. Suprafaţa din Europa aflată sub 
cultivare transgenică, după mai mult  de 10 ani de comercializare,  a scăzut în fiecare an în ultimii  12 ani. În 2008, 
asociaţia de lobby a industriilor biotehnologice a fabricat cifre arătând o creştere a cultivării plantelor modificate genetic 
ca să ascundă scăderea actuală cauzată de către una din principalele ţări  agricole a UE, Franţa, prin interzicerea 
culturilor transgenice.

Dacă industria  biotehnologiilor  vrea să îşi  atingă scopul  de a controla toate pieţele  agricole cheie,  culturile 
transgenice ar trebui forţate în Europa. Există o presiune continuă asupra UE, prin acuzaţii că organismele modificate 
genetic sunt aprobate mai încet decât în orice altă regiune a lumii. Legile privind importarea organismelor modificate 
genetic sunt de asemenea atacate prin riscuri fabricate pentru a presa şi convinge politicienii, guvernele şi media, că 
aceste legi ar trebui relaxate pentru a salva sectorul animalier al UE de ruină. Dar în realitate, acest risc nu există.

De fapt,  Statele Unite devine tot mai izolată privind culturile transgenice. Cultivă pe departe cele mai multe 
culturi transgenice de pe glob, principalul producător global – Monsanto – fiind o corporaţie din Statele Unite. Culturile 
transgenice se aprobă mai repede decât în oricare regiune a lumii. Culturile transgenice sunt aprobate în Statele Unite 
fără o evaluare semnificativă de impact asupra sănătăţii, mediului sau pieţelor de export. Statele Unite nu au elaborat 
un sistem de trasabilitate al etichetării. Din acest motiv Statele Unite pierd în faţa Argentinei şi Braziliei care trebuie să 
evalueze oportunităţile de piaţă înainte să autorizeze o nouă cultură transgenică, şi care au confirmat că pot continua 
aprovizionarea UE în conformitate cu reglementările UE.

Caseta 11 
De ce stricteţea legilor privind organismele modificate genetic nu trebuie scăzută: puncte cheie

• Argentina şi Brazilia sunt principalii furnizori ai UE.
• Porumbul şi soia cultivată în Statele Unite nu mai sunt exportate în UE deoarece Brazilia şi Argentina 

sunt mai competitive şi iau în considerare autorizările europene privind organismele modificate genetic.
• Aceste 2 ţări analizează pieţele de export înainte să comercializeze o nouă cultură transgenică
• Deocamdată nu au autorizat nici o cultură transgenică neacceptată de UE
• Deşi era afirmat că RR2 de la Monsanto va fi cultivată în Brazilia şi Argentina, Monsanto nu a depus o 

cerere de comercializare în cele 2 ţări
• Durata de autorizare a culturilor transgenice în UE este de cel puţin 2.5 ani, 3 ani fiind în Argentina şi 

3.5 în Brazilia. Cu 15 luni, astfel, Statele Unite sunt cei izolaţi, datorită rapidităţii de autorizare a noilor 
culturi transgenice.

• Industria americană a dezvoltat o schemă de stabilire a posibilităţilor pieţei de export ca un rezultat al 
problemelor de contaminare cu organisme modificate genetic67.  Acum, BIO îndeamnă membrii  ei  să 
respecte  schemele  de  prevenire  a  incidenţelor  de  contaminare.  Dacă  aceste  reglementări  s-ar 
implementa  în  Statele  Unite,  atunci  pieţele  şi  fermierii  din  Statele  Unite  ar  fi  protejaţi  şi  legislaţia 
europeană privind organismele modificate genetic nu ar mai fi o ameninţare.

67 Cazul  porumbului  transgenic  „Herculex”  care  a contaminat  depozitele  de porumb a Statelor  Unite  destinate  exportului  in  UE.  La vremea 
respectivă „Herculex”-ul nu a fost autorizat în UE astfel nivelul de contaminare fiind ilegal din cauza regulilor de „toleranţă zero”.
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Capitolul VI -  Concluzii
    .

6.1 Puţine culturi, puţine ţări

Introduse pentru prima oară acum 13 ani, culturile transgenice se limitează şi azi la câteva ţări, cu sectoare 
agricole puternic industrializate şi orientate spre export. Aproape 90% din suprafaţa plantată cu plante transgenice în 
2007 a fost găsită în doar şase ţări din America de Nord şi Sud, cu un procentaj de 80% în Statele Unite, Argentina şi 
Brazilia. O singură ţară, Statele Unite, cultivă mai mult de 50% din culturile transgenice ale lumii. Doar 3% sau mai 
puţin, a suprafeţei agricole din India şi China, sunt plantate cu culturi transgenice, predominând bumbacul transgenic. În 
Uniunea Europeană, cultivarea de plante transgenice reprezintă 0,21% din suprafaţa agricolă.

Soia, porumbul, bumbacul şi rapi a însumă aproape toate culturile biotehnologice din lume, aceleaşi culturi careț  
au fost cultivate şi acum zece ani. Soia şi porumbul transgenic sunt folosite în principal ca şi furaje animaliere sau 
biocombustibili  în  ţări  puternic  dezvoltate.  În  ciuda zecilor  de  ani  de experimentare,  companiile  biotehnologice  au 
realizat un succes comercial cu organismele modificate genetic care poartă doar 2 trăsături – toleranţă la erbicid şi/sau 
rezistenţă la insecte – care nu oferă sau oferă foarte puţine avantaje consumatorilor şi mediului. De fapt mai mult de 4 
din fiecare 5 hectare de cultură transgenică de pe glob sunt  plantate cu varietăţi  cu toleranţă la erbicid,  asociate 
totodată cu aplicări excesive de pesticide chimicale.

6.2 Culturile modificate genetic hrănesc giganţii biotehnologici nu populaţiile ţărilor sărace

Culturile transgenice nu sunt soluţia pentru foametea globală. Marea majoritate nu sunt cultivate sau destinate 
săracilor lumii, dar sunt folosite pentru a hrăni animalele, pentru a genera biocobustibili, sau pentru a produce alimente 
puternic procesate, în ţări bogate. Creşterile dramatice ale preţurilor alimentare din 2008 au lovit puternic săracii lumii, 
conducând la revolte alimentare şi proteste în multe ţări aflate în curs de dezvoltare. În timp ce criza alimentară globală 
a împins mai mult de 100 de milioane de oameni spre foamete şi sărăcie, cea mai mare companie agrobiotehnologică 
din lume, Monsanto, a profitat din situaţie.

Din cauză că fermierii din ţările exportatoare ca Statele Unite primesc mai mult pentru culturile lor, companiile 
care comericalizează seminţe, chimicale agricole şi alte inputuri pot cere mai mult de la fermieri pentru aceste bunuri. 
Astfel,  fermierii  deja  puternic  presaţi  nu  beneficiază  de  pe  urma  preţurilor  mai  ridicate  –  în  special  pentru  că, 
concomitent cresc şi preţurile de combustibil şi fertilizan i. Monsanto, producătorul principal de culturi transgenice, esteț  
poziţionat  perfect  spre  profit.  Este  cea  mai  mare  firmă  de  seminţe,  are  un  monopol  relativ  pe  piaţa  trăsăturilor 
încorporate în seminţele transgenice, şi comercializează Roundup, cel mai vândut pesticid al lumii. 

Monsanto  creşte  preţurile  seminţelor  şi  trăsăturilor  transgenice  de  câţiva  ani.  În  Statele  Unite,  aceasta  se 
reflectă prin creşteri abrupte de mai mult de 50%  a costurilor soiei de-a lungul ultimilor doi ani, şi prin creşteri similare a 
costurilor  la  seminţele  de porumb şi  bumbac de-a lungul  ultimilor  3 ani.  De exemplu,  preţurile  seminţelor  de soia 
necesare pentru a planta un acru au crescut de la $32,30 la $49,23 din 2006 până în 2008, aşteptându-se creşteri mai 
mari odată cu punerea pe piaţă a unei noi versiuni de soia Roundup Ready în 2009. Costurile seminţelor de porumb 
cresc dramatic de asemenea, pentru că Monsanto creşte preţul noii i celei mai scumpe varietăţi: „triple-stack”.ș

Nefiind satisfăcut cu profiturile crescute în urma comercializării seminţelor, Monsanto creşte şi preţul erbicidului 
Roundup – preţurile la amănunt în Statele Unite au crescut de la $32/galon (2006) la $75/galon (iunie, 2008). Monsanto 
creşte aplicarea Roundup încorporând trăsătura Roundup Ready în aproape fiecare sămânţă transgenică pe care o 
comercializează. Agricultorii americani care au cumpărat cândva porumb transgenic  rezistent la insecte găsesc acum 
varietăţile lor favorite „îmbunătă ite”  cu trăsătura Roundup Ready. Ca şi rezultat, suprafaţa din Statele Unite plantată cuț  
porumb trasngenic de la Monsanto fără trăsătura Roundup Ready a scăzut dramatic de la 25.3 milioane de acri în 
2004, la doar 4.9 milioane acri în 2008. Această strategie de „introducere a trăsăturilor” înseamnă profit mai mare din 
comercializare a seminţelor şi Roundup.

Monsanto şi-a folosit veniturile crescute cumpărând alte firme majore de seminţe, câştigând astfel dominanţă pe 
piaţa globală a seminţelor. În 2008, compania a cumpărat compania De Ruiter Seeds Group BV din Olanda cu $863 
milioane,  oferindu-i  o pondere de 25% din piaţa  mondială  de seminţe vegetale  şi  compania Semillas  Cristiani  din 
Guatemala, principala companie de seminţe de porumb din America Centrală. A doua achiziţie permite Monsanto să 
dezvolte o strategie de termen lung de introducere a seminţelor transgenice în America Centrală şi Latină, locul de 
naştere a porumbului.
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Controlul crescut al Monsanto asupra rezervei mondiale de seminţe asigură fermierii din orice ţară de aceaşi 
soartă ca şi fermerii americani – preţurile seminţelor şi pesticidelor aflate într-o creştere progresivă şi un declin radical al 
disponibilităţii seminţelor convenţionale de calitate bună. Între timp, ingineria genetică încă nu a crescut potenţialul de 
producţie al vreunei culturi transgenice comercializate – iar în cazul soiei chiar a arătat producţii mai mici. Nici o cultură 
transgenică cu toleranţă la secetă, nutriţie crescută sau alte trăsături atractive nu a fost pusă pe piaţă.

Dependenţa crescută a fermierilor la nivel mondial de culturi Roundup Ready tolerante de glifosat continuă să 
conducă la o aplicare crescută de erbicide şi la epidemii de buruieni rezistente la glifosat. Utilizarea glifosatului pe soia 
a crescut 28% în Statele Unite – de la 75,7 la 96,7 milioane de livre – din 2005 în 2006, în timp ce aplicarea 2,4-D, al 
doilea cel mai folosit erbicid la soia, s-a dublat în aceeaşi perioadă. Utilizarea erbicidelor la bumbac în Statele Unite a 
crescut cu 24% de la 2,07 livre/acru în 2005, la 2,56 livre/acru în 2007, în principal datorită răspândirii  buruienilor 
rezistente la glifosat. În Argentina, răspândirea continuă a unei buruieni rezistene la glifosat cauzată de cultivarea soiei 
Roundup Ready creşte costurile de control a buruienii cu sute de milioane de dolari.

6.3 Industria biotehnologică fabrică date şi ameninţări în Uniunea Europeană

Piaţa din UE a respins răsunător  şi în mod constant culturile transgenice.  Suprafaţa aflată sub cultivare de 
plante transgenice în Europa,  după mai bine de 10 ani de comercializare,  rămâne doar 0,21%. În 2008,  asociaţia 
europeană de lobby asupra biotehnologiilor a fabricat cifre care arată o creştere a cultivării plantelor transgenice pentru 
a masca descreşterea actuală cauzată de către Franţa i alte ări prin interzicerea culturilor.ș ț

Dacă industria biotehnologică vrea să îşi atingă scopul de a controla toate pieţele agricole cheie trebuie să 
forţeze culturile transgenice în Europa. Astfel, presiunea continuă să apese UE, şi regiunea este acuzată de autorizarea 
lentă a culturilor transgenice. Legile europene privind importul organismelor modificate genetic sunt atacate prin riscuri 
inventate pentru a convinge politicienii,  guvernele şi media că trebuie renunţate la aceste reglementări sau sectorul 
animalier din UE va avea de suferit. O parte cheie din această strategie a fost pretenţia falsă că noua soia transgenică 
de la Monsanto va fi cultivată în ţările de care depind importurile UE (Argentina şi Brazilia şi anterior Statele Unite). De 
fapt, Monsanto nici măcar nu a depus o cerere pentru cultivare în Argentina sau Brazilia. Sectorul animalier al UE nu 
era în pericol.

De fapt Statele Unite sunt tot mai izolate cu privire la culturile transgenice. Cultivă pe departe cele mai multe 
culturi transgenice de pe glob iar principalul producător – Monsanto – este o corporaţie americană. Statele Unite aprobă 
culturile transgenice mai repede decât oricare altă regiune din lume. Culturile transgenice sunt aprobate în Statele Unite 
fără evaluări substanţiale de impact asupra sănătăţii, mediu sau pieţei de export. Nu există trasabilitate sau etichetare 
separată. Astfel Statele Unite pierd în faţa Argentinei şi Braziliei în accesarea pieţei europene pentru că ambele ţări au 
implementat legi de biosecuritate care includ şi o obligaţie de a evalua oportunităţile de piaţă înainte să autorizeze orice 
nouă cultură transgenică. Argentina şi Brazilia au confirmat că vor continua să aprovizioneze UE în concordanţă cu 
reglementările UE. 

6.4 Există şi o cale mai bună

Se acumulează din ce în ce mai multe dovezi din care reies că agricultura intensivă, cu plante transgenice, nu 
este soluţia pentru reducerea sărăciei şi foametei,  sau o cale de aborda problemele urgente de mediu cu care ne 
confruntăm,  cum ar  fi  schimbările  climatice.  Dintr-o  evaluare  agricolă  de  4  ani,  iniţiată  de  IAASTD (International 
Assessement of Agricultural Science and Tehnology for Development), reiese că cea mai bună metodă de a combate 
foametea globală este prin reîntoarcerea la metode agricole diverse din punct de vedere biologic. Sub auspiciile Bănci 
Mondiale,  Naţiunilor  Unite  şi  Organizaţiei  Mondiale  a Sănătăţii,  evaluarea – cunoscută şi  sub numele de Raportul 
Agricol  Global  – a fost  adoptată de 58 de guverne.  Din evaluare reiese că organismele modificate genetic  au un 
potenţial foarte redus de atenuare a sărăciei şi foametei cu producţii „variabile”. Industria biotehnologică s-a retras din 
evaluare cu câteva luni înaintea finalizării ei, supărată din cauza evaluării slabe a tehnologiilor transgenice.

Abordările favorizate de IAASTD au inclus tehnici agroecologice, subliniind faptul că agricultura oferă mai mult 
decât hrană, fibre, material brut şi biomasă, furnizând de exemplu servicii şi funcţii în ecosistem, afectând peisajul şi 
culturile. Este de asemenea acceptat şi rolul cheie care ar trebui fie jucat în viitor de către agricultori, în general femei, 
şi alţi producători de scară mică în dezvoltarea sistemelor de cunoaştere şi tehnologiilor adecvate. Au fost recunoscute 
eşecurile inovaţiilor  tehnologice şi de piaţă din trecut acestea ne-aducând un beneficiu populaţiei  sărace şi au fost 
recunoscute şi daunele cauzate mediului. Raportul a solicitat reducerea subvenţiilor agricole în ţările puternic dezvoltate 
şi reforma reglementarilor injuste de comerţ. 

În timp ce costurile sociale şi economice continuă să crească, trebuie să  ne întrebăm în mod repetat, cine 
profită pe seama culturilor modificate genetic?
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Doamna Ouso din Kenya, care arată beneficiile culturilor combinate
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www.foei.org 

Traducere realizata de www.infomg.ro
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