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Dr. Charles Benbrook, renumit economist agricol, a fost mandatat de Greenpeace să realizeze 
prima prognoză făcută vreodată despre cum va � afectată Europa de autorizarea culturilor
de porumb, soia și sfeclă de zahăr modi�cate genetic, rezistente la erbicide (HTGE). Prognoza 
a fost realizată pe baza experienței cu astfel de culturi din Statele Unite. Studiul folosește 
exemplul acestor culturi care tolerează tratamentul cu glifosat și care sunt comercializate 
sub denumirea de culturi Roundup Ready (RR). Culturile HTGE de rapiță, cultivată pe scară 
largă în UE și una care a fost modi�cată genetic astfel încât să �e rezistentă la erbicide, 
nu este în prezent propusă pentru cultivare în UE, așadar nu a fost inclusă în studiu. Studiul 
analizează și unele dintre impacturile cu care fermierii vor trebui să se confrunte în urma 
introducerii unor astfel de culturi, printre care: creșterea prețului la semințe și combaterea 
buruienilor rezistente la erbicide. 

Acest sumar evidențiază datele esențiale rezultate din studiu. Varianta completă poate � 
descărcată de pe:

 http://www.greenpeace.org/romania/ro/campaigns/agricultura

Despre Dr. Benbrook

Dr. Charles Benbrook este profesor cercetător în cadrul Centrului pentru Agricultură 
Sustenabilă și Resurse Naturale, la Universitatea de Stat Washington. El este conducătorul 
programului „Measure to Manage: Farm and Food Diagnostics for Sustainability and Health” 
(Măsuri de management: evaluarea nivelului de sustenabilitate și sănătate la nivelul fermelor 
și alimentelor). Dr. Benbrook are un doctorat în economie agrară de la Universitatea 
Wisconsin-Madison și o licență de la Universitatea Harvard. Deține o funcție de adjunct 
în cadrul Departamentului de Științele Culturilor și Solului, din cadrul Universității de Stat 
Washington. A scris peste douăzeci de articole recenzate într-o gamă largă de jurnale tehnice 
și a făcut parte din multe comitete și comisii de specialitate. 

Cariera sa s-a concentrat pe dezvoltarea unor sisteme cu bază științi�că pentru evaluarea 
sănătății publice, a impacturilor asupra mediului și economiei provocate de schimbările 
de la nivelul sistemelor agricole, al biotehnologiei și al politicilor. Dr. Benbrook a cercetat 
îndelung utilizarea pesticidelor și riscurile pe care acestea le implică, și a dezvoltat un sistem 
biointensiv de Management în Combaterea Dăunătorilor. A avut un rol important în evoluția 
„„Food Quality Protection Act” (Legea pentru protecția calității hranei) din 1996 și a elaborat 
mai multe rapoarte referitoare la biotehnologia agricolă. 
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1  Vezi, de exemplu, Abbott A (2009). European disarray on transgenic crops. Nature (News) 457: 946-947.

2 Comunicare din partea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și social și către Comitetul Regiunilor 
asupra libertății Statelor Membre de a decide asupra cultivării culturilor modi�cate genetic, Bruxelles, 13 iulie 2010, pg.3; 
Document neo�cial al DG SANCO, Actualizare referitoare la implementarea Concluziilor Consiliului de Mediu pe tema OMG-urilor, 
din decembrie 2008, starea curentă, 29 aprilie 2011.

3 Consiliul Uniunii Europene (2008). Concluziile Consiliului asupra Organismelor Modi�cate Genetic (OMG-uri), a 2912-a întrunire a 
Consiliului de Mediu, Bruxelles, 4 decembrie 2008.

4 Ibid, p. 3, recital 4.

5 Ibid, p. 5, recital 7.
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Procedura de autorizare pentru culturile ingineriei genetice (numite și modi�cate genetic, 
MG) în Uniunea Europeană (UE) a fost criticată frecvent de majoritatea guvernelor UE 
și de către cercetătorii independenți ca �ind neadecvată1... Cea mai proeminentă opoziție 
a fost cea a Miniștrilor Mediului care au concluzionat în  decembrie 2008, în mod unanim 
că sistemul de autorizare al UE trebuie să �e întărit în mod substanțial pentru a implementa 
complet cerințele legislației europeneii. Pașii făcuți de Comisia Europeană2 până acum 
nu au fost su�cienți pentru a îmbunătăți în mod substanțial procedura de autorizare 
a culturilor MG, așa cum a fost solicitat de Consiliu și solicitat de legislația UE3. 

Una dintre recomandările din 2008 din cadrul Concluziilor Consiliului Uniunii Europene pune 
accent pe nevoia de a evalua consecințele de mediu ale schimbărilor de la nivelul practicilor 
agricole (folosirea erbicidelor) provocate de culturile HTGE4. În același timp, Consiliul 
a evidențiat nevoia de a consolida partea de management de risc a procesului de autorizare 
adresând impacturile socio-economice ale cultivării și comercializării de culturi MG5.

Noile recomandări ale Autoritătății Europene pentru Siguranța Alimentelor (EFSA) asupra 
evaluării riscului de mediu al culturilor MG, care sunt discutate în prezent de Statele Membre 
includ evaluarea impactului asupra mediului a modi�cărilor întrebuințării erbicidelor 
corelate cu introducerea culturilor HTGE. Cu toate acestea, Comisia Europeană și EFSA 
consideră în continuare acest subiect ca �ind o chestiune de management și nu iau în calcul 
problemele legate de cultivarea culturilor HTGE considerând că acestea provin de la fermieri 
și nu sunt implicite sistemului agricol bazat pe organisme modi�cate genetic. 

Potrivit EFSA, problemele legate de intensi�carea folosirii erbicidelor pot � evitate în multe 
cazuri dacă se aplică practicile agricole potrivite. O astfel de abordare pune toată responsa-
bilitatea pe umerii fermierilor în loc să se evalueze spectrul larg al problemelor sistemului 
HTGE, așa cum ar trebui de fapt.

Dată �ind lipsa unor indicații și metodologii clare pentru a evalua ansamblul de impacturi 
asupra mediului și sănătății ale culturilor HTGE, nicio autorizație pentru astfel de culturi nu 
ar trebui acordată în Europa. Timpul este un factor esențial întrucât 19 din cele 26 de culturi 
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6 În 2009, UE a adoptat o legislație care reglementează producția și licențierea agrochimicalelor (Reglementarea CE, Nr. 1107/2009). 
Pe baza acestor criterii, pentru 22 dintre agrochimicalele autorizate în prezent, inclusiv glufosinatul, licența de comercializare 
nu mai poate � extinsă.
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modi�cate genetic care sunt în prezent analizate pentru a � introduse și cultivate în Uniunea 
Europeană sunt culturi HTGE. 13 dintre acestea sunt rezistente la glifosat și 10 sunt rezistente 
la glufosinat (unele dintre ele sunt rezistente la ambele substanțe). Șase din cele șapte culturi 
MG care sunt cel mai aproape de autorizare sunt rezistente la erbicide. La începutul anului 
2013, luarea unei decizii referitoare la autorizarea acestor culturi ar putea deveni o realitate. 
Deși sistemul HTGE care folosește glufosinat ar putea avea efecte similare celor date 
de sistemele cu glifosat, acesta a fost explorat în studiu pentru că urmează să �e eliminat 
în curând din Europa6.

Exemplul culturilor rezistente la glifosat este folosit în acest studiu pentru că este utilizat 
pe scară largă în Americi, iar efectele sunt relativ bine documentate. Cu toate acestea, orice 
sistem HTGE ar putea avea efectele produse de culturile rezistente la glifosat, mai ales dacă 
este plantat la scară mai largă. 

Creșterea folosirii glifosatului și erbicidelor

Glifosatul este un erbicid de spectru larg care a fost comercializat pentru prima oară de către 
compania Monsanto sub numele de Roundup, în anii '70. În prezent, glifosatul este produs 
sub diferite denumiri și mărci de către mai multe companii. La 20 de ani după ce acest erbicid 
a fost scos pe piață, Monsanto a dezvoltat plantele modi�cate genetic (plantele Roundup 
Ready) care sunt rezistente la glifosat și deci permit o aplicare mai largă a ierbicidului. 
Studiul „Culturile rezistente la glifosat din UE” prezice schimbările la nivelul folosirii 
glifosatului de-a lungul unei perioade de 14 ani (2012-2025) în UE, pe baza experienței 
din Statele Unite. Acest lucru este realizat folosind trei scenarii pentru �ecare dintre culturile 
investigate: 

Scenariul 1: presupune că în UE nu se aprobă niciun fel de culturi modi�cate genetic 
rezistente la erbicide (HTGE).

Scenariul 2: proiectează schimbări la nivelul folosirii glifosatului și a altori erbicide, presu-
punând că fermierii UE adoptă tehnologia HTGE la fel de repede ca fermierii din SUA, în 
absența unor restricții impuse de UE. 

Scenariul 3: presupune că se aprobă culturile HTGE, dar cu limitări de reglementare execu-
torii în speranța că se va preveni apariția buruienilor rezistente la glifosat. O astfel de limitare 
ar putea �, de exemplu, interzicerea plantării culturilor Roundup Ready (RR) doi ani la rând pe 
orice fel de teren.
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Pentru a efectua predicțiile modi�cărilor în folosirea erbicidelor, Europa a fost împărțită 
în trei zone: nord, centrală și de sud, iar predicțiile au fost făcute pentru �ecare dintre cele trei 
zone, iar culturile au fost potrivite în corespondență cu anumite state din SUA. Estimările 
au fost făcute pentru �ecare stat UE pe baza repartizării în aceste zone.

Trebuie notat faptul că există anumite incertitudini în realizarea acestui fel de predicții, 
cea mai importantă �ind lipsa datelor disponibile care să permită stabilirea unei baze 
de încredere pentru actuala utilizare a glifosatului pentru aceste trei culturi în Europa. 

Porumbul

Porumbul este cea mai importantă și răspândită cultură în Europa. Sub primul scenariu 
cantitatea de glifosat folosită să va dubla, dar în mare parte nu vor exista schimbări la nivelul 
folosirii celorlalte erbicide. În scenariul 2, în ciuda adoptării nerestricționate, folosirea 
glifosatului va crește cu peste 1.000%, în timp ce folosirea celorlalte erbicide va scădea până 
la 25%. În ansamblu, cantitatea de erbicide folosite se dublează până în 2025, până al 33 
de kilotone. În al treilea scenariu folosirea glifosatului va crește până la aproape 500% peste 
nivelul actual de utilizare. 
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Sfecla de zahăr

În UE se cultivă mult mai puțină sfeclă de zahăr decât porumb (în jur de 0,11%) dar este 
o cultură intensivă din punct de vedere al utilizării erbicidelor, aplicându-se jumătate 
din cantitatea necesară pentru cultura de porumb.
  
În Scenariul 1, utilizarea de glifosat va crește cu 50%, dar folosirea pe ansamblu a erbicidului 
va scădea datorită scăderii prognozate a erbicidelor care nu conțin glifosat. Cu toate acestea, 
în Scenariul 2, utilizarea glifosatului va crește cu 380% și chiar în Scenariul 3, care prevede 
adoptarea țintită de culturi HTGE, va exista o creștere de peste 220%. 
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Soia

Soia este pe ultimul loc dintre cele trei culturi în privința suprafeței de cultivat, �indu-i 
repartizat doar 2,4% din suprafața pentru toate cele trei culturi. 

În Scenariul 1 va exista o creștere a utilizării glifosatului cu 56% dar o scădere cu 21% 
a folosirii altor erbicide. În Scenariul 2 însă, adoptarea nelimitată a culturilor HTGE, creșterea 
utilizării glifosatului va crește cu aproape 1.500% (de 15 ori) împreună cu o scădere cu 56% 
a folosirii altor erbicide. Astfel, utilizarea totală a erbicidelor în UE va crește cu peste 120%. 
Chiar și în cazul dorit (Scenariul 3), creșterea relativă a folosirii glifosatului va atinge 660%, 
rezultând într-o creștere cu 60% a totalului erbicidelor folosite pentru producția de soia. 

În total, creșterea folosirii glifosatului pentru toate aceste trei culturi va crește cu până la 88% 
potrivit proiecțiilor Scenariului 1. Împreună cu o scădere a folosirii altor erbicide, rezultatul 
de ansamblu va � o scădere a folosirii tuturor erbicidelor. Sub Scenariul 2, creșterea 
combinată a glifosatului va atinge peste 800% cu o creștere totală a folosirii tuturor 
erbicidelor de peste 70%. Adoptarea țintită a culturilor HTGE va avea totuși ca rezultat 
o creștere în ansamblu cu 25% a utilizării tuturor erbicidelor iar predicția pentru glifosat 
indică o creștere cu 400%.
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Impactul asupra fermelor agricole

Buruieni rezistente la glifosat

Una dintre problemele principale cauzate de folosirea culturilor HTGE pe scară largă este 
apariția rapidă a buruienilor rezistente la glifosat. Experții au avertizat asupra dezvoltării 
accelerate a buruienilor rezistente încă de când culturile HTGE au fost introduse pentru prima 
oară. 

Prima buruiană documentată care a devenit rezistentă în SUA a fost bătrânișul (Conyza 
canadensis), în anul 2000. De atunci numărul buruienilor rezistente la glifosat a crescut rapid. 
În 2004 erau cinci astfel de plante nou-con�rmate iar astăzi sunt 23 de specii de plante 
rezistente la glifosat documentate în SUA.

Aceste plante s-au răspândit atât de rapid încât chiar datele raportate în studiul Dow Agro-
Sciences sugerează că peste 12 milioane de hectare de teren cultivat care produc soia au fost 
infectate cu plante parazite rezistente la glifosat în 2010. 37 de milioane de hectare au fost 
afectate de buruienile rezistente. 

Fermierii reacționează la răspândirea buruienilor rezistente la glifosat prin aplicarea multiplă 
a glifosatului crescând ratele de aplicare a ierbicidului, utilizând adițional ingrediente active 
ale erbicidelor adânc în sol pentru a îngropa semințele buruienilor și smulgând manual 
buruienile. Companiile de biotehnologie precum Monsanto și Dow au reacționat la această 
problemă creând noi culturi modi�cate genetic care sunt rezistente la erbicide mai puternice 
- și deci mai toxice -  precum 2,4-D și Dicamba. Acest proces blochează fermierii într-un cerc 
vicios al erbicidelor care devin din ce în ce mai toxice și trebuie aplicate tot mai mult. 

Prețurile la semințe 

Atunci când cultivă semințe MG, fermierii vor trebui să cumpere anual semințe potrivit 
contractelor care trebuie semnate cu producătorii precum Monsanto. În SUA unii fermieri 
au fost dați în judecată de Monsanto pentru că au încălcat acele contracte. Problema nu este 
doar că fermierii nu pot păstra și replanta semințele produse dar cresc și costurile asociate 
semințelor GE (după cum este cazul în unele locuri din SUA) iar semințele convenționale 
nu sunt disponibile.

Previziunile arată că prețurile semințelor pentru culturile HTGE vor crește în mod semni�cativ 
în comparație cu prețurile semințelor convenționale dacă acestea vor � adoptate în UE. 
În SUA, taxele pe tehnologie ale semințelor care sunt aplicate celorlalte taxe pentru semințe 
MG au crescut mult mai repede decât taxele pe semințe convenționale. Acest aspect este 
ilustrat de exemplul semințelor de soia. În 1996, cu un an înainte ca primele varietăți MG 
să �e comercializate, semințele de soia costau 13,60 $ per obroc, iar boabele de soia erau 
vândute cu 6,72$ per obroc. În 2005, când peste 80% din toate boabele de soia din SUA erau 
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7  Firbank LG, Rothery P, May MJ, Clark SJ, Scott RJ, Stuart RC, Bo�ey WH, Brooks DR, Champion GT, Haughton AJ, Hawes C, Heard 
MS, Dewar AM, Perry JN & Squire GR (2006). E�ects of genetically modi�ed herbicide-tolerant cropping systems on weed 
seedbanks in two years of following crops. Biology Letters 2: 140-143.

8 Benbrook CM (2012). Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the US – the �rst sixteen years. Environmental 
Sciences Europe 2012, 24:24 doi:10.1186/2190-4715-24-24.
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modi�cate genetic, raportul prețului sămânță-boabă de soia era de 2 la 1, în timp ce raportul 
dintre prețul de boabe-semințe convenționale era de 3 la 4. În cei 25 de ani care au trecut 
între 1975 și 2000, prețul semințelor „la toată soia” a crescut în SUA cu aproximativ 63%. 
În următorii 12 ani în sistemele MG, prețul a crescut cu 211%. 

În perioada dinaintea culturilor MG, din 1975 până în 1997, costul semințelor de soia pentru 
un hectar reprezenta 4% până la 8% din venitul brut la hectar pentru boabele de soia. 
În 2001, costurile semințelor MG reprezentau 15% din venitul brut la hectar și până în 2009 
a ajuns la 22,5%. Situația este similară și în cazul porumbului. În ultimii 35 de ani, prețul 
mediul la semințele de porumb a crescut cu un factor de 4,9 între anii 1975 și 2009. În 2001, 
prețul mediu al semințelor MG era de 110$, față de 85,30$ pentru semințele convenționale. 
Până în 2012, prețul semințelor de porumb a ajuns la o medie de 263$ pe unitate, în timp ce 
semințele convenționale se vând la un preț mediu de 167%. 

Creșterea folosirii glifosatului este un aspect inevitabil dacă culturile MG rezistente la glifosat 
sunt cultivate în Europa, mai ales în condițiile în care – după cum arată experiența 
din America de Nord – dezvoltarea rezistenței la glifosat la nivelul buruienilor va duce 
la creșterea cantității de glifosat folosit și necesită și folosirea erbicidelor adiționale. 
Un studiu7 extensiv din Marea Britanie care analizează impactul tehnologiei HTGE asupra 
biodiversității arată că există motive de îngrijorare cel puțin pentru unele culturi HTGE, 
în special asupra efectelor pe termen mediu și lung asupra surselor de hrană pentru fauna 
sălbatică de pe terenurile agricole, �ind vorba inclusiv despre păsări. Însă studiile nu 
au analizat culturile decât în primii ani, și nu au putut lua în calcul și efectele rezistenței 
buruienilor și a creșterii pulverizărilor asociate. 

Nu doar că vor exista efecte dăunătoare asupra biodiversității dacă culturile HTGE sunt 
plantate pe scară largă, dar fermierii vor trebui să cheltuie mai mulți bani, atât pe semințele 
MG cât și pe erbicidele pe care trebuie să le aplice. O publicație recentă a dr. Benbrook8 
estimează că tehnologia culturilor rezistente la erbicide  a dus la o creștere a cantității 
de erbicide folosite cu 239 de milioane de kilograme, în SUA, între anii 1996 și 2011. 
Costurile creșterii cantității de erbicide folosite vor � suportate de către fermierii din UE 
dacă culturile HTGE sunt autorizate pentru cultivare în UE. Aici a fost folosit exemplul 
culturilor MG rezistente la glifosat, însă pot � estimate efecte similare la folosirea oricărui 
alt sistem de cultură HTGE. 
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Pentru mai multe informații contactați:

info@greenpeace.ro

www.greenpeace.ro

Fundaţia Greenpeace CEE Romania
Strada Ing. Vasile Cristescu nr. 18
sector 2, Bucureşti
Romania
Telefon/fax: 0040 21 310 57 43

GREENPEACE SOLICITĂ

Întrucât culturile MG rezistente la erbicide conduc la creșterea utilizării erbicidelor, 
în Europa nu ar trebui autorizate niciun fel de culturi MG rezistente la erbicide.

SOLICITARE SUPLIMENTARĂ

Ca o componentă a implementării Concluziilor Consiliului din 2008, Comisia 
Europeană ar trebui să consolideze procedura UE de evaluare a riscului 
pentru culturile MG, prin efectuarea unei evaluări amănunțite ale impacturilor 
socioeconomice și de mediu ale culturilor HTGE.
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