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Μεταλλαγµένα στις ζωοτροφές 
ή πως τα µεταλλαγµένα µπαίνουν στο πιάτο µας από την πίσω πόρτα 

 
 

“Το 93,3% των Ελλήνων δεν θέλει να τρώει µεταλλαγµένα τρόφιµα”. 
 

“Το 85% των Ελλήνων δεν θα ήθελε να φάει αυγά που προέρχονται από κότες 
που έχουν τραφεί µε µεταλλαγµένα”. 

 
ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 1, 2 

 
H ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ 
  
Σε παγκόσµιο επίπεδο, η µεταλλαγµένη σόγια, το καλαµπόκι, το βαµβάκι και η ελαιοκράµβη αποτελούν το 
µεγαλύτερο µέρος των εµπορικών καλλιεργειών µεταλλαγµένων φυτών. Από αυτές: 
 

• Το 96% των µεταλλαγµένων φυτών προέρχεται από τρεις χώρες: ΗΠΑ (68%), Αργεντινή (22%), 
Καναδά (6%).3 

• Στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύεται η εισαγωγή και η καλλιέργεια µεταλλαγµένου βαµβακιού.  
• Η µεταλλαγµένη ελαιοκράµβη δεν κυκλοφορεί στη χώρα µας. 
• Στη χώρα µας δεν υπάρχουν καλλιέργειες µεταλλαγµένων φυτών (εξαίρεση αποτέλεσε η 

παράνοµη καλλιέργεια µεταλλαγµένου βαµβακιού). 
 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ, µέσα στον τελευταίο µόνο 
χρόνο, η ζήτηση για µη µεταλλαγµένα προϊόντα στις ΗΠΑ αυξήθηκε από µηδέν σε 25%, κυρίως λόγω της 
απαίτησης των ευρωπαίων καταναλωτών για ζωικά προϊόντα που προέρχονται από ζώα τα οποία δεν 
έχουν τραφεί µε µεταλλαγµένες ζωοτροφές.4 
 
Όσον αφορά στην αντίστοιχη προσφορά, µεγάλες ποσότητες πιστοποιηµένων µη µεταλλαγµένων 
πρώτων υλών διατίθενται πλέον στην αγορά. Εταιρίες όπως η Cert-Id εξασφάλισαν 4 εκατοµµύρια τόνους 
πιστοποιηµένης µη µεταλλαγµένης σόγιας ενώ η εταιρία Βunge εξασφάλισε 1 εκατοµµύριο τόνους για την 
ευρωπαϊκή αγορά. Οι παραπάνω εταιρίες έχουν θέσει αποτελεσµατικούς κανόνες για πιστοποιηµένες µη 
µεταλλαγµένες πρώτες ύλες για όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από το χωράφι ως στο ράφι. 
 
Ενδεικτικά αναφέρουµε µεγάλες εταιρίες που έχουν ανακοινώσει δηµοσίως ότι χρησιµοποιούν ζωοτροφές 
που δεν περιέχουν µεταλλαγµένους οργανισµούς όπως οι Ηeinz, Kraft στη Σουηδία, Arla στη Σουηδία,  
ΜcDonalds, Burger King, Danish Crown (µεγαλύτερος παραγωγός χοιρινού στην Ευρώπη), Grampian (ο 
µεγαλύτερος πτηνοπαραγωγός στη Βρετανία) και αλυσίδες σούπερµαρκετ όπως οι Asda, Carrefour (η 
µεγαλύτερη αλυσίδα στην Ευρώπη), Delhaize, Marks & Spencer, Tesco (µεγαλύτερη αλυσίδα στη 
Βρετανία), Iceland κλπ. 
 
Μέχρι στιγµής, η ζήτηση σε µη µεταλλαγµένη σόγια καλύπτεται από τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την 
Ινδία. Σηµειώνουµε ότι στη Βραζιλία και στην Παραγουάη δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια µεταλλαγµένης 
σόγιας. Επειδή όµως έχει αυξηθεί παγκοσµίως η ζήτηση για µη µεταλλαγµένα προϊόντα, ακόµα και στις 
ΗΠΑ οι προµηθευτές σόγιας και καλαµποκιού ξεκίνησαν επιτέλους να διαχωρίζουν τους 
µεταλλαγµένους σπόρους από τους συµβατικούς.5                   
 
Οι συνεχείς έρευνες στην ελληνική αγορά και η έκδοση του Οδηγού Καταναλωτών από την Greenpeace 
καταδεικνύουν ότι και στην Ελλάδα, η πίεση των καταναλωτών, προκάλεσε αύξηση της ζήτησης από τη 
βιοµηχανία τροφίµων για µη µεταλλαγµένες πρώτες ύλες. Παρόλα αυτά, οι µεταλλαγµένοι οργανισµοί 
εξακολουθούν να φτάνουν έµµεσα στο πιάτο µας σε τεράστιες ποσότητες µέσα από τις 
ζωοτροφές. Η µεταλλαγµένη σόγια και το µεταλλαγµένο καλαµπόκι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τη 
γενετική ρύπανση στο περιβάλλον και στα τρόφιµα.  
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Περίπου το 80% (περισσότεροι από 350.000 τόνοι) της σόγιας και του καλαµποκιού καταλήγουν 
κάθε χρόνο σε ζωοτροφές - ιχθυοτροφές και αποτελούν βασικό µέρος της διατροφής των ζώων 
εκτροφής.  
 
Στη χώρα µας εισάγουµε περίπου 450.000 τόνους σόγιας ετησίως και αντίστοιχες ποσότητες 
καλαµποκιού. Άγνωστο ποσοστό από τα προϊόντα αυτά είναι µεταλλαγµένο όπως έχουν δείξει 
επανειληµµένες εργαστηριακές αναλύσεις. Η σόγια χρησιµοποιείται εκτενώς στην πτηνοτροφία και 
τη χοιροτροφία (όπου αποτελεί περίπου το 20% της χρησιµοποιούµενης τροφής), στην εκτροφή 
βοοειδών και αιγοπροβάτων (10-15%) αλλά και στην εκτροφή ψαριών (10-25%). Σε αρκετές 
περιπτώσεις µάλιστα, η απαγόρευση της χρήσης κρεαταλεύρων οδήγησε στην αύξηση της 
χρήσης σόγιας (πηγή φυτικής πρωτεΐνης υψηλής αξίας). 
 
Οι εταιρίες εισαγωγών σιτηρών στη χώρα µας, οι οποίες ταυτόχρονα καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της 
ελληνικής αγοράς σόγιας είναι οι: “Σόγια Ελλάς”, “Μύλοι Σόγιας”, “Agroinvest - Ελληνικές Ελαιουργίες” και 
“∆ηµητριακή”. Οι ίδιες εταιρίες παράγουν έλαια, άλευρα, ζωοτροφές κλπ. Επίσης εισάγουν καλαµπόκι, 
σιτηρά και άλλα δηµητριακά.  
 
Η νέα έρευνα της Greenpeace στην ελληνική αγορά για τη χρήση µεταλλαγµένων οργανισµών στις 
ζωοτροφές δείχνει ότι και στη χώρα µας υπάρχει ενδιαφέρον για µη µεταλλαγµένες ζωοτροφές. Ως 
αποτέλεσµα, από το καλοκαίρι του 2001 µέχρι σήµερα έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα πάνω από 
100.000 τόνοι πιστοποιηµένης µη µεταλλαγµένης σόγιας. 
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής αποτυπώθηκαν στο νέο Οδηγό Καταναλωτών της Greenpeace, ο 
οποίος καταχωρεί ζωικά προϊόντα σε κατηγορίες ανάλογα µε το αν ο παραγωγός µπορεί να εγγυηθεί (ή 
όχι) ότι τα ζώα έχουν τραφεί µε µη µεταλλαγµένους οργανισµούς. Ο οδηγός Καταναλωτών διατίθεται από 
τα γραφεία της Greenpeace και από το ∆ίκτυο Καταναλωτών (τηλ. 010 38 38 990).   
 
 
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ – ΤΟ ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟ ΡΙΣΚΟ 
 
Μέχρι στιγµής, υπάρχουν ελάχιστες επιστηµονικές µελέτες που έχουν ασχοληθεί µε τις επιπτώσεις στην 
υγεία των ζώων - και κατ’ επέκταση στους ανθρώπους - από τη χρήση των µεταλλαγµένων στις 
ζωοτροφές. Τα µέχρι στιγµής διαθέσιµα στοιχεία δεν είναι καθόλου καθησυχαστικά. Αξίζει να τονίσουµε ότι 
σε αρκετές περιπτώσεις (π.χ. στα κοτόπουλα και στα γουρούνια) η σόγια ξεπερνά το 20% της 
καθηµερινής διατροφής τους. Σε αντίθεση µε τους ανθρώπους, τα ζώα καταναλώνουν τεράστιες 
ποσότητες σόγιας και καλαµποκιού σε όλο τον κύκλο της ζωής τους. 
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε πειράµατα που είχαν διεξαχθεί από τη Μonsanto (τη µεγαλύτερη εταιρία 
βιοτεχνολογίας διεθνώς) σε βοοειδή που τρέφονταν µε µεταλλαγµένη σόγια είχε παρατηρηθεί 
υψηλότερη συγκέντρωση λιπαρών στο γάλα.6 Μέχρι σήµερα το φαινόµενο παραµένει ανεξήγητο. 
 
Το Νοέµβριο του 2000, σε δίκη που έγινε στη Βρετανία εναντίον της καλλιέργειας µεταλλαγµένου 
καλαµποκιού (“Aventis Chardon LL”), αποκαλύφθηκε ότι κοτόπουλα που πειραµατικά είχαν τραφεί µε 
µεταλλαγµένους οργανισµούς παρουσίασαν υψηλό ρυθµό θνησιµότητας.7 Στην ίδια δίκη, o 
καθηγητής Bob Orskov, διευθυντής του ∆ιεθνούς Τµήµατος Ζωοτροφών του Πανεπιστηµίου του 
Aberdeen, δήλωσε ότι: “εάν εγκριθεί η καλλιέργεια του µεταλλαγµένου καλαµποκιού στη Βρετανία, τότε ο 
κόσµος θα πράξει καλώς να σταµατήσει να καταναλώνει γάλα που προέρχεται από ζώα που τράφηκαν µε 
αυτό. Ως επιστήµονας, µε την υπάρχουσα επιστηµονική γνώση, δεν θα έπινα γάλα που προέρχεται από 
αγελάδες οι οποίες έχουν τραφεί µε µεταλλαγµένο καλαµπόκι”. 8     
 
Ανησυχητικά σηµάδια σχετικά µε την ασφάλεια των µεταλλαγµένων οργανισµών υπάρχουν αρκετά και θα 
έπρεπε να µας καθιστούν πιο προσεκτικούς στη µαζική χρήση τους σε ζωοτροφές. Όπως προκύπτει από 
πρόσφατες δηµοσιεύσεις, φυτικό DNA, περνώντας από το γαστρεντερικό σωλήνα, ανιχνεύθηκε σε ιστούς 
ζώων όπως αγελάδες, κοτόπουλα καθώς και σε γάλα.9 Σε άλλη έρευνα καταδεικνύεται ότι τµήµατα DNA, 
που προέρχονται από βακτήρια ή από τροφή, µέσα στη στοµατική κοιλότητα έχουν τη δυνατότητα να 
προσδώσουν σε φυσιολογικά βακτήρια του στόµατος ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά (ερυθροµυκίνη).10  
 
Η χρήση γονιδίων ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά µπορεί να προκαλέσει µεταφορά της ανθεκτικότητας σε 
µικροοργανισµούς που ενυπάρχουν στα ζώα. Επιστήµονες σε όλο τον κόσµο αντιδρούν στη χρήση 
γονιδίων ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά και ανησυχούν ότι σε περίπτωση που αυτά µεταφερθούν 
σε παθογόνα του ανθρώπου ή ζώων, τα αντίστοιχα αντιβιοτικά είναι πιθανό να καταλήξουν να 
είναι αναποτελεσµατικά.  
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Έρευνα, που πραγµατοποιήθηκε από τη Συµβουλευτική Επιτροπή για τις Ζωοτροφές, του Ηνωµένου 
Βασιλείου (Οκτώβριος 2000), αποκάλυψε ότι γονίδια από τα µεταλλαγµένα φυτά επιβιώνουν της 
διαδικασίας κατεργασίας και ανιχνεύονται σε ζωοτροφές. Και αυτό παρά τις περί του αντιθέτου 
διαβεβαιώσεις που ήθελαν το DNA να διαλύεται κατά τη θερµική κατεργασία των ζωοτροφών.             
 
Επιπλέον, η χρήση των µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές εξακολουθεί να απειλεί το περιβάλλον και τη 
δηµόσια υγεία. Οι ανησυχίες της Greenpeace, οι οποίες πλέον διατυπώνονται και από µεγάλο 
µέρος της επιστηµονικής κοινότητας, εστιάζονται σε προβλήµατα όπως: αλλοίωση της 
βιοποικιλότητας, αύξηση της χρήσης φυτοφαρµάκων και ζιζανιοκτόνων, αύξηση αντοχής ζιζανίων 
και εντόµων σε ζιζανιοκτόνα και εντοµοκτόνα αντίστοιχα, µεταφορά γονιδίων σε άλλα βιολογικά 
είδη, εµφάνιση νέων αλλεργιών, αύξηση ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά και τοξική δράση. 
 
 
ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
  
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωτική η σήµανση των µεταλλαγµένων οργανισµών και των 
παραγώγων τους στα τρόφιµα (Κανονισµοί 1139/98 και 50/2000), ενώ δεν έχει τεθεί ακόµα σε ισχύ 
αντίστοιχη νοµοθεσία για τις ζωοτροφές και τα ζωικά προϊόντα.   
 
Το σχέδιο του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισµού (2001/0180)11 για την ανιχνευσιµότητα 
(ιχνηλασιµότητα) και τη σήµανση των γενετικά µεταλλαγµένων οργανισµών, προβλέπει τη 
σήµανση των ζωοτροφών και σκοπεύει να διορθώσει κάποιες από τις ελλείψεις στην ισχύουσα 
νοµοθεσία.  
 
Μέχρι τότε όµως, το δικαίωµα του καταναλωτή στην ενηµέρωση και στην επιλογή δεν διασφαλίζεται αφού 
η σήµανση για τα τελικά προϊόντα δεν προβλέπεται. Άρα ο καταναλωτής δεν έχει κανένα νοµικά 
κατοχυρωµένο τρόπο να γνωρίζει όταν αγοράζει κρέας, κοτόπουλο, γάλα, τυρί, αυγά ή ψάρι, αν αυτά 
προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί µε µεταλλαγµένους οργανισµούς. Στην Ευρώπη, ορισµένα 
κράτη-µέλη (όπως η ∆ανία) ήδη ζητούν την εφαρµογή κανόνων σήµανσης για προϊόντα ζωικής 
προέλευσης που προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί µε µεταλλαγµένα.12 
 
Όσο δεν εφαρµόζονται αυστηροί νοµοθετικοί κανόνες, οι πολυεθνικές των µεταλλαγµένων θα 
κατορθώνουν να διοχετεύουν και να επιβάλλουν τα µεταλλαγµένα προϊόντα στη διεθνή αγορά.    
 
 
ΤΟ ΗΧΗΡΟ ΟΧΙ ΤΩΝ KΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ  
 

Στο Βέλγιο το 84% των καταναλωτών, που είναι ενηµερωµένοι για τα µεταλλαγµένα, 
προτιµούν ζωικά προϊόντα (κρέας, αυγά γαλακτοκοµικά) που προέρχονται από ζώα που δεν 
έχουν τραφεί µε µεταλλαγµένα ενώ στη Αγγλία το 79% των καταναλωτών πιστεύουν ότι 
πρέπει να εφαρµοστούν κανόνες σήµανσης για τα ζωικά προϊόντα που προέρχονται από ζώα 
που έχουν τραφεί µε µεταλλαγµένα.13,14 

 
Είναι πλέον σαφές ότι οι καταναλωτές στην Ευρώπη όταν αγοράζουν τρόφιµα έχουν κάνει την επιλογή 
τους: όχι µεταλλαγµένα! Ευρωπαϊκές σφυγµοµετρήσεις και έρευνες δεν αφήνουν περιθώρια για 
αµφιβολίες. Οι καταναλωτές στην Ευρώπη επιµένουν και ζητούν τρόφιµα απαλλαγµένα από 
µεταλλαγµένους οργανισµούς. Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόµετρου2 αποτελεί καταπέλτη για τις 
πολυεθνικές της βιοτεχνολογίας. Το 94,6% των Ευρωπαίων απαιτεί να γνωρίζει αν η τροφή του 
προέρχεται από µεταλλαγµένους οργανισµούς, ενώ το 70,9% απορρίπτει εντελώς τα µεταλλαγµένα 
προϊόντα. 
 
Όσο για τη χώρα µας, είναι αξιοσηµείωτο ότι το 93,3% των Ελλήνων δεν θέλει να τρώει µεταλλαγµένα 
τρόφιµα, ποσοστό που είναι κατά 10 µονάδες µεγαλύτερο από αυτό που προέκυψε από αντίστοιχη 
έρευνα του Ευρωβαρόµετρου τον Μάρτιο του 2000, και κατά την οποία το 83% των Ελλήνων δήλωσε ότι 
δεν χρειάζεται µεταλλαγµένα τρόφιµα.  
 
Από την άλλη µεριά, οι βιοµηχανίες τροφίµων στην Ευρώπη δεν µένουν αδιάφορες στο αίτηµα των 
καταναλωτών και προσφέρουν εγγυήσεις ότι τα προϊόντα παράγονται χωρίς τη χρήση µεταλλαγµένων 
οργανισµών. Όµως, εκατοµµύρια τόνοι µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού  εξακολουθούν να 
εξάγονται από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αργεντινή στην Ευρώπη. Ποιός είναι ο προορισµός τους; Οι 
ζωοτροφές. Μήπως θα έπρεπε να είµαστε πιο προσεκτικοί µε τη διατροφή των ζώων εκτροφής;  
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Τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα µε τις τρελές αγελάδες, µε την πρόσφατη ανίχνευση αντιβιοτικών σε 
ζωοτροφές και σε κρέας, µε τις διοξίνες σε κοτόπουλα και τον αφθώδη πυρετό, θα έπρεπε να 
σηµάνουν συναγερµό και να οδηγήσουν στην οριστική παύση της χρήσης µεταλλαγµένων στις 
ζωοτροφές.  
 
Η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών είναι εντελώς αντίθετη στη χρήση µεταλλαγµένων 
οργανισµών στα τρόφιµα. Για µία χώρα όπως είναι η Ελλάδα, όπου δεν υπάρχουν καλλιέργειες 
µεταλλαγµένων φυτών, ούτε εµπορικές ούτε πειραµατικές, η λύση είναι εύκολη: δεν µένει παρά να 
σταµατήσουν οι εισαγωγές µεταλλαγµένων στη χώρα µας.   
 
Η ενεργός συµµετοχή των καταναλωτών είναι αναγκαία  για να επιτευχθεί αυτό το βήµα. Είναι απαραίτητο, 
οι καταναλωτές να απαιτήσουν από τις βιοµηχανίες τροφίµων να µη χρησιµοποιούν µεταλλαγµένα 
συστατικά στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές. Μόνο τότε θα κλείσει οριστικά ο δρόµος των µεταλλαγµένων 
προς την αγορά τροφίµων και η απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον. 
 
 
ΤΙ ΖΗΤΑΕΙ Η GREENPEACE 
 
 
• Να σταµατήσει η χρήση µεταλλαγµένων οργανισµών από τις εταιρίες παραγωγής ζωικών 

προϊόντων και από τις εταιρίες ζωοτροφών. 
 
• Να σταµατήσουν οι εισαγωγές µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στη χώρα µας.  
 
• Να σταµατήσει η απελευθέρωση µεταλλαγµένων οργανισµών στο περιβάλλον. 
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