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Ανησυχίες για το περιβάλλον και την υγεία από τη χρήση γενετικά 
µεταλλαγµένων καλλιεργειών στις ζωοτροφές 

Εισαγωγή 

Υπάρχουν πολλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα γύρω από τις ζωοτροφές. Για παράδειγµα, η 
τεράστια εξάπλωση της µονοκαλλιέργειας (γενετικά µεταλλαγµένης) σόγιας στην Αργεντινή είχε ως 
αποτέλεσµα την έντονη µείωση των παραδοσιακών καλλιεργειών, όπως το καλαµπόκι και το σιτάρι και 
επίσης την αποµάκρυνση πολλών µικροκαλλιεργητών από τη γη τους.1 Αυτό το κείµενο επικεντρώνεται στις 
ανησυχίες για το περιβάλλον και την υγεία που εγείρει η καλλιέργεια γενετικά µεταλλαγµένων (ΓΜ) 
οργανισµών (οι οποίοι καλούνται επίσης γενετικά τροποποιηµένοι) και η χρήση τους στις ζωοτροφές. Οι 
ανησυχίες αυτές αφορούν στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τους κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και 
των ζώων και τον κίνδυνο απρόσµενων και απρόβλεπτων επιπτώσεων από την ίδια τη διαδικασία της 
γενετικής µηχανικής. 

1) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών αποτελούν τη µεγαλύτερη 
ανησυχία όσον αφορά στη χρήση των γενετικά µεταλλαγµένων φυτών ως ζωοτροφές. Κάθε φυτό που 
χρησιµοποιείται για ζωοτροφές κάπου καλλιεργείται. 

Η µεταλλαγµένη σόγια, το µεταλλαγµένο καλαµπόκι και άλλα µεταλλαγµένα φυτικά προϊόντα 
χρησιµοποιούνται στις ζωοτροφές και αποτελούν σηµαντικό ποσοστό του σιτηρεσίου των ζώων εκτροφής. Οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα µεταλλαγµένα φυτά που χρησιµοποιούνται ως ζωοτροφές είναι 
σηµαντικές και αφορούν το µεγαλύτερο µέρος του πλανήτη, αφού πολλά συστατικά που χρησιµοποιούνται για 
ζωοτροφές  κυκλοφορούν στην παγκόσµια αγορά (π.χ. η σόγια). Έτσι, για παράδειγµα, η κατανάλωση 
κοτόπουλου που έχει τραφεί µε µεταλλαγµένη σόγια στην Ευρώπη, ενδεχοµένως να επιφέρει αύξηση της 
ποσότητας µεταλλαγµένης σόγιας που καλλιεργείται, για παράδειγµα, στην Αργεντινή, µε όλες τις σχετικές 
αρνητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. 

Επικονίαση  

Ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά σε όλες τις µεταλλαγµένες καλλιέργειες αποτελεί η σταυροεπικονίαση των 
µεταλλαγµένων καλλιεργούµενων φυτών µε άγρια συγγενικά είδη ή παραδοσιακές ποικιλίες καλλιεργειών. Για 
παράδειγµα, η επικονίαση µεταλλαγµένης ελαιοκράµβης (κανόλα) στον Καναδά, έχει καταστήσει τους 
πληθυσµούς της ελαιοκράµβης ανθεκτικούς σε πολλά ζιζανιοκτόνα2, και στο Ηνωµένο Βασίλειο η γενετικά 
µεταλλαγµένη σόγια θεωρείται σήµερα ότι έχει διασταυρωθεί µε άγριο συγγενικό είδος3. Οι άγριοι ή τοπικοί 
πληθυσµοί και οι παραδοσιακές ποικιλίες καλλιέργειας που έχουν επιµολυνθεί µε µεταλλαγµένες καλλιέργειες 
µπορούν να επιζούν και να γίνονται «δεξαµενές» γενετικά µεταλλαγµένων γονιδίων µε αποτέλεσµα 
περαιτέρω επιµόλυνση. Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι µια τέτοιου είδους επιµόλυνση θα µπορούσε να 
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κατακλύσει πληθυσµούς άγριων συγγενικών ειδών4. Πέρα από τις πιθανές δυσµενείς επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα, τέτοιου είδους επιµόλυνση είναι απειλή για την ασφάλεια των τροφίµων, διότι οι 
παραδοσιακές ποικιλίες καλλιέργειας και τα άγρια συγγενικά είδη βρίσκονται εκεί που είναι πιθανό να βρεθούν 
νέα γονίδια (π.χ. που είναι ανθεκτικά στη ξηρασία) για τη βελτίωση των καλλιεργειών µέσω των συµβατικών 
τεχνικών αναπαραγωγής. 

Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα 

Πέρα από τις παραπάνω γενικές ανησυχίες για τις γενετικά µεταλλαγµένες καλλιέργειες, οι ακόλουθες 
συγκεκριµένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αφορούν τις ανθεκτικές σε έντοµα και ζιζανιοκτόνα 
καλλιέργειες είναι τώρα πλέον τεκµηριωµένες. Αυτές περιλαµβάνουν: 

α) για τις ανθεκτικές σε έντοµα γενετικά µεταλλαγµένες (Bt) καλλιέργειες5

• τοξικά αποτελέσµατα σε οργανισµούς που δεν αποτελούν στόχο, όπως οι πεταλούδες. Για 
παράδειγµα, έχει βρεθεί ότι η µακροχρόνια έκθεση στη γύρη Bt που προέρχεται από ανθεκτικό σε έντοµα 
µεταλλαγµένο καλαµπόκι προκαλεί δυσµενείς επιπτώσεις στην προνύµφη της πεταλούδας Μονάρχης στη 
Βόρεια Αµερική6. 

• τοξικά αποτελέσµατα σε ωφέλιµα έντοµα. Για παράδειγµα, οι µεταλλαγµένες καλλιέργειες Bt 
επηρεάζουν δυσµενώς την πράσινη προνύµφη εντόµων της οικογένειας chrysopa7, ωφέλιµο έντοµο που 
παίζει σηµαντικό ρόλο στο φυσικό έλεγχο των βλαβερών εντόµων των καλλιεργειών. Τα τοξικά 
αποτελέσµατα των µεταλλαγµένων φυτών Bt στην πράσινη προνύµφη δηµιουργούνται µέσω των 
θηραµάτων-εντόµων (prey) µε τα οποία τράφηκε, τα οποία µε τη σειρά τους είχαν διατραφεί µε τη 
µεταλλαγµένη καλλιέργεια Bt. 

• εµφάνιση ανθεκτικότητας σε βλαβερά έντοµα, που οδηγεί σε αυξηµένο ψεκασµό µε εντοµοκτόνα. 
Για παράδειγµα, στις Η.Π.Α. για να περιορισθεί η ανθεκτικότητα των εντόµων στην τοξίνη Bt, οι αγρότες 
που έχουν καλλιεργήσει µεταλλαγµένα υποχρεώνονται περιµετρικά να φυτεύουν µη-µεταλλαγµένα Bt 
φυτά. Ωστόσο, αυτή η πρακτική δεν µπορεί να εφαρµοσθεί στις µικρές φάρµες στην Ευρώπη και αλλού, οι 
οποίες είναι πολύ διαφορετικές από τις µεγάλες φάρµες στις Η.Π.Α. Το ίδιο πρόβληµα έχει παρατηρηθεί 
στην Ινδία8 µε το βαµβάκι Bt. 

• δυσµενείς επιπτώσεις σε οικοσυστήµατα του εδάφους. Για παράδειγµα, οι καλλιέργειες Bt εκκρίνουν 
την τοξίνη από τη ρίζα στο έδαφος9 και τα υπολείµµατα των καλλιεργειών Bt που έχουν µείνει στο χωράφι 
περιέχουν την ενεργή τοξίνη Bt10. Η τοξίνη Bt παραµένει στο έδαφος, ιδιαίτερα αν πρόκειται για κρύα 
χειµερινή περίοδο11. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα συσσώρευσης τοξινών Bt στο έδαφος12, 
δηµιουργώντας πιθανόν προβλήµατα σε οργανισµούς του εδάφους που δεν αποτελούν στόχο καθώς και 
στην υγεία του οικοσυστήµατος του εδάφους. 

β) για ανθεκτικές σε ζιζανιοκτόνα καλλιέργειες13: 
• τοξικά αποτελέσµατα των ζιζανιοκτόνων στα οικοσυστήµατα. Για παράδειγµα, το ζιζανιοκτόνο 

Roundup (που χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τις µεταλλαγµένες καλλιέργειες Roundup Ready της 
Monsanto) έχει αποδειχθεί τοξικό για τους γυρίνους, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες κοινότητες και 
µειώνοντας τη βιοποικιλότητα14. Επιπλέον,   ένας τουλάχιστον τύπος του Roundup  φαίνεται ότι µπορεί να 
επιφέρει ενδοκρινολογικές αναταραχές, π.χ. µπορεί να παρεµβαίνει στη λειτουργία των ορµονών.15 

• απώλεια ζιζανίων, ποικιλίας ζιζανίων και σχετικής βιοποικιλότητας. Για παράδειγµα, έχει αποδειχθεί 
ότι υπάρχουν λιγότερες πεταλούδες στα όρια της ανθεκτικής σε ζιζανιοκτόνα µεταλλαγµένης 
ελαιοκράµβης, διότι υπάρχουν λιγότερα αγριολούλουδα (και εποµένως νέκταρ) για να τραφούν οι 
πεταλούδες. 

• αύξηση της ανθεκτικότητας των ζιζανίων/ της ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα. Η εξέλιξη της 
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ανθεκτικότητας των ζιζανίων στο ζιζανιοκτόνο Roundup αποτελεί τώρα σοβαρή ανησυχία στις Η.Π.Α. και 
αλλού, όπου οι καλλιέργειες Roundup Ready καλλιεργούνται σε ευρεία κλίµακα16. Αυτή η ανθεκτικότητα 
των ζιζανίων σηµαίνει ότι πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυξηµένες ποσότητες του ζιζανιοκτόνου για τον 
έλεγχο αυτών των ζιζανίων17, ή ότι εκτός από αυτό πρέπει να χρησιµοποιηθούν κι άλλα ζιζανιοκτόνα18. 

• αποτελέσµατα σε µικροοργανισµούς του εδάφους. Για παράδειγµα, η χρήση ζιζανιοκτόνων στη 
µεταλλαγµένη σόγια οδηγεί σε µείωση του αριθµού των αζωτοβακτήριων στην περιοχή της ρίζας, 
βακτηρίων που δεσµεύουν άζωτο (από την ατµόσφαιρα)19. Έχει επίσης αναφερθεί ότι η χρήση του 
ζιζανιοκτόνου glyphosate τη µία χρονιά µπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη µυκήτων, (fusarium), στα 
ζιζάνια που φυτρώνουν την επόµενη χρονιά20. 

Τοξικές πρωτεΐνες σε περιττώµατα ζώων 

Τα γουρούνια21 και τα µοσχάρια22 που τρέφονται µε µεταλλαγµένα φυτικά προϊόντα εκκρίνουν ορισµένη 
ποσότητα γενετικά µεταλλαγµένου DNA και µεγάλα τµήµατα πρωτεΐνης Bt. Η έκκριση µεγάλων τµηµάτων 
πρωτεΐνης Bt από ζώα που τρέφονται µε γενετικά µεταλλαγµένα φυτά προκαλεί ανησυχίες για το περιβάλλον, 
καθώς, παρόλο που έχουν διασπαστεί, οι τοξίνες Bt διατηρούν την τοξικότητά τους23. Η πρωτεΐνη Bt θα 
µπορούσε να συσσωρευτεί στο έδαφος, φτάνοντας ενδεχοµένως σε τοξικά επίπεδα σε ορισµένα έντοµα. 

«Η τυχαία ή µηχανική διασπορά ζωοτροφών στο έδαφος µπορεί να εισάγει µε τεχνητό τρόπο γενετικά 
µεταλλαγµένες καλλιέργειες στο περιβάλλον. Η έκκριση µέσω των περιττωµάτων τµηµάτων του γονιδίου 
Cry1Ab και της πρωτεΐνης Cry1Ab στο έδαφος µπορεί να προκαλέσει περισσότερες ανησυχίες»24. 

2) Αβεβαιότητα όσον αφορά την ασφάλεια των γενετικά µεταλλαγµένων 
καλλιεργειών που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων και των ανθρώπων. 
Υπάρχει αυξανόµενη ανησυχία για την ασφάλεια των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών που 
χρησιµοποιούνται στις ζωοτροφές. Υπάρχουν αυξανόµενες ενδείξεις ότι δεν διενεργείται επαρκής έλεγχος στα 
γενετικά µεταλλαγµένα προϊόντα σχετικά µε την ασφάλειά τους για τη διατροφή τόσο των ανθρώπων όσο και 
των ζώων. 

Πού είναι οι ανεξάρτητες µελέτες; 

Τα επιστηµονικά συγγράµµατα υστερούν σηµαντικά σε ανεξάρτητες µελέτες για την ωφέλεια των γενετικά 
µεταλλαγµένων καλλιεργειών τόσο για τα ζώα όσο και για τους ανθρώπους. Μία πρόσφατη ανασκόπηση 
τέτοιων µελετών βρήκε µόνο δέκα επιστηµονικά ελεγµένες µελέτες που αφορούν γενετικά µεταλλαγµένα 
τροφές και ζωοτροφές στα επιστηµονικά συγγράµµατα, οι µισές από τις οποίες πραγµατοποιήθηκαν σε 
συνεργασία µε τις εταιρείες βιοτεχνολογίας25. Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται, µε την πλειοψηφία των 
πρόσφατων µελετών να είναι βραχυχρόνιες σε συνεργασία µε τις εταιρείες βιοτεχνολογίας26. 

Οι φάκελοι που υποβάλλονται στις αρµόδιες αρχές από τις εταιρείες βιοτεχνολογίας όταν επιδιώκουν την 
έγκριση για τις γενετικά µεταλλαγµένες καλλιέργειές τους, γενικά περιλαµβάνουν πληροφορίες που αφορούν 
τη σύνθεσή τους και βραχυχρόνια πειράµατα πάνω στις ζωοτροφές. Σε πολλές από τις µελέτες αυτές, 
σηµαντικές διαφορές παρατηρούνται συχνά στη σύνθεση των γενετικά µεταλλαγµένων και των µη γενετικά 
µεταλλαγµένων φυτών (π.χ. στη σύνθεση των βιταµινών) και στις αντιδράσεις των ζώων (π.χ. στα επίπεδα 
γλυκόζης), αλλά αυτές συχνά χαρακτηρίζονται «ως µη βιολογικής αξίας» από τις εταιρείες βιοτεχνολογίας και 
τις αρµόδιες αρχές27. Εποµένως, οι νοµοθετικές ρυθµίσεις για τις µεταλλαγµένες καλλιέργειες, τόσο για τις 
τροφές όσο για τις ζωοτροφές χαρακτηρίζονται ως αποτυχία σε πολλές χώρες. ∆εν γνωρίζουµε αν οι γενετικά 
µεταλλαγµένες καλλιέργειες είναι ασφαλείς για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή από τα ζώα. Αυτό 
απεικονίζει η συνεχής διαµάχη που υπάρχει µεταξύ των επιστηµόνων και της πολιτείας για τον καθορισµό της 
ασφάλειας των µεταλλαγµένων τροφίµων και ζωοτροφών. Στην Ε.Ε. υπάρχουν πολλές διαφωνίες µεταξύ των 
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κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση των γενετικά µεταλλαγµένων προϊόντων. Για 
παράδειγµα, τον Αύγουστο του 2005 ένα ανθεκτικό σε ζιζανιοκτόνα γενετικά µεταλλαγµένο καλαµπόκι, το 
MON863, εγκρίθηκε από την Επιτροπή ως κατάλληλο για χρήση στις ζωοτροφές, παρά το γεγονός ότι οι 
υπουργοί Περιβάλλοντος των 14 χωρών της Ε.Ε. το καταψήφισαν.28 Πρόσφατα στην Αυστραλία 
εγκαταλείφθηκε ένα δεκαετές πείραµα γενετικά µεταλλαγµένου αρακά, όταν µια νέα επιστηµονική µελέτη 
έδειξε ότι ο µεταλλαγµένος αρακάς προκαλούσε σοβαρά προβλήµατα στην υγεία ποιντικιών29.  

 
Ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά 

Ορισµένα γενετικά µεταλλαγµένα φυτά που χρησιµοποιούνται σήµερα στη διατροφή των ζώων (π.χ. το 
ανθεκτικό στα έντοµα γενετικά µεταλλαγµένο καλαµπόκι Bt176 της Syngenta) περιέχει γονίδια που είναι 
ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. Θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν σοβαρά την αποτελεσµατική θεραπεία των 
ασθενειών, αν η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά µεταφέρεται σε βακτήρια που µπορεί να είναι επιβλαβή για την 
υγεία των ανθρώπων και των ζώων, καθιστώντας τη χρήση των αντιβιοτικών ανώφελη. Η Αρχή της 
Προφύλαξης ολοφάνερα υπαγορεύει να απαγορευτεί οποιαδήποτε χρήση ανθεκτικών σε αντιβιοτικά γονιδίων 
στις µεταλλαγµένες καλλιέργειες. Η  απόσυρση των γονιδίων που είναι ανθεκτικά σε αντιβιοτικά απαιτείται 
από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας και τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας30. 
Τα τελευταία χρόνια αρκετές µελέτες έδειξαν ότι DNA από τροφές και ζωοτροφές (συµπεριλαµβανοµένων των 
γενετικά µεταλλαγµένων τροφών και ζωοτροφών) δεν διασπάται πλήρως στα ζώα ή τους ανθρώπους ή δεν 
διασπάται τόσο εύκολα, όπως πίστευαν στο παρελθόν. Γενετικά µεταλλαγµένο DNA έχει βρεθεί στα έντερα 
και τα περιττώµατα ζώων31. Η επιβίωση του γενετικά µεταλλαγµένου DNA στα έντερα των ζώων αυξάνει τις 
πιθανότητες για οριζόντια µεταφορά γονιδίων γενετικά µεταλλαγµένου DNA σε βακτήρια του εντέρου. Αν οι 
µεταλλαγµένες ζωοτροφές περιέχουν γονίδια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά, αυτό θα µπορούσε τελικά να 
επηρεάσει τη χρήση ορισµένων αντιβιοτικών στη θεραπεία µολύνσεων. Η έκκριση γενετικά µεταλλαγµένου 
DNA εγείρει ανησυχίες για τη µεταφορά της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά σε βακτήρια. 

 
Φυτικό DNA σε ζώα 

Φυτικό DNA από ζωοτροφές έχει ανιχνευθεί στους µύες κοτόπουλων32 και στα όργανα µοσχαριών33. Παρόλο 
που ακόµα δεν έχει ανιχνευθεί γενετικά µεταλλαγµένο DNA στους ιστούς ζώων, αυτό δεν µπορεί να 
αποκλεισθεί, ειδικά για ζώα που τρέφονται µακροχρόνια µε µεταλλαγµένα φυτά. Αν το γενετικά µεταλλαγµένο 
DNA πράγµατι εισχώρησε στους ιστούς των ζώων που τρέφονται µε γενετικά µεταλλαγµένες ζωοτροφές, τότε 
αυξάνονται οι πιθανότητες άτοµα που κατανάλωσαν κρέας ζώων που τρέφονται µε γενετικά µεταλλαγµένα 
φυτά να κατάπιαν ασυναίσθητα γενετικά µεταλλαγµένο DNA. 

 Παρόλο που καµία δηµοσιευµένη µελέτη δεν έχει ανακαλύψει γενετικά µεταλλαγµένο DNA στο αγελαδινό 
γάλα, φυτικό DNA έχει όντως βρεθεί εκεί34. Συνεπώς, η πιθανότητα γενετικά µεταλλαγµένου DNA στο γάλα 
δεν µπορεί να αποκλεισθεί, ειδικά για ζώα που τρέφονται µακροχρόνια µε γενετικά µεταλλαγµένα φυτά. 

 
Αλλεργίες 

Οι αγρότες χαρακτηρίζονται ως οµάδα κινδύνου λόγω αλλεργιών σχετικών µε την καλλιέργεια γενετικά 
µεταλλαγµένων φυτών, οι οποίες θα µπορούσαν να εµφανιστούν ακόµα κι αν οι γενετικά µεταλλαγµένες 
καλλιέργειες προορίζονταν µόνο για ζωοτροφές35. Η συγκοµιδή γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργούµενων 
φυτών και ορισµένες τεχνικές επεξεργασίας τροφίµων παράγουν σκόνες οι οποίες θα µπορούσαν να 
προκαλέσουν στους ανθρώπους αλλεργία σε νεοφανείς πρωτεΐνες των µεταλλαγµένων καλλιεργειών µέσω 
της εισπνοής και της επαφής µε το δέρµα.  
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3) Απρόσµενες και απρόβλεπτες επιπτώσεις των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών 

Οι σηµερινές γενετικά µεταλλαγµένες καλλιέργειες προϋποθέτουν την τυχαία, συχνά δια της βίας, εισαγωγή 
γονιδίων από ένα διαφορετικό οργανισµό στο ίδιο το DNA του φυτού. Αυτό µπορεί να προκαλέσει 
απρόσµενες και απρόβλεπτες επιπτώσεις. Για παράδειγµα, η εισαγωγή µπορεί να διαταράξει ένα γονίδιο του 
φυτού ή να προκαλέσει τροποποιήσεις σε µία πρωτεΐνη του φυτού η οποία υπάρχει ήδη. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της γενετικής µηχανικής, η εισαγωγή γονιδίων µπορεί να προκαλέσει 
αφαιρέσεις και ανασυνδυασµούς στο ίδιο το DNA του φυτού36. Αυτό µπορεί επίσης να προκαλέσει 
απρόσµενες και απρόβλεπτες επιπτώσεις. Για παράδειγµα, η σόγια Roundup Ready περιέχει τµήµατα και 
ανασυνδυασµένο DNA, και έχει αποδειχθεί ότι αυτά είναι ενεργά (π.χ. παράγουν RNA). Οι ανακαλύψεις αυτές 
πραγµατοποιήθηκαν µόνο λίγα χρόνια αφότου η σόγια Roundup Ready καλλιεργήθηκε για εµπορικούς 
σκοπούς37. Παρόµοιες ανωµαλίες που προκλήθηκαν από τη διαδικασία της γενετικής µηχανικής έχουν επίσης 
βρεθεί σε ορισµένους τύπους γενετικά µεταλλαγµένου καλαµποκιού που είναι ανθεκτικό σε έντοµα (Bt11, 
Bt176, MON810)38. Οι ανωµαλίες αυτές αυξάνουν τις πιθανότητες να έχουν παραχθεί στις γενετικά 
µεταλλαγµένες καλλιέργειες µη αναµενόµενες, νεοφανείς πρωτεΐνες οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί. 

Υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα των απρόβλεπτων συνεπειών που προκαλούν τα γενετικά µεταλλαγµένα 
φυτά που καλλιεργούνται για εµπορική χρήση π.χ. η γενετικά µεταλλαγµένη σόγια Roundup Ready 
προκάλεσε απρόβλεπτες απώλειες καλλιεργειών σε ζεστές, ξηρές καιρικές συνθήκες λόγω της ρήξης 
βλαστού, η οποία, το πιθανότερο, δηµιουργήθηκε από αυξηµένη λιγνίνη39, και οι κάψες του βαµβακιού 
έπεσαν ανεξήγητα από φυτά βαµβακιού Roundup Ready40. Μικρότερα επίπεδα φυτοοιστρογόνων βρέθηκαν 
στους σπόρους της γενετικά µεταλλαγµένης σόγιας Roundup Ready, σε σύγκριση µε τους σπόρους της 
συµβατικής σόγιας41. Τα φυτοοιστρογόνα είναι ουσίες των φυτών που µοιάζουν µε ορµόνες, οι οποίες 
θεωρούνται ότι έχουν θετική επίδραση στην υγεία. Αυτή η διαφορά ανακαλύφθηκε µόνο αφότου η σόγια 
Roundup Ready καλλιεργήθηκε για εµπορική χρήση επί µερικά χρόνια. 

Τέτοιου είδους απρόβλεπτες αλλαγές που προκλήθηκαν από τη διαδικασία της γενετικής µηχανικής είναι 
απίθανο να προβλεφθούν από τη νοµοθεσία  καθώς οποιεσδήποτε αλλαγές στην παραγωγή πρωτεΐνης του 
φυτού που επέφερε το DNA το οποίο δεν έχει αναγνωρισθεί µπορεί να είναι σηµαντικές, αλλά όχι άµεσα 
εµφανείς. Αλλαγές µπορεί να εµφανισθούν µόνο αφού περάσουν µερικές γενιές ή σε µία περίοδο 
στρεσαρίσµατος του φυτού42. Τέτοιου είδους απρόσµενες και απρόβλεπτες επιπτώσεις θα µπορούσαν να 
έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια του περιβάλλοντος και στην υγεία των ζώων και των ανθρώπων. 

Συµπεράσµατα 
 
Τα γενετικά µεταλλαγµένα προϊόντα ενέχουν πολλές βάσιµες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Οι επιπτώσεις αυτές είναι ιδιαίτερα καλά τεκµηριωµένες για τις ανθεκτικές σε ζιζανιοκτόνα και έντοµα 
καλλιέργειες. Οι συνέπειες της χρήσης γενετικά µεταλλαγµένων φυτών για ζωοτροφές είναι ότι τα 
φυτά αυτά θα αναπτυχθούν και θα έχουν ως επακόλουθο αυτές τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Επιπλέον, υπάρχει συνεχής διαµάχη µεταξύ των επιστηµόνων για την ασφάλεια των γενετικά 
µεταλλαγµένων προϊόντων για τα ζώα και τους ανθρώπους. Οι απρόσµενες και οι απρόβλεπτες 
επιπτώσεις των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών στην υγεία των ζώων και των ανθρώπων, δεν 
µπορούν, εποµένως, να αποκλεισθούν. 

Η Greenpeace πιστεύει ότι οι πολλές (πιθανές) αρνητικές επιπτώσεις των γενετικά µεταλλαγµένων 
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καλλιεργούµενων φυτών στο περιβάλλον   δικαιολογούν την απαγόρευση των γενετικά 
µεταλλαγµένων προϊόντων. Επιπλέον, επειδή υπάρχουν σοβαρές αµφιβολίες όσον αφορά την 
ασφάλεια των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών για τους ανθρώπους και τα ζώα, θα πρέπει να 
επικαλεσθούµε την Αρχή της Προφύλαξης και δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούµε τους γενετικά 
µεταλλαγµένους οργανισµούς ως τροφές ή ως ζωοτροφές. 
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