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GMO, conventional and organic crops – a problem of co-existence
Summary
In the last ten years, the global area of commercially grown, genetically
modified (GM) crops has increased more than 50-times to over 90 mln hectares.
GM plants are cultivated in twenty one countries (six European). Despite this
high adoption rate and future promises, there is still a multitude of concerns
about the impact of GM-crops on natural and agricultural environment. In this
article, we present: a) current definition of crop co-existence, b) results of the
studies on risk assessment and safe co-existence rules, as well as c) examples of
wildernesses of public opinion.
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Pocz¹wszy od pierwszego praktycznego wykorzystania GMO
w rolnictwie do chwili obecnej powierzchnia upraw genetycznie
zmodyfikowanych wzros³a piêædziesiêciokrotnie, od 1,7 mln
hektarów w 1996 r. do 90 mln hektarów w roku 2005 (1). Roœliny
transgeniczne wprowadzone pocz¹tkowo do uprawy w szeœciu
pañstwach s¹ obecnie uprawiane w 21 krajach, przez ponad
8 mln rolników. Nale¿¹ one do 18 gatunków i s¹ zmodyfikowane
pod k¹tem jednej lub kilku z 81 cech fenotypowych (2,3). Gatunkami dominuj¹cymi pod wzglêdem area³u uprawy s¹: transgeniczna soja, kukurydza, rzepak i bawe³na. W Europie roœliny GM
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s¹ od kilku lat oficjalnie uprawiane w takich pañstwach jak: Hiszpania, Rumunia,
Niemcy, a od 2005 r. tak¿e w Portugalii, Francji (po 4- i 5-letniej przerwie) oraz Czechach (1).
Rozwój bazy biotechnologicznej, usprawnienie technologii produkcji oraz istotne zyski ekonomiczne wynikaj¹ce z uprawy GMO (1,4,5) wp³ywaj¹ na szybki rozwój
tej dziedziny produkcji rolniczej. Sytuacja ta stymuluje równoczeœnie dyskusjê na
temat koegzystencji upraw roœlin GM z uprawami konwencjonalnymi, ekologicznymi i z naturalnymi ekosystemami.

2. Za³o¿enia koegzystencji
Zgodnie z definicj¹ przyjêt¹ w S³owniku wyrazów obcych s³owo „koegzystencja”
oznacza wspó³istnienie (6). Wed³ug terminologii Komisji UE has³o „koegzystencja”
obejmuje a) ekonomiczne skutki przypadkowego pojawienia siê materia³u roœlinnego pochodz¹cego z jednej uprawy wœród roœlin (lub produktów) innej uprawy oraz
b) zasady, które producenci powinni respektowaæ, aby uprawiaæ roœliny zgodnie
z wolnym wyborem, a zatem konwencjonalnie, ekologicznie lub w uprawach GM
(7,8). Definicja ta dotyczy wy³¹cznie kwestii ekonomicznych (9), bowiem ocena biobezpieczeñstwa le¿y w gestii instytucji oceniaj¹cych jakoœæ wszelkich produktów
i dopuszczaj¹cych je do obrotu na podstawie naukowych ekspertyz oraz kontroluj¹cych rynek. Instytucje te s¹ wskazane przez w³aœciwe przedmiotowi ustawy i wynikaj¹ce z nich rozporz¹dzenia (10-17).
W Unii Europejskiej podstawami prawnymi dla wspó³istnienia upraw GM
i nie-GM (konwencjonalnych i ekologicznych) s¹ Regulacje 1829/2003 i 2092/91.
Zgodnie z legislacj¹ unijn¹ dopuszczana jest mo¿liwoœæ kontaminacji upraw konwencjonalnych materia³em pochodz¹cym z plantacji GM (wartoœæ progowa – 0,9%),
podczas gdy do produkcji ekologicznej stosowana jest zasada de minimis, wed³ug
której nie ma miejsca dla GMO w uprawach ekologicznych. W 2004 r. UE przyjê³a
Dyrektywê 2004/36/CE o odpowiedzialnoœci œrodowiskowej („truciciel p³aci”), na
mocy której odpowiedzialnoœci¹ za nieprzestrzeganie zasad koegzystencji upraw
GM i nie-GM obarcza siê firmy biotechnologiczne i producentów uprawiaj¹cych roœliny genetycznie zmodyfikowane.

3. Mo¿liwoœci przenoszenia materia³u roœlinnego
Przypadkowe wyst¹pienie wœród roœlin (lub produktów) danej uprawy materia³u
biologicznego wywodz¹cego siê z innego gatunku lub odmiany towarzyszy cz³owiekowi od prapocz¹tków rolnictwa. Jest ono konsekwencj¹ losowego transferu py³ku,
nasion lub zamieszania produktów rolnych podczas ich transportu i przechowywania. Niektóre z tych zjawisk, jak przypadkowe zapylenia bêd¹ce Ÿród³em zmienno8
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œci selekcyjno-hodowlanej roœlin uprawnych, wykorzystywa³ cz³owiek w swojej dzia³alnoœci (18). Inne, jak transfer nasion roœlin uznawanych za chwasty, musia³ zwalczaæ (19). Niekiedy kontaminacje by³y bezpoœrednim skutkiem dzia³añ cz³owieka
(np. zachwaszczenie upraw rzepaku przeznaczonego na cele spo¿ywcze roœlinami
nie zarejestrowanymi i charakteryzuj¹cymi siê wysok¹ szkodliwoœci¹ odmian hodowlanych rzepaku wysokoerukowego) (20).
Pomimo istnienia dowodów na istnienie zjawiska przenoszenia materia³u roœlinnego (w tym tak¿e materia³u pochodz¹cego z GMO) z jednej plantacji na drug¹ wiadomo równie¿, ¿e zakres tego transferu jest ograniczany przez szereg czynników
biotycznych i abiotycznych (21-23). Na przenoszenie py³ku maj¹ wp³yw m.in. odleg³oœæ miêdzy plantacjami, obecnoœæ barier topograficznych lub biologicznych (np.
strefa zadrzewieñ), si³a i kierunek wiatru b¹dŸ liczebnoœæ i aktywnoœæ populacji
owadów uczestnicz¹cych w zapylaniu, wilgotnoœæ powietrza (24-26). Efektywnoœæ
krzy¿owego zapylenia jest uzale¿niona od terminu zakwitania roœlin na obu plantacjach, od iloœci i ¿ywotnoœci py³ku oraz dominacji py³ku rodzimej odmiany/gatunku,
a skutecznoœæ przeniesienia materia³u genetycznego jest okreœlana stabilnoœci¹
i mo¿liwoœci¹ ekspresji genu w potomstwie (27).
Utrudnienia w krzy¿owaniu odmiennych organizmów (bariery pre- i postzygotyczne) dotycz¹ zarówno roœlin wystêpuj¹cych naturalnie w przyrodzie jak i roœlin
genetycznie zmodyfikowanych. Naukowcy z Idaho przeprowadzili doœwiadczenie
nad mo¿liwoœciami krzy¿owania transgenicznego rzepaku (Brassica napus L.) zawieraj¹cego geny odpornoœci na 3 herbicydy z roœlinami szeœciu gatunków chwastów
(B. kabel, Sisymbrium altiss, B. rapa, Descurainia sophia, B. nigra, Thiaspi arvense). Mimo
¿e roœliny zakwit³y w tym samym czasie, pojedyncze p³odne i wykazuj¹ce ekspresjê
transgenu mieszañce uzyskano wy³¹cznie w krzy¿ówce B. napus x B. rapa (notabene
blisko spokrewnionych, gdy¿ rzepak powsta³ w wyniku naturalnej hybrydyzacji rzepiku B. rapa z kapust¹). W badaniach laboratoryjnych wykazano, ¿e gros mieszañców
zamiera³o we wczesnym etapie rozwoju zarodka lub rozwija³o siê w formy niep³odne na skutek braku homologicznego parowania podczas mejozy b¹dŸ z powodu zaburzeñ chromosomowych (28). W wielu przypadkach os³abieniu transferu materia³u genetycznego z upraw GM do innych roœlin sprzyja dodatkowo niska stabilnoœæ transgenu (dla niektórych gatunków i dla niektórych genów nawet powy¿ej
50% ziaren py³ku mo¿e w ogóle nie zawieraæ transgenu) i przemarzanie nasion w okresie zimowym (29).

4. Badania nad utworzeniem zasad koegzystencji upraw GM i nie-GM
Zastosowanie szeroko zakrojonych doœwiadczeñ polowo-laboratoryjnych i modeli
symulacyjnych umo¿liwi³o okreœlenie regu³ poprawnej koegzystencji (z uwzglêdnieniem zasady przezornoœci, zw³aszcza dla roœlin charakteryzuj¹cych siê obcopylnoœci¹
i roœlin, o których mechanizmie transferu genów wiadomo niewiele) (3).
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W Europie badania takie prowadzono w kilku pañstwach m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, we W³oszech i w Hiszpanii. Specjalna grupa ekspertów (Joint Research Centre) opracowywa³a tak¿e wytyczne dla potrzeb Komisji Europejskiej.
Raport opracowany przez SCIMAC (ang. Supply Chain Initiative on Modified Agricultural Crops) przygotowano na podstawie wyników doœwiadczeñ przeprowadzonych
w 260 farmach doœwiadczalnych w Wielkiej Brytanii. Badania realizowano w uk³adzie: 1,220 ha uprawa GMO, 691,35 ha produkcja konwencjonalna i 1,65 ha produkcja ekologiczna (brytyjskie plantacje ekologiczne stanowi¹ realnie 0,24% area³u powierzchni uprawnej). Wyniki badañ nad rzepakiem pozwoli³y na ustalenie nastêpuj¹cych regu³ koegzystencji dla plantacji GM i nie-GM: produkcja nie-GM – dystans zale¿nie od odmiany od 100 do 300 m, materia³ certyfikowany i produkowany
ekologicznie – dystans od 200 do 300 m (30). Dane te stanowi¹ potwierdzenie wyników uzyskanych przez innych autorów, zgodnie z którymi mo¿liwoœæ krzy¿owego
zapylenia roœlin GM i nie-GM rzepaku wynosi odpowiednio 1, 0,86, 0,5 lub 0,12%
przy zachowaniu odleg³oœci miêdzy plantacjami 1,5, 5, 10 i 81 m (31,32). W analizach symulacyjnych wykazano mo¿liwoœæ transferu py³ku rzepaku nawet na odleg³oœæ 26 km, ale liczba takich „przypadków” by³a ni¿sza ni¿ 0,1% (próg realnej detekcji) (33).
Na podstawie wyników badañ SCIMAC nad burakiem cukrowym mo¿na by³o
ustaliæ dystans dla bezpiecznego wspó³istnienia upraw genetycznie zmodyfikowanych i innych jako 6 m (dla produkcji nie-GM) i 600 m (dla plantacji ekologicznych
i produkuj¹cych materia³ certyfikowany) (30). W przypadku kukurydzy, SCIMAC wyznaczy³ 200 m jako odleg³oœæ wystarczaj¹c¹ dla zachowania zasad koegzystencji
miêdzy plantacjami wszystkich typów. W badaniach przeprowadzonych w innych
oœrodkach wykazano, ¿e generalnie py³ek kukurydzy jest przenoszony na odleg³oœæ
nie wiêksz¹ ni¿ 4-5 m, a maksymalnie na dystans do 50 m (0,5%) (26, 34,35). Sugeruje siê tak¿e, ¿e warunki koegzystencji kukurydzy GM i upraw konwencjonalnych
ustalone w Regulacji 1829/2003 mo¿na osi¹gn¹æ ju¿ przy odleg³oœci miêdzy uprawami od 10 do 24,4 m, podczas gdy odleg³oœæ 80 m ogranicza potencjaln¹ kontaminacjê do 0,3% (36,37). Zwiêkszenie dystansu miêdzy plantacjami nawet do 800 m (badania prowadzone dla potrzeb JRC) nie wp³ynê³o realnie na wyniki (kontaminacja
poni¿ej 0,3%). Raport SCIMAC zosta³ zaaprobowany przez rz¹d, Radê ds. Bioetyki
i Komitety Rolnicze obu Izb Parlamentu jako wytyczne dla polityki rz¹dowej Wielkiej Brytanii (30).
Pocz¹wszy od 2006 r. rz¹d niemiecki ukierunkowa³ politykê roln¹ na wsparcie
strategii zwi¹zanej z GMO, przy ograniczeniu deficytowej produkcji ekologicznej
(http://www.dw-world.de/dw/article.htlm). Kroki te poprzedzi³a Inicjatywa Biotechnologiczna, podjêta w 2004 r. przez Ministerstwo Rolnictwa Niemiec oraz federalne
landy Saksonii, Meklemburgii i Bawarii, która zaowocowa³a przeprowadzeniem na
szerok¹ skalê badañ dotycz¹cych biobezpieczeñstwa. Celem tych badañ by³o: a) zebranie informacji o koegzystencji GM – nie-GM w ró¿nych warunkach œrodowiskowych, b) ocena metodyk pomiarowych, c) okreœlenie warunków dla bezpiecznej ko10
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egzystencji, z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych. Przedmiotem
badañ by³a kukurydza Mon 810 (38). Badania przeprowadzono w 28 oœrodkach zlokalizowanych w szeœciu landach, pocz¹wszy od pó³nocnej Meklemburgii-Pomeranii,
a skoñczywszy na po³udniowej Bawarii. Poletka doœwiadczalne mia³y powierzchniê
od 0,3 do 23 ha. Ocena polowa i laboratoryjna by³a przeprowadzana przez niezale¿nych ekspertów z piêciu oœrodków naukowych. Wyniki analizy iloœciowej GM uzyskano z dwóch akredytowanych laboratoriów, zgodnie z certyfikatem ISO17025. Na
podstawie uzyskanych wyników wykazano, ¿e poziom kontaminacji wynosi³ 0,9%
(lub ni¿ej) dla dystansu 0-10 m. Dla dystansu 20-30 oraz 50-60 m nie wykryto kontaminacji w 18 z 28 oœrodkach, w pozosta³ych kontaminacja nie przekracza³a norm
unijnych. Przy zachowaniu odleg³oœci 80 m tylko w jednym oœrodku stwierdzono
kontaminacjê dochodz¹c¹ do wartoœci 0,9%. Uzyskany raport bêdzie stanowi³ wytyczne dla aktualnej polityki rz¹dowej Niemiec (38).
Mo¿liwoœæ bezpiecznej koegzystencji upraw GM i nie-GM potwierdza sytuacja
Hiszpanii, gdzie kukurydzê Bt uprawia siê od 1998 r. (roczna produkcja oko³o 0,3
mln ton) i w ci¹gu tego czasu nie odnotowano ¿adnych problemów ekonomicznych
lub komercyjnych. Pocz¹tkowo uprawa roœlin transgenicznych obejmowa³a wy³¹cznie odmianê Comba CB (Syngenta), ale po zmianie strategii polityczno-prawnych
Unii Europejskiej w 2000 r. rz¹d hiszpañski wyda³ zezwolenie na wprowadzenie do
produkcji 5 dodatkowych odmian GM. Relacje area³u upraw konwencjonalnych,
ekologicznych i opartych na GMO przedstawiaj¹ siê odpowiednio jako 92,8, 0,2
i 7%. Area³ uprawy roœlin genetycznie zmodyfikowanych utrzymuje siê na sta³ym poziomie 5-7% i nie przewiduje siê jego drastycznego zwiêkszenia. Nasadzenie GMO
dotycz¹ wy³¹cznie rejonów zagro¿onych pojawem omacnicy prosowianki (Pyrausta
nubilalis Hb). W Hiszpanii przyjêto za³o¿enie, ¿e bezpieczne wspó³istnienie ma³ych
plantacji GM (do 1 ha) z plantacjami nie-GM zapewnia odleg³oœæ 25 m, a w przypadku odleg³oœci mniejszych ni¿ 25 m wymagane jest stosowanie 4 rzêdów nasadzeñ
buforowych (np. drzew). W 2001 r. Greenpeace/FOE opisa³ dwa przypadki wyst¹pienia materia³u GM w hiszpañskich plantacjach ekologicznych, ale brak jest jakichkolwiek danych dotycz¹cych przyczyn i oceny zasiêgu tego incydentu (39).
W ramach dzia³añ miêdzynarodowych zespó³ ekspertów z Joint Research Centre
przy Komisji UE przygotowa³ opracowanie dla potrzeb strategii rolnej Unii Europejskiej. Dotyczy³o ono wspó³istnienia upraw konwencjonalnych, ekologicznych oraz
GM w odniesieniu do rzepaku, kukurydzy i ziemniaka. Autorzy raportu wykazali, ¿e
zastosowanie barier i odpowiedniego dystansu ogranicza do minimum przenoszenie genów z py³kiem i pozwala na nieprzekraczanie progu kontaminacji przyjmowanego w UE dla upraw konwencjonalnych. W przypadku plantacji ekologicznych
mo¿liwoœci zamieszañ materia³u biologicznego mog¹ byæ, ich zdaniem, wy¿sze od
metodycznego progu 0,1%, jednak dotacje na uprawy ekologiczne pokryj¹ koszty
zwi¹zane z koniecznym w tej sytuacji monitorowaniem ekoupraw (40). W aktualnych prognozach dla europejskiego rolnictwa przewiduje siê komercyjn¹ dostêpnoœæ do roku 2010 nastêpuj¹cych genetycznie zmodyfikowanych roœlin: kukurydzy,
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rzepaku, buraka cukrowego i pszenicy tolerancyjnych na herbicydy (glifosat), nowych mieszañców rzepaku o wysokiej zawartoœci oleju oraz pszenicy, rzepaku
i ziemniaka odpornych na patogeny grzybowe i nicienie (30).
Zgodnie z Brookesem (41), analizuj¹c mo¿liwoœæ wspó³istnienia nowych upraw
z uprawami konwencjonalnymi lub ekologicznymi nale¿y uwzglêdniaæ:
1) ocenê wa¿noœci ka¿dej uprawy (area³, lokalizacja, rola w gospodarce, op³acalnoœæ, mo¿liwoœæ zast¹pienia przez inne uprawy);
2) znaczenie potencjalnych kontaminacji (za³o¿enie 100% czystoœci jakiejkolwiek
uprawy jest nieprawdziwe – niezbêdne jest okreœlenie realnych progów zamieszañ, ocena skutków i hierarchia kontaminacji, np. zanieczyszczenia mykotoksynami, œrodkami ochrony roœlin czy produktami pochodz¹cymi z innych roœlin).
Nale¿y równie¿ zachowaæ:
1) zasadê proporcji (zgodnie z zakresem upraw i zapotrzebowaniem na produkty, ocena oparta na wynikach badañ, nie dyskryminuj¹ca ¿adnej z upraw);
2) zasadê równych praw (takie same zasady dla oceny produktów oraz oceny potencjalnych zysków i strat, takie same zasady rynkowe dla wszystkich upraw);
3) podstawy naukowe i prawne (wszystkie pomiary musz¹ byæ wykonywane na
podstawie sprawdzonych, naukowych realiów i regu³ prawnych) (41).
Bezpieczna koegzystencja roœlin uprawianych w ró¿nych systemach produkcyjnych wymaga obustronnego respektowania zasad i odpowiedzialnoœci wszystkich
partnerów.

5. Koegzystencja upraw a opinia publiczna
Wp³yw roœlin genetycznie zmodyfikowanych na ekosystemy rolnicze i naturalne
by³ i jest obiektem zainteresowania naukowców, dysydentów, mediów i opinii publicznej. Próby opracowania mniej lub bardziej metodycznej oceny koegzystencji
ró¿nych upraw by³y podjête zaraz po wprowadzeniu roœlin GM do uprawy (42,43),
zw³aszcza, ¿e zastosowanie GMO wywo³a³o znaczny, czêsto negatywny szum medialny. Zgodnie z propagowanymi opiniami, geny zawarte w organizmach genetycznie zmodyfikowanych mia³y byæ z niewiadomej przyczyny „gorsze” od DNA wystêpuj¹cego we wszystkich pozosta³ych organizmach zamieszkuj¹cych Ziemiê. Brak
wiedzy spo³eczeñstwa, a tak¿e pope³niane w przesz³oœci b³êdy, jak choæby omy³kowe
wprowadzenie genetycznie zmodyfikowanej, przeznaczonej na paszê kukurydzy
StarLink do sieci supermarketów spo¿ywczych, zainicjowa³y obawy o „zanieczyszczenie” ¿ywnoœci (44-46). Paradoksalnie, konsument p³aci³ bez wahania wysok¹ cenê za produkty ekologiczne, które mog¹ zawieraæ od 5% (¿ywnoœæ) do 10% (pasze)
nie zbadanych zanieczyszczeñ nieorganicznych, nie wiedz¹c (?), ¿e w uprawach ekologicznych dopuszczone jest u¿ywanie nasion o nieznanym pochodzeniu. Zasady
uprawy ekologicznej zezwalaj¹ na stosowanie wysokich dawek pestycydów, w tym
tak¿e pestycydów opartych na naturalnej toksynie Bt (30) i znów paradoksalnie,
12
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transgeniczna roœlina produkuj¹ca tê sam¹ toksynê budzi sprzeciw opinii publicznej, pomimo ¿e jest dowiedziona wy¿sza skutecznoœæ takiej ochrony roœlin ni¿
ochrony chemicznej czy biologicznej (47).
Dyskusje nad warunkami koegzystencji upraw GM i nie-GM zrodzi³y, oprócz
emocji dotycz¹cych jakoœci ¿ywnoœci, dodatkowe obawy o obci¹¿enie konsumenta
kosztami potencjalnego zamieszania produktów transgenicznych i nietransgenicznych (48). Zasadnoœæ tych obaw potwierdzi³y dane uzyskane przez Erikê Waltz
z Amerykañskiego Towarzystwa Produkcji Ekologicznej, zgodnie z którymi 26% producentów w tej organizacji przewidywa³o wzrost cen na ich produkty wynikaj¹cy
w koniecznoœci monitorowania roœlin na obecnoœæ GMO (49).
Publicznym dyskusjom nad koegzystencj¹ towarzyszy³y tak¿e innego rodzaju
zjawiska. Globe i Mail opisali farmera z kanadyjskiej prowincji Saskatchewan, który
uprawia³ genetycznie zmodyfikowan¹ odmianê rzepaku bez op³aty patentowej
i próbowa³ wyjaœniæ sytuacjê przypadkowym transferem py³ku i nasion. W procesie,
który wygra³a firma biotechnologiczna wykazano, ¿e niezbêdne s¹ przepisy prawne
chroni¹ce nie tylko konsumenta i farmerów uprawiaj¹cych roœliny ró¿nymi metodami, ale i firmy wytwarzaj¹ce roœliny genetycznie zmodyfikowane (50).
Podczas kreowania pogl¹dów na temat koegzystencji nowych upraw z naturalnymi i stworzonymi przez cz³owieka ekosystemami tylko sporadycznie poruszany jest
fakt, ¿e uprawy GM s¹ nie tylko ekonomicznie op³acalne, ale ju¿ przynios³y wymierne zyski dla œrodowiska cz³owieka zwi¹zane z obni¿eniem emisji CO2 oraz ze spadkiem zu¿ycia pestycydów (do 8%), insektycydów (do 15%) i herbicydów (do 10%) (4).

6. Podsumowanie
Podstawowym zadaniem przy wprowadzaniu nowych roœlin do œrodowiska jest
ocena ryzyka zwi¹zanego z potencjalnymi zagro¿eniami dla cz³owieka i jego otoczenia. Po spe³nieniu tego zadania mo¿na siê ju¿ tylko cieszyæ, ¿e w dobie pomys³ów na likwidacjê tak starych „narzêdzi” rolnictwa jak klasyczna hodowla (jako
sprawcy zagro¿enia egzystencji cz³owieka) (51), mamy szansê wys³uchaæ opinii zak³adaj¹cych, ¿e mimo wszystko nowe odmiany i technologie oraz rozs¹dne innowacje w rolnictwie s¹ podstaw¹ zdrowia, dobrobytu i rozwoju cz³owieka (52).
Podziêkowania
Autorka pragnie wyraziæ wdziêcznoœæ Panu Grahamowi Brookesowi za udostêpnienie swoich raportów i materia³ów dotycz¹cych koegzystencji roœlin uprawnych.
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