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Organizacja Rolnictwa i Wy¿ywienia (FAO) ka¿dego roku wydaje raport pt. Stan wy¿ywienia i rolnictwa w którym: 1) omówiono aktualny stan wy¿ywienia, produkcji ¿ywnoœci oraz rozwoju
rolnictwa w poszczególnych rejonach œwiata; 2) wskazano na
œrodki zaradcze brakom ¿ywnoœci lub czêstym klêskom g³odu
wystêpuj¹cym w niektórych krajach lub czêœciach kontynentów.
W ostatnim raporcie FAO przedstawiono œwiatow¹ sytuacjê
w podanym zakresie w latach 2003-2004 oraz wyjaœniono „Czy
biotechnologia rolnicza spe³ni oczekiwania biednych?” bior¹c
pod uwagê zw³aszcza prognozê, ¿e do 2030 r. ludnoœæ Ziemi
wzroœnie o 2 miliardy. Wszystkim osobom dzia³aj¹cym w naukach rolniczych i gospodarce ¿ywnoœciowej bardzo zalecam szczegó³owe zapoznanie siê z tym raportem, gdy¿ w tym omówieniu
– z braku miejsca – przedstawiam tylko wybrane zagadnienia
i to w ograniczonym zakresie.
We „Wstêpie” (s. VII-IX) dyrektor generalny FAO Jacques Diouf oraz redaktor raportu Terri Raney podkreœlaj¹, ¿e „Raport
przedstawia historiê udzia³u badañ rolniczych w zapewnieniu
wzrostu gospodarczego i bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego ludnoœci ziemi”. Obaj autorzy podkreœlaj¹ szczególn¹ rolê jak¹ przed
laty odegra³a „zielona rewolucja”, która umo¿liwi³a setkom milionów mieszkañców trzeciego œwiata wyjœcie z ubóstwa i ustawicznego zagro¿enia klêskami g³odu. Wprawdzie obaj autorzy
wskazuj¹, ¿e wspó³czeœnie rozwijana „biotechnologia rolnicza”
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stwarza dobre warunki dla „genowej rewolucji” to jednak jej realizacja jest zagro¿ona przez czynniki polityczne i ekonomiczne. Zagro¿enia te wynikaj¹ z faktu,
¿e w rozwój rolniczej biotechnologii zaanga¿owany jest kapita³ prywatny, który nie
jest sk³onny bezp³atnie transferowaæ postêpu biotechnologicznego do biednych
krajów trzeciego œwiata.
Omawiany raport sk³ada siê z trzech czêœci: I – „Czy rolnicza biotechnologia
spe³ni oczekiwania biednych?” (s. 3-106); II – „Przegl¹d œwiatowy i regionalny”
(s. 107-146); III – „Aneksy statystyczne” (s. 147-196). Koñcowe strony to „Wykaz literatury” (s. 197-204).
Czêœæ I – „Czy rolnicza biotechnologia spe³ni oczekiwania biednych” (s. 3-106)
ma dziewiêæ rozdzia³ów zgrupowanych w trzy sekcje: (A) „Ramy dyskusji”; (B) „Dotychczasowe wyniki”; (C) „Sprawmy aby biotechnologia dzia³a³a dla biednych”
(s. 87-106), które wskazuj¹ na du¿e mo¿liwoœci technik in¿ynierii genetycznej oraz
praktycznego wykorzystania genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO), ale
istnieje szereg zagro¿eñ dla ich wykorzystania.
Sekcja A – „Ramy dyskusji” zawiera: rozdz. 1 – „Czy biotechnologia spe³ni
oczekiwania biednych” (s. 3-7); rozdz. 2 – „Co to jest rolnicza biotechnologia”
(s. 8-24); rozdz. 3 – „Od zielonej do genowej rewolucji” (s. 25-39); w których w formie opisowej, graficznej oraz tabelarycznej przedstawiono cele, stosowane metody,
najwa¿niejsze osi¹gniêcia oraz ekonomiczne aspekty rolniczej biotechnologii.
Sekcja B – „Dotychczasowe wyniki” zawiera: rozdz.4 – „Ekonomiczne nastêpstwa wprowadzenia transgenicznych roœlin uprawnych” (s. 41-57); rozdz. 5 –
„Zdrowotne i œrodowiskowe nastêpstwa wprowadzenia roœlin transgenicznych”
(s. 58-76); rozdz. 6 – „Stosunek spo³eczeñstw do rolniczej biotechnologii”
(s. 77-87), w których szczegó³owo przedstawiono: a) – skalê akceptacji i area³
uprawy transgenicznych roœlin w poszczególnych krajach oraz b) – stosunek spo³eczeñstwa do rolniczej biotechnologii w poszczególnych krajach m.in. tak¿e
w Polsce. W tej sekcji zwraca uwagê du¿a akceptacja agrobiotechnologii w USA,
gdzie przeprowadzono bardzo szczegó³owe badania nad œrodowiskowymi aspektami szerokiego wprowadzenia w rolnictwie i hodowli zwierz¹t gatunków transgenicznych m.in. nad zagro¿eniem przep³ywu genów (gene flow). Szczególnie przekonuj¹ce s¹ dane z Chiñskiej Republiki Ludowej, gdy¿ szerokie wprowadzenie do
uprawy transgenicznych odmian bawe³ny z genem owadobójczej bakterii Bacillus
thuringiensis pozwoli³o zmniejszyæ zu¿ycie chemicznych insektycydów o 78 000
ton w 2001 r.
Sekcja C – „Sprawmy aby biotechnologia dzia³a³a dla biednych” zawiera trzy
rozdzia³y: 7 – „Badania oraz polityka badañ dla biednych” (s. 87-98), 8 – „Wydajnoœæ biotechnologii w rolnictwie i produkcji ¿ywnoœci” (s. 99-103), 9 – „Wnioski –
spe³nienie oczekiwañ biednych” (s. 104-106). Rozdzia³y te zawieraj¹ m.in. informacje o sprzecznoœciach i konfliktach interesów miêdzy potrzebami rolników w krajach trzeciego œwiata a kapita³owymi oczekiwaniami prywatnych firm dzia³aj¹cych
w sektorze rolniczej biotechnologii.
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W czêœci II – „Œwiatowy i regionalny przegl¹d: informacje i liczby” (s. 107-146)
w sposób opisowy oraz w licznych tabelach i na wielu rysunkach przedstawiono
wiele wa¿nych informacji m.in. o zapotrzebowaniu na ¿ywnoœæ per capita w ró¿nych
rejonach œwiata, o trendach cenowych surowców rolniczych, œwiatowym eksporcie
produktów rolno-spo¿ywczych, miêdzynarodowych programach pomocy dla rolnictwa w przeliczeniu na ka¿d¹ osobê zatrudnion¹ w sektorze rolniczym, a tak¿e
o wartoœci obrotów produktami leœnymi i drewnem.
W czêœci III – „Dane statystyczne” (s. 147-198) w formie opisowej oraz w oœmiu
obszernych tabelach zawarto wiele informacji odnosz¹cych siê tak¿e do Polski i krajów s¹siednich. S¹ to m.in. 1. Rejony oraz kraje uwzglêdnione w zestawieniach statystycznych. 2. Poziom spo¿ycia i bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe. 3. Produkcja rolnicza i jej wydajnoœæ. 4. Ludnoœæ i wskaŸniki zatrudnienia w rolnictwie. 5. WskaŸniki
wykorzystania ziemi uprawnej. 6. WskaŸniki handlu produktami rolno-spo¿ywczymi.
Czêœæ IV – „Piœmiennictwo: (s. 199-204) obejmuje 125 cytowanych pozycji wœród
których nie ma ani jednej autorstwa polskich specjalistów.
Ponawiam sugestiê aby polscy specjaliœci zapoznali siê z omawianym raportem
FAO, gdy¿ zawiera on ogromny ³adunek bardzo ciekawych i u¿ytecznych informacji
naukowych i statystycznych. W raporcie FAO mocno podkreœlono, ¿e biotechnologia oraz in¿ynieria genetyczna sta³a siê obiektem „globalnej wojny retorycznej”.
Zwolennicy GMO widz¹ w agrobiotechnologii i in¿ynierii genetycznej sposób na
stworzenie bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego w krajach rozwijaj¹cych siê i uchronienia w ten sposób wielu milionów ludzi przed œmierci¹ g³odow¹. Natomiast przeciwnicy in¿ynierii genetycznej uwa¿aj¹, ¿e jej szerokie wdro¿enie w krajach trzeciego
œwiata wywo³a katastrofê œrodowiskow¹, pog³êbi biedê i g³ód oraz sprawi, ¿e ró¿ne
korporacje zaw³adn¹ tradycyjnym rolnictwem oraz œwiatowymi zasobami ¿ywnoœciowymi, a nawet g³osz¹, ¿e „zwolennicy biotechnologii oszukuj¹ œwiat”.
Jednak¿e w oficjalnej opinii FAO nowe techniki biotechnologiczne mog¹ w istotny sposób pomóc w rozwi¹zywaniu wielu zagadnieñ i osi¹gaæ cele, które s¹ znacznie trudniejsze w uzyskaniu technikami klasycznej genetyki, gdy¿ in¿ynieria genetyczna mo¿e:
1) przyspieszaæ normaln¹ hodowlê i dostarczaæ rolnikom zdrowy materia³ rozmno¿eniowy;
2) tworzyæ odmiany, które s¹ odporne na szkodniki i choroby, a dziêki temu
mo¿na zaprzestaæ stosowania chemicznych œrodków ochrony roœlin szkodliwych dla
œrodowiska i zdrowia ludzi;
3) dostarczyæ tanich metod diagnozowania chorób oraz ochronnego szczepienia
zwierz¹t przed niszcz¹cymi chorobami;
4) poprawiaæ od¿ywcze w³aœciwoœci zbó¿, ziemniaka, kassawy i ry¿u oraz tworzyæ nowe produkty dla zdrowia i przemys³u.
W raporcie jednak mocno podkreœlono, ¿e biotechnologia nie jest jednak panaceum
na wszystko, gdy¿ nie mo¿e ona wype³niæ lub zast¹piæ braków w infrastrukturze,
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rynku, wydajnoœci hodowli, systemie dostaw i zaopatrzeniu oraz w systemach us³ug
doradztwa i upowszechniania, które mog¹ zniweczyæ wysi³ki maj¹ce na celu podniesienie kultury rolniczej i wzrost produkcji ¿ywnoœci w rejonach zapóŸnionych.
W raporcie podkreœla siê, ¿e szczególne problemy mog¹ stwarzaæ wzglêdy bezpieczeñstwa i przepisy obejmuj¹ce transgeniczne uprawy w krajach rozwijaj¹cych
siê, gdy¿ w wiêkszoœci pañstw brakuje przepisów oraz technicznych mo¿liwoœci
oceny œrodowiskowych nastêpstw uprawiania roœlin transgenicznych i towarzysz¹cych im konfliktów.
W raporcie wskazuje siê, ¿e jest powszechna zgoda, aby uprawy transgeniczne
by³y oceniane metod¹ case by case jak œrodki farmaceutyczne, a ocena winna uwzglêdniaæ: 1) wa¿ne gatunki roœlin uprawnych; 2) cechy wysoce u¿ytkowe; 3) systemy agroekologiczne trzeciego œwiata.
W raporcie FAO mocno podkreœlono, ¿e wprawdzie szerokie badania finansowane przez pañstwowe agencje i korporacje prywatne nad transgenicznymi roœlinami
dotycz¹ ponad 40 gatunków roœlin uprawnych oraz kilkudziesiêciu cech transgenicznych innowacji, to jednak wyraŸnie widaæ, ¿e interesy mieszkañców biednych
rejonów œwiata nie s¹ w nich uwzglêdniane. Pomijaj¹c kilka inicjatyw brakuje du¿ych miêdzynarodowych programów maj¹cych na celu rozwi¹zanie problemów wa¿nych dla biednych pañstw lub dotycz¹cych gatunków roœlin i zwierz¹t o podstawowym znaczeniu dla takich pañstw.
O takie badania apeluje dyrektor generalny FAO, gdy¿ tylko wtedy „agrobiotechnologia spe³ni oczekiwania biednych”.
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