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ΤΙ ΕIΝΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΙΗΜΕΝΑ (ΓΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
(GENETICALLY MODIFIED ή GENETICALLY ENGINEERED) 

• Γενετικά τροποποιημένοι είναι οι οργανισμοί στους οποίους έχει 
γίνει εισαγωγή γονιδίων ενός άλλου οργανισμού.



ΤΥΠΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

• Όλοι οι ΓΤ ποικιλίες καλαμποκιού έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
• Ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα (π.χ. Monsanto’s Roundup Ready).
• Ανθεκτικότητα στα έντομα (π.χ. Monsanto’s MON810, Syngenta’s 

Bt11, Pioneer’s 1507).

• Οι ποικιλίες ΜΟΝ810, Bt11 και 1507 έχουν τροποποιηθεί γενετικά 
με την εισαγωγή ενός γονιδίου που ονομάζεται Bt, από ένα 
βακτήριο του εδάφους το Bacillus thuringiensis.

• To γονίδιο Bt φέρει την πληροφορία για την σύνθεση μιας 
πρωτεΐνης (τοξίνης) της Bt.

• Τα φυτά στα οποία έχει γίνει εισαγωγή του γονιδίου παράγουν την 
τοξίνη Bt.



• Η ποικιλία ΜΟΝ810 έχει πάρει την έγκριση της Ε.Ε. για καλλιέργεια 
αλλά υπόκειται σε απαγορεύσεις από κράτη μέλη της Ε.Ε. και έτσι 
καλλιεργείται μόνο στο 0.2% του εδάφους της Ε.Ε. και κυρίως στην 
Ισπανία, την ∆ημοκρατία της Τσεχίας, την Γερμανία, την Σλοβακία, 
την Πορτογαλία, την Ρουμανία και την Πολωνία. 

• Οι ποικιλίες Bt11 και 1507 είναι στο τελικό στάδιο έγκρισης από την 
Ε.Ε.   

ΤΥΠΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ



• Ήδη από τη δεκαετία του ’50, είχαν χρησιμοποιηθεί εντομοκτόνα σε 
μορφή σπρέϋ που περιείχαν Bt και τα οποία δεν προκαλούσαν 
βλάβες σε άλλα έντομα ή στην άγρια χλωρίδα και πανίδα.

• Οι τοξίνες Bt όμως που παράγονται από το ΓΤ καλαμπόκι διαφέρουν 
από αυτή που περιείχαν τα σπρέϋ. 

• Πρόκειται για μια τοξίνη που είναι μικρότερη σε μέγεθος και έχει 
λιγότερο επιλεκτική δράση από ότι τα σπρέϋ Bt και συνεπώς μπορεί 
να προκαλεί βλάβες και σε άλλα έντομα εκτός από τα 
έντομα-στόχους.



ΤΟΞΙΚΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΤ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ 
∆ΕΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

• Τα ΓΤ καλαμπόκια παράγουν την Bt τοξίνη που είναι τοξική σε 
ορισμένα είδη λεπιδόπτερων και πεταλούδων που καταστρέφουν 
τα φυτά του καλαμποκιού.

• Όμως, προνύμφες από λεπιδόπτερα και πεταλούδες που δεν είναι 
βλαβερά για το καλαμπόκι μπορεί να καταναλώσουν την Bt 
τοξίνη από φυτά που μεγαλώνουν κοντά σε καλλιέργειες 
καλαμποκιού.

Ενήλικο άτομο λεπιδόπτερου και κάμπια σε φύλλα καλαμποκιού



• Για παράδειγμα, οι προνύμφες της βασιλικής πεταλούδας της 
Βορείου Αμερικής (που δεν είναι βλαβερές για το καλαμπόκι) είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητες στην τοξίνη Bt του ΓΤ καλαμποκιού. Χρόνια 
έκθεση στην τοξίνη Bt μείωσε την επιβίωση των προνυμφών της 
βασιλικής πεταλούδας έως την ενήλικη μορφή.

• Το παραπάνω παράδειγμα δείχνει πως οργανισμοί που δεν είναι 
βλαβεροί για το καλαμπόκι μπορεί να επηρεαστούν από την τοξίνη 
Bt. 

• Επίσης, το παράδειγμα της βασιλικής πεταλούδας δείχνει πως 
μικρής διάρκειας αλλά και μακράς διάρκειας μελέτες είναι 
αναγκαίες. Στην περίπτωση της βασιλικής πεταλούδας, μικρής 
διάρκειας μελέτες (4-5 μέρες) δεν έδειξαν καμία επίδραση της 
τοξίνης Bt του ΓΤ καλαμποκιού, ενώ μόνο μακράς διάρκειας μελέτες 
(2 χρόνια) έδειξαν επίδραση.

ΤΟΞΙΚΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΤ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ 
∆ΕΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

Βασιλική πεταλούδα 
(monarch butterfly)



ΤΟΞΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΣΕ ΩΦΕΛΙΜΑ ΕΝΤΟΜΑ

• Η τοξίνη Bt του ΓΤ καλαμποκιού θα μπορούσε να επιδράσει σε 
έντομα που είναι ωφέλιμα για τον φυσικό έλεγχο των εντόμων που 
καταστρέφουν το καλαμπόκι.

• Για παράδειγμα, η τοξίνη Bt έχει έμμεση τοξική δράση στις πράσινες 
ψείρες (green lacewing) μέσω των εντόμων που αποτελούν λεία για 
αυτές, τα οποία με τη σειρά τους τρώνε το ΓΤ καλαμπόκι.

• Έτσι, η τοξίνη Bt από το ΓΤ καλαμπόκι μπορεί να σκοτώσει έντομα 
που δεν είναι βλαβερά για το καλαμπόκι και να περάσει σε ανώτερα 
τροφικά επίπεδα μέσω της τροφικής αλυσίδας.

• Η έμμεση τοξικότητα δυσχεραίνει τον προσδιορισμό των δυσμενών 
επιδράσεων της τοξίνης Bt του ΓΤ καλαμποκιού.

Green lacewing



• Επίσης, μελέτες έχουν δείξει ότι η τοξίνη Bt του ΓΤ καλαμποκιού θα 
μπορούσε να επιδράσει τη διαδικασία μάθησης των μελισσών οι 
οποίες είναι σημαντικοί επικονιαστές.

• Ο κανονισμός της Ε.Ε. για τον προσδιορισμό του κινδύνου από την 
τοξίνη Bt περιλαμβάνει μικρής διάρκειας μελέτες θνησιμότητας σε 
ένα μόνο είδος. Τέτοιου είδους μελέτες δεν μπορούν να 
ανιχνεύσουν δράση έμμεσης τοξικότητας ή επίδραση στην 
συμπεριφορά ενός οργανισμού. 

• Η επίδραση της τοξίνης Bt πρέπει να μελετάται σε πολλαπλά 
επίπεδα της τροφικής αλυσίδας.

ΤΟΞΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΣΕ ΩΦΕΛΙΜΑ ΕΝΤΟΜΑ



ΠΙΘΑΝΗ ΒΛΑΒΗ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΑ Ε∆ΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΞΙΝΗ Bt 
ΤΟΥ ΓΤ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

• Η τοξίνη Bt του ΓΤ καλαμποκιού μπορεί να παραμείνει στο έδαφος 
σε βιολογικά ενεργή μορφή.

• Μελέτες έχουν δείξει ότι η τοξίνη Bt του ΓΤ καλαμποκιού 
αποικοδομείται πιο αργά σε σύγκριση με αυτή των μη ΓΤ 
ποικιλιών.

• Η μειωμένη αποικοδόμηση της τοξίνης Bt του ΓΤ καλαμποκιού 
ίσως να οφείλεται στο ότι οι ΓΤ ποικιλίες περιέχουν υψηλότερα 
επίπεδα λιγνίνης από ότι οι μη ΓΤ ποικιλίες. 

• Η λιγνίνη επηρεάζει την διαδικασία της πέψης στα φυτοφάγα ζώα 
και θα μπορούσε να καθυστερήσει την αποικοδόμηση των 
υπολειμμάτων της τοξίνης Bt στο έδαφος.



• Αν και τα εδάφη είναι οικοσυστήματα ζωτικής σημασίας για 
την γεωργία και την βιοποικιλότητα, ωστόσο οι γνώσεις μας 
για την οικολογία των εδαφών είναι περιορισμένες.

• Η τοξίνη Bt θα μπορούσε να είναι τοξική για οργανισμούς 
του εδάφους όπως οι γαιοσκώληκες και τα νηματώδη.

• Ιδιαίτερα, πρέπει να μελετηθούν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις 
των ΓΤ καλαμποκιών στο έδαφος.

ΠΙΘΑΝΗ ΒΛΑΒΗ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΑ Ε∆ΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΞΙΝΗ Bt 
ΤΟΥ ΓΤ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

γαιοσκώληκας
νηματώδες



ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ Bt ΤΟΥ ΓΤ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΣΤΑ Υ∆ΑΤΙΚΑ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

• Η τοξίνη Bt του ΓΤ καλαμποκιού που είτε απελευθερώνεται από τις 
ρίζες είτε από τα υπολείμματα του φυτού που παραμένουν στο 
χωράφι μπορεί να εισέλθει σε χείμαρρους και να είναι τοξική για 
υδάτινους μικροοργανισμούς με πιθανές επιπτώσεις ακόμα και σε 
επίπεδο οικοσυστήματος.

• Τεστ οικοτοξικότητας με οργανισμούς (π.χ. Daphnia magna) που 
χρησιμοποιούνται ως δείκτες για την ποιότητα του νερού έδειξαν 
σημαντικά μειωμένη ικανότητα προσαρμοστικότητας όταν τους 
δινότανε ως τροφή μια ποικιλία ΓΤ καλαμποκιού. Αυτό αποτελεί 
ένδειξη τοξικότητας.

• Αν και μελέτες έχουν δείξει ότι οι υδατικοί μικροοργανισμοί δεν 
επηρεάζονται, θα μπορούσε να υπάρχουν επιπτώσεις σε έντομα 
που ζουν στο νερό και είναι συγγενικά ως προς τα λεπιδόπτερα και 
τις πεταλούδες.



• Το γονίδιο που φέρει τη γενετική πληροφορία για την τοξίνη Bt του 
ΓΤ καλαμποκιού μπορεί να διατηρείται σε υδάτινα περιβάλλοντα και 
έχει βρεθεί σε ιστούς μυδιών σε περιοχές όπου καλλιεργούνται ΓΤ 
καλαμπόκια. Η τοξίνη Bt συσσωρεύεται σε οργανισμούς που 
καταναλώνονται από τα μύδια.

• Οι επιπτώσεις από την παρουσία του γονιδίου Bt σε ζωϊκούς 
οργανισμούς δεν είναι γνωστές, και ούτε είναι γνωστό αν το γονίδιο 
μπορεί να εκφραστεί σε ζωϊκούς ιστούς.

• Ο κανονισμός της Ε.Ε. για τον προσδιορισμό του κινδύνου από την 
τοξίνη Bt του ΓΤ καλαμποκιού δεν προβλέπει μελέτη των πιθανών 
επιπτώσεων στα υδάτινα οικοσυστήματα.

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ Bt ΤΟΥ ΓΤ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΣΤΑ Υ∆ΑΤΙΚΑ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΝΗ Bt ΤΟΥ 
ΓΤ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

• Στις Η.Π.Α. υπάρχουν κανονισμοί που υποχρεώνουν τη δημιουργία 
περιοχών με μη ΓΤ καλαμπόκια μέσα στις καλλιέργειες ΓΤ 
καλαμποκιού με σκοπό να εμποδιστεί η ανάπτυξη εντόμων με 
ανθεκτικότητα στην τοξίνη Bt.

• Αυτές όμως οι περιοχές με μη ΓΤ καλαμπόκια μπορεί να έχουν 
αποτέλεσμα στις μεγάλες φάρμες των Η.Π.Α., αλλά ίσως να μην 
έχουν πρακτική χρησιμότητα στις μικρές φάρμες της Ευρώπης λόγω 
της διασταύρωσης των μη ΓΤ καλαμποκιών με τα ΓΤ καλαμπόκια με 
αποτέλεσμα τα έντομα να εκτίθενται στην τοξίνη Bt και στις 
περιοχές των μη ΓΤ καλαμποκιών.

• Επίσης, η διαφορά στην έκφραση της τοξίνης Bt μπορεί να 
επηρεάσει την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται ανθεκτικότητα.

• Αν τα επίπεδα έκφρασης είναι χαμηλά η τοξίνη μπορεί να μην 
σκοτώνει τα έντομα αλλά αντίθετα να τα επιτρέπει να επιβιώνουν 
υποβοηθώντας την ανάπτυξη ανθεκτικότητας.



• Υπάρχουν ποικιλίες ΓΤ καλαμποκιού που παρουσιάζουν διαφορές 
στα επίπεδα έκφρασης της τοξίνης Βt από φυτό σε φυτό. Αυτή η 
διακύμανση στην έκφραση της τοξίνης Bt αυξάνεται με τη χρήση 
αζωτούχων λιπασμάτων.

• Υπάρχει πληθώρα επιστημονικών δεδομένων που δείχνουν ότι εάν 
εμφανιστεί ανθεκτικότητα των εντόμων στην τοξίνη Bt σε μεγάλο 
βαθμό η ιδιότητα των ΓΤ καλαμποκιών να ανθίστανται στα έντομα 
θα μειωθεί σημαντικά. Έτσι, η χρησιμοποίηση νέων και ίσως 
περισσότερο τοξικών εντομοκτόνων θα είναι αναπόφευκτη.

• Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι στις Η.Π.Α. έχουν εμφανιστεί 
έντομα ανθεκτικά στα ΓΤ φυτά βαμβακιού. Αν και η εμφάνιση 
ανθεκτικότητας δεν έχει οδηγήσει σε καταστροφές καλλιεργειών 
γιατί οι αγρότες χρησιμοποιούν εντομοκτόνα και στις καλλιέργειες 
με ΓΤ φυτά.

• Η εμφάνιση εντόμων ανθεκτικών στην τοξίνη Bt θέτει σοβαρές 
απειλές για τις αειφόρους και οικολογικές καλλιεργητικές μεθόδους.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΝΗ Bt ΤΟΥ 
ΓΤ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ



ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΓΤ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΝΑ Ο∆ΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΒΛΑΒΕΡΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

• Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι άλλα έντομα που προκαλούν βλάβες στο 
καλαμπόκι μπορούν να αντικαταστήσουν το κενό που δημιουργείται λόγω 
της καταπολέμησης των εντόμων που αποτελούν στόχους της τοξίνης Bt.

• Για παράδειγμα, στο 42% των καλλιεργειών με ΓΤ πατάτες που συνέθεταν 
την τοξίνη Bt αυξήθηκαν οι πληθυσμοί εντόμων που προκαλούν βλάβες 
στις πατάτες αν και δεν ανήκουν στους βασικούς εχθρούς της πατάτας. Το 
αποτέλεσμα ήταν να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη αυτών των ΓΤ φυτών 
πατάτας οι οποίες δεν είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμες.



• Στην Κίνα και σε άλλες χώρες οι αγρότες έπρεπε να ψεκάζουν 
περισσότερα εντομοκτόνα μετά από κάποια χρόνια καλλιέργειας ΓΤ 
βαμβακιού που παρήγαγε την τοξίνη Bt για την καταπολέμηση 
εντόμων που δεν ανήκουν στους κύριους εχθρούς του βαμβακιού.

• Αυτοί οι δευτερεύοντες εχθροί του βαμβακιού ελέγχονταν στο 
παρελθόν με τη χρήση κοινών εντομοκτόνων που 
χρησιμοποιούνταν στις καλλιέργειες βαμβακιού. 

• Έτσι, η χρήση του ΓΤ βαμβακιού αρχικά μείωσε τα εντομοκτόνα που 
χρησιμοποιούνταν στις παραδοσιακές καλλιέργειες βαμβακιού αλλά 
είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη των δευτερευόντων εντόμων που 
είναι εχθροί του βαμβακιού, με αποτέλεσμα η χρήση εντομοκτόνων 
για αυτούς τους δευτερεύοντες εχθρούς να αυξηθεί σε πολλαπλάσιο 
βαθμό.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΝΗ Bt ΤΟΥ 
ΓΤ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ



• Στις καλλιέργειες ΓΤ καλαμποκιού στις Η.Π.Α. έχει αυξηθεί ο 
αριθμός ενός εντόμου, του western bean cutworm, σε σύγκριση με 
τις συμβατικές καλλιέργειες.

• Επίσης, σε ΓΤ καλλιέργειες καλαμποκιού έχει παρατηρηθεί αύξηση 
του αριθμού μιας αφίδας που προσβάλει τα φύλλα του 
καλαμποκιού. Η αύξηση των αφίδων έχει οδηγήσει και σε αύξηση 
ενός παρασίτου που τρέφεται με τα αυγά των αφίδων.

• Ο λόγος για τον οποίο αυξήθηκε ο αριθμός των αφίδων πιστεύεται 
ότι σχετίζεται με τα υψηλά επίπεδα κάποιων αμινοξέων στον χυμό 
του φυτού από τον οποία τρέφονται οι αφίδες. ∆εν είναι όμως 
γνωστό τι προκάλεσε τη μεταβολή στη χημική σύσταση του 
φυτικού χυμού. Πιθανώς η απροσδόκητη επίδραση οφείλονταν στη 
διαδικασία της γενετικής μηχανικής για την εισαγωγή του γονιδίου 
Bt στο φυτό.

ΤΟ ΓΤ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ Ο∆ΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΒΛΑΒΕΡΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

Western bean cutworm



• Κατά συνέπεια οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εντόμων που 
τρέφονται από τα φυτά είναι πολύπλοκες. 

• Μπορεί με τα ΓΤ φυτά να ελέγχεται ο πληθυσμός ενός εντόμου αλλά 
αυτό θα αντικατασταθεί από ένα άλλο. Έτσι, η μείωση της χρήσης 
των εντομοκτόνων στις ΓΤ καλλιέργειες θα είναι παροδική. 

ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΓΤ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΝΑ Ο∆ΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΒΛΑΒΕΡΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ



Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΓΤ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΗ

• Υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι η διασταύρωση μεταξύ 
ΓΤ ποικιλιών καλαμποκιού είναι δυνατή σε απόσταση 1km.

• Σε όλες τις εκθέσεις της Ε.Ε. σχετικά με τον έλεγχο εξάπλωσης των 
ΓΤ φυτών αναφέρεται ότι το ΓΤ καλαμπόκι είναι το πιο δύσκολο να 
ελεγχθεί λόγω της μεγάλης απόστασης στην οποία μπορούν να 
συμβούν διασταυρώσεις.

• Για παράδειγμα στην Ισπανία, πολλές οργανικές καλλιέργειες
καλαμποκιού είχαν επιμολυνθεί με ΓΤ καλαμπόκι αλλά οι 
καλλιεργητές δεν το ανάφεραν για οικονομικούς λόγους και από 
φόβο να μην χάσουν το πιστοποιητικό της οργανικής καλλιέργειας.

• Επίσης, μια από τις συνέπειες ήταν να μειωθούν οι εκτάσεις των 
οργανικών καλλιεργειών κατά 75% στην Αραγονία, την περιοχή της 
Ισπανίας με τις περισσότερες καλλιέργειες ΓΤ καλαμποκιού.



• Επίσης, υπάρχει το ενδεχόμενο το ΓΤ καλαμπόκι να επιβιώσει τον 
χειμώνα στη Μεσογειακή Ευρώπη και έτσι θα μπορεί να επιμολύνει 
μη ΓΤ καλλιέργειες. ΓΤ φυτά καλαμποκιού έχουν επιβιώσει κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα στην Αγγλία που έχει σχετικά ψυχρό κλίμα σε 
σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

• Φυτά ΓΤ καλαμποκιού έχουν παρατηρηθεί σε χέρσα χωράφια και 
στις άκρες δρόμων τη χρονιά που ακολουθούσε την παραγωγή ΓΤ 
καλαμποκιού, προφανώς από σπόρους που είχαν διασπαρεί τυχαία. 
Τέτοια ΓΤ φυτά θα μπορούσαν να επιμολύνουν γενετικά μη ΓΤ 
καλλιέργειες καλαμποκιού

• Η συνύπαρξη ΓΤ και μη ΓΤ ποικιλιών καλαμποκιού είναι αδύνατη. 
Στην Ε.Ε. δεν υπάρχει νομοθεσία για την αποζημίωση των αγροτών 
των οποίων οι συμβατικές καλλιέργειες καλαμποκιού  θα 
επιμολύνονταν με ΓΤ.

Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΓΤ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΗ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Όλες οι ποικιλίες ΓΤ καλαμποκιού μπορεί να προκαλέσουν δυσμενείς 
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην γεωργία, όπως:

• Επιδράσεις σε οργανισμούς που δεν αποτελούν εχθρούς του καλαμποκιού, 
όπως με έμμεση τοξικότητα και μακροχρόνιες επιδράσεις.

• Επιδράσεις, ιδιαίτερα μακροχρόνιες, στην οικολογία των εδαφών.

• Συσσώρευση και διατήρηση της τοξίνης Bt σε υδάτινα περιβάλλοντα.

• Εμφάνιση εντόμων που είναι ανθεκτικά στην τοξίνη Bt.

• Αύξηση στους πληθυσμούς άλλων εντόμων που δεν είναι οι κύριοι εχθροί 
του καλαμποκιού.

• Επιδράσεις στις μεθόδους της αειφόρου καλλιέργειας.



• Η διαδικασία που έχει τεθεί από την Ε.Ε. για τον προσδιορισμό του 
κινδύνου από το ΓΤ καλαμπόκι είναι ανεπαρκής γιατί δεν 
περιλαμβάνει τον προσδιορισμό επιδράσεων που δεν είναι 
θανατηφόρες ή είναι μακροχρόνιες, καθώς και την έμμεση 
τοξικότητα.

• Η απελευθέρωση των ΓΤ οργανισμών στο περιβάλλον είναι μη 
αντιστρεπτή. Συγκεκριμένα, η εξάπλωση τυο ΓΤ καλαμπόκι είναι 
ανεξέλεγκτη λόγω του μεγάλου βαθμού επιμειξιών με συμβατικές 
ποικιλίες και των μεγάλων αποστάσεων τις οποίες μπορεί να 
διανύσει η γύρη αυτών των φυτών.

• Η συνύπαρξη ποικιλιών ΓΤ καλαμποκιού και συμβατικών ποικιλιών 
είναι αδύνατη. Η καλλιέργεια ΓΤ καλαμποκιού θα αποτρέψει τους 
αγρότες να αρνηθούν την καλλιέργεια του, και κατά συνέπεια τους 
καταναλωτές να μπορούν να επιλέξουν την αποφυγή ΓΤ τροφών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



• Το μέλλον της γεωργίας βασίζεται όχι στα ΓΤ φυτά αλλά στην 
οικολογική γεωργία που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, προωθεί 
την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και προάγει τη 
βιοποικιλότητα με το να προστατεύει το έδαφος, το νερό και το 
κλίμα. 

• Τα οικολογικά συστήματα εξασφαλίζουν ασφαλή διατροφή για 
σήμερα και για το μέλλον και δεν επιμολύνουν το περιβάλλον με 
χημικές ενώσεις ή με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


































