
ZESZYfY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2002 z. 488: 71-Sl 

AGROBIOTECHNOLOGIA I REALIZM 

Stefan Malepszy 

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Wprowadzenie 

Korzystanie z organizmów żywych w działalności gospodarczej polegającej 
na wytwarzaniu dóbr i usług jest określane mianem biotechnologii. Jest to defi
nicja zaproponowana przez OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Development) i oficjalnie używana w naszym kraju, będącym członkiem tej orga
nizacji. Jest również inna definicja, która jako biotechnologię uważa „korzystanie 
w działalności gospodarczej z organizmów żywych za pomocą inżynierii genetycz
nej, kultur in vitro oraz bioreaktorów". Tę definicję często używają sami nauko
wcy i ma ona tę zaletę, że wyjaśnia dlaczego biotechnologia jest dziedziną pows
tałą w końcu dwudziestego wieku. 

Biotechnologia rolnicza 
Agrobiotechnology 
• Biotechnologia roślin~ agrobiotechnologia 

Plant biotechnology - agrobiotechnology 

-+Ochrona roślin-plant protection 

-+Uprawa roślin-plant cultivation 

-+ Hodowla roślin-plant breeding 

-+ Nasiennictwo-seed technology 

• Biotechnologia przetwórstwa 
Food industry biotechnology 

• Biotechnologia żywności 
Food biotechnology 

• Biotechnologia zwierząt 
Animal biotcchnology 

• Biotechnologia ochrony środowiska 
Environment biotechnology 

Główne działy agrobiotechnologii 
Main branches of agrobiotechnology 
• Odmiany transgeniczne roślin 

Transgenic plant varieties 
• Wegetatywne rozmnażanie 

Asexual propagation 
-+Pożywki stałe; Solid media 

-+ Bioreaktory; Biofermentors 

• Produkcja substancji przez tkanki/komórki 
roślinne w bioreaktorach; Plant cell/tissue 
producti0'n of chemical substances 

• Identyfikacja molekularna; Molecular 
markers 

-+ Pojedynczych roślin o danej(ych) 
wlaściwości(ach); Single plants of 
one or more traits 

-+Odmian/ras/szczepów; Varieties/ 
strains 

• Mikroorganizmy transgeniczne; Transgenic 
microorganisms 

-+ Do ochrony roślin; Plant protection 

-+Do polepszania właściwości gleby; 
Improving of soi! properties 

-+Do polepszania efektów symbiozy; 
Improving of symbiosis 

-+Ochrony środowiska; Environ
ment protection 

Rys. 1. Podział biotechnologii rolniczej i agrobiotechnologii 
Fig. 1. The areas agricultural biotechnology and agrobiotechnology 
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W biotechnologii są wyróżniane obszary, stosownie do zakresu działalności, 
np. medycyna, rolnictwo, ochrona środowiska. Biotechnologia rolnicza obejmuje 
wiele działów rolnictwa (rys. 1). Jednym z nich jest agrobiotechnologia, zwana też 
biotechnologią roślin. Obejmuje ona wiele szczegółowych metod, w tym techno
logie używane w ogrodnictwie już od dość dawna, np. sadzonki z kultur in vitro, 
jak też zupełnie nowe, np. odmiany transgeniczne (zwane także GMO - genety
cznie modyfikowane organizmy), wprowadzone po raz pierwszy do uprawy w 
1994 roku. W agrobiotechnologii występuje też wiele innych technologii, które 
nadają nowe oblicze w zasadzie wszystkim elementom produkcji roślinnej, ale 
najbardziej sferze postępu biologicznego. 

Miejsce agrobiotechnologii w rolnictwie 

Najważniejszym zadaniem rolnictwa jest produkcja żywności o odpowied
nich standardach jakościowych. Na całym świecie udział rolnictwa w wytwarzaniu 
dochodu narodowego zmniejsza się. Dotyczy to także Polski, gdzie udział ten 
obniżył się z 11,8% w 1988 roku, do 3,3% w 2000 roku [SZNAJDER 2002]. Jedno
cześnie zachodzą zmiany w znaczeniu czynników produktywności. Polegają one 
na ogromnym zmniejszeniu znaczenia czynników materialnych produkcji (gleba i 
woda), przy równoczesnym wzroście roli niematerialnych, jak - badania, naucza
nie, planowanie i organizacja (rys. 2). 

Rys. 2. 

Fig. 2. 
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sciern.:e, education. planing. organization) 

Powierzchnia upraw roślin transgenicznych w poszczególnych krajach w latach 
1998-1999 

The transgenic plants cultivation area in respective countries in 1998-1999 

Jeżeli jeszcze w latach 30-tych ubiegłego wieku znaczenie obu tych czynników 
było jednakowe, to w ostatnim dziesięcioleciu udział czynników materialnych 
obniżył się do 10% [PoHORYLES 2002]. Jest to jeden z przykładów postępu techno
logicznego, dokonującego się w rolnictwie, który doprowadził do nadprodukcji 
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żywności w krajach gospodarczo rozwiniętych. Postęp ten ciągle trwa, a jego nie
odwracalność dobrze ilustruje poniższy przykład. Gdyby w USA próbowano pro
dukować w latach 90-tych minionego wieku, za pomocą technologii z lat 40-tych 
minionego wieku, to należałoby zwiększyć powierzchnię przeznaczoną do uprawy 
o 188 mln ha. Podobnie jest w Azji - gdzie utrzymanie plonowania zbóż na 
poziomie początku lat sześćdziesiątych, musiałoby spowodować wzrost powierz
chni gruntów ornych w Chinach 3,5 razy, a w Indiach 2 razy. Oczywiście tak 
dużych powierzchni nadających się do uprawy nie ma w żadnym z tych krajów, 
nie mówiąc o negatywnych skutkach ekologicznych, jakie spowodowałyby próby 
pozyskania takich powierzchni. 

Pojęcie to obejmuje następujące grupy żywności modyfikowanej genetycznie 
This include the following groups of genetically modified food (WHO 1996): 

• żywność i jej składniki zawierające lub będące organizmami modyfikowanymi gene-
tycznie (GMO); food and its ingredients which are GMO or containing them 

• żywność i jej składniki produkowane z GMO, lecz nie zawierające GMO; food and its 
ingredients produced from GMO but not containing them 

• żywność i jej składniki zawierające nowe lub celowo zmodyfikowane pierwotne struktury 
molekularne; food and its ingredients containing new or modified primary molecular 
structures 

• żywność i jej składniki składające się lub izolowane z roślin i zwierząt hodowlanych i 
rozmnażanych nietradycyjnymi metodami, a jednocześnie nie posiadające własnej historii 
ich bezpiecznego stosowania do celów spożywczych;food or its ingredients consisted of or 
isolated from husbandry plants and animals without the own history of safe utilization as 
food 

Pod pojęciem „ novel food " kryją się także inne kategorie żywności, nie mające 
związku z GMO; The novel food includes also another food categories without 
connection to GMO 

Rys. 3. Regulacja Parlamentu Europejskiego EC Nr 258/97 z dnia 27.01.1997 r włącza 
żywność transgeniczną do kategorii tzw. nowej żywności (,,novel food") 

Fig. 3. The European Union Parliament Regulation EC Nr 258/97 of 27.01.1997 in
cludes the transgenic food into novel foot category 

Agrobiotechnologia oddziałuje na postęp technologiczny w rolnictwie bar
dzo szeroko i efekty finansowe jej wprowadzenia na rynek europejski były jeszcze 
niedawno oceniane wyjątkowo optymistycznie [BURKE, THOMAS 1997], gdyż zgod
nie z tą prognozą wartość rynku biotechnologicznego w sferze rolnictwa i żywno
ści miała wynieść około 170 mld EURO w 2005 roku. Dzisiaj wiemy, że prognoza 
ta na pewno się nie sprawdzi. Przyczyną jest uchwalenie niezwykle restrykcyjnych 
przepisów prawnych dotyczących wprowadzania do uprawy i obrotu roślin oraz 
produktów genetycznie zmodyfikowanych, zaliczających żywność transgeniczną do 
kategorii, tzw. nowej żywności (rys. 3). Od 1997 roku w UE nie wydano ani jed
nej zgody na wprowadzenie odmian transgenicznych do uprawy. Przyczyn takiego 
stanowiska jest kilka, i do najważniejszych należą: l. Nadprodukcja żywności 2. 
Presja dobrze zorganizowanych grup producenckich i konsumenckich, 3. Spadek 
zaufania do przemysłowych metod produkcji żywności (tzw. afera BSE, dioksyno
wa i inne), 4. Stosunkowo dobra sytuacja ekonomiczna znacznej części konsu
mentów, gotowych zapłacić drożej za żywność tradycyjną reklamowaną jako poz-
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bawioną ryzyka, 5. Silne przyzwyczajenia regionalne do markowych, tradycyjnych 
produktów, 6. Ochrona własnego przemysłu biotechnologicznego i rynku żywno
ści. 

Odmiany transgeniczne 

Odmiany transgeniczne wnoszą do rolnictwa te wartości, które utożsamia
my z postępem biologicznym czy odmianowym. Wynika on z określonych predys
pozycji genetycznych spowodowanych obecnością odpowiednich genów. U 
odmian transgenicznych bardzo dokładnie wiadomo, jakie geny są potrzebne do 
wytworzenia danej właściwości i jaka jest ich budowa, z sekwencją nukleotydów 
włącznie. Dodatkowa informacja genetyczna w odmianie transgenicznej jest nazy
wana transgenem. Transgeny, które wykorzystano w dotychczas uprawianych 
odmianach (tab. 1) miały budowę, która wielkością i strukturą odpowiadała kons
trukcji pokazanej na rysunku 4. Można w nich wyróżnić następujące części: 1. 
Kodującą genu, która ulepsza właściwość rośliny (w tym przypadku jest to gen 
taumatyny czyli białka nadającego wrażenie słodkości) oraz elementy regulujące 
jego aktywność (35S - promotor konstytutywny z wirusa CaMV; tnos - termina
tor syntazy nopali.nowej z A. tumefaciens); 2. Kodującą genu pomocniczego, zwa
nego też technicznym (na rys. 4. jest to nptII - gen nadający tolerancję na anty
biotyk - kanamycynę) oraz elementy regulujące jej aktywność (pnos - promotor z 
syntazy nopali.nowej i tnos - terminator tego genu); gen ten jest potrzebny do 
selekcji komórek roślinnych, które włączyły transgen do genomu; 3. Miejsca 
wrażliwe na działanie określonych enzymów restrykcyjnych (Pstl, Sphl itd.) umoż
liwiające wyizolowanie różnych części i sprawdzenie jakości transgenu w roślinie; 
4. Sekwencje flankujące LB i RB, potrzebne do przemieszczenia transgenu z bak
terii do komórki roślinnej. 

Rys. 4. 
Fig. 4. 
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LB, RB - sekwencje graniczne T-DNA 
flanking sequences 
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pnos - promotor genu syntazy nopalinowej 
promoter of nopalin syntase gene 

tnos - terminator genu syntazy nopalinowej 
terminator of nopaline syntase gene 

35S - promotor 35S RNA z wirusa CaMV 
promoter of 35S RNA CaMV virus 

taumatyna II - cDNA taumatyny II 
cDNA of thaumatin II 

nptll - sekwencja kodująca genu fosfotransferazy neomycynowcj li 
coding sequence of neomycine phosphotransferase 

Przykładowy obszar T-DNA w wektorze plazmidowym pRUR.528 
An example of T-DNA region in a plasmid vector pRUR528 
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Tabela l; Table 1 

Gatunki roślin o nowych cechach u odmian transgenicznych dopuszczonych do uprawy 
komercyjnej przez przynajmniej jedną agendę (OECD Product Database) 

Plant species with new features in transgenic varieties admitted 
to commercial cultivation by at least one agenda (OECD Product Database) 

Gatunek rośliny Nowa cecha; New character 
Plant species 

Bawełna; Cotton odporność na owady, oporność na herbicydy ""1 

insect resistance, herbicide resistance•00 

Burak cukrowy odporność na herbicydy abc 
Sugar beet herbicide resistance 

Cukinia; Squash odporność na wirus; virus resistance 

Cykoria; Chicoree męska steryln. i oporność na herbicyd b 
małe sterility and herbicide resistance 

Goździk; Carnation kolor kwiatów, przedłużona trwałość; flower color,prolonged vase 

Kukurydza; Maize oporność na herbicydy ,boo; herbicide resist.•bcd 
oporność na omacnice prosow.; insect resist. 
odporność na omacnice prosow. i oporność na herbicydy ,b 
insect and herbicide resist.•b, 
męska sterylność; małe sterility 

Len; Flax oporność na herbicydy d; herbicide resistanced 

Papaja; Papaya odporność na wirus; virus resistance 

Pomidor; Tomalo zmienione dojrzewanie, odporność na motyle 
change ripening,insect resistance 

Pszenica; Wheat tolerancja na imidazolinon; tolerance to imidazoline 

Ryż; Rice oporność na herbicydb; herbicide resistanceb 

Rzepak; Rape oporność na herbicydy abc; herbicide resist.abc 
męska sterylność i oporność na herbicydc; małe sterility and herbicide resist.c 
zmieniony profil kwasów tłuszczowych; changed fatty acid composition 

Rzepik; Canola oporność na herbicydy •; herbicide resist.• 

Soja; Soya oporność na herbicydya,b; herbicide resist.•b 

'fytoń; Tobacco oporność na herbicydy b,c; herbicide resist.bc 

Ziemniak; Potato odporność na stonkę ziemniaczaną, California beetle resist. 
odporność na wirus; virus resist. 
odporność na stonkę ziemniaczaną i wirus; California beetle resist. and virus 
resist. 
oporność na herbicydb; herbicide resistance 

• - oporność na glifosat; glyphosate resist. 
b - oporność na fosfinotrycynę; phosphinotricine resist. 
c - oporność na herbicydy oxynilowe; oxynil herbicide resist. 
d - oporność na herbicydy sulfonomocznikowe; sulphourea herbicide resist. 

Nowymi właściwościami, najczęściej występującymi u odmian transgenicz
nych z tabeli 1 są odporność na herbicydy i odporność na szkodniki. Niektóre 
odmiany mają dwie nowe właściwości, np. odporność na herbicyd i męską steryl
ność u rzepaku czy odporność na szkodniki i herbicydy u bawełny i kukurydzy. 
Światowa powierzchnia uprawy tych odmian przekroczyła w 2001 roku 50 mln 
hektarów i wykazała niebywałą dynamikę - jeśli wziąć pod uwagę, że po raz 
pierwszy wprowadzono je do uprawy w 1994 roku. Nieco ponad połowę tej 
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powierzchni zajmuje soja, jedną trzecią kukurydza i ca. 10% bawełna. Odmiany 
transgeniczne są głównie uprawiane w Ameryce Północnej, znacznie mniej w 
Ameryce Południowej, a tylko ułamek procenta przypada na pozostałe kraje 
(tab. 2). W sumie do uprawy wprowadzono 67 odmian, z czego blisko połowa 
przypada na dwa gatunki - kukurydzę i rzepak. Właścicielami odmian transgeni
cznych są przede wszystkim dwa koncerny - Monsanto (prawie 40%) i Aventis 
(blisko 30% ). 

Tabela 2; Table 2 

Powierzchnia upraw roślin transgenicznych w poszczególnych krajach w latach 1998-1999 
The transgenic plants cultivation area in particular countries in 1998-1999 

Lata; Years Przyrost w latach 
Kraj ; Country 1998 1999 I ncrease in years 

mln ha % mln ha % 
1998-1999 

USA -- 20,5 74 28,7 72 8,2 

Argentyna; Argentina 4,3 15 6,7 17 2,4 

Kanada; Canada 2,8 10 4,0 10 1,2 

Chiny; China < 0,1 <1 0,3 1 0,2 

Australia 0,1 1 0,1 < 1 < 0,1 

Afryka; Africa < 0,1 < 1 0,1 < 1 < 0,1 

Meksyk; Mexico < 0,1 < l < 0,1 < l < 0,1 

Hiszpania; Spain < 0,1 < 1 < 0,1 < l < 0,1 

Francja; France < 0,1 < 1 < 0,1 < 1 < 0,1 

Portugalia; Portugal 0,0 o < 0,1 < 1 < 0,1 

Rumunia; Romania 0,0 o < 0,1 < 1 < 0,1 

Ukraina; Ukraine 0,0 o < 0,1 < 1 < 0,1 

Całkowita; Total 27,8 100 39,9 100 100 

Krytyczne spojrzenie na odmiany transgeniczne 

Odmiany transgeniczne zostały wprowadzone do uprawy przede wszystkim 
z dwóch powodów: 1) w wyniku prac badawczych powstaje odpowiedni materiał 
umożliwiający szybkie uzyskanie odmiany, 2) miał to być atut w strategii zdoby
wania rynku przez firmy biotechnologiczne, które wtedy liczyły raczej na przychy
lne przyjęcie tych odmian na rynku. Stąd też właściwości reprezentowane w 
odmianach nie mogą rozwiązywać wyłącznie problemów najbardziej istotnych dla 
praktyki rolniczej - chociaż niektóre (odporności na owady i choroby) niewątpli
wie to czynią. Również części użyte do konstrukcji transgenów oraz sposoby uzys
kania roślin transgenicznych, odpowiadały stanowi wiedzy z pierwszej połowy lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Można zatem, z pewnym uproszczeniem, 
nazwać je prototypami - z wszelkimi tego konsekwencjami. Owe niedoskonałości 
posłużyły niektórym organizacjom, firmom i dobrze zorganizowanym grupom 
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ekologicznym do totalnej negacji GMO, która opiera się na dwóch błędnych pod
stawach. Pierwsza to założenie szkodliwości transgeniczności per se, na co nie ma 
dowodów naukowych. Druga to, szkodliwość dla środowiska i zdrowia konsumen
ta. Wskazuje się, że odmiany transgeniczne mogą przekrzyżować się z gatunkami 
występującymi w środowisku naturalnym i powstaną superchwasty czy superroś
liny, które zagrożą ekosystemowi. Najnowsze dane z kilkuletnich doświadczeń 
stacjonarnych nie potwierdzają większej konkurencyjności i agresywności w sto
sunku do ich nietransgenicznych analogów [CRAWLEY i in. 2001 ]. Szkodliwość dla 
zdrowia miałaby wynikać z możliwości powstawania nowych alergenów i negatyw
nego wpływu genu markerowego na skład mikroflory przewodu pokarmowego 
oraz pojawieniu się nowych substancji o charakterze antyżywieniowym lub toksy
cznym. Ta nieprzychylność wręcz wrogość, wobec GMO jest pogłębiona przez 
bardzo niski poziom wiedzy znacznej części społeczeństwa, wobec tych spraw i co 
gorsza sytuacja nie zmienia się w dłuższym okresie czasu (tab. 3, 4). Dane doty
czące opinii społecznej wobec GMO w Polsce wskazują na znacznie większą przy
chylność [TWARDOWSKI, MICHALSKA 2001 ]. 

Tabela 3; Table 3 

Odpowiedzi na pytanie: Cry to prawda ery nie, że zwykłe pomidory 
nie zawierają genów podczas gdy genetycznie zmodyfikowane (GM) tak? 

[Tibtech 2001, 19] 

Answers the question: Is it true or not that the non transgenic tomatos 
do not contain the genes whereas the transgenic ones do? 

[Tibtech 2001, 19] 

Wyniki ankiety „Eurobarometr" 
Prawda Nieprawda Nie wiem 

True Not true Dont know 
Results of Eurobarometer 

(%) (%) (%) 
lrlancha; Ire 1996 28,5 20,2 51,3 
Irlandia; Ire 1999 36,8 22,2 41,0 
Przeciętnie w Europie 1996; Mean in Europe 1996 30,6 35,8 33,6 
Przeciętnie w Europie 1999; Mean in Europe 1999 34,8 35,1 30,1 

Tabela 4; Table 4 

Odpowiedzi na pytanie: Cry to prawda ery nie, że osoba spożywająca 
genetycznie zmodyfikowane owoce może stać się również genetycznie 

zmodyfikowanym organizmem? [Tibtech 2001, 19] 

Answers the question: Is it true or not that the consumer of GMO 
fruits may become also a transgenic organism? [Tibtech 2001, 19] 

Wyniki ankiety „Eurobarometr" 
Prawda Nieprawda Nie wiem 

True Not true Dont know Results of Eurobarometer 
(%) (%) (%) 

Irlandia 1996; Ire 1996 22,5 33,8 43,7 

Irlandia 1999; Ire 1999 25,1 29,5 45,4 

Przeciętnie w Europie 1996; Mean in Europe 1996 23,2 48,6 28,3 

Przeciętnie w Europie 1999; Mean in Europe 1999 23,7 42,3 34,0 

Wartość odmian transgenicznych była sprawdzana w licznych doświadcze
niach żywieniowych ze zwierzętami, takich jak: brojlery (kukurydza Bt - zawiera
jące gen ery), kury nioski (kukurydza Bt i odporna na glifosat), trzoda chlewna 
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(kukurydza Bt i odporna na glifosat, burak cukrowy odporny na glifosat, soja), 
owce (kiszonka z kukurydzy Bt i odpornej na glifosat), bukaty (Kiszonka z kuku
rydzy Bt), krowy z przetoką (kiszonka z kukurydzy Bt) (FLACHOWSKY, AULRICH 

2001 ]. Wyniki tych badań wykazały równocenność odmian transgenicznych i nie
transgenicznych. Nie stwierdzono także występowania transgenów roślinnych w 
tkankach zwierząt. 

Jak dotąd żadna ze wskazywanych szkodliwości nie została udowodniona, 
chociaż ciągle zdarzają się głośne doniesienia o wystąpieniu zagrożenia, które 
potem są pośpiesznie odwoływane. Ma to miejsce w periodykach o największej 
poczytności. Dwie z takich spraw przedstawiam bliżej. Pieiwsza dotyczyła szkodli
wości kukurydzy odpornej na omacnicę dla motyla Monarch [LOSEY i in. 1999]. 
Motyl ten, w sąsiedztwie pól kukurydzy żywił się roślinami, na które przedostawał 
się pyłek odmiany transgenicznej co miało prowadzić do zwiększonej śmiertelno
ści. Niedługo potem doniesienie to zostało uznane za nieprawdziwe przez Amery
kańską Agencję Ochrony Środowiska [DAVIES 2001]. Podobnie było z doniesie
niem o zagrożeniu dla lokalnych odmian kukurydzy w Meksyku [Qu 1sT, CHAPEI.A 

2001], prostowanym niespełna pół roku później [METZ, FOTTERER 2002]. Jest jedno 
doniesienie o zaleganiu białka Bt w glebie po uprawie kukurydzy [SAXENA i in. 
1999]. Zaleganie jest spowodowane wydzielaniem białka Bt przez korzenie i przy
pomina sytuację z niektórymi herbicydami, które były gromadzone w glebie. Jest 
to sytuacja nieoczekiwana, albowiem białko to jest wytwarzane przez bakterie 
żyjące na polach uprawnych. Przypuszcza się, że nie rozkładanie białka w glebie 
jest wynikiem modyfikacji kilku kodonów w części kodującej, dokonanej w celu 
zapewnienia bardziej wydajnej syntezy białka Bt w roślinie . Sprawa jest dalej 
intensywnie badana. Generalnie można powiedzieć, że w odniesieniu do tych 
cech jakie są w dotychczasowych odmianach transgenicznych, nie można się spo
dziewać tych szkodliwości na jakie przeciwnicy ich wprowadzenia do uprawy 
wskazują. Intensywne i głośne wskazywanie rzekomych niebezpieczeństw wynika
jących ze stosowania GMO doprowadziło m.in. do proponowania przez biotech
nologów różnorakich zabezpieczeń [GRESSEL 2001; STAPLES 2002]. Można więc po
wiedzieć, że biotechnologia sama może wygenerować sposoby ochrony przed nie
pożądanymi skutkami. Rzecz jednak w tym, aby nie były to zabezpieczenia prze
ciwko zagrożeniom nierealnym. 

Odmiany transgeniczne mocniej podzieliły rolnictwo 

We współczesnej produkcji rolniczej wyodrębniły się dwa nurty, stosownie 
do filozofii uprawiania zawodu rolnika [LYSON 2002]. Chyba decydującym czynni
kiem, który utiwalił ten podział jest stosunek do odmian transgenicznych. Rolni
ctwo konwencjonalne, zwane też rolnictwem z zaawansowaną biotechnologią, to 
model rolnictwa przemysłowego i traktowanie produkcji rolnej jak każdy inny 
zawód i w nim GMO jest w zasadzie tiwałym składnikiem postępu. Drugi nurt 
jest nazwany rolnictwem zrównoważonym (ekologicznym) i traktuje zawód rolni
ka bardziej jak misję. Z definicji rolnictwa zrównoważonego wynika niemożność 
korzystania z GMO. Uważa się, że obydwa te nurty będą ttwałym obrazem rolni
ctwa w najbliższych dziesięcioleciach . Przyszłość pokaże czy rolnictwo zrównowa
żone będzie stać na zrezygnowanie z tej części postępu biologicznego, która jest 
zawarta w GMO. 
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Sytuacja agrobiotechnologii w Polsce 

W Polsce kształci się rocznie około 800 biotechnologów, z czego około 
15% stanowią agrobiotechnolodzy. Ponieważ ostatnio powstały na kilku uczel
niach kolejne kierunki studiów, to należy sądzić, że liczba biotechnologów w 
ciągu najbliższych pięciu lat powiększy się. Państwo powinno zacząć prowadzić 
aktywną politykę w zakresie tworzenia przemysłu agrobiotechnologicznego tak, 
aby wykorzystać ten potencjał. Obowiązujące w Polsce najważniejsze przepisy o 
GMO dotyczą zwierząt, roślin i żywności (rys. 5) i instytucje egzekwujące to 
prawo są rozproszone w różnych resortach. Regulacje te zostały wprowadzone 
niedawno i większość z nich, przede wszystkim ustawa główna o GMO z czerwca 
2001 r. nie ma jeszcze przepisów wykonawczych. 

Przepisy regulujące kwestie dotyczące GMO w Polsce są efektem norm prawnych uchwalonych 
przez Sejm oraz zobowiązań naszego kraju wynikających z członkostwa organizacji 

międzynarodowych 

. Rozporządzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 8 
października 1999 r., W sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych'- przepisy te obo-
wiązywały do 25 lipca 2002r.; . Ustawa z 11 maja 2001 r., O warunkach zdrowotnych żywności i żywienia2 - regulująca probie-
matykę związaną z wykorzystaniem GMO w żywności; . Ustawa z 22 czerwca 2001 r., O organizmach genetycznie zmodyfikowanych3; . Ustawa z 23 sierpnia 2001 r., O środkach żywienia zwienqt - regulująca problematykę zwią-

zaną z wykorzystaniem GMO w żywieniu zwierząt (pasze) 
1 Dz. U., 1999 r., nr 86, poz. 962. 
2 Dz. U. z 22 czerwca 2001 r. nr 63, poz. 634. 
3 Dz. U. z 25 lipca 2001 r., nr 76 poz. 811. 

Rys. 5. 
Fig. 5. 

Legislacja w Polsce dotycząca GMO 
Poland's legislation concerning GMO 

Wprowadzone przepisy są generalnie zgodne z obowiązującymi w Unii 
Europejskiej, ale wobec biotechnologii są restrykcyjne. Największą ułomnością 
naszego prawa są zapisy w ustawie z 22 czerwca 2001 r., które wprowadziły 
niczym nieuzasadnione restrykcje wobec sfery badawe'Zej i edukacyjnej. Należy 
mieć nadzieję, że zapowiedziane korekty nastąpią szybko. Poza restryktywnością 
przepisy powodują także znacznie wyższe koszty w procedurach związanych z 
wprowadzaniem GMO do uprawy. Biotechnologii w Polsce brak także aktywnej 
polityki kredytowej wspierającej powstawanie małych firm prywatnych. 

Perspektywy agrobiotechnologii 

Agrobiotechnologia będzie się szybko rozwijała, chociaż jej główny nurt nie 
będzie związany z GMO przez najbliższą dekadę. Powodem jest restrykcyjne pra
wodawstwo Unii Europejskiej i nadmiar produkcji żywności z jednej strony oraz 
niedoskonałości technologii wytwarzania GMO z drugiej [MALEPSZY 2001]. Na 
taki scenariusz wskazuje również polityka naukowa Unii Europejskiej ustalona na 
najbliższe lata, która stawia na poznawanie genomów i badania GMO. Należy 
oczekiwać, że odmiany transgeniczne nowej generacji będą miały poprawione 
niezwykle ważne cechy, dające duże korzyści przede wszystkim konsumentom i 
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producentom oraz zmniejszające obciążenie środowiska. Przyjęta strategia ulep
szania roślin, będzie raczej polegała na korygowaniu efektów działania genów 
danego gatunku, a rzadziej na wprowadzaniu genów produkujących nowe ( obce 
dla gatunku) białka. Ta część biotechnologii, która będzie szybko rozwijana to 
wegetatywna propagacja przez somatyczne nasiona, identyfikacja molekularna, 
tworzenie ras mikroorganizmów przydatnych w różnych działach produkcji, bio
transformacja substancji chemicznych. 
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Streszczenie 

W pracy omówiono najważniejsze sprawy związane z wprowadzaniem do 
rolnictwa odmian transgenicznych, których światowa powierzchnia uprawy prze
kroczyła 50 mln ha. Odmiany te są uprawiane prawie wyłącznie na obu kontynen
tach amerykańskich, natomiast w Unii Europejskiej nie wprowadzono ich do 
obrotu. Wskazuje się na debatę toczoną wokół odmian transgenicznych, jej 
uwarunkowania oraz najważniejsze informacje związane z oddziaływaniem tych 
odmian na rolnictwo i środowisko. Pokazywana jest również sytuacja agrobiotech
nologii w Polsce i jej najważniejsze charakterystyki oraz prawdopodobne kierunki 
rozwoju. 
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Summary 

This article discussed the most important questions conceming the intro
duction of lransgenic plant varieties into agricultural practice. The area of GM 
crops exceeds 50 million hectares, however they are almost exclusively used in 
North and South America. The GM plants were not introduced in European 
Union. The main concems related to GM varieties and their environmental 
impact are discussed. Also the situation of agrobiotechnology in Poland, its most 
important characteristics and perspective were also presented. 
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