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ВЪВЕДЕНИЕ





Добре дошли в света на Генетично 
модифицираните културни растения!

Скъпи читателю,

Днес ти  най-вероятно носиш дрехи от ГМ памук и ядеш нещо, 
произведено чрез използване на биотехнологии. Животните във 
фермите в Европа са хранени със значителни количества ГМ 
растения, повечето от които са отгледани на други континенти. Да, 
независимо, че има принос в създаването им, Европа е отхвърлила 
най-бързо развиващата се технология в историята на земеделието.

Доказано е, че отглежданите ГМ растения са безопасни и полезни. 
Тогава, защо ЕС и много от държавите членки пречат на тази 
обещаваща технология, на която вече разчитаме?
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„Има неоспорими доказателства, че ГМ културни растения 
може да допринесат за устойчивото развитие в полза на 
фермерите, потребителите, околната среда и икономиката“
Европейска академия на науките1

> EASAC
http://bit.ly/IGSyVV



Въпреки голословния страх, внушаван от анти-ГМО групи в Европа, 
последните проучвания показват, че голяма част от европейците 
и особено по-младото поколение са отворени към ГМ земеделски 
култури, особено ако виждат ползи от тях, като например ценово 
предимство или по-здравословна храна.2,3,4 За щастие няколко 
европейски лидери също подкрепят ГМ земеделските култури. 
Мислим, че е време Европа да погледне към фактите и да започне 
информиран дебат по темата. Надяваме се да Ви заинтригуваме с 
фактите в този пътеводител.

Ваш EuropaBio екип по биотехнологично земеделие 
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Опазване 
на почвите

Опазване 
на водата

Защо фермерите отглеждат ГМ 
културни растения 
Навсякъде по света и всяка година, фермерите взимат важни 
решения за това какво да отглеждат и как да го правят така че 
да получат най-високи добиви. Изборът им зависи от нуждите на 
потребителите, климатичните условия при засяване и отглеждане.
В държави, където фермерите имат избор, ГМ семена са един 
от начините за получаване на по-високи добиви. Ползите за 
икономиката от отглеждането на ГМ култури се изчисляват средно 
на около 100€ на хектар за 2014.5  
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По-високи 
приходи за 
фермерите

Повече 
гъвкавост на 
практиките за 
отглеждането

По-малко 
пръскане 
вследствие по-
успешна борба 
срещу  плевелите 
и вредителите

Икономически 
и социални 

ползи

Околна среда

> Глобално 
въздействие на 
ГМ земеделски 
култури

http://bit.ly/1sO7jx8

По-малък риск 
от загуба на 
продукция 
при суша или 
нашествие на 
вредители

Намаляване или 
премахване на 
нуждата от оран, 
което пести време 
и използване 
на земеделска 
техника



Решение на глобалните проблеми с 
помощта на ГМО
Прилагането на растителни биотехнологии (или така наречените 
зелени биотехнологии) позволява на селекционерите да придадат 
на растенията качества, необходими им за да се справят с някои 
от най-големите глобални предизвикателства. 

Повишена устойчивост към вредители, плевели или болести, 
растения толерантни към суша или наводнения, или растения с по-
висока хранителна стойност - това са само някои от признаците, които 
зелените биотехнологии, включващи и генетично модифициране 
на растения, могат да осигурят. Тъй като населението на света 
ще достигне 10 милиарда души през 2050г., е нужно да се удвои 
продукцията на храна за развиващите се държави. Това  означава 60% 
увеличение в световен мащаб.7

Използването на зелени биотехнологии вече показва възможности за 
по-бързо разрешаване на глобалните проблеми, но е необходима и 
по-широка подкрепа от ЕС, за да изявят те своя потенциал. 
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Колко души може да изхрани един 
фермер?7

9.8 човека

1930
27 човека

1950
72 човека

1970
155 човека

днес

Легенда
= 3 човека

> Glassbarn
http://bit.ly/2mFCIA6



Семената са в основата на всички храни 
Без растителна селекция много от храните, които консумираме днес 
нямаше да съществуват или поне нямаше да са толкова здравословни 
и вкусни. От векове фермерите се опитват да подобрят земеделските 
култури чрез кръстосване, разчитайки на случайно пренареждане на 
съществуващите гени на две близкородствени родителски растения. 
Растителните биотехнологии (или зелени биотехнологии) обхващат 
набор от модерни техники на растителна селекция, включително 
и генетична модификация, които ни позволяват да променяме 
растенията много по-прецизно.

Какво е генетична модификация?
Генетична модификация е специфична растителна биотехнология, 
използвана за подобряване на растенията по много по-прецизен 
начин, отколкото класическата селекция. Това означава, че 
съществуващите гени биват променени, или нови гени биват 
добавени, така, че растенията да имат нови желани качества, като 
например устойчивост срещу болести, вредители и хербициди, или 
толерантност към засушаване. 

ГМ методите са много по-бързи и точни от класическата растителна 
селекция, защото  само няколко гена с известна функция биват 
пренесени в определеното растение.

Повече отговори на често задаваните въпроси можете да откриете 
на нашата уеб страница.
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> FAQ EuropaBio
http://bit.ly/2jt6CrJ



Биотехнологиите в нашето ежедневие
Биотехнологиитт използват живи организми, за да създават полезни продукти. 
Това може да стане чрез използването на цели организми, като дрожди 
и бактерии, чрез използването на природни продукти (напр. ензими) от 
организми или чрез промяна на растителния геном. 

Биотехнологии се използват повече от 6 000 години за различни интересни 
и практични цели:8 производство на храна, като хляб и сирене, запазване 
на млечни продукти и ферментиране на бира. Въпреки, че ние не винаги 
го осъзнаваме, биотехнологиите вече заемат голяма част от нашето 
ежедневие. От дрехите, които носим и перем, храната ни и източниците за 
нея, до лекарствата, които приемаме, за да сме здрави, и дори горивото, 
което използваме, за да се придвижваме. Биотехнологиите вече се прилагат 
и трябва да продължат да се прилагат, за да задоволяваме потребителските 
си нужди.
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> История  на 
биотехнологиите 
http://bit.ly/2k3ZV01

Произведено 
от ГМ 
памук



Безопасно ли е да ядем ГМ растения?
Да. Няма ни едно доказателство, че земеделските култури са 
опасни за ядене, само защото са генетично модифицирани. Това 
е ясният отговор на Кралското общество (Британска академия на 
науките).9 Трилиони ГМ храни са вече изядени и няма нито един 
случай на вредно въздействие.

Всички представителни научни организации10, Европейската 
академия на науките, Световната здравна организация, Европейската 
комисия11 и Европейската агенция за безопасност на храните (EFSA) 
са единодушни: оценените като безопасни ГМ земеделски култури 
са поне толкова безопасни, колкото и тези произведени с 
класически методи за растениевъдство.

За всички ГМ земеделски растения, които сега са на пазара, е 
доказано, че са безопасни. Всички ГМ продукти минават през строга 
оценка за безопасност през компетентни институции. В ЕС тази роля 
се изпълнява от Европейската агенция за безопасност на храните 
(EFSA).
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> Храната отблизо
http://bit.ly/1XiGzz9

> Какво казват хората
http://bit.ly/2csIDEN

Безопа
сно!



През 2000 и 2010г. Европейската комисия публикува 2 доклада, 
обхващащи 25 годишни изследвания, които заключават, че 
ГМ растения са толкова безопасни, колкото и традиционните 
растения.12

 
РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ
> Факти за ГМО в ЕС13

http://bit.ly/2eu56CX

> Кралското общество - въпроси и отговори за ГМ растения9 
http://bit.ly/2k6Xl9X 

> Научен Консултативен Съвет на Европейските Академии 
(EASAC) доклад за възможностите и предизвикателствата при 
използването на техники за генетично подобряване на културите за 
нуждите на устойчивото земеделие (юни 2013)1

http://bit.ly/1ezwEA1
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СЪСТОЯНИЕ НА ГМ 
КУЛТУРИТЕ ПО СВЕТА
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Най-бързо приетата технология в 
земеделието
От 1996г все повече ГМ културни растения се отглеждат и 
консумират по целия свят14, превръщайки ГМ земеделски култури 
в най-бързо възприетата технология в историята. ГМ културни 
растения се отглеждат основно извън Европа и все повече в 
развиващия се свят.14 
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Източник: James, C. (2015)

> ISAAA
http://bit.ly/2533PoI



Повече отколкото земеделското производство в 
ЕС
Днес фермерите по света, които отглеждат биотехнологични култури са повече 
от всички фермери в Европа взети заедно и отглеждат  на площ, по-голяма от 
цялата обработваема земя в ЕС. 

18 милиона фермери са отглеждали ГМ култури през 2015г. Те са с около 
6 милиона повече, отколкото всички 
фермери в ЕС. 

Докато площите с биотехнологични 
култури по света покриват около 6 
пъти територията на Италия, то в 
ЕС заетите с тези култури площи са 
едва с размера на голям град.  
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Първенци в отглеждането на ГМ култури
Всяка от водещите пет държави по отглеждане на ГМ култури е 
засадила повече от 10 милиона хектара през 2015г.15 От 2012г. насам, 
развиващите се държави отглеждат повече ГМ култури, отколкото 
индустриализираните. От 18 милиона фермери, отглеждали ГМ 
култури по света през 2015г., около 90% са малки, бедни на ресурси 
фермери, като около 14 милиона от тях са фермерите, отглеждащи 
памук от Индия и Китай.
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САЩ 
70.9

Бразилия 
44.2

Аржентина 
24.5

Канада 
11

Индия 
11.6

ПЪРВИТЕ 5 ДЪРЖАВИ 
ГМ култури, отглеждани на площ в милиони 
хектари

ДЪРЖАВИ, ОТГЛЕЖДАЩИ 
БИОТЕХНОЛОГИЧНИ КУЛТУРИ 20

Развиващи се 

Industrial

8
Развити

> Международна 
служба за 
придобиване на 
агробиотехнологични 
приложения (ISAAA)
Биотехнологични 
култури -акценти

http://bit.ly/1QEOaC2



Кои ГМ култури се отглеждат по света?
Най-широко отглежданите ГМ земеделски култури по света са соя, 
царевица, памук и рапица. Други ГМ култури, които са одобрени 
за търговия и се отглеждат по света са захарно цвекло, люцерна, 
папая, тиква, тополи, домати, чушки, картофи, ориз и различни 
цветя. Четирите основни ГМ култури поддържат висок  процент на 
засадените площи в световен мащаб. 

Всъщност преобладаващата част от соята и памука, отглеждани 
днес са генетично модифицирани. Ние внасяме много от тези ГМ 
култури в ЕС, за да изхранваме нашите селскостопански животни  
и за да се обличаме.

20Източник: James, C. (2015)

Соя 83%

Царевица 29%

Памук 75%

Рапица 24%

ОДОБРЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ 
БИОТЕХНОЛОГИЧНИ 
КУЛТУРИ ПО СВЕТА (В %)

> Международна служба 
за придобиване на 
агробиотехнологични 
приложения (ISAAA)

http://bit.ly/1Qc1eP2



Кои са най-честите подобрения в ГМ 
растенията?
Повечето от ГМ културите, отглеждани днес са устойчиви на 
хербициди, устойчиви на вредители или и двете. Други ГМ 
признаци са устойчивост на болести, на суша, ползи за здравето 
и храненето, по-дълъг период на съхранение след прибиране на 
реколтата или по-ефективна индустриална употреба.16 
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ПЛОЩ НА БИОТЕХНОЛОГИЧНИ КУЛТУРИ ПО СВЕТА ПО КАЧЕСТВА
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> Международна служба 
за придобиване на 
агробиотехнологични 
приложения (ISAAA)

http://bit.ly/1Qc1eP2



Преки ползи за потребителите има,  
но не и в Европа!
Отскоро първите ГМ култури с директна полза за потребителя се предлагат в 
Северна Америка. Такива са: соя, с променено, по-здравословно съдържание 
на олиото, а също картофи и ябълки, които не потъмняват, което намалява 
количеството на хранителни отпадъци.

За повече информация за ГМ растения по света, моля погледнете   
http://www.isaaa.org 
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>  ISAAA уеб сайт
http://bit.ly/1pB8z3r
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ТЪРГОВИЯ И ОДОБРЕНИЯ 
ЗА ТЪРГОВИЯ НА ГМО В 
ЕС
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Защо ЕС внася ГМ земеделски култури?
ЕС е един от най-големите вносители на селскостопански стоки. Ние 
внасяме това, което не можем да произведем сами или не отглеждаме в 
достатъчно количество. Значителна и нарастваща част от този внос е ГМ 
култури. 

Те се отглеждат основно извън Европа, където фермерите имат 
избор между традиционни и ГМ видове. Най-голяма е зависимостта 
на Европа по отношение вноса на соя за изхранване на добитъка в 
ЕС. Произведената в ЕС соя покрива по-малко от 5% от нуждите ни. 
Внасяме и големи количества ГМ царевица и маслодайна рапица, за да 
задоволим нуждите си. 

За памука, ние зависим изцяло от вноса на готови продукти.
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ЕС зависи от вноса на ГМ соя
Теглото на внесената в ЕС соя е повече от 60 кг за всеки от 
500-те милиона граждани на ЕС за година, или почти 34 милиона 
тона годишно. ЕС харчи около 13 милиарда евро за внос на соя 
и соеви продукти. Това е повече отколкото за която и да е друга 
селскостопанска стока, включително кафе.

Днес ГМ сортовете са стандарт за соята.

Почти цялото количество соя се осигурява от държави 
от Северна и Южна Америка, където одобрението на ГМ 
технологията е над 90%. Днес Китай е най-големият вносител, 
следван от Европа.
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Търговията с ГМО увеличава печалбите в ЕС
Ние използваме соя да храним нашите крави, прасета и пилета17 и за 
да получаваме висококачествено мляко и яйца. Замяната на ГМ соята 
с не-ГМ соя би повишило цените за изхранване на добитъка с около 
10%.18 
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 КАНАДА MT0.9 

*MT = МИЛИОНА 
ТОНА

*

САЩ MT

БРАЗИЛИЯ14.3MT

ДРУГИ ДЪРЖАВИ 1.9 MT

ПАРАГВАЙ 2.2 MT

АРЖЕНТИНА

ВНОС В ЕС НА 
СОЯ И СОЕВИ 
ПРОДУКТИ ЗА 
2014

8.8 MT

5.5

>  Факти за ГМ 
търговията

http://bit.ly/1S6h1DR

>  Факти за забраната 
за внос на ГМО

http://bit.ly/2kn6PLm



Кои ГМО могат да се внасят в ЕС?
Към декември 2016г. общо 55 ГМ култури са одобрени за внос и 
обработка и/или за храна и фураж в Европа.19 Повече от половината от 
тях са различни форми ГМ царевица. Другите култури са соя, рапица, 
захарно цвекло и памук.19 

Как се оценява безопасността на ГМ 
продукти в ЕС?
Всички ГМ растения, използвани за храна и фураж подлежат на 
строга оценка за безопасност, като част от процедурата за издаване 
на разрешително за търговия, преди да бъдат пуснати на пазара. В 
ЕС тази оценка се прави от Европейската агенция за безопасност на 
храните (EFSA), където група от независими научни експерти работи 
съвместно с националните агенции по безопасност на храните. 

Процедурата по оценка на риска включва сравняване на ГМО със 
съответните не-ГМО форми, изследване на безопасността на храните/
фуражите и оценка на възможен риск за околната среда. Целта е да 
се гарантира, че ГМ продуктите са толкова безопасни за консумиране 
от хората и животните и за околната среда, колкото и съответните 
им непроменени варианти. Прочетете повече за оценка на риска20 и 
безопасност на продуктите21, в данните на EuropaBio.
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>  Факти за 
оценка на 
риска

http://bit.
ly/2kwp4NB

>  Факти за 
безопасност 
на продуктите  
http://bit.
ly/2aoBdTP

>  Европейски 
регистър на 
разрешените  
ГМО

http://bit.
ly/1mmC20e
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Процес на одобрение в ЕС
Специфичното ГМО законодателство очертава процедурите на 
одобрение за търговия и гарантира, че всички ГМ продукти на пазара 
на ЕС са толкова безопасни, колкото и традиционните варианти.

�

�

�

�

1. Оценката на риска се прави на принципа “случай за случай“ и 
“стъпка по стъпка“.

2. Когато Европейската агенция за безопасност на храните 
завърши оценката за безопасност за околната среда, хората 
и животните, нейното научно становище служи за основа на 

Проекторешение, което се предлага от Европейската комисия.

3. Държавите членки гласуват предложението на Европейската 
комисия

4. Веднъж одобрени, ГМО са обект на наблюдения, 
проследяване и етикетиране: планът за пазарно наблюдение 

трябва да се одобри преди пускане на пазара. Проследяването 
се осигурява чрез етикетиране и записи по хода на 

хранителната верига

5. Информиране на обществото: обществото се информира по 
време на процеса на одобрение



С тези и подобни регулаторни рамки по целия свят, ГМО са едни от най-проверените 
хранителни продукти в историята. Други широко консумирани храни, като например кафето, 
може би нямаше да получат разрешение за пускане на пазара, ако тяхната безопасност 
се  оценяваше по този начин. И все пак хората продължават да консумират кафе, защото 
ползите от пиенето му надвишават (възприетите) рискове. 

Политически пречки за внос 
Въпреки зависимостта си от вноса на ГМО, ЕС и неговите държави членки често ненужно 
забавят разрешенията за внос, оказвайки влияние върху земеделските производители 
и застрашавайки търговията.

Забавяне и 
политизиране на 
оценката на риска
Въпреки 20-те години на 
безопасно  използване , 
EFSA,Европейския научен орган 
за оценка на безопасността на 
храните и фуражите, отделя 
все повече и повече време за 
оценка на риска от ГМ култури.
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В действителност срокът за оценка на риска се е увеличил 3 
пъти в ЕС от доста под 2 до повече от 6 години през последното 
десетилетие (над 7 години от подаване до одобрение). Към януари 
2017г над 40 ГМ заявления са в очакване за оценка на риска от 
EFSA.

За сравнение, времето необходимо за пълно одобрение на ГМ 
продукт сега е средно под 2 години в САЩ, Бразилия и Канада. 
Тези държави имат същите високи стандарти за оценка на риска, 
основаващи се на международно признати научни принципи.
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Спри! 
Моля преместете топката...там!

За разлика от другите държави, които имат предсказуеми и 
научнообосновани системи за оценка, изискванията за данни в 
ЕС продължават да се променят, често без научни аргументи. 
Например изследвания, финансирани от ЕС, потвърждават, 
че не са необходими нови изследвания с животни, които са 
били ненужно наложени на отрасъла и животните. EFSA сама 
нарече тези проучвания ненужни.

За съжаление тази ситуация води до непредсказуемост на 
сроковете за одобрение и отблъскване на инвеститорите от 
ЕС. Прочетете повече тук.20

32

>  Факти за срокове за 
оценка на риска

http://bit.ly/2jUOBB6



Държавите от ЕС често гласуват срещу 
научните факти!
Въпреки, че има достатъчно доказателства, че ГМ храните са 
толкова безопасни, колкото конвенционалните храни, някои 
държави от ЕС редовно гласуват против научното мнение22 в 
процеса на одобрение, което всеки  ГМО продукт трябва да получи 
преди пускане на пазара в ЕС.
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ГЛАСУВАНЕ

Полша Италия Германия Франция

Кои държави гласуваха в полза 
на науката през 2014 г?

Срещу Въздържал Въздържал Въздържал 

>  Факти за държавите 
членки и ГМО 

http://bit.ly/1CkI89F



Предложението за „право на отказ на 
отделна държава“ от ЕС застрашава 
търговията
Следвайки приетото през 2015г от ЕС законодателство, че всяка 
отделна държава от ЕС може да забрани на своите земеделски 
производители да отглеждат одобрени от ЕС ГМ култури, без 
да привежда научни аргументи за подобна забрана, през 2015г 
Европейската комисия предложи същото и за вноса на ГМО, 
независимо от доказателствата, че забраните за внос на ЕС ще 
струват скъпо на Европа!18  

Ако продължим да вредим на търговията със соя за храна за животни, 
рискуваме да загубим нашите експортни пазари за произведените 
в ЕС животински продукти. Можем да принудим животновъдите в 
ЕС да се откажат от бизнеса си. Това ще доведе до по-голям внос 
на месо от чужбина и по-високи цени за европейските потребители.

. 
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>  Факти за забраните 
на внос на ГМО

http://bit.ly/2kn6PLm



Как законодателството на ЕС влияе върху 
иновациите и търговията?
Въпреки зависимостта на ЕС от внасяните генетично модифицирани 
култури, ЕС и неговите държави-членки възпрепятстват развитието, 
прилагането и търговията с тази обещаваща технология. 
Горепосочените забавянe на одобрението и препятствия слагат 
пречки пред търговията.  

Те вече са довели до разриви в търговските потоци и по-високи 
цени на ключови селскостопански стоки, тъй като системата за 
разрешаване на ЕС е много по-бавна от тази в други развити 
страни. Дори след като се потвърди безопасността на продуктите, в 
административния и политически процес по взимането на решение 
за одобрение за търговия се губят много месеци, преди да бъде 
одобрен за внос сорт, който вече е одобрен в чужбина. 

В резултат на това товарни контейнери, за които се смята, че 
съдържат следи от неодобрени ГМ култури в ЕС, могат да бъдат 
изпратени обратно в страните на произход. 

Общите разходи, свързани с прекъсването на търговията за 
европейската икономика, могат да възлязат на обща стойност 
до 9,6 милиарда евро на година, според доклад, публикуван от 
Европейската комисия.24
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„Забраняването на внос на ГМО означава да загубим 
способността си да произвеждаме храна“
Витянис Андрюкайтис, еврокомисар23

>  Комисар  
V. Andriukaitis

http://bit.ly/2kn5Smq



Забавянето на одобрението не е въпрос на безопасност. В края 
на краищата, културите, които чакат за разрешение в Европа, са 
претърпели строга оценка на безопасността на ниво ЕС. 

Липсата на своевременно прилагане на политиките на ЕС в 
областта на биотехнологичните култури прави прогнозирането 
за разрешителни много трудно. Без предсказуемост в Европа 
хранителната промишленост, търговците и животновъдите ще се 
изправят пред още по-големи предизвикателства в бъдеще.
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Докато Европа се чуди, останалата част 
от света напредва
Неработещата системата за одобрение и нежеланието за 
приемане и внос на ГМО от страна на ЕС се отразяват много 
негативно и върху земеделските стопани извън ЕС. Много от 
развиващите се страни се повлияват от политическите подходи 
на ЕС. Някои европейски неправителствени организации 
разпространяват неоснователни страхове както в Европа, така 
и извън нея, и повишеният риск от сривове на търговията, 
както и по-ниската производителност, увеличават цените на 
хранителните продукти в световен мащаб.
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„Сложната политическа рамка на ЕС, разработена под натиска на 
анти-ГМО активисти, се основава на необосновани изследвания, малък 
брой разработени продукти и ограничено производство на биотехнологични 
култури. (...) Като част от политическата си стратегия, действията им 
включват лобиране на публичните органи, саботаж (унищожаване на 
проучвания и насаждения за изцледователски цели) и кампании за 
разпалване на обществен страх“.
2016 Годишен доклад за селскостопанските биотехнологии за ЕС на 
Министерството на земеделието на САЩ (USDA)25

>  Доклад на 
Министерство на 
земеделието на 
САЩ (USDA) от 
2016 

http://bit.ly/2jAAX5p
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ГМО за околната среда
Организацията за прехрана и земеделие на ООН (ФАО) 
изчислява, че световното предлагане на храни трябва да 
се увеличи със 70%.26 Смята се, че близо половината от 
населението на света ще живее в условията на тежък воден 
недостиг27 до 2030.

За да се справим с предизвикателствата пред изхранването 
на човечеството в световен мащаб, ще трябва да отглеждаме 
повече с по-малко: по-малко земя, по-малко вложения, по-
малко вода и по-малко енергия. Използването на съвременните 
биотехнологии спомага за постигането на28 :

• По-малко загуби и повече добиви: ГМ културите могат 
да повишат добивите с 6%-30% върху същите площи29, 
избягвайки необходимостта от използване на земя, която 
сега е истински рай за биологичното разнообразие. През 
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>  FAO: Как да 
изхраним света 
през 2050г

http://bit.ly/1fjWWFX

>  Основни ефекти 
от глобалното 
използване на ГМ 
култури

http://bit.ly/2kn9N2w

>  Факти за 
земеделието и 
околната среда

http://bit.ly/2ayGCZl

>  ГМО отговори
http://bit.ly/2knhaHd



2014 г. отглеждането на ГМО позволи на земеделските стопани 
да ползват над 20 милиона по-малко хектара земя, за да 
произведат същото количество.30  

• Защита на почвата: ГМ културите позволяват на земеделските 
производители да ограничават  плевелите чрез намаляване 
на обработката на почвата или без обработка. В Аржентина и 
САЩ използването култури толериращи хербициди е намалило 
обработването на почвата чрез оран и други до 58%.31 Тези 
практики позволяват насищане на почвите с въглерод, а се 
намаляват и емисиите на CO2 чрез по-малки разходи на гориво.

• Намаляване на емисиите на парникови газове: Намалената 
обработка на почвата означава и по-малко използване на 
машини, което води до по-ниско потребление на гориво и 
емисии.  

• Защита на водата: Необработените почви запазват по-добре 
влагата, намаляват изтичането в потоци и реки и допринасят 
за по-ефективно използване на водата.32 Разработени са 
устойчиви на суша ГМ култури. В допълнение, публично-
частното партньорство „Сухоустойчива царевица за Африка“ 
разработва  устойчива на суша и устойчива на вредители 
царевица за дребни земеделски стопани в Африка.33
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РАЗВИТИЕТО НА БИОТЕХНОЛОГИЧНИ 
КУЛТУРИ НАМАЛЯВА СО2 
ЕМИСИИТЕ С 23,1 МИЛИАРДА КГ КОЕТО 
СЕ РАВНЯВА НА  
10.2 МИЛИОНА КОЛИ ПО-МАЛКО НА 
ПЪТЯ ЗА ЕДНА ГОДИНА

>  ГМО отговори - 
Факти за водата

http://bit.ly/2k4i5yG

>   Сухоустойчива 
царевица за Африка

http://bit.ly/2jthN3t



• Намалено пръскане с пестициди: Биотехнологиите при 
земеделските култури са намалили пръскането с пестициди 
(1996-2014 г.) с 581 000 тона (-8.2%). Това е равно на общото 
количество пестициди, използвано в Китай за повече от година.5 
В Испания устойчивата на вредители ГМ царевица е позволила 
36% намаляване на употребата на инсектициди от 1998 г. насам 
(544 тона активна съставка на инсектицида).5 Чрез намаляване 
на честотата на дейности, необходими за отстраняване на 
плевелите, биотехнологично подобрените култури, не само 
намаляват използването на материали, но и пестят време и пари 
за земеделските производители, което води до по-ефективно 
използване на ресурсите.

ГМО и целите на устойчивото развитие
Модернизацията на селското стопанство е основният двигател за ограничаване на 
глада и бедността - първите две цели на ООН за устойчиво развитие.  

Хората, които живеят в крайна бедност и глад, са по-малко от всякога, но все пак 800 
милиона души гладуват и над 3 милиона души годишно умират от недохранване. 

Въпреки, че милиони малки земеделски стопани в развиващите се страни се 
възползват ежегодно от генетично модифицирани култури15, някои от най-силно 
засегнатите държави все още не предоставят на земеделските производители достъп 
до инструментите, които биха им помогнали да произвеждат повече и по-добре, 
включително биотехнологии и генетично модифицирани култури. Много страни все още 
забраняват ГМО, въпреки че ФАО признава, че биотехнологиите могат да помогнат на 
бедните земеделски производители и потребителите в развиващите се страни34.
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>  Глобални ползи от 
ГМ култури

http://bit.ly/1sO7jx8



Какво печеля като потребител? 

На пазара:
Готово за пазара:

Разработки:
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Животоспасяващ  
ориз

Безглутенова 
пшеница

По- 
здравословни 
масла

По-малко 
токсини

Намалени 
цени

По-дълъг 
срок на 
годност

Малко 
акриламид

Подобрен 
вкус

Повишена 
хранителна 
стойност



Вече на пазара:
• Намалена цена: ГМ културите помагат на фермерите да 

повишат добивите, което намалява цените за потребителите. 

• По-здравословни масла: Няколко сортове соя и маслодайна 
рапица са модифицирани, за да произвеждат по-здравословни 
масла.

• По-малко токсини: Отглеждането на устойчивата на 
вредители царевица намалява опасността от натрупване на 
ракопричиняващите микотоксини. Тези микотоксини идват 
от естествено срещащи се гъби (плесени), които влизат в 
царевицата през отворите, оставени от насекомите. Има 
също така и картофи, които произвеждат по-малко акриламид 
(причиняващ рак) при пържене.
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„Биотехнологиите за подобряване на културните растения трябва 
да бъдат част от отговора на глобалните предизвикателства. ЕС 
изостава спрямо новите международни конкуренти в областта на 
селскостопанските иновации и това се отразява негативно върху 
целите на ЕС за наука и иновации, както и върху околната 
среда и селското стопанство“. 
Консултативен съвет на Европейската академия на науките1

>  EASAC
http://bit.ly/1ezwEA1



Готово за пазара:
• Животоспасяващ ориз: Златният ориз, обогатен с витамин А, може да предотврати 

слепотата, болести и преждевременната смърт. Недостигът на витамин А се среща 
сред бедните в света, които се хранят основно с ориз.

.• По-дълъг срок на годност: Непотъмняващи ябълки и картофи са разрешени в 
Северна Америка, което може да намали разхищението на храна.

Разработки: 
• Пшеница без глутен: Испански изследователи работят за 

премахване на глутенови протеини от пшеницата, което може да 
подобри качеството на живот на хората с целиакия.

• Повишена хранителна стойност: Разработват се различни 
проекти за повишаване на хранителната стойност на културите 
като сорго и маниока, които са много важни за потребителите в 
развиващия се свят.

• Подобрен вкус: Някои генетично модифицирани храни, като 
лилави домати и нов сорт розови ананаси, вече се смятат за по-
вкусни от традиционните сортове.

• По-малко акриламид: ГМ технологията може да се използва за 
намаляване на нивата на аспаргина, който се намира в много 
нишестени храни и се превръща в акриламид, за който се смята, 
че е човешки канцероген. Вече са разработени ГМ картофи с 
намалено съдържание на аспаргин.

Прочети повече тук.35
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> FФакти Полза за 
консуматора

http://bit.ly/2ayFRQh



Кои ГМО се отглеждат в ЕС?  
Само една генетично модифицирана култура е одобрена за отглеждане 
в Европа - устойчива на вредители царевица. В момента се отглежда 
предимно в Испания и Португалия. За първи път е одобрена в ЕС през 1998 
г. и помага за борба с насекомите вредители. Въпреки разрешението си на 
равнище ЕС, няколко държави-членки забраняват на своите земеделски 
производители да я отглеждат.

Равносметка за ползите от ГМ царевица в Испания
Испания е европейският лидер в отглеждането на устойчива на 
вредители ГМ царевица. Тя е устойчива на царевичен стъблопробивач, 
който причинява загуби до 30% от добива и представлява около 
една трета от царевицата, отглеждана в Испания. Отглеждането на 
устойчива на насекоми царевица в Испания, доведе до множество ползи, 
включително: 

• по-високи добиви, когато има проблеми с вредителите, вариращи 
средно между 7.4% и 10.5%. 

• по-високо качество, свързано с намалени нива на микотоксини. 

• икономически ползи за земеделските стопани поради по-високите 
добиви и по-ниските разходи за суровини като продукти за растителна 
защита и гориво. 

• социални ползи за земеделските стопани поради по-голямата 
гъвкавост и улесненост в управлението на културите.
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• ползи за околната среда, включително по-малко разходи на 
вода и повишено фиксиране на въглерода с важни ползи за 
биологичното разнообразие.

• Bt царевицата също така позволи на Испания да бъде по-малко 
зависима от вноса на царевица.36
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> Ползи от Bt 
царевицата в 
Испания

http://bit.ly/2kwz79w

Намаляване на вноса на царевица с над 1 млн. тона

Пестене на вода, равно на използваната от 
близо 750 000 граждани

Печалбите на фермерите 
се повишиха с до 147 € на 
хектар



ФЕРМЕРИТЕ ПО СВЕТА

Равносметка за ползите в Европа
Име: Мария Габриела Круз 

Професия: производител на царевица 

Държава: Португалия

Предистория: Габриела е фермер четвърто 
поколение в семейната си ферма. Тя е завършила 
специалност “Селскостопанска техника” и 
е намерила начин да практикува устойчиво 
земеделие.

Предизвикателства: вредителите, почвената 
ерозия и запазването на водата.

Възможности: Биотехнологичната царевица не се 
напада от вредителите, намалява се пръскането с 
инсектициди, като се премахват 3 пръскания.

49

„ГМ културите са начин да се задържат земеделските производители на 
земята им в Европа. Ако нямаме достатъчно генетично модифицирани 
култури, ще станем по-малко конкурентни и ще трябва да внасяме повече 
храна, както и да използваме по-малко устойчиви земеделски практики.“

> #FOODHEROES
http://bit.ly/2frDO2d
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ИНОВАЦИИ И 
ИНТЕЛЕКТУАЛНА 
СОБСТВЕНОСТ (ИС)
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Защо се нуждаем от иновации в селското 
стопанство?
Повишаването на иновациите в селското стопанство е от съществено 
значение за увеличаване на количеството храна с по-малко въздействие 
върху околната среда. 

Иновациите в отглеждането на растения, включително ГМ технологиите, 
вече са довели до големи ползи, включително подобряване на качеството на 
семената, по-висока производителност на културите, увеличаване на доходите 
на земеделските производители, понижаване на цените на хранителните 
продукти и намаляване на потреблението на енергия и емисиите на CO2.

Как ИС може да помогне?
Съвременната растителна селекция се нуждае и печели от защитата на 
интелектуалната собственост (ИС), включително защита на сортове растения 
и патенти. И двата инструмента помагат за стимулиране на иновациите за 
по-продуктивни и устойчиви семена, като стимулират иноваторите да поемат 
предприемачески рискове, които са от полза за всички нас.
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Повече за 
ролята на ИС в 

иновациите в това 
IP52Видео7>  IP52Видео

http://bit.ly/2j7XRop



Правото на интелектуална собственост (ПИС) гарантира, че 
обществените и частните организации, които разработват нови 
технологии са възнаградени за техните усилия и инвестиции и че 
научните знания се публикуват и споделятс всички. Това позволява 
на разработчиците да продължат да инвестират в нови технологии 
и продукти и иновациите да процъфтяват. 

Следователно, многобройните икономически и обществени ползи, 
получени от биотехнологичните иновации, са силно зависими от 
ПИС. Както във всяка високотехнологична индустрия, патентите 
осигуряват възвръщаемост на инвестициите за дългия и скъп 
процес на научноизследователска и развойна дейност. Новите 
култури, които имат по-високи добиви и/или се отглеждат с по-малко 
вода, се основават на уникални изобретения. 

За да може предприемачът да успее да измине целия път от 
изобретението до създаването и достъпа до пазара, трябва да 
има адекватна защита на изобретенията, за да се гарантира, 
че направените инвестиции могат да бъдат възстановени поне 
частично. Прочети повече.38

БЪРЗИ ФАКТИ
Десетте най-големи компании в индустрията инвестират годишно 
около 2,25 милиарда долара, или 7,5% от продажбите за 
разработване на нови продукти.39

За да може една биотехнологична култура  да достигне до пазара са 
необходими средно 13 години и 136 милиона долара.40
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>  Факти за 
интелектуалната 
собственост

http://bit.ly/2k4vCGl



Обещаваща научноизследователска и развойна 
дейност - поне извън Европа!
Кои са новите играчи в областта на разработването?

Възходът на Китай, Индия, Бразилия и други

Публични институции и публично-частни партньорства (ПЧП)

Какво се разработва?

Първо поколение: устойчивост на насекоми и толерантност към хербицидите

Следващо поколение: хранителна стойност, устойчивост на стрес, устойчивост на 
заболявания

Нови култури: акцент върху културите за развиващия се свят

Нови качества: смекчаване на климатичните промени и адаптиране

Нови техники
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Защо иновациите не са по-бързи?
Генетичната модификация на културите, която може да се счита 
за най-бързо приетата технология в историята на селското 
стопанство, може да бъде и най-възпрепятстваното нововъведение 
на планетата. Регулаторните процеси по света, може би най-
вече в Европа, станаха толкова дълги и трудни, че те ефективно 
забавят достигането на иновациите до земеделските производители 
и потребителите, особено в развиващия се свят, където 
добивите и средствата за препитание са в застой. Независимо 
дали става дума за неоправдано забавяне на одобрението на 
генетично модифицирани култури за внос или култивиране, чрез 
неоснователни забрани или чрез пренебрегване на инструментите 
като интелектуалната собственост, Европа задържа света и самата 
себе си, за да отговори на предизвикателствата, свързани с храната 
и земеделието.
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Иновации за развиващите се държави 
Осъзнавайки потенциала си за подобряване на живота, 
биотехнологичната индустрия и публичните изследователски 
центрове разработват биотехнологични сортове за важни основни 
култури като маниока, банани, сорго и царевица в развиващите се 
страни.

• Проектът “Златен ориз” – cобогатен с витамин А ориз е близо 
до търговското одобрение във Филипините и е разработен, за да 
предотврати заболявания като слепота, причинени от дефицит на 
витамин А.41 Повече от 120 носители на Нобелова награда поискаха 
правителствата да отхвърлят кампанията на “Грийнпийс” срещу 
“Златния ориз“ конкретно и биотехнологичните култури и храни 
като цяло, питайки “Колко бедни хора в света трябва да умрат, 
преди да считаме това за ” престъпление срещу човечеството “?42

• Проект BioCassava Plus – подобряване на хранителните качества 
на маниока, основен източник на калории за над 250 милиона души 
в Африка.43

• Проект Africa BioFortified Sorghum – разработване на по-
питателно и лесно смилаемо сорго с повишени нива на 
аминокиселини, витамини, желязо и цинк. Соргото е петата 
най-важна зърнена култура и основната храна за повече от 500 
милиона души.44

• Water Efficient Maize for Africa (WEMA) – разработване на 
царевица, устойчива на суша, основен източник на храна, от който 
зависят над 300 милиона африканци.45
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>  Писмо на 
Нобеловите 
лауреати

http://bit.ly/299bttp



Повече информация? 

 Присъединете се към нас на  

www.europabio.org

@EuropaBio
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