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Agricultura se va confrunta cu încercări 
serioase în anii care vin : de la o populaţie 
mondială în creştere rapidă, care are nevoie de hrană, 
până problemele rezultate în urma modificărilor climatice 
şi necesitatea unei agriculturi mai durabile. Acest lucru va 
exercita o presiune din ce în ce mai mare asupra ofertei 
mondiale de alimente și apă și de teren arabil și asupra 
conservării biodiversității.
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Tehnologiile oferite de științele agronomice 
și ingineria genetică au un istoric îndelungat în dome-
niul îmbunătăţirii producției agricole şi joacă un rol important în 
abordarea problemelor actuale şi viitoare. Culturile transgenice 
(MG) nu constituie singurul răspuns, însă potențialul pe care 
acestea îl au în ceea ce privește economisirea unor resurse 
precum: terenurile, apa, energia și pesticidele – alături de 
producțiile medii mai mari – le fac o alternativă interesantă pen-
tru agricultura productivă și sustenabilă.

De 17 ani, plantele transgenice sunt din ce 
în ce mai mult cultivate şi consumate în toată lumea. 
Îngrijorările legate de posibilele efecte negative ale acestora 
asupra sănătăţii şi mediului s-au dovedit a fi neîntemeiate. 
Comercializarea culturilor biotehnologice a început în 1996. 
În 2012, 17,3 milioane de agricultori au cultivat culturi MG, 
pe o suprafață totală de 170,3 milioane ha, în toată lumea. 
Cercetătorii, oamenii politici și agricultorii se fac din ce în ce 
mai mult auziți, cerând o dezbatere rațională, bazată pe date 
științifice și pe anii de practică în teren. 

Scopul ghidului de faţă este să facă o trecere în revistă a 
experienței globale din domeniul biotehnologiei agricole și să 
furnizeze informaţii, bazate pe aspecte concrete, legislatorilor, 
ziariștilor și publicului larg.
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Productivitatea agricolă revine pe ordinea 
de zi a legislatorilor. Se resimte o nevoie presantă 
de tehnologii agricole noi, capabile să îi ajute pe cei care se 
confruntă acut cu problematica rezolvării necesarului alimentar 
mondial. Atât țările dezvoltate, cât și cele aflate în curs de 
dezvoltare au nevoie de toate mijloacele existente pentru a 
crește productivitatea și a combate nesiguranța alimentară 
globală, în paralel cu minimizarea efectelor negative asupra 
mediului. 



FERMIERI DIN LUMEA 
ÎNTREAGĂ

Experiența unei agricultoare a 
unei exploatații mici, care ne 
poate inspira  
Nume: Rosalie Ellasus 
Profesie: cultivator de porumb și orez 
Țară: Filipine
Descriere: agricultor de primă generație; absolventă a programului de 
stat, de Gestionare Integrată a Dăunătorilor, din cadrul Facultății de 
Agronomie (IPM-FFS).
Problematici: respingeri repetate ale cumpărătorilor, ale porumbului 
produs, afectat de acarieni, boli și ciuperci producătoare de toxine. 
Soluții: După vizitarea unei exploatații demonstrative MG din Sta. 
Maria, Pangasinan, Rosalie a înființat un lot demonstrativ de porumb 
biotehnologic și convențional, pe propria exploatație. Observând rezul-
tatele bune, a început să cultive porumb cu gene cumulate, rezistent la 

insecticide și pesticide.

„Am câștigat niște lucruri 
extraordinare: o producție 
medie mai mare, o calitate 
mai bună, mai puțin efort 
de urmărire a apariției 
dăunătorilor și bolilor, 
reducerea tratamentelor cu 
insecticide, lucrări minime ale 
solului, mai puține tratamente 
cu îngrășăminte, o gestionare 
mai ușoară a culturii, iar 
toate acestea mi-au adus un 
profit mai mare de pe urma 
agriculturii.” 
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Realităţi

ORGANISMELE 
MODIFICATE 
GENETIC 
(TRANSGENICE) 
REALITĂŢI
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Ce este modificarea 
genetică?

Modificarea genetică este o tehnologie folosită pentru ame-
liorarea plantelor într-o manieră mai precisă decât metodele 
convenționale. Genele existente sunt modificate sau sunt 
introduse gene noi, care le conferă hibrizilor anumite caracte-
ristici (trăsături), cum ar fi rezistenţa sau toleranța la anumiţi 
dăunători sau ierbicide, sau toleranța crescută la condițiile de 
secetă.
Datorită faptului că numai câteva gene, cu  caracteristici 
cunoscute, fac obiectul transferului, metodele  transgenice  
sunt mai rapide și mai   bine ţintite şi  mai  rapide decât ame-
liorarea clasică. Ele sunt folosite în  paralel cu ameliorarea 
vegetală convenţională.
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De ce e nevoie să  
„îmbunătăţim” plantele?
Modificarea genetică le permite oamenilor de ştiinţă să-i ajute 
pe agricultori să obțină producții medii mai bune, adaptând 
plantele la anumite condiții. 
Spre exemplu, porumbul MG poate rezista mai bine la 
atacurile sfredelitorului european al porumbului, un  dăunător 
care poate afecta grav culturile de porumb. Acest dăunător 
provoacă din  ce în ce mai  multe pagube în culturile 
europene la ora actuală şi nu poate fi combătut ușor prin 
mijloace convenţionale. Culturile MG actuale și hibrizii noi, 
rezistenți la secetă ajută la îmbunătățirea comportamentului și 
productivității culturilor, în câmp. 
Caracteristicile suplimentare utile, cum sunt conținutul oleic 
mai sănătos au început să intre pe piață rapid.

Programul 
Național Elvețian 
de Cercetare 

În urma observațiilor 
desfășurate de-a lungul timpu-
lui și a multor studii științifice, 
nu s-au constatat nici un fel de 
efecte negative asupra sănătății 
– care să poată fi verificate și 
confirmate – ale culturilor MG 
folosite în scop comercial.
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Organismele transgenice 
sunt sigure pentru sănătate 
şi mediu?
Da.  Toate culturile transgenice care se află  pe piaţă la ora 
actuală sunt dovedite a fi sigure. Toate produsele MG trebuie 
să treacă printr-o evaluare riguroasă din punctul de vedere al 
siguranţei, efectuată de către un organism cu competență în 
domeniu. În Europa, acest rol este îndeplinit de Autoritatea 
Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA).

În 2000 şi 2010, Comisia Europeană a publicat două rapoarte 
– rezultatul a 25 de ani de cercetare a posibilelor efecte 
dăunătoare ale culturilor sau alimentelor MG asupra sănătăţii 
umane sau mediului: „Un deceniu de cercetări cu finanţare 
europeană în domeniul MG (2001-2010)” şi  „Cercetări 
finanţate de Comunitatea Europeană referitoare la  siguranţa 
organismelor transgenice (1985-2000)”.

Aceste rapoarte au conchis că:
 „Folosirea unei tehnologii mai 
precise și metodele de analiză și 
evaluare legislativă la care sunt 
supuse organismele MG fac din 
acestea niște produse chiar mai 
sigure decât plantele și alimentele 
convenționale.”1

si că:
„La ora actuală, nu există nici o 
dovadă ştiinţifică a faptului că 
organismele MG prezintă riscuri 
mai mari pentru mediu sau 
siguranţa alimentelor şi furajelor, 
prin comparaţie cu plantele şi 
organismele convenţionale.”2
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Werner Arber 
Președintele 
Academiei Pontificale 
de Științe

„Academia noastră a conchis că 
metodele recente de preparare 
a organismelor transgenice 
urmează îndeaproape legile 
naturale ale evoluției biologice și 
nu prezintă nici un risc legat de 
metodologia ingineriei genetice.” 

Sursa principală
James, C. 2012. Global Status of 
 Commercialized Biotech/GM Crops: 2012. 
ISAAA Brief 44-2012: Ithaca, NY

Organismele transgenice, 
în lume

În 2012, un număr-record, de 17,3 milioane de fermieri au 
cultivat plante MG, înregistrând o creştere față de 16 milioane 
de  fermieri, în 2011.  Peste 90 % din aceștia erau fermieri 
cu posibilități reduse, din țări în curs de dezvoltare. La 
nivel mondial, s-au cultivat cu plante MG 170,3 milioane 
ha, în 28 de ţări, înregistrându-se o creştere de 100 de ori, 
de la introducerea lor în cultură, în anul 1996. Aceste cifre 
înseamnă mai mult decât numărul total de agricultori din U.E. 
și mai mult decât totalul suprafeței arabile din U.E.

Câți agricultori cultivă 
plante transgenice în toată 
lumea? 
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În 2012, principalele zece țări cultivatoare de plante MG 
au depășit, fiecare, 1 milion de hectare:

În 2012, pentru prima oară, țările în curs de dezvoltare au 
cultivat mai multe plante MG decât țările industrializate. 

Brazilia, de exemplu și-a extins semnificativ suprafața 
cultivată cu plante MG, înregistrând cea mai mare creștere 
alocată culturilor biotehnologice, din toate țările. Ritmul 
ridicat al adoptării culturilor MG din Brazilia contribuie la 
autonomia acestei țări, în paralel cu satisfacerea cererii 
interne și externe. 

Ce țări se află în fruntea 
eșalonului cultivatorilor de 
plante MG?

S.U.A
69.5

Brazilia
36.6

Argentina 
23.9

Canada 
11.6

India 
10.8

China 
4.0

Paraguay 
3.4

Pakistan 
2.8

Africa de Sud

2.9
Uruguay 

1.4
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Din punctul de vedere al suprafețelor, principalele culturi MG 
sunt: soia, porumbul, bumbacul și rapița (canola). Alte culturi 
MG care au fost aprobate și sunt cultivate în diverse părți ale 
lumii sunt: sfecla de zahăr, lucerna, papaya, dovleacul, plopul, 
roșia, banana, piperul dulce, cartoful, orezul și diverse soiuri 
de flori ornamentale. 

Ce plante MG sunt 
cultivate în lume? 

„Tehnologia este, în mod clar, un 
element central în demersul de 
creștere a productivității într-o manieră 
care să asigure sustenabilitatea 
într-un mod mai echitabil […]. Iar 
biotehnologia constituie, bineînțeles, o 
porțiune importantă din acest demers. 
Organismele modificate genetic fac 
parte din domeniul biotehnologiei și, cu 
siguranță, au un potențial enorm.”

Daniel Gustavson 
Director general adjunct, 
Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimente și 
Agricultură (FAO)  
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mondial, din 1996

Soia Porumb Bumbac Rapiță Source: James, C. (2012)

Cifre estimative referitoare la 
numărul de culturi transgenice 
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SOIA: 81% 
93 % în S.U.A., 100 % în Argentina, 88 % în Brazilia 

BUMBAC 81% 
94 % în S.U.A., 93 % în India, 80 % în China

PORUMB: 35% 
88 % în S.U.A., 75 % în Brazilia

RAPIȚĂ: 30%
93 % în S.U.A., 97,5 % în Canada

Ritmul anual de adoptare a 
culturilor MG

În 2012, valoarea de piață globală a semințelor biotehnologice 
a crescut cu 10 % din 2011, ajungând la 14,84 miliarde $. 
Acest nivel a   reprezentat 35 % din piața globală a semințelor 
comercializate, în valoare de 34 miliarde $. 

Piața biotehnologică, pe 
culturi

Porumb 56%

Soia 32%

Bumbac 9%

Rapiță 3%

Total = 14,84 miliarde $

2012



Majoritatea plantelor transgenice cultivate în scop comer-
cial astăzi prezintă caracteristici îmbunătățite din punctul de 
vedere al toleranței la ierbicide (59 %), rezistenţei la dăunători 
(15 %), sau al ambelor tipuri de rezistență (26 %). Alte carac-
teristici transgenice vizează rezistenţa la boli, secetă, incor-
porarea unor  avantaje de ordin nutritiv sau vizând sănătatea 
consumatorului, prelungirea „duratei de viaţă” a produsului pe 
raft, sau  creşterea eficienţei utilizării industriale.

Care sunt cele mai 
frecvente îmbunătăţiri ale 
acestor plante?

17
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De ce cultivă agricultorii din 
ce în ce mai multe plante 
MG, în lumea întreagă? 

Producții 
mai mari

Conservarea 
soluluiTimp mai puțin 

petrecut cu 
deplasările în 
câmp și/sau 
aplicarea insec-
ticidelor 

Risc scăzut 
de pierdere a 
producției medii 
în momentul în 
care cultura este 
supusă stresului 

Venituri 
mai mari  

Culturile MG facilitează 
adoptarea practicilor 
fără lucrări ale solului/
cu lucrări reduse (no/
low tillage), care eco-
nomisesc timp și scad 
gradul de utilizare a 
mașinilor agricole.

Calitate mai bună 
(de exemplu, nivelul 
redus de micotoxine, 
la porumbul MG 
rezistent la insectele 
dăunătoare)

O flexibilitate 
mai mare a 
gestionării 
culturilor 

Tratamente mai 
puține, datorate 
combaterii 
mai eficiente a 
buruienilor și 
dăunătorilor
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Cine sunt noii dezvoltatori?

China, India, Brazilia și alte state nou-intrate în acest domeniu

Instituții publice și parteneriate public-private (PPP)

Ce se dezvoltă? 

În prima generație: rezistență la insectele dăunătoare și 
toleranță la ierbicide

Următoarea generație: valoare nutritivă, toleranță la stres, 
rezistență la boli 

Culturi noi: accent pe culturile pentru țările în curs de 
dezvoltare

Caracteristici noi: abordarea modificărilor climatice și 
adaptarea la noile condiții

Tehnici noi 

Un canal de cercetare-
dezvoltare promițător

Owen Paterson 
Ministru al Mediului, 
Marea Britanie 

Următoarea generație 
de plante MG oferă 
posibilități extraordinare 
de îmbunătățire a sănătății 
umane.
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Despre ce caracteristici este vorba? 

Toleranța la factorii de stres biotic și abiotic (frig, 
secetă, mediu salin)

Eficiența utilizării azotului

Controlul fertilității

Calitatea mai bună a boabelor

Modificări ale conținutului de ulei, zahăr și amidon (cum 
este soia cu conținut oleic ridicat, cu mai puține grăsimi 
nesaturate)

Calitatea proteică și compoziția aminoacidică

Conținutul vitaminic 

Calitatea nutritivă

Mirosul și calitatea după recoltă

Alergenicitate redusă 

Calitatea procesării boabelor

Conținutul de amilază, pentru producția de etanol 

Un canal de cercetare-
dezvoltare promițător



Europa

SITUAȚIA 
CULTURILOR, 
ALIMENTELOR 
ȘI FURAJELOR 
MG, 
ÎN EUROPA
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Toate plantele transgenice folosite pentru alimente sau 
ingrediente alimentare, furaje, fibre şi combustibili trebuie să 
facă obiectul unei analize riguroase din punctul de vedere 
al siguranţei lor, iar acest lucru face parte din procedura de 
autorizare premergătoare lansării pe piaţă.

În Uniunea Europeană, această sarcină este efectuată de 
EFSA (Autoritatea Europeană pentru  Siguranţa Alimentară), 
a cărei comisie de  experţi ştiinţifici independenţi  lucrează 
îndeaproape  cu  autorităţile naţionale în domeniul siguranţei 
alimentelor. Siguranța culturilor MG este evaluată pe două 
niveluri: modul în care sunt produse și caracteristicile lor 
specifice, noi, rezultate în urma modificării genetice. Scopul 
este acela de a asigura faptul că produsul MG este cel puțin 
la fel de sigur pentru consumul uman și furajer și pentru mediu 
ca și omologii săi convenționali. 

Cum se face evaluarea 
siguranţei produselor 
transgenice în Uniunea 
Europeană?

Prof. Anne Glover  
Consultant științific 
principal, U.E.

Indiferent că vorbim de celulele stem, 
tehnologia MG sau orice altceva, 
dovada este clară. Ceea ce nu este 
clar, pentru oameni, este momentul 
și motivul pentru care ignoră dovada 
și iau decizii pe baza unui punct de 
vedere filosofic sau etic, oricare ar fi 
acela.
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Cum are loc procesul de 
autorizare al organismelor 
MG în Uniunea Europeană? 
Legislația specifică din domeniul OMG trasează procesul de auto-
rizare și garantează faptul că toate produsele MG plasate pe piața 
Uniunii Europene prezintă tot atât de multă siguranță ca și omologii lor 
convenționali.  

 1. Evaluarea riscurilor se face pentru fiecare caz în parte şi treptat.

2. După ce încheie evaluarea siguranţei pentru mediu şi sănătatea umană şi 
animală, EFSA emite o opinie științifică.Aceasta va sta la baza unei decizii 

preliminare, care va fi propusă de către Comisia Europeană. 

3. Statele-membre votează propunerea Comisiei Europene.

4. După lansare, organismele MG fac obiectul monitorizării, trasabilității și 
etichetării: astfel, înainte de comercializarea produselor, trebuie aprobate 

nişte programe de monitorizare. Trasabilitatea este asigurată prin etichetare 
şi prin înregistrări administrative realizate pe tot parcursul lanţului alimentar.

5. Informarea publicului: pe tot parcursul procesului de autorizare, publicului i 
se pun la dispoziţie informaţii.

Cu acest cadru de reglementare, organismele MG sunt printre cele mai 
evaluate produse alimentare din istorie. Un alt produs de larg consum, 
cum este cafeaua, ar putea să nu primească autorizare de lansare pe 
piață, dacă ar fi evaluat în același mod. Și totuși, oamenii continuă să 
consume cafea, deoarece beneficiile acestui consum depășesc riscurile 
(percepute).



Din luna mai 2013, au fost aprobate în total 48 de culturi MG 
care pot fi importate şi procesate şi/sau pentru alimente şi 
furaje,  în Europa. 

Peste jumătate din aceste culturi sunt hibrizi de porumb trans-
genic. Alte culturi sunt: soia, rapiţa, sfecla de zahăr şi bum-
bacul.

Ce organisme MG pot 
fi importate în Uniunea 
Europeană?
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Numai două culturi MG au fost autorizate pentru cultivare 
în Europa, dintre care doar una – porumbul biotehnologic 
MON810, rezistent la insectele dăunătoare – este cultivat 
actualmente în unele regiuni ale Europei. Hibridul a fost 
prima dată aprobat în U.E. în 1998 și ajută la protejarea 
plantei împotriva insectelor dăunătoare. Mai  multe state-
membre ale Uniunii Europene au emis interdicţii discutabile 
asupra cultivării uneia sau ambelor varietăți aprobate la nivel 
european. Mai multe din aceste interdicții au făcut obiectul 
unor recursuri la Curtea Europeană de Justiție, obținând 
câștig de cauză. 
Agricultorilor din afara Uniunii Europene li se permite să 
cultive mult mai multe varietăți transgenice. 

Ce organisme MG pot 
fi cultivate în Uniunea 
Europeană?
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Cheltuielile societăților 
care solicită cultivarea 
acestor varietăți țin mai 

ales de numărul mare de 
studii cerute și variază 

între 7 și 15 milioane € pe 
cultură.3

{

{
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Surse:  
James, C. 2012. 
Ministerul Agriculturii spaniol 2013

Statistica suprafețelor 
însămânțate cu organisme 
MG în statele Uniunii 
Europene 

Spania
136 962 ha de porumb Bt

Portugalia
9278 ha de porumb Bt

Cehia
3080 ha de porumb Bt

România
217 ha de porumb Bt

Slovacia
189 ha de porumb Bt
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Spania este liderul Uniunii Europene în 
cultivarea porumbului MG. Această țară 
cultivă porumb biotehnologic rezistent la 
sfredelitorul porumbului, un dăunător extrem 
de problematic, care poate cauza pierderi de 
producție de până la 30 %. În 2013, porumbul 
MG a reprezentat 32 % din totalul porumbului-
boabe comercializat în Spania pe tot parcursul 
anului.4 Datele oficiale pentru anul 2013, 
publicate de Ministerul Agriculturii din această 
țară indică un nivel istoric record, de 136 962 
ha cultivate – respectiv, o creștere de 18 % din 
2012.5 

Datorită posibilității de a cultiva porumb 
biotehnologic, în 2012, agricultorii spanioli au 
realizat o marjă brută suplimentară de peste 
11 milioane €. Conform unui studiu publicat 
în Jurnalul spaniol de cercetări agronomice 
în același an, acest nivel a însemnat un venit 
suplimentar de 95 €/ha.6 

În Spania, agricultorii 
culeg roadele cultivarii 
porumbului MG 
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În Uniunea Europeană, etichetarea este obligatorie pentru 
toate produsele alimentare şi furajere care, conţin sau sunt 
obţinute din plante MG, atunci când ingredientul transgenic 
depăşeşte 0,9 %. Acest lucru le permite consumatorilor să 
aleagă în cunoştinţă de cauză, atâta vreme cât o asemenea 
opțiune este oferită de furnizori. Produsele derivate din animale 
furajate cu alimente MG – o practică curentă în U.E. – nu 
sunt etichetate. Pragul de 0,9% a fost stabilit politic şi nu este 
bazat pe nici o constatare sau fapt determinate ştiinţific. În 
țările în care cultivarea plantelor MG este permisă, agricultorii 
au opțiunea de a cultiva fie culturi organice, fie transgenice 
sau convenționale, atâta timp cât sunt respectate măsurile de 
coexistență. 
Măsurile de coexistenţă sunt foarte eficace. Spre exemplu, 
Spania cultivă cu succes porumb MG alături de culturi 
convenționale și organice, de cincisprezece ani. Măsurile 
simple, eficiente și probate științific le permit agricultorilor 
spanioli să beneficieze de orice tehnologie sau metode de 
producție care le răspund cel mai bine nevoilor lor. 

Ce părere au europenii 
despre tehnologia MG? 
Unele rezultate și întrebări ale sondajelor induc în eroare. 
Întrebările prin  care oamenilor li se cere să cuantifice „cât de 
îngrijoraţi sunt” în privința unei tehnologii înregistrează,

Cum li se garantează 
consumatorilor şi 
agricultorilor libertatea 
alegerii?
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evident, niveluri  ridicate de îngrijorare. Un sondaj de opinie 
la scară mare, realizat recent în Suedia a constatat că multe 
sondaje europene referitoare la biotehnologie pun prea mult 
accent pe riscuri.7 Organismele serioase de sondare a opiniei 
publice nu recurg la asemenea metode; ele le cer oamenilor să 
facă o ierarhizare a problemelor care îi îngrijorează, în loc să le 
sugereze indirect care ar putea fi acele îngrijorări. 
Eurobarometrul a făcut acest lucru în 2010, întrebând 16000 
de europeni: „Cu cuvintele dumneavoastră, vă rugăm să ne 
spuneţi la ce vă gândiţi când se vorbeşte despre probleme 
sau riscuri posibile legate de alimente şi alimentaţie?” Numai 
8% din europeni afirmă în mod spontan că sunt îngrijoraţi 
despre conţinutul de organisme MG din alimente.8 

Mai mult, un studiu realizat în Germania în 2013 a constatat 
că generația tânără este mult mai deschisă și pozitivă față de 
tehnologia MG decât generațiile mai în vârstă.9 
Întrebările despre organismele transgenice, puse într-un mod 
neclar nu ajută la aprecierea opiniei publice. Un alt sondaj 
efectuat de Eurobarometru în 2006 referitor la biotehnologie 
indică faptul că oamenii sunt mai dispuși să cumpere produse 
MG, dacă acestea oferă anumite avantaje, precum prețul, 
nivelul scăzut de reziduuri de pesticide sau alimente mai 
sănătoase.10

Un procent mare de persoane recunosc faptul că organismele 
MG oferă avantaje. Conform unui sondaj al Eurobarometrului din 
2010, 77 % din europeni erau de acord că U.E. ar trebui să își 
încurajeze agricultorii să profite de biotehnologia agricolă.11 
Multe sondaje indică un nivel scăzut de cunoaștere a 
alimentelor MG. Consumatorul este mult mai precaut atunci 
când nu are o experiență directă sau o dovadă care să poată 
fi verificată. Într-o anchetă mai recentă, 34 % din europeni au 
constatat un deficit clar de informații referitoare la organismele 
transgenice; aceasta înseamnă că mulți oameni nu și-au format 
încă o opinie finală despre acest subiect.12
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Proiectul de cercetare  european, intitulat 
CONSUMERCHOICE a analizat comportamentul de 
cumpărare efectiv al consumatorilor atunci când acestora 
li se oferă ocazia să aleagă între alimentele transgenice şi  
cele netransgenice. Proiectul a constatat că răspunsurile 
date de consumatori în chestionarele despre alimentele MG 
nu oferă un indiciu sigur în privinţa comportamentului real al 
acestora în magazinele de alimente. Mai mult, studiul a ajuns 
la concluzia că europenii cumpără alimente transgenice 
atunci când acestea sunt prezente pe raftul magazinelor 
şi etichetate în acest sens.13

Comportamentul 
de cumpărare al 
consumatorilor



Fermierii tineri adoptă 
tehnologiile inovatoare
Nume: Felipe Gatto 

Profesie: Cultivator de soia

Țara: Brazilia

Descriere: Felipe face parte dintr-un grup nou, de agricultori tineri, bine 
educați, care se întorc în fermele lor familiale din Brazilia. Generația lui 
urmărește progresele agronomice din domeniu pentru a menține produc-
tivitatea și durabilitatea exploatațiilor pe care le deține, pentru ca și copiii 
lor să trăiască experiența agriculturii și să ajungă să iubească această 
profesie de agricultor, pe șesurile Braziliei. 

Problematici: Presiunea populațiilor de buruieni

Soluții : 20 % din culturile de soia de pe exploatația acestui agricultor au 
fost create cu ajutorul biotehnologiei. De o deosebită importanță pentru 

el sunt soiurile de soia tolerante  
la ierbicide (glifosat).   

„Având în vedere că glifosatul 
distruge eficient diverse specii de 
buruieni fără să afecteze cultura 
de soia, în ultimii trei ani, am rea-
lizat rotații pe parcele mici, pentru 
a reduce presiunea exercitată de 
populațiile de buruieni.” 

32

FERMIERI DIN LUMEA 
ÎNTREAGĂ



Com
erțul

CULTURILE 
MG ȘI 
COMERȚUL 





3535

Importăm ceea ce nu cultivăm sau nu putem cultiva suficient 
pe propriul nostru sol. U.E. este cea mai mare importatoare 
de produse agricole. O parte substanțială – în creștere – din 
acest total sunt produse bazate pe culturi MG. 

Dependența de importuri a Uniunii Europene este deosebit 
de ridicată în cazul soiei, la care producția internă a Uniunii 
nu acoperă decât 7 % din cerere. Soia este una din cele 
mai bune surse de proteină și este folosită cu precădere în 
furajarea animalelor de fermă, în timp ce lecitina din soia este 
utilizată în multe produse alimentare procesate. La bumbac, 
depindem aproape total de importurile de produse finite.  

De ce importă Uniunea 
Europeană culturi MG?

Owen Paterson 
Ministrul Mediului, 
Marea Britanie

Europa beneficiază enorm 
de pe urma plantelor MG 
cultivate în restul lumii.
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Principalele importuri 
agricole ale Uniunii celor 27

Porumb  
1 542

Semințe de rapiță 1265

Preparate alimentare 
1223

Carne de pasăre 
1036

Carne de vită 
dezosată  998

Cafea   
8 389

Șrot de soia 6 422Soia boabe 4 732

Boabe de 
cacao 3 695

Banane 
2 854

Ulei de palmier
2 805

Tutun 
1 923

Vin din struguri 
proaspeți 1 663

Zahăr din 
trestie, brut
1581

TOTAL IMPORTURI:
98 MILIARDE €

PRODUSE SELECTATE: PRIMELE 

14 CATEGORII (42 %)

Valori exprimate în milioane €
Sursa: Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare 
Rurală (2012); Comerțul agricol în 2011: U.E. și piața mondială; 
Comisia Europeană .
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În principalele țări din care importă U.E. – din cele două Americi 
– organismele MG sunt „norma” exporturilor pentru mai multe 
categorii de produse agricole, pentru că agricultorii decid să 
cultive aceste varietăți MG. Brazilia se află în fruntea listei de 
furnizori ai Uniunii Europene, urmată de Statele Unite și Argen-
tina. Este din ce în ce mai costisitor și problematic pentru actorii 
de pe lanțul valoric alimentar și furajer să cumpere încărcături 
de anumite produse, certificate, fără organisme MG, mai ales 
că o asemenea segregare nu este motivată de nici un fel de 
îngrijorări obiective legate de sănătate sau siguranță. Ca ur-
mare, marii distribuitori cu amănuntul și-au suspendat politicile 
referitoare la furajele pentru păsări, fără organisme MG.14

Produse MG, neapărat?
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În ciuda dependenței de importuri, în U.E. există obstacole 
în calea comerțului, care au condus deja la întreruperi ale 
fluxului comercial și la prețuri ridicate pentru produse agricole 
majore. Sistemul de autorizare din U.E. este mult mai lent 
decât cele din țările exportatoare. Chiar și după confirmarea 
siguranței unui produs, se pierd multe luni cu procesarea 
administrativă, până când o varietate este autorizată pentru 
import. Ca urmare, cantitățile exportate, considerate a conține 
urme de culturi MG neautorizate în U.E. sunt trimise înapoi 
în țările de origine. Conform unui raport publicat de Comisia 
Europeană, costul global, aferent acestor incidente comer-
ciale, pentru economia europeană, s-ar putea ridica până la 
9,6 miliarde €/an.15

Întârzierile legate de autorizări nu țin de siguranță – în 
definitiv, culturile care așteaptă autorizarea în Europa 
au trecut printr-o evaluare riguroasă la nivel european 
și majoritatea au fost aprobate într-o serie de țări-terțe, care 
urmează reguli de evaluare a siguranței similare. 

Neaplicarea politicilor Uniunii Europene într-o manieră 
care să nu consume timp îngreunează capacitatea de a pre-
vedea momentul în care sunt primite efectiv autorizațiile. Fără 
această capacitate predictivă, sectorul industriei alimentare, 
comercianții de produse și crescătorii de animale din Europa 
se vor confrunta cu probleme și mai mari, în viitor. 

Cum afectează 
reglementările europene 
comerțul? 
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Este dificil și costisitor să faci distincția între diferitele varietăți 
ale aceleiași culturi, când acestea sunt livrate și procesate. 
La fel ca tot ce ține de agricultură, este imposibil să atingi o 
„puritate” de 100 %. La fel cum pe o frunză de salată poate 
exista un bob de nisip, poate exista și o „prezență la nivel 
scăzut” al unei anumite varietăți MG, într-o încărcătură 
de produs agricol. Dacă acest „bob” se dovedește a face 
parte dintr-o varietate neautorizată încă în U.E., întreaga 
încărcătură este, practic, ilegală și nu i se permite intrarea pe 
teritoriul Uniunii. 
Acest principiu al „toleranței zero”, pe care îl susține U.E. este 
în disonanță cu realitatea numărului de diverse varietăți MG, 
aflat în creștere rapidă pe piața mondială. 

Ce înseamnă „toleranța 
zero” și de ce nu este 
realistă?

Există aproximativ 2500 de 
autorizații individuale pentru 

produse MG, acordate de 
diverse autorități de stat din 

întreaga lume. În Europa, acest 
număr este de 48, în timp ce 
74 de culturi MG își așteaptă 

autorizarea, în cadrul sistemului 
european de autorizare. 

{
{
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U.E. ar trebui să instrumenteze cererile de utilizare a 
organismelor MG într-un mod mai eficient, în concordanță cu 
calendarele prevăzute în propria legislație și cu ritmul din ce în 
ce mai rapid de adoptare a culturilor MG la nivel mondial. Este 
nevoie de aplicarea unor „soluții tehnice” pentru alimentele 
și semințele care conțin un nivel scăzut de material MG care 
nu a fost încă aprobat în U.E., pentru o siguranță mai mare, 
din punct de vedere legal, a aplicării principiului „toleranței 
zero”. U.E. ar trebui să se implice în programe de cooperare 
internațională permanente, pentru a găsi soluții sustenabile 
la problema „prezenței la nivel scăzut” a unor organisme MG 
a căror siguranță a fost demonstrată, dar care nu sunt încă 
autorizate, în importurile de produse agricole de bază. 

Care sunt soluțiile? 

Jack Bobo  
Consultant principal 
pe probleme de 
biotehnologie, 
Departamentul de Stat 
al S.U.A.   

Sectorul zootehnic european 
funcționează pe baza furajelor produse 
prin inginerie genetică, iar organismele 
MG sunt folosite larg în producția de 
brânzeturi, vin și bere. Haideți să ne 
asigurăm că furnizăm publicului toate 
informațiile necesare, inclusiv afirmația 
următoare: «Consumați bere, vin și 
brânză de atâta timp și nu aveți nici o 
problemă.».



Siguranța 
alim

entelor

CULTURILE 
MG ȘI 
SIGURANȚA 
ALIMENTELOR
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Aproape 1 miliard de persoane se confruntă cu foametea 
cronică și până la 2 miliarde duc lipsa siguranței alimentelor 
în mod intermitent, din cauza diverselor grade de sărăcie în 
care trăiesc. Cea de-a doua categorie nu are întotdeauna 
suficienți bani pentru a cumpăra alimente cu calități și 
caracteristici nutritive suficiente, sau dacă sunt agricultori 
de subzistență, nu pot recolta suficient în fiecare an pentru 
a-și hrăni adecvat familiile. Cifrele recente indică faptul că, la 
nivel mondial, numărul persoanelor care suferă de foamete și 
malnutriție a înregistrat o scădere; cu toate acestea, problema 
există în continuare, pe măsură ce din ce în ce mai mulți 
oameni părăsesc zonele rurale pentru a se stabili la oraș - 
unde depind de surplusul de producție de pe exploatațiile 
agricole.

Cât de mare este pericolul 
nesiguranței alimentare 
mondiale? 

Maciej J. Nalecz 
Director al departa-
mentului de științe 
fundamentale, 
UNESCO 

Biotehnologia este o opțiune 
evidentă pentru Africa, în materie de 
investiții în cercetare și dezvoltare. 
Ea oferă nu numai posibilități de cer-
cetare entuziasmante, ci și aplicații 
nesfârșite, care sunt esențiale pentru 
dezvoltare.
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În 2050, populația planetei va fi de 9 miliarde. Comportamen-
tele de consum se schimbă, cererea de carne fiind din ce în ce 
mai mare. Pentru a satisface această cerere, avem nevoie să 
dublăm producția de alimente în țările în curs de dezvoltare. 
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură 
(FAO) estimează că oferta mondială de alimente trebuie să 
crească cu 70 %. În același timp, trebuie evitată cultivarea 
excesivă a terenurilor agricole și trebuie protejat mediul: 
astfel, 30 % din suprafața mondială este deja degradată, iar 
modificările climatice s-au făcut deja simțite la nivelul agriculto-
rilor din țările în curs de dezvoltare, unde aceștia și-au pierdut 
10-25 % din productivitate.16

De ce avem nevoie să 
producem mai mult și mai 
bine? 

Trebuie produsă mai multă 
hrană, de pe mai puțin 
pământ (FAOSTAT)

1960 2000 2020

3,0 miliarde 4,4 miliarde 6,0 miliarde 7,5 miliarde

Populația globului (miliarde)

Suprafața de teren arabil/cap de locuitor (ha) 

4.3

3.0

2.2
1.8

1980



80 % din creșterea producției de alimente necesară va trebui 
să se realizeze prin procesul de intensificare, sub forma 
sporurilor de producții medii și o intensificare a practicilor de 
cultivare și recoltare. La începutul anului 2013, optzeci de 
ministere ale agriculturii din lumea întreagă au semnat un 
comunicat care subliniază nevoia unei „agriculturi durabile 
și intensive”.17 Acest lucru înseamnă a cultiva mai mult, cu 
mai puține resurse, respectiv: mai puțin pământ, mai puține 
inputuri, mai puțină apă și mai puțină energie. Utilizarea 
biotehnologiei moderne constituie una din căile de reducere 
a presiunii la care sunt supuse aceste resurse. De pildă, 
culturile biotehnologice pot oferi producții medii mai bune, în 
paralel cu utilizarea terenurilor într-un mod mai sustenabil: 
astfel, producțiile medii pot crește cu 6-30 %, pe aceeași 
suprafață de pământ.18

Cum pot ajuta culturile MG 
agricultura durabilă? 
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Dându-și seama de potențialul pe care aceste produse îl 
au pentru îmbunătățirea vieții, sectorul biotehnologic și 
centrele de cercetare publice studiază modalitățile prin 
care pot fi create varietăți biotehnologice ale unor culturi 
agricole majore precum: cassava, bananele, sorgul și 
porumbul. 
• Proiectul orezului auriu  – orezul bogat în vitamină A 

este pe cale de a fi aprobat pentru comercializare în 
Filipine; a fost creat în scopul prevenirii unor maladii 
precum orbirea, cauzată de deficiența de vitamină A.19

• Proiectul BioCassava plus – are în vedere 
îmbunătățirea calității nutritive a cassavei, sursa 
principală de calorii pentru mai mult de 250 milioane 
de locuitori ai Africii Subsahariene.20

• Proiectul sorgului biofortificat pentru Africa – axat pe 
crearea unui tip de sorg cu calități nutritive mai bune 
și mai ușor digerabil, care să conțină niveluri ridicate 
de aminoacizi, vitamine, fier și zinc. Sorgul este pe 
locul cinci, ca specie cerealieră importantă și produs 
agricol de bază pentru peste 500 milioane de locuitori 
ai globului.21 

• Proiectul WEMA – Porumb cu consum eficient de apa, 
pentru Africa  – are în vedere crearea unui hibrid de 
porumb rezistent la secetă. Porumbul este un produs 
agricol de bază și o sursă principală de hrană de care 
depind peste 300 milioane de africani.22

Proiecte biotehnologice, pentru 
dezvoltare 
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În 2012, pentru prima dată, suprafețele cultivate cu plante MG 
în țările emergente și în curs de dezvoltare le-au depășit pe 
cele din țările industrializate. Peste 90 % din cei 17,3 milioane 
de agricultori cultivatori de plante MG au fost agricultori cu 
resurse puține, din țări în curs de dezvoltare, cu exploatații 
mici. 51,2 % din beneficiile totale la nivel de exploatație au fost 
realizate în țările în curs de dezvoltare în 2011, în principal pe 
seama cultivării soiei MG și bumbacului MG.23

Cu tehnologia modificării genetice, se pot crea rapid carac-
teristici noi și mai bine adaptate, pentru a răspunde nevoilor 
agricultorilor la nivel local. Semințele cu productivitate ridicată 
pot fi „puse la lucru” extrem de ușor și oferă un mod rapid și 
eficient prin care agricultorii din țările în curs de dezvoltare își 
pot câștiga un nivel de trai mai bun. 

Câți agricultori din țările în 
curs de dezvoltare cultivă 
plante MG? 



Cum influențează politicile 
Uniunii Europene privitoare 
la organismele MG țările în 
curs de dezvoltare?  
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Dr. Felix M’mboyi 
Forumul African pen-
tru Biotehnologie

Societatea occidentală bogată își 
permite luxul alegerii tipului de 
tehnologie pe care dorește să îl 
folosească pentru cultivarea produselor 
agricole. Însă influența și senzitivitățile 
acesteia le neagă multor țări din 
zona în curs de dezvoltare a globului 
accesul la tehnologii care ar putea 
asigura o ofertă de alimente mai 
îndestulătoare. Acest tip de ipocrizie și 
de aroganță vine dintr-un stomac prea 
plin.

Reticența Uniunii Europene vizavi de adoptarea biotehnologiei 
și de importul culturilor biotehnologice a avut deja efecte 
importante asupra țărilor în curs de dezvoltare. Acest lucru 
se observă în diseminarea, de către U.E, a unor temeri 
nefondate și în abordarea legislativă excesiv de precaută, 
care atrage disfuncții ale comerțului și crește cererea 
și prețurile mondiale ale alimentelor. Acest lucru tinde să 
afecteze cel mai mult consumatorii din țările în curs de 
dezvoltare. 



Biotehnologia și 
comunitățile locale 
Nume: Karim Traoré 

Profesie: Cultivator de bumbac

Ţara: Burkina Faso

Descriere: Karim iubește agricultura din copilărie și consideră 
că practicile agricole moderne vor determina creșterea veniturilor 
agricultorilor, ajutându-i să își satisfacă nevoile de bază, în special cele 
legate de sănătate, educație și hrană pentru familiile lor. 

Problematică: Condiţii secetoase şi nevoia tratamentelor repetate cu 
pesticide, fapt care implică multă muncă fizică și costuri mari. 

Soluții: O creştere de 30 % a producţiei de bumbac, după recurgerea 
la varietatea transgenică, precum și reducerea tratamentelor cu 
pesticide. Pe viitor, ar dori să cultive cereale transgenice rezistente la 
secetă şi la boli.

„În 1987-1988, am avut o 
problemă cu un parazit al 
culturilor. A fost un an în care 
oamenii își tratau culturile cu 
pesticide până la 18 ori. De 
atunci, de fiecare dată când 
semeni bumbac, stai cu grijă. Nici 
nu puteai dormi după semănatul 
bumbacului, neştiind dacă o 
să te descurci cu problema 
paraziţilor. Însă acum, cu culturile 
transgenice, după ce semeni, 
dormi liniştit.”

FERMIERI DIN LUMEA 
ÎNTREAGĂ 

50



M
ediul

CULTURILE 
MG ȘI MEDIUL





Agricultura utilizează 70 % din resursa de apă dulce a globului; 
ocupă aproape 40 % din suprafața totală (12 % - culturi și 27 % 
- pășuni)  și este responsabilă pentru 14 % din emisiile totale de 
gaze de seră.24

Care este impactul agricul-
turii asupra mediului?

Utilizarea terenurilor pentru agricultură are un impact enorm 
asupra biodiversității. În același timp, avem nevoie să hrănim 
o populație mondială în creștere, cultivând pe o suprafață 
limitată de teren și într-un mod care să nu agreseze mediul 
înconjurător. Acest lucru necesită investiții masive și utili-
zarea tuturor tehnologiilor disponibile. Dacă suprafața 
existentă este mai productivă și poate satisface cererea, va 
dispărea nevoia stringentă de extindere a terenurilor agricole 
în zona habitatelor naturale. Culturile MG pot oferi producții 
medii mai mari cu 6-30 % pe aceleași suprafețe de teren, în 
paralel cu evitarea defrișării zonelor care actualmente sunt 
habitate ideale pentru biodiversitate.

Cum ajută mediul producțiile 
medii ridicate ale culturilor 
MG? 
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Utilizarea culturilor MG poate duce la reducerea emisiilor de 
gaze de seră asociate aplicării îngrășămintelor, consumului 
de combustibili și lucrărilor solului. 
Dat fiind faptul că varietățile biotehnologice se pot proteja 
singure împotriva atacurilor insectelor dăunătoare, consumul 
de combustibil ocazionat de utilizarea tractoarelor poate fi 
redus, datorită nivelului scăzut de pesticide și îngrășăminte. 
În plus, oxidul de azot asociat îngrășămintelor poate contribui 
foarte mult la încălzirea globală, având un potențial foarte 
ridicat în acest sens. 
Culturile rezistente la ierbicide le oferă cultivatorilor o moda-
litate practică de a ține sub control populațiile de buruieni, 
în paralel cu lipsa lucrărilor solului sau aplicarea unor lucrări 
minime. În Argentina și Statele Unite, cultivarea soiei tolerante 
la ierbicide a dus la reducerea numărului de treceri cu până 
la 58 %.25 Practica de tip „no-till” sau „low-till” contribuie la o 
mai bună sechestrare a carbonului în solurile îmbogățite cu 
carbon, în timp ce reducerea aratului poate scădea emisiile de 
CO2 prin economisirea combustibililor. 

Ce impact au culturile 
MG asupra modificărilor 
climatice? 

Emisiile de gaze de seră au 
fost deja reduse masiv în 

agricultura americană, din 
1980, după cum urmează: 
porumb (- 36 %), bumbac 

(- 22 %)
și soia (- 49 %).26

{
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Se estimează că în 2030, jumătate din populația globului va 
ajunge să trăiască în condiții de stres grav din punctul de vedere 
al accesului la apă. Din această cauză, practicile agronomice de 
conservare a solului, pe exploatații, ca sistemele „low-till” și „no-
till”, care sunt foarte compatibile cu cultivarea plantelor MG sunt 
importante pentru utilizarea mai eficientă a apei, prin reținerea mai 
eficientă a umidității în sol.

Pentru agricultorii care sunt nevoiți să se adapteze deficiențelor de 
apă, biotehnologia poate ajuta la producerea unor recolte mai 
mari pentru fiecare picătură de apă. În Statele Unite, unde seceta 
a afectat suprafețe agricole importante în vara anului 2012, este 
acum disponibil un nou hibrid de porumb rezistent la secetă, care le 
permite fermierilor să producă mai mult produs per picătura de apă. 

Cum ajută culturile bioteh- 
nologice la reducerea 
consumului de apă? 
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• În perioada 1996-2011:
> Agricultorii au realizat o economie de 8,9 % în mate-

rie de produse de protecție a plantelor, echivalentul 
unei reduceri de 474 milioane de kg de pesticide.

> Reducerea de combustibil a totalizat 5471 milioane l.
• Culturile MG au contribuit la reducerea emisiilor de 

gaze de seră la un nivel echivalent cu scoaterea a 10,2 
milioane de masini din circulație.

• În Convenția Națiunilor Unite pentru Combaterea 
Deșertificării (UNCCD) se estimează că până în anul 
2050, jumatate din suprafata arabila actuala va deveni 
inutilizabila.

?
ȘTIAȚI 
CĂ...?

Sursa principală:
Brookes G & Barfoot P (2013). Key environmental impacts of global genetically 
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FERMIERI DIN LUMEA 
ÎNTREAGĂ 

Agricultori europeni 
care culeg roadele 
biotehnologiei
Nume: Maria Gabriela Cruz

Profesie: Cultivator de porumb

Țara: Portugalia

Descriere: Gabriela face parte din a patra generație de agricultori de 
pe exploatația ei familială. Are o diplomă de studii în domeniul ingineriei 
agricole și a găsit modalități de practicare a agriculturii durabile. 

Problematici: Dăunători, eroziunea solului și nevoia de apă.

Soluții: Porumbul biotehnologic face față nivelului ridicat de dăunători și 
reduce nevoia aplicării de insec-
ticide, eliminând trei aplicări. 

„Culturile MG constituie un 
mod prin care agricultorii pot 
rămâne pe pământul lor, în 
Europa. Dacă nu avem acces 
la mai multe culturi MG, vom 
ajunge mai puțin competitivi 
și va trebui să importăm mai 
multe alimente, pe lângă faptul 
că vom fi obligați să  aplicăm 
practici agricole mai puțin 
sustenabile.” 
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Inovația

CULTURILE MG 
ȘI INOVAȚIA 
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Agricultura are un impact enorm asupra mediului și joacă un 
rol central în abordarea problematicilor legate de creșterea 
populației. Din acest motiv, stimularea inovației în toată sfera 
agriculturii este esențială pentru a reuși obținerea unor recolte 
mai mari, cu mai puțin impact asupra mediului. Biotehnologia 
agricolă este aptă să abordeze această problematică. 
Investițiile realizate în această tehnologie au ajutat deja
peste 17 milioane de agricultori din lumea întreagă. 

Modificarea genetică vegetală este unul dintre instrumentele 
de intensificare a sustenabilității producției agricole, permițând 
utilizarea unor suprafețe mai mici de pământ, a unor cantități 
de apă mai mici și a unor resurse energetice restrânse. 
Culturile MG utilizate în momentul de față și varietățile nou-
create le vor oferi agricultorilor mai multe ocazii de a-și folosi 
resursele în mod sustenabil.

De ce avem nevoie de 
inovații în agricultură? 



• Trei din principalele șase companii cu profil 
biotehnologic sunt europene

• Primele zece companii din domeniu investesc anual 
circa 2,25 miliarde $ – respectiv, 7,5 % din vânzări – 
pentru  crearea unor produse noi.27

• În medie, este nevoie de 13 ani și 136 milioane 
$, pentru a aduce pe piață un produs agricol 
biotehnologic.28
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Drepturile de proprietate intelectuală asigură faptul că 
obținătorii publici sau privați ai noilor tehnologii sunt 
remunerați pentru eforturile și investițiile lor. Acest lucru le 
permite să continue să investească în tehnologii și produse 
noi. Numeroasele avantaje pe care inovațiile biotehnologice 
le aduc economiei și societății depind, așadar, în mare 
măsură, de existența unui sistem eficient al drepturilor de 
proprietate intelectuală.

Ca în orice alt sector de înaltă tehnologie, sistemele de paten-
tare asigură o recuperare a investițiilor realizate pe parcursul 
procesului îndelungat și costisitor al cercetării și dezvoltării 
(R & D). Culturile noi care oferă producții medii mai mari și/
sau necesită mai puțină apă au la bază invenții unice. Pentru 
ca obținătorul să parcurgă întregul traseu – de la invenție la 
producție și la accesul pe piață –, este nevoie de un sistem
de protecție adecvat al invenției/invențiilor, prin care să se asi-
gure faptul că investițiile realizate pe parcurs pot fi recuperate, 
cel puțin parțial. 

Care este valoarea 
drepturilor de proprietate 
intelectuală pentru sectorul 
agricol? 

?
ȘTIAȚI 
CĂ...?
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Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală stimulează 
progresul și dezvoltarea inovației agricole, inclusiv sectorul 
biotehnologiei, prin faptul că asigură diseminarea invențiilor. 
Numeroase studii ilustrează corelația dintre drepturile de pro-
prietate intelectuală, cercetare-dezvoltare, investiții și dezvol-
tare în general. Drepturile de proprietate intelectuală contribuie 
la crearea unui nivel substanțial al locurilor de muncă și al veni-
turilor fiscale, precum și la creșterea produsului intern brut și a 
competitivității. 
Inovațiile permanente din domeniul biotehnologiei agricole îi 
oferă acestuia mai multe ocazii de a aborda marile problema-
tici ale societății, cum sunt modificările climatice și deplasările 
demografice, în același timp cu îmbunătățirea sănătății și stimu-
larea dezvoltării. 
Sistemul de drepturi de proprietate intelectuală care protejează 
aceste inovații permanente permite difuzarea cunoștințelor 
și realizărilor științifice care stau la baza inovațiilor respec-
tive. Prin patentarea unei invenții, inventatorul este obligat 
să dezvăluie în scris toate informațiile privitoare la invenția 
respectivă, acestea devenind, din acel moment, disponibile 
publicului. Prin urmare, patentele permit îmbogățirea „rezervei” 
globale de informații științifice, de fiecare dată când este depus 
un patent. În acest mod, protejarea invențiilor prin patente 
permite difuzarea informațiilor și permite realizarea unor 
progrese științifice ulterioare, precum și crearea unor pro-
duse alternative, competitive, care aduc și ele beneficii 
omenirii. 

De ce sunt importante 
drepturile de proprietate 
intelectuală, pentru 
societate? 



Cine se află în fruntea 
activităților inovatoare?  
Atât economiile mature, cât și cele emergente utilizează din 
ce în ce mai des sistemele de patentare, pentru a facilita 
cercetarea și dezvoltarea în domeniul biotehnologic, precum 
și comercializarea acestor produse. Colaborarea dintre 
instituțiile publice sau universități, întreprinderi mici și mijlocii 
și firmele mari se bazează deseori pe acorduri de autorizare, 
prin care firmei i se acordă o autorizație de utilizare a 
drepturilor de proprietate intelectuală sau a unei invenții 
patentate. Deseori, firma este cea care investește în procesul 
costisitor și riscant de aprobare legislativă și comercializare a 
produsului. 

În acest mod, prin drepturile de proprietate intelectuală 
se încurajează colaborarea dintre entitățile cu profil 
biotehnologic și se facilitează desfășurarea unor proiecte 
ulterioare de cercetare și dezvoltare. Nu doar o singură 
entitate contează, ci combinația dintre universități, institutele 
naționale de cercetare din țările dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare și firmele particulare mari și mici, care conlucrează 
pentru a fi în primul eșalon al inovației. 
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1. Culturile transgenice prezintă siguranță pentru 
sănătatea umană şi mediu? Cunoaștem sufi-
cient de mult despre efectele pe termen lung? 

Da. Există un consens științific larg în privința siguranței 
produselor MG plasate pe piață. Două rapoarte realizate de 
Comisia Europeană - rezultatul a 25 de ani de cercetări în 
privinţa efectelor culturilor MG asupra sănătăţii şi  mediului - 
indică faptul că nu există nici o dovadă ştiinţifică care să
asocieze organismele MG cu un grad de risc mai mare decât 
în cazul plantelor şi organismelor convenţionale. În ultimii 17 
ani, peste 2 trilioane de porţii alimentare conținând ingrediente 
transgenice au fost consumate de sute de milioane de 
oameni, fără semnalarea nici unui incident legat de sănătatea 
umană.
  

2. Cât de responsabil este procesul de autorizare 
european al organismelor MG? 

Procesul de evaluare a siguranței și autorizării este riguros 
și prevăzut prin lege. Orice alimente și furaje MG pentru care 
se are în vedere vânzarea sau cultivarea pe teritoriul Uniunii 
Europene fac obiectul unei evaluări din punctul de vedere 
al siguranței, realizată de oameni de știință independenți, 
din cadrul Autorității  Europene pentru Siguranța Alimentelor 
(EFSA). Însă decizia finală de autorizare rămâne la latitudinea 
statelor-membre care votează propunerile Comisiei Europene. 



3. De ce au patente culturile transgenice?

Inovaţia din domeniul agricol joacă un rol esenţial în asigu-
rarea productivităţii pe termen lung, a dezvoltării rurale şi 
durabilităţii calităţii mediului, prin încurajarea  găsirii unor 
soluţii noi.  Din  acest motiv, inovaţia trebuie sprijinită şi 
protejată prin drepturi de proprietate intelectuală, a căror bază 
o constituie patentele.

Protejarea datelor legislative și a informațiilor confidențiale 
referitoare la o activitate lucrativă în scopul realizării unor
invenții în domeniul biotehnologiei este importantă pentru 
sprijinirea procesului de dezvoltare și inovare. După acordarea 
patentului, informațiile privitoare la produs și tehnologia care 
a stat la baza creării lui devin publice, permițând realizarea de 
noi progrese științifice, în scopul creării altor produse. 

Sectorul științei plantelor este unul dintre cele mai intensive 
din punctul de vedere al activităților de cercetare-dezvoltare 
(R&D). El se numără printre primele patru sectoare de la nivel 
mondial, din punctul de vedere al procentelor din vânzări 
investite în R&D.

4. Companiile cu profil biotehnologic sunt 
principalele beneficiare ale tehnologiilor 
transgenice?

Agricultorii obţin un profit direct (în medie, de 12-21 %) de 
pe urma cultivării plantelor MG, prin producţiile medii ridicate 
şi reducerea tratamentelor cu pesticide. Un studiu recent 
arată cât de multe beneficii au adus culturile transgenice 
agricultorilor din întreaga lume. Începând cu intervalul 1996-
2011, sporul mondial de venit obținut de agricultori în urma 
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utilizării biotehnologiei a fost de 98,2 miliarde $. Din acest 
total, 19,8 miliarde $ s-au obținut numai în 2011, rezultând 
un câștig suplimentar la hectar de 130 $, pentru cultivatorii 
de culturi biotehnologice, în acel an.29 În Europa, agricultorii 
spanioli care au cultivat porumb biotehnologic au realizat o 
marjă brută suplimentară de peste 11 milioane $, în 2012. 
Acest lucru se traduce printr-o marjă brută suplimentară de 95 
$ la hectar.
Astăzi, suprafețele cultivate cu plante MG în țările emergente 
și cele în curs de dezvoltare le depășesc pe cele din țările 
industrializate. Peste 50 % din culturile biotehnologice sunt 
cultivate în țările în curs de dezvoltare. 90 % din totalul 
culturilor biotehnologice sunt cultivate de agricultori cu 
exploatații mici și săraci în resurse. Dintre cele 28 de țări 
cultivatoare de plante biotehnologice în 2012, 20 au fost state 
în curs de dezvoltare. 
De ce au decis 17,3 milioane de agricultori să cultive aceste 
plante pe o suprafaţă de 170 milioane ha, în lumea întreagă? 
Pentru că această tehnologie le aduce beneficii.

5. Plantele transgenice sunt fertile, sau agricultorii 
trebuie să cumpere seminţe în fiecare an?

Toate plantele transgenice comercializate până acum sunt 
fertile, la fel ca şi corespondentele lor convenţionale. Cu 
toate acestea, oponenţii organismelor transgenice susţin 
că societăţile producătoare intenţionează să recurgă la 
tehnologiile de restricţionare genetică a utilizării (aşa-zisele 
GURTS sau „tehnologia-terminator”), pentru a-i împiedica pe 
agricultori să semene seminţe păstrate din recolta anterioară. 
Aceste discuţii referitoare la faptul că în prezent, pe piaţă se 
vând seminţe „terminator” au devenit un fel de mit urban.



Nu  există astfel de culturi pe piaţă. De reținut că tehnologia 
GURTS şi seminţele hibride nu trebuie confundate. Deja, mulţi 
agricultori - în special cei din ţările dezvoltate - preferă să 
cumpere seminţe noi în fiecare an, pentru că dau randament 
mai bun. În cazul unor culturi hibride, ca porumbul şi multe 
tipuri de legume, este preferabil să se cumpere seminţe noi, 
pentru că seminţele rezultate după recoltare nu au aceeași 
producție. Acest lucru nu a împiedicat seminţele de hibrizi să 
ajungă să domine piaţa, chiar şi în ţări în curs de dezvoltare, 
precum India.30

6. Culturile transgenice dau, într-adevăr, producții 
medii mai mari? 

Culturile MG le permit agricultorilor să își protejeze și să își 
păstreze producțiile medii nealterate de atacurile dăunătorilor 
și populațiile de buruieni. La nivel global, în perioada 1996-
2011, culturile MG au contribuit la realizarea unor sporuri de 
producție medie substanțiale, de 328 milioane t. Creșterea 
producțiilor medii a reprezentat 49 % din beneficiul economic 
al agricultorilor cultivatori de hibrizi biotehnologici. Creșterea 
medie a producțiilor medii, la porumb și bumbac, spre 
exemplu, a fost de + 10,1 % și, respectiv, + 15,8 %. 

7. Culturile transgenice ajută la reducerea trata-
mentelor cu pesticide?

Plantele tolerante la ierbicide şi rezistente la insecte reprezintă 
peste 95 % din totalul culturilor transgenice actuale; ambele 
tipuri îi ajută pe agricultori să îşi reducă tratamentele cu 
substanţe de protecţie a culturilor.
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O evaluare a impactului asupra mediului, efectuată în 2013 a 
indicat că în perioada 1996-2011, tehnologia MG a condus la 
reducerea tratamentelor cu pesticide cu 474 milioane kg (- 8,9 
%) de substanță activă și la scăderea factorului de impact 
asupra mediului (EIQ) – o cuantificare simplificată a toxicității 
reziduale a pesticidelor – cu 18 %. În cazul porumbului 
rezistent la insectele dăunătoare, EIQ s-a diminuat cu 41,7 
%, iar cantitatea de substanță activă, cu 45,2 %; la bumbacul 
rezistent la dăunători, scăderea a fost de 27,3 % și, respectiv, 
24,8 %.  

8. Culturile transgenice, convenţionale şi ecologice 
pot coexista?

Da. În Europa, de exemplu, cei peste 15 ani de experienţă în 
cultivarea porumbului Bt, în Spania arată că agricultorii pot 
şi pun în practică noţiunea de coexistenţă. A fost stabilit un 
prag de toleranţă de 0,9 % pentru conţinutul transgenic din 
culturile convenţionale şi ecologice, care este permis atât 
timp cât cultivatorii demonstrează că au luat toate măsurile de 
precauţie necesare pentru a împiedica amestecurile.  În cea 
mai mare parte a cazurilor, măsurătorile indică faptul că nivelul 
conţinutului transgenic este cu mult sub pragul de 0,9%.  În 
caz contrar,  se impune etichetarea. Atâta timp cât este 
respectată această normă, coexistenţa este perfect posibilă şi 
nu  prezintă nici un fel de probleme.

9. Culturile rezistente la insectele dăunătoare sunt 
nocive pentru organismele nevizate, ca speciile 
de fluturi?

Există din ce în ce mai multe dovezi că plantele transgenice 
nu au nici un  fel de efecte negative semnificative asupra 



organismelor nevizate. Multe studii confirmă faptul că 
varietățile Bt au o specificitate aparte şi prezintă mai  puţine 
efecte secundare decât pesticidele convenţionale. De fapt, 
biotehnologia este folosită  în agricultura ecologică, ca 
alternativă la insecticidele clasice, de aproape 60 de ani. Este 
considerată foarte selectivă şi neagresivă faţă de mediu.
Studiile referitoare la porumbul, bumbacul și orezul Bt nu 
au constatat nici o diferență semnificativă la populațiile 
de organisme nevizate. Tehnologia Bt afectează, chiar, 
pozitiv culturile netransgenice, reducând nevoia aplicării 
pesticidelor.31

Un astfel de studiu a constatat următoarele:
• Populaţiile de organisme nevizate sunt, în general, 

mai mari în câmpurile de porumb Bt decât în cele 
netransgenice şi tratate cu  insecticide.

• Varietățile Bt cultivate în prezent au o specificitate 
accentuată şi prezintă mai puţine efecte secundare 
asupra organismelor nevizate decât majoritatea 
insecticidelor în uz. Tehnologia Bt  poate contribui la 
menținerea inamicilor naturali ai dăunătorilor şi poate fi 
un instrument util în sistemele de gestionare integrată a 
dăunătorilor.

De fapt, numeroase formule de substanţe aplicate prin 
pulverizare, care conţin bacteria comună din sol – Bt – sunt 
utilizate de peste 40 de ani în protecţia culturilor, inclusiv în 
unitățile agricole ecologice. Totuşi, beneficiul suplimentar pe 
care îl aduce porumbul Bt pentru mediu – față  de porumbul 
tratat cu insecticide organice şi sintetice –rezidă în faptul că 
plantele de porumb Bt oferă protecție împotriva insectelor 
într-un mod mult mai selectiv, fără necesitatea pulverizării. 

70



71

Agricultori 
 13, 16, 21, 25-26, 27, 29,  34-35, 47, 48,
 51-54
Apă 
 43-44

Autoritatea Europeană pentru Siguranţa
Alimentelor (EFSA) 
 12, 32, 34

Biodiversitate
 7, 44, 45-46, 57-58

Bt (Bacillus thuringiensis), definiţie 
 58

Coexistenţă
 7, 10, 41-44, 56-57

Comisia Europeană 
 12, 28, 32, 36,  51

Culturi transgenice, cultivare 
 13-17, 21

Culturi transgenice, beneficii economice 
 21, 25-26, 52

Culturi transgenice, motive pentru 
însămânţare
 21 

Culturi transgenice, pondere 
 17

Culturi transgenice, suprafaţă mondială 
 13-16, 19-20

Drepturi de proprietate intelectuală/IPR: 
vezi „patente”

Etichetare 
 32, 35, 56,  57, 61

Mediu 
 7-8,  12, 21, 30, 32, 35, 39, 45,  50-51, 

57-58

Opinia europenilor despre organismele 
transgenice
 28-29

Orezul auriu 
 11, 17

Inovație, proprietate intelectuală
 32, 57, 59, 60, 61, 62

Patente  
50-51

Pesticide 
 40, 44, 48,  52, 54-55, 57

Polenizare încrucişată: vezi „coexistenţă”

Populaţie
 38

Producţie medie
 10, 18, 21, 26,  44, 46, 48,  50, 52-53,
 55

Produse transgenice, proces de autorizare
 32

Profiluri de fermieri
 8, 18, 30, 40, 64

Raportul Foresight privitor la alimentele şi 
agricultura mondială 
 48

Sănătate 
 7, 11, 12-13, 17, 32, 47, 51

Secetă şi eroziune
 40, 41, 44, 45

Securitate alimentară
 47-48

Seminţe „terminator” 
 53

Sol
 39, 41

Transgenicitate/modificare genetică; 
definiţie  
 10

Transgenicitate/modificare genetică; 
reglementări
 26-27, 31-36

Index



Anne Glover. Proposed merger of British Antarctic survey and national oceanography 
centre. House of Commons Oral Evidence. 29 October 2012. http://www.publications.par-
liament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmsctech/uc699-i/uc69901.htm
Daniel Gustavson. International Development – Minutes of Evidence.  
House of Commons Oral Evidence. 26 March 2013. http://www.publications.parliament.uk/
pa/cm201213/cmselect/cmintdev/c933-ii/c93301.htm
Felix M’mboyi. African scientist accuses Europe of food hypocrisy over GM crops. Ken-
dalls. 24 October 2011. http://news.cision.com/kendalls/r/african-scientist-accuses-europe-
of-food-hypocrisy-over-gm-crops,c9177524
Jack Bobo. Hillary Clinton aide Jack Bobo tells EU: stop ‘bashing’ GM. The Grocer.  
14 December 2012. http://www.thegrocer.co.uk/topics/environment/hillary-clinton-aide-
jack-bobo-tells-eu-stop-bashing-gm/235056.article?redirCanon=1
Maciej J. Nalecz. UNESCO urges popularisation of biotechnology in Africa.  
BusinessDay. 1 March 2013. http://www.businessdayonline.com/NG/index.php/
entrepreneur/126-health/52379-unesco-urges-popularisation-of-biotechnology-in-africa
Owen Paterson. Rt Hon Owen Paterson MP speech to Rothamsted Research.  
Department for Environment, Food & Rural Affairs. 20 June 2013. https://www.gov.uk/ 
government/speeches/rt-hon-owen-paterson-mp-speech-to-rothamsted-research
Swiss national research programme. (2005). Benefits and Risks from the Deliberate 
 Release of Genetically Modified Plants (NFP 59). http://www.nfp59.ch/d_resultate.
cfm?kat=7
Werner Arber. Head of Pontifical Academy for Sciences says GMOs are step forward for 
evolution. Catholic culture. October 2012. http://www.catholicculture.org/news/ 
headlines/index.cfm?storyid=15909

Copertă: Nasturtium droplet. Kevin Krecjci.
Pagină 25: FDA ban. The Times in Plain English.

Referințe

Picture credits

72



73

1.  DG Research (2001). EC-sponsored Research on Safety of Genetically Modified 
 Organisms (1985-2000). European Commission http://ec.europa.eu/research/ 
quality-of-life/gmo/

2.  Commission publishes compendium of results of EU-funded research on genetically 
modified crops (2010). European Commission. Press release http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-10-1688_en.htm

3.  Phillips McDougall (2011). The cost and time involved in the discovery, development 
and authorisation of a new plant biotechnology derived trait. A Consultancy Study 
for Crop Life International http://www.biotech.ucdavis.edu/PDFs/Getting_a_Biotech_
Crop_to_Market_Phillips_McDougall_Study.pdf.

4.  Fundación Antama (2012). Biotechnology: food and agriculture. Bulletin 8. http://
fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2013/01/ 
Boletin-Biotecnologia-N10-Antama.pdf

5.  Estimation of the total surface of cultivated GMO varieties in Spain (Provisional Data, 
July 2013). Ministry of Agriculture, Spain.

6.  L. Riesgo, F. J. Areal, E. Rodríguez-Cerezo (2012). How can specific market de-
mand for non-GM maize affect the profitability of Bt and conventional maize? A case 
study for the middle Ebro Valley, Spain. Spanish Journal of Agricultural Research, 
10 p.4 http://revistas.inia.es/index.php/sjar/article/view/2119

7.  Hess S, Lagerkvist C J, Redekop W, Pakseresht A (2013). Consumers’ Evaluation 
of Biotechnology in Food Products: New Evidence from a Meta-Survey. Swedish 
 University of Agricultural Sciences. http://ageconsearch.umn.edu/handle/151148

8.  TNS Opinion and Social (2010) Food-related risks. Special Eurobarometer 354, p.19 
http://www.efsa.europa.eu/en/factsheet/docs/reporten.pdf 

 http://www.efsa.europa.eu/en/riskperception/docs/riskperceptionreport.pdf
9.  dicomm advisors GmbH (20013). Genetic engineering in agriculture report. Forums 

Grüne Vernunft e.V. http://www.gruenevernunft.de/sites/default/files/meldungen/ 
Bericht-Gentechnik%20in%20der%20Landwirtschaft.pdf

10.  Gaskell G, Stares S, Allansdottir A, Allum N, Corchero C, Fischleret C, et al. (2006). 
Europeans and biotechnology in 2005: patterns and trends. Special Eurobarometer 
244b, p3. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_244b_en.pdf

11.  European Opinion Research Group EEIG (2006). Special Eurobarometer 336. http://
ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_336_en.pdf

12.  Opposition decreasing or acceptance increasing? (2009). GMO compass. http://
www.gmo-compass.org/eng/news/stories/415.an_overview_european_ 
consumer_polls_attitudes_gmos.html

13.  Moses V. (2008) Do European consumers buy GM foods? (“CONSUMERCHOICE”). 
European Commission: Framework 6. http://www.kcl.ac.uk/consumerchoice

14.  Tesco: An update on poultry feed (2013). EuropaBio. http://www.europabio.org/
news/tesco-update-poultry-feed

15.  DG for Agriculture and Rural Development. (2010). Study on the Implications of 
Asynchronous GMO Approvals for EU Imports of Animal Feed Products. European 
Commission. http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/asynchronous- 
gmo-approvals/summary_en.pdf 

16.  Climate-smart Approaches Key for Sustainable Development. ACDI/VOCA. http://

Notițe



 www.acdivoca.org/site/ID/about-us-climate-change-position-statement/
17.  Ministers’ Communiqué (2013). Responsible investment in the food and agriculture 

sectors –Key factor for food security and rural development. Global Forum for Food 
and Agriculture. http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Ministerium/Veranstal-
tungen/GFFA2013/Abschlusskommunique_Agrarministergipfel2013_EN.pdf;jsessionid
=E10BEDA402DAFE9F706B5B8AB469EDA8.2_cid296?__blob=publicationFile

18.  Brookes G, Yu TH, Tokgoz S, Elobeid A (2010). The production and price impact of 
biotech corn, canola and soybean crops. AgBioForum. http://www.agbioforum.org/
v13n1/v13n1a03-brookes.pdf 

19.  Golden Rice Humanitarian Board. http://www.goldenrice.org/
20.  Donald Danforth Plant Science Center. BioCassava Plus.  

http://www.danforthcenter.org/science/programs/international_programs/bcp/ 
21.  Africa Harvest. Africa Biofortified Sorghum (ABS) project. http://biosorghum.org/

home.php
22.  African Agricultural Technology Foundation (AATF-Africa). Water Efficient Maize for 

Africa (WEMA) http://wema.aatf-africa.org/
23.  Brookes G, Barfoot P (2013). The global income and production effects of 

 genetically modified (GM) crops 1996–2011. GM Crops and Food: Biotechnology in 
Agriculture and the Food Chain, 4:1 p.77 http://www.landesbioscience.com/ 
journals/gmcrops/2013GMC0001R.pdf

24.   World Bank (2007) HYPERLINK “http://data.worldbank.org/products/data-books/
WDI-2007” World Development Indicators

 Core Writing Team, Pachauri, R.K. and Reisinger, A. (Eds.). Climate Change 2007L 
Synthesis Report. IPCC. http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/ 
contents.html 

25.  Carpenter JE (2010). Peer-reviewed surveys indicate positive impact of commer-
cialized GM crops. Nature Biotechnology 28, 319–321. http://www.nature.com/nbt/
journal/v28/n4/abs/nbt0410-319.html

26. Field to Market (2012). Environmental and Socioeconomic Indicators for Measuring 
Outcomes of On-Farm Agricultural Production in the United States: Second Report. 
http://www.fieldtomarket.org/report/

27.  CropLife International. Intellectual property. http://www.croplife.org/intellectual_pro-
perty

28.  Five Things You Need to Know About Agricultural Innovation and Intellectual  
Property (2013). CropLife International.

29.  Brookes G, Barfoot P (2013). The global income and production effects of  
genetically modified (GM) crops 1996–2011. GM Crops and Food: Biotechnology in 
Agriculture and the Food Chain, 4:1 p. 77

30.  Ibid, p.78 http://www.landesbioscience.com/journals/gmcrops/2013GMC0001R.pdf
31.  CropLifeInternational. Fast Facts. http://fastfacts.croplife.org
32.  Carpenter J E (2011). Impacts of GM crops on biodiversity. GM crops. 2(1):7-23 

http://www.agrobio.org/bfiles/fckimg/Carpenter%20-%20Impacts%20of%20GM%20
Crops%20on%20Biodiversity.pdf

33.  The World Conservation Union (2007). Current knowledge of the impacts of  
genetically modified organisms on biodiversity and human health. p.43  
http://cmsdata.iucn.org/downloads/ip_gmo_09_2007_1_.pdf

74





Avenue de l’Armée 6
1040 Brussels
T. +32 2 735 03 13
F. +32 2 735 49 60
www.europabio.org
Twitter: @EuropaBio

Agrobiotechrom
Bd. Mărăști nr 59
T. +40722  533 246
E-mail:   office@agrobiotechrom.ro
www.agrobiotechrom.ro
www.infoomg.ro

Website: www.growingvoices.eu
E-mail: seedfeedfood@gmail.com
@SeedFeedFood




