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Dziesięć najważniejszych faktów z roślinnej biotechnologii za rok 2014
Fakt #1 . Rok 2014 byl 19 –tym rokiem udanej komercjalizacji biotechnologicznie modyfikowanych upraw. Od czasu
pierwszych upraw biotechnologiczne w 1996 roku calkowita uprawiana ich powierzchnia wynosila 1,8 miliona hektarow
(wiecej niz 4 biliony akrow uprawianych po raz pierwszy) , co stanowi ekwiwalent ~80% wiecej niz calkowita powierzchnia
ziemi Chin i Stanow Zjednoczonych. W roku 2014 uprawy biotechnologiczne byly prowadzone w 28 krajach i ich powierznia
wzrosla ponad 100 krotnie, od 1,7 miliona hektarow w 1996 roku do 181,5 miliona hektarow w 2014 roku- wzrost o 6,3
miliona hektarow w porownaniu do 5 miliona hektarow w 2013, kiedy roczny wzrost wynosil 3-4% . Ten 100 krotny wzrost
powoduje, ze biotechnologiczne uprawy stanowia najszybciej adoptowane technologie upraw rolniczych ostatnich czasow, co
spowodowane jest wymiernymi korzysciami jakie one przenosza. Ilosc krajow stosujacych biotechnologiczne uprawy wzrosla
ponad 4-krotnie, z 6 w 1966 roku do 28 w 2014 , wzrost o 1 kraj od 2013 roku.
Fakt #2. Liczba rolnikow stosujacych biotechnologiczne uprawy. W 2014roku, 18 milionow rolnikow w 28 krajach, z czego
90% stanowily gospodarstwa male i biedne , uprawialo recordowa ilosc 181 milionow hektarow upraw biotechnologicznych.
Rolnicy sa zazwyczaj niechetni na podejmowanie ryzyka i wola uprawiac lepiej plonujace rosliny transgeniczne (ograniczajac
uprawy do 1,5 miliona hektarow, w ten sposob oszczedzjac lasy i zachowujac bioroznorodnosc). Tak wiec w 2014 roku 7,1 miliona
malych gospodarstw rolnych w Chinach oraz 7,7 miliona w Indiach, zdecydawalo sie na uprawe ponad 15 milionow hektarow
modyfikowanej BT bawelny ze wzgledu na znaczne korzysci z tym zwiazane. Podobnie w 2014 roku , 415000 malorolnych
gospodarstw na Filipinach skorzystalo na uprawie biotechnologicznie zmodyfikowanej kukurydzy.
Fakt #3 Silne polityczne poparcie w Bangladeszu pozwolilo po raz pierwszy na komercjalizacje BT baklazana. Nalezy
zaznaczyc, ze Bangladesz male, biedne panstwo o populacji 150 milionow zaakceptowalo 30 pazdziernika 2013 roku cenione
warzywo –BT baklazan i w rekorowym czasie – mniej niz 100 dni po akceptacji- malorolni rolnicy wysadzili BT baklazan 22
stycznia 2014 roku. Taki sukces nie mogl by byc osiagniety bez silnego politycznego i rzadowego poparcia, szczegolnie ze
strony Ministra Rolnictwa Matia Chowdhuery- co stanowi przykad dla malych i biednych krajow. Bangladesz juz prowadzi
testy polowe biotechnologicznie modyfikowanych ziemniakow oraz bada biotechnologicznie modyfikowana bawelne i ryz.
Fakt #4. Niektore z “nowych” biotechnologicznych produktow, ostatnio zaakceptowane do produkcjii , w tym
podstawowa zywnosc-ziemniaki w USA i warzywo-baklazan w Bangladeszu. W 2014 roku USA zaakceptowalo do uprawy
dwa “nowe” biotechnologiczne produkty: Innate™ ziemniaki, ktore stanowia podstawowa zywnosc, doznaczajace sie nizszym
poziomem akrylamidu, ktory jest potencjalnym zwiazkiem rakotworczym oraz sa odporniejsze na uszkodzenia co obniza straty
.Drugi product to alfalfa ze zmniejszonym poziomem lignin KK179(HarvXtra™) co uatwia trawienie i zwieksza wydajnosc (
alfalfa jest #1 roslina pastewna na swiecie). Indonezja zaakceptowala odporna na susze trzcine cukrowa. Brazylia zaakceptowala
Cultivance™, soje HT oraz przygotowana we wlasnym zakresie, odporna na virusa fasole , ktore beda gotowe do wysadzenia
w 2016 roku. Vietnam zaaprobowal po raz pierwszy w 2014 roku biotechnologiczna kukurydze ( HT i IR). 0procz obecnie
stosowanych biotechnologicznie modyfikowanych produktow , ktore przynosza bezposrednie korzysci dla konsumentow
( biala kukurydza w Poludniowej Afryce, buraki cukrowe i slodka kukurydza w USA i Kanadzie,oraz papaja i dynia w USA)
nowe uprawy biotechnologiczne zawieraja najwyzej cenione w Bangladeszu warzywo – baklazan i ziemniaki w USA. Ziemniaki
stanowia czwarta najwyzej ceniona zywnosc i moga przyczynic sie do zapewniena wyzywienia w takich krajach jak Chiny ( 6
milionow hektarow ziemniakow), Indie (2miliona) i EU (~ 2 milionow).
FAKT #5. Piec glownych krajow uprawiajacych biotechnologiczne modyfikowane rosliny. USA nadal jest wiodacym
krajem z 73,1 milionami hektarow tych upraw ( 40% globalnie) gdzie ponad 90% adopcji stanowia podstawowe uprawy
kukurydzy (93% adopcjii) soji (94%) i bawelny (96%). Podczas kiedy Brazylia zajmowala 1-sze miejsce rok po roku w wielkosci
uprawianego arealu przez osttatnie 5 lat, USA uplasowalo sie na 1- szym miejscu w 2014 roku, z 3 milionami hektarow, w
porownaniu do 1,9 miliona hektarow w Brazylii. Nalezy podkreslic, ze Brazylia stosowala w drugim roku uprawy soje z genami
HT/IR na rekordowym areale 5,2 milionow hektarow. Argentyna utrzymuje swoje trzecie miejsce z 24,3 milionami hektarow
tylko nieznacznie ponizej 24,4 milionow jakie uprawiala w 2013 roku. Indie uplasowaly sie na czwartym miejscu, uprawiajac
rekordowa powierzchnie 11,6 miliona hektarow BT bawelny (11,0 w 2013) co stanowi 95% calego arealu bawelny w tym kraju.
W 2014 roku kazde z pieciu pirwszych krajow uprawialo podad 10 milionow hektarow dajac szeroka, solidna podstawe dla
dalszego stalego wzrostu upraw biotechnoogicznych.
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FAKT #6. Uprawy pierwszej biotechnologicznie modyfikawanej, odpornej na susze kukurydzy w USA w 2013 roku
wzrosly ponad 5-krotnie. Biotechnologiczna odporna na susze kukutydza DroughtGard™ po raz pierwszy byla uprawiana w
USAw 2013 roku. Wielkosc produkcji wzrosla 5,5 krotnie z 50 000 hektarow w 2013 roku do 75 000 hektarow w 2014 roku, co
odzwierciedla zarowno akceptacje rolnikow jak i spolek publiczno-prywatnych. Projekt WEMA (Efficient Maize for Africa) ma
za zadanie wprowadzic odporna na susze kukurydza w wybranych krajach Afryki do 2017 roku.
FAKT #7. Status biotechnologicznych upraw w Afryce. Na tym kontynencie nadal notuje sie postep w Poludniowe Afryce
(RPA), ale glownie z powodu suszy wynosi on nieznacznie pnizej 2,7 miliona hektarow. Sudan zwiekszyl areal uprawy BT bawelny
o prawie 50% , natomiast w Burkina Faso susza uniemozliwia wprowadzenie wyzszego arealu niz 0,5 miliona hektarow. Ponadto
siedem krajow (Kamerun,Egipt, Ghana, Kenia, Malawi, Nigeria i Uganda) prowadzi intensywne testy polowe modyfikowanych
uprw, co stanowi przedostani etap przed akceptacja do komercjalizacji. Nalezy podkreslic, ze project WEMA ma w planie
wprowadzic w 2017 roku w RPA, pirwsza biotechnologicznie modyfikowana kukurydze, odporna na susze (DT) i owady (BT).
Glownym powodem spowolnienia wprowadzania biotechnologicznych upraw jest brak opartych na nauce i wydajnych
ekonomicznie i czasowo regulacjii prawnych. 0dpowiedzialny i rygorystyczny system regulacjii, ale jednoczesnie nie uciazliwy
jest natychmiast potrzebny dla malorolnych rolnikow i malych, slabo rozwinietych krajach.
FAKT #8. Status biotechnologicznych uprwaw w EU. Piec krajow EU kontynuuje uprawe 143 016 hektarow, co stanowi
tylko nieznaczne 3% obnizenie w porownaniu do roku 2013. Hiszpania przoduje z uprawa 131 538 hektarow BT kukurydzy, co
stanowi obnizenie o 3% w porownaniu do roku 2013, ale osiagajac rekordowa adopcje 31,6% w 2013 roku. Stresczajac, nastapil
umiarkowany wzrost w trzech krajach EU ale nieznaczne obnizenie w dwoch krajach, glownie z powodu mniejszych upraw
kukurydzy i problemow z biurokracja.
FAKT #9. Korzysci plynace z biotechnologicznych upraw. Nowa globalna analiza potwierdzila znaczne, wielorakie korzysci
plynace z biotechnologicznych upraw podczas ostatnich 20 lat. Analiza 147 badan w ostatnich 20 latach, potwierdzila ze
“adopcja GM technologii srednio zredukowala zuzycie chemicznych pestycydow o 37% , zwiekszyla wydajnosc plonow o 22%
i podniosla dochody rolnikow o 68%”. Te odkrycia zgodne sa z wczesniejszymi wynikami innych globalnych badan. Analiza
danych w latach 1996-2013, wykazala, ze biotechnologiczne uprawy przyczynily sie do Zapewnienia Zywnosci, utrzymania
zachowawczego rolnictwa i ekologicznych/klimatycznych zmian. Nastapilo to poprzez zwiekszenie produkcjii o wartosci 133
biliona dolarow USA, oszczedzenie srodowiska poprzez wyeliminowanie ~500milionow kg pestycydow w latach 1996 – 2013.
W samym 2013 roku nastapila redukcja emisjii C02 o 28 bilionow kg, co stanowi ekwiwalent wyeliminowania 12,4 miliona
samochodow z drog przez jeden rok . Do zachowania bioroznorodnosci przyczynilo sie wyeliminowani z upraw 132 milionow
hektarow ladu w latach 1996-2013. Dzialanie te pomogly w zmniejszeniu ubustwa >16,5 miliona malorlnych rolnikow i
ich rodzin, co w sumie stanowilo >65 milionow ludzi , ktorzy stanowia grupe najbiedniejszych ludzmi na ziemi. Uprawy
biotechnologiczne stanowia niezbedne, ale nie jedyne rozwiazanie dobrej gospodarki rolnej i nie moga zastapic takich praktyk
jak rotacja czy utrzymywanie odpornosci roslin i musza byc stosowane zarowno w biotechnologicznych jak i konwencjonalnych
uprawach.

FAKT #10. Perspektywy przyszosci. Patrzac z ostroznym optymizmem mozna sie spodziwac umiarkowaneg rocznego
wzrostu adopcjii, ze wzgledu na juz wysoki poziom adopcji (90% do 100% ) glownych upraw biotechnologicznych , co
pozostawia tylko niewiele miejsca dla powiekszenia rynkow zarowno w rozwijajacych sie jak i w uprzemyslowionych krajach.
Przygotowywanych jest wiele nowych biotechnologicznych upraw, ktore moga byc dostepne w nastepnych 5 latach ( ze
wzgledu na regulacje w procesie akceptacji wysadznia i importu), lista potencjalnych 70 produktow jest przedstawiona
w pelnym Brief. Zawiera ona, szeroka skale nowych upraw i stosowanych genow oraz produktow o roznorodnych typch
odpornosci na pestycydy/choroby i tolerancje na herbicydy; prowadzone sa testy polowe dla Golden Rice i odpornych
na late –blight ziemniakow w Bangladeszu, Indonezji i Indiach. W USA, Simplot juz wystapil o akceptacje uduskonalonych
ziemniakow Innate z odpornoscia na late-blight i obnizona redukcja cukrow. W biednych krajach, szczegolnie w Afryce
obiecujaco zapowiadaja sie takie uprawy jak wzbogacone banany i odporny na szkodniki cowpea. Dzialanie spolek publicznoprywatnych(PPP) bylo stosunkowo udane w rozwoju i dostarczaniu zaakceptowanych produktow. Cztery przypadki badane
prze PPP dotyczace szerokiego spektrum roznych upraw i stosowanych genow w trzech krajach Poludnia, sa przedstawione
w pelnym wydaniu Brief.
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