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Η χρήση 
φυτοφαρμάκων  
στη γενετικά 
τροποποιημένη σόγια

αυξήθηκε κατά 

Γρήγορη πορεία 
προς την αποτυχία 
Θα μειώσουν οι νέοι Γενετικά  
Τροποποιημένοι Οργανισμοί τη 
χρήση των φυτοφαρμάκων;... ΟΧΙ!
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Η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων κατά 50% μέχρι το 
2030 αποτελεί κεντρικό στόχο στρατηγικής «Από το 
Αγρόκτημα στο Πιάτο» και της «Στρατηγικής για τη 
Βιοποικιλότητα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 
αποσκοπούν στη βελτίωση της βιωσιμότητας των 
συστημάτων τροφίμων και καλλιέργειας και την 
αναστροφή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.1  

Το τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται με 
την υγεία, η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων (DG SANTE), ισχυρίζεται ότι οι καλλιέργειες 
που παράγονται με νέες τεχνικές γενετικής 
τροποποίησης, επίσης αποκαλούμενες «νέες 
γονιδιωματικές τεχνικές», μπορούν να συμβάλουν προς 
την κατεύθυνση αυτή.2 Η Επιτροπή έχει δρομολογήσει 

 
 
Περίληψη

διαδικασία αναθεώρησης των κανονισμών της ΕΕ περί 
των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) – τους 
οποίους κανονισμούς έχει χαρακτηρίσει «μη κατάλληλους 
για τον επιδιωκόμενο σκοπό» – προκειμένου να 
επιταχυνθεί η ανάπτυξη της εν λόγω νέας γενιάς 
γενετικά τροποποιημένων (ΓΤ) καλλιεργειών.3 Η 
αναθεώρηση ενδέχεται να εξαιρεί αυτές τις ΓΤ 
καλλιέργειες από τις υφιστάμενες απαιτήσεις ελέγχου 
ασφάλειας και επισήμανσης.  

Το παρόν ενημερωτικό κείμενο εξετάζει την ιστορία των 
ΓΤ καλλιεργειών πρώτης γενιάς, οι οποίες 
καλλιεργούνται επί του παρόντος, καθώς και τις νέες ΓΤ 
καλλιέργειες οι οποίες βρίσκονται εν εξελίξει και 
προωθούνται εμπορικά. Βάσει των στοιχείων, οι νέες ΓΤ 
καλλιέργειες δεν θα μειώσουν τη χρήση των 
φυτοφαρμάκων. Κάποιες από αυτές έχουν μάλιστα 
σχεδιαστεί για να την αυξήσουν.
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Στόχος να μειωθεί η χρήση 
φυτοφαρμάκων κατά

– Στρατηγικές της ΕΕ “Από το Αγρόκτημα στο 
Πιάτο” και “Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα”

έως το 2030
50%

>>>

Οι γενετικά 
τροποποιημένες 
καλλιέργειες οδήγησαν  
σε εντατική χρήση 
φυτοφαρμάκων και 
αυξημένη αντοχή των 
ξενιστών των φυτών,  
ΟΧΙ σε μείωση
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Η συζήτηση σχετικά με 
τη μείωση της χρήσης 
των φυτοφαρμάκων 
στην Ευρώπη εντείνεται 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ: ΟΙ ΥΠΕΡΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Όσοι ασχολούνται με τη βελτίωση των φυτών φιλοδοξούν να επιτύχουν ευρέως φάσματος και μακροπρόθεσμη 
ανθεκτικότητα έναντι επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών, στην οποία οι επιβλαβείς και οι παθογόνοι 
οργανισμοί να μην μπορούν να προσαρμόζονται εύκολα. Πρόκειται για γενετικά πολύπλοκα γνωρίσματα τα οποία 
περιλαμβάνουν πολλά γονίδια που δραστηριοποιούνται σε δίκτυα και τα οποία δεν μπορούν να αποδοθούν μέσω 
του χειρισμού ενός ή ορισμένων γονιδίων με γενετική τροποποίηση. Οι επιβλαβείς και οι παθογόνοι οργανισμοί 
εξελίσσονται γρήγορα προκειμένου να αποφύγουν τις στενά στοχοθετημένες μεθόδους, και για το λόγο αυτό οι 
απόπειρες επίτευξης ανθεκτικότητας των φυτών έναντι επιβλαβών και παθογόνων οργανισμών μέσω γενετικής 
τροποποίησης έχουν αποτύχει ή έχει αποδειχθεί ότι έχουν βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα.8

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι 

η χημική ρύπανση έχει 
ξεπεράσει τα ασφαλή όρια για 
την ανθρωπότητα Απειλώντας τη σταθερότητα των 

παγκόσμιων οικοσυστημάτων

φυτοφαρμάκων.6 Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η 
χημική ρύπανση έχει υπερβεί τα ασφαλή για την 
ανθρωπότητα όρια, απειλώντας τη σταθερότητα των 
παγκόσμιων οικοσυστημάτων. Πληθώρα οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών απαιτεί η νέα νομοθεσία να «μην 
περιλαμβάνει την παροχή κινήτρων για τη γεωργία 
ακριβείας και τις τεχνικές γενετικής μηχανικής, οι οποίες 
το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να συντηρούν το μοντέλο 
της βιομηχανoποιημένης γεωργίας και την εξάρτηση από 
τα φυτοφάρμακα».7

Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ είχαν κληθεί 
ήδη από το 2009 να μειώσουν τη χρήση των 
φυτοφαρμάκων, ωστόσο η εφαρμογή της οδηγίας για τη 
βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων,4απέτυχε σε μεγάλο 
βαθμό και τώρα υπόκειται σε αναθεώρηση.5 Στα μέσα 
Μαρτίου του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθυστέρησε 
την πρότασή της σχετικά με δεσμευτικούς στόχους 
μείωσης. Υπάρχει ευρεία συμφωνία σε κοινωνικό, 
πολιτικό και επιστημονικό επίπεδο ως προς την 
επείγουσα ανάγκη εγκατάλειψης της χρήσης συνθετικών 
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Οι ΓΤ καλλιέργειες 
πρώτης γενιάς έχουν 
αυξήσει τη χρήση 
φυτοφαρμάκων 

ΣΟΥΠΕΡ 
-ΖΙΖΑΝΙΑ 
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ΤΟΞΙΝΕΣ

Οι ΓΤ καλλιέργειες πρώτης γενιάς εισήχθησαν πριν από 
20 και πλέον χρόνια με τις ίδιες υποσχέσεις μείωσης 
της χρήσης φυτοφαρμάκων9 που εκφράζονται και 
σήμερα σε σχέση με τις νέες ΓΤ καλλιέργειες. Ωστόσο, 
τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι εν λόγω ΓΤ 
καλλιέργειες πρώτης γενιάς έχουν αυξήσει τη χρήση 
φυτοφαρμάκων στις χώρες όπου απαντώνται ευρέως.  

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι ΓΤ καλλιέργειες 
είναι είτε  

• ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα, το οποίο σημαίνει ότι 
τροποποιούνται για να επιβιώσουν από τους 
ψεκασμούς με φυτοφάρμακα, ενώ άλλα φυτά και 
ζιζάνια βλάπτονται.  

• ανθεκτικές στα έντομα, το οποίο σημαίνει ότι 
τροποποιούνται για να παράγουν μια τοξίνη η οποία 
μετριάζει τη ζημιά που τους προκαλείται από 
επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς.  

Τόσο τα ζιζάνια του οικοσυστήματος των ΓΤ καλλιεργειών 
όσο και οι επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμοί έχουν 
εξελιχθεί με τη σειρά τους, προκειμένου να αποκτήσουν 
ανθεκτικότητα ή ανοχή.   

Άλλες υποσχέσεις προσαρμογής των φυτών στη ξηρασία 
καθώς και οι αλλαγές στη σύνθεσή τους είτε δεν 
ευοδώθηκαν στην πραγματικότητα είτε επιτεύχθηκαν με 
τη χρήση συμβατικών τεχνικών βελτίωσης των φυτών.  

 
Οι ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα ΓΤ 
καλλιέργειες εκτοξεύουν στα ύψη τη χρήση 
φυτοφαρμάκων   
ΗΠΑ: Λόγω των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα ΓΤ 
καλλιεργειών (κυρίως σε ζιζανιοκτόνα που περιέχουν 
γλυφοσικό οξύ όπως το Roundup), η χρήση ζιζανιοκτόνων 
από το 1996 έως το 2011 εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 
239 εκατομμύρια κιλά.10 Από το 1974, σχεδόν το 67% της 
χρήσης γεωργικών ζιζανιοκτόνων με δραστική ουσία το 
γλυφοσικό οξύ σημειώθηκε μεταξύ του 2005 και του 
2014, καθώς οι ανθεκτικές στο γλυφοσικό οξύ ΓΤ 
καλλιέργειες διαδόθηκαν ευρέως.11 

Τα ανθεκτικά στη γλυφοσάτη «σούπερ-ζιζάνια» είναι το κύριο αποτέλεσμα 
της αυξημένης χρήσης γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών 
 

Βραζιλία: Η ανθεκτική στα ζιζανιοκτόνα ΓΤ σόγια 
επιτράπηκε το 2003. Η συνολική χρήση φυτοφαρμάκων 
αυξήθηκε κατά 1,6 φορές από το 2000 έως το 2012, ενώ 
η χρήση των σπόρων σόγιας αυξήθηκε κατά 3 φορές, 
γεγονός το οποίο ώθησε τους επιστήμονες να δηλώσουν 
ότι «η εισαγωγή των ΓΤ καλλιεργειών στη Βραζιλία 
προκάλεσε την αύξηση της χρήσης φυτοφαρμάκων, το 
οποίο συνεπάγεται την πιθανή αύξηση της έκθεσης του 
περιβάλλοντος και των ανθρώπων σε αυτά, με όλες τις 
συνακόλουθες επιπτώσεις».12 

Αργεντινή: Η ανθεκτική στα ζιζανιοκτόνα ΓΤ σόγια 
επιτράπηκε το 1996. Η εκτιμώμενη χρήση γλυφοσικού 
οξέως ανά εκτάριο (ha) ανά έτος καλλιέργειας ανήλθε 
από 2,83 kg/ha το 2000 σε 4,45 kg/ha το 2014, αυξήθηκε, 
δηλαδή, κατά 60%.13 Ο ψεκασμός ΓΤ σόγιας με γλυφοσικό 
οξύ συνδέεται με αυξημένα ποσοστά εμφάνισης καρκίνων 
και γενετικών ανωμαλιών στον άνθρωπο.14  

 
Τα σούπερ-ζιζάνια και ο φαύλος κύκλος των 
φυτοφαρμάκων 
Καθώς οι ανθεκτικές στο γλυφοσικό οξύ ΓΤ καλλιέργειες 
διαδόθηκαν ευρέως σε ορισμένες χώρες και η χρήση 
γλυφοσικού οξέως αυξήθηκε, τα ζιζάνια εξελίχθηκαν 
προκειμένου να αποκτήσουν ανθεκτικότητα έναντι του 
ζιζανιοκτόνου. Αρχικά, οι γεωργοί ψέκαζαν μεγαλύτερη 
ποσότητα γλυφοσικού οξέως, ωστόσο δεν κατόρθωναν να 
ελέγξουν τα ανθεκτικά ζιζάνια. Τα ανθεκτικά στο γλυφοσικό 
οξύ «σούπερ-ζιζάνια» είναι η κύρια αιτία της αύξησης της 
χρήσης φυτοφαρμάκων στις ΓΤ καλλιέργειες.15  

Για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, οι βιοτεχνολογικές 
εταιρείες εισήγαγαν καλλιέργειες ανθεκτικές σε 
πολλαπλά ζιζανιοκτόνα οι οποίες επιβιώνουν από τον 
ψεκασμό με πρόσθετα ζιζανιοκτόνα όπως τo dicamba, το 
2,4-D και το γλυφοσινικό αμμώνιο. Παρόλα αυτά, τα 
ζιζάνια έχουν ήδη αναπτύξει ανθεκτικότητα και στα εν 
λόγω ζιζανιοκτόνα16 και εξαπλώνονται στις φάρμες των 
ΗΠΑ.17 Το dicamba βρίσκεται στο επίκεντρο αγωγών που 
κινήθηκαν από καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες 
καταστράφηκαν όταν το ζιζανιοκτόνο μετατοπίστηκε 
εκτός στόχου.18  
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Γρήγορη πορεία προς την αποτυχία 
ΘΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ;... ΟΧΙ! 

Ο εγκλωβισμός των καλλιεργητών στον φαύλο κύκλο 
των φυτοφαρμάκων ωφελεί αποκλειστικά τις μεγάλες 
εταιρείες ανάπτυξης ΓΤΟ – την Bayer (ιδιοκτήτρια της 
Monsanto), την Corteva (πρώην DowDuPont), τη Syngenta 
και την BASF – αφού κυριαρχούν επίσης στην παγκόσμια 
αγορά φυτοφαρμάκων.  

 
Οι ΓΤ καλλιέργειες Bt καθίστανται 
αναποτελεσματικές μέσα σε μόνο λίγα χρόνια  
Οι ΓΤ καλλιέργειες Bt τροποποιούνται γενετικά ώστε να 
περιλαμβάνουν ένα εντομοκτόνο που αποκαλείται τοξίνη 
Bt. Η εν λόγω τοξίνη παράγεται στο ίδιο το φυτό, ώστε να 
προφυλαχθεί από οργανισμούς που το προσβάλλουν και 
τρέφονται από μέρη του φυτού. Βασιζόμενοι σε 
ορισμένες επιλεγμένες μελέτες, οι υπέρμαχοι των ΓΤΟ 
ισχυρίζονται ότι έχουν μειώσει τη χρήση των χημικών 
εντομοκτόνων.19 Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός 
αυτοαναιρείται όταν κοιτάξουμε τη μακροπρόθεσμη και 
ολοκληρωμένη εικόνα. 

Οι ΓΤ καλλιέργειες Bt αρχικά επέφεραν μικρή μείωση 
στους ψεκασμούς με εντομοκτόνα στις ΗΠΑ, κάτι το 
οποίο  αποδείχθηκε προσωρινό, εφόσον οι στοχευθέντες 
επιβλαβείς οργανισμοί γρήγορα ανέπτυξαν 
ανθεκτικότητα στις ΓΤ τοξίνες Bt και άλλα είδη 
επιβλαβών οργανισμών που δεν στοχεύονταν από την 
τοξίνη Bt αυξήθηκαν (σε πληθυσμό) στις καλλιέργειες Βt 
στις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ινδία και τη Βραζιλία.20 Στην Ινδία, 
η ανθεκτικότητα στους επιβλαβείς οργανισμούς είχε ως 
αποτέλεσμα οι καλλιεργητές βαμβακιού σήμερα να 
ξοδεύουν περισσότερα σε εντομοκτόνα από όσα ξόδευαν 
πριν από την εισαγωγή του ΓΤ βαμβακού Bt.21 Οι 
καλλιεργητές είναι αυτοί που πληρώνουν το μεγάλο 
τίμημα των ΓΤ σπόρων Bt, οι οποίοι λειτουργούν για 
μερικά μόνο χρόνια, ενώ οι βιοτεχνολογικές εταιρείες 
κερδοσκοπούν από τις ανεκπλήρωτες και ψευδείς 
υποσχέσεις τους. 

ΥΠΕΡΤΟΞΙΝΕΣ 

Οι βιοτεχνολογικές εταιρείες ισχυρίζονται ότι οι τοξίνες Bt οι οποίες εισάγονται στις ΓΤ καλλιέργειες είναι 
φυσικές πρωτεΐνες οι οποίες είναι τοξικές μόνο για περιορισμένες ομάδες ειδών εντόμων. Εξηγούν ότι είναι 
πανομοιότυπες με τις φυσικές τοξίνες Bt τις οποίες ψεκάζουν οι βιοκαλλιεργητές για τον έλεγχο επιβλαβών 
εντόμων27 και μπορούν να καταναλώνονται με ασφάλεια από ανθρώπους και ζώα.28 Ωστόσο, οι ΓΤ τοξίνες Bt 
διαφέρουν από τις φυσικές τοξίνες Bt. H Monstanto σχεδίασε τις ΓΤ εκδοχές ώστε να είναι «υπερτοξίνες» – 
δηλαδή να είναι πιο τοξικές για τα έντομα και να επηρεάζουν περισσότερα είδη.29 Μελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι 
ΓΤ τοξίνες Bt και οι καλλιέργειες που τις περιέχουν είναι τοξικές για διάφορα έντομα και μπορούν να 
προκαλέσουν συμπτώματα τοξικότητας στα θηλαστικά.30

Οι ισχυρισμοί ότι οι καλλιέργειες Bt έχουν μειώσει τη 
χρήση φυτοφαρμάκων22 είναι παραπλανητικοί για 
διάφορους λόγους:  

• Τα στοιχεία προέρχονται κυρίως από τα πρώτα χρόνια 
των καλλιεργειών Bt, προτού αποκτήσουν ανθεκτικότητα 
οι επιβλαβείς οργανισμοί, εξαναγκάζοντας τους 
καλλιεργητές να επιστρέψουν στους ψεκασμούς με 
χημικά εντομοκτόνα. Ορισμένοι δεν σταμάτησαν ποτέ.23  

• Η ΓΤ τοξίνη Bt είναι η ίδια εντομοκτόνα και η 
ποσότητα τοξινών που παράγεται από τις ΓΤ 
καλλιέργειες Bt είναι κατά πολύ μεγαλύτερη της 
ποσότητας των εντομοκτόνων που ψεκάζεται, την 
οποία προορίζεται να εκτοπίσει.24 

Το 2020, η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των 
ΗΠΑ (Environmental Protection Agency – EPA), η οποία 
γενικώς δεν τηρεί επικριτική στάση όσον αφορά τα 
συστήματα καλλιέργειας που βασίζονται σε ΓΤΟ, 
εισηγήθηκε τη σταδιακή κατάργηση πολλών ποικιλιών 
καλαμποκιού Bt και ορισμένων ποικιλιών βαμβακιού Bt 
εντός των προσεχών ετών, λόγω ανησυχιών σε σχέση με 
ανθεκτικούς, επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς.25 Η 
μακροπρόθεσμη ανάλυση καταδεικνύει λοιπόν ότι η πρώτη 
γενιά ΓΤ καλλιεργειών οδήγησε στην εντατικοποίηση της 
χρήσης φυτοφαρμάκων και αύξησε την ανθεκτικότητα των 
επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, αντί να τη μειώσει. 

 
Η τοξικότητα των φυτοφαρμάκων αυξάνεται 
στις ΓΤ καλλιέργειες  
Μία έρευνα που διεξήχθη στις ΗΠΑ αποκάλυψε ότι η 
τοξική δράση των φυτοφαρμάκων εντείνεται με τον 
καιρό και είναι ίδια με τις μη ΓΤ καλλιέργειες. Ανά 
εκτάριο, η τοξικότητα των εντοκτόνων που 
εφαρμόστηκαν στον αραβόσιτο Bt ήταν ίση με εκείνη στον 
συμβατικό αραβόσιτο. Οι ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα ΓΤ 
καλλιέργειες οδήγησαν σε ισχυρή αύξηση της χρήσης 
γλυφοσάτης, με αποτέλεσμα τη σταθερή αύξηση της 
τοξικότητας στη γενετικά τροποποιημένη σόγια.26
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Νέες μη ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα ΓΤ 
καλλιέργειες: Άνευ σημασίας για τη χρήση 
φυτοφαρμάκων 

Ορισμένοι νέοι ΓΤΟ οι οποίοι διατίθενται στο εμπόριο δεν 
είναι ανθεκτικοί στα ζιζανιοκτόνα – ωστόσο ούτε αυτοί 
πρόκειται να μειώσουν τη χρήση των φυτοφαρμάκων. 
Μεταξύ αυτών είναι προϊόντα της Calyxt όπως 
τροποποιημένη σόγια για σκοπούς μεταβολής της 
σύστασής της σε λίπος, ντομάτα τροποποιημένη ώστε να 
περιέχει υψηλά επίπεδα ηρεμιστικής ουσίας36 και ψάρι 
τροποποιημένο ώστε να αποδίδει περισσότερο κρέας.37  

Η επισκόπηση των προσβάσιμων στο κοινό πηγών σε 
σχέση με τα νέα ΓΤ φυτά τα οποία βρίσκονται στο δρόμο 
της εμπορευματοποίησης38 φανερώνει αλλαγές στη 
σύνθεση των φυτών όπως μεταβληθέντα λιπαρά οξέα, 
άμυλο και πρωτεΐνη. Προορίζονται για βιομηχανική χρήση 
και παραγωγή γρήγορου φαγητού και όχι για πιο φιλικά 
προς το περιβάλλον συστήματα καλλιέργειας.39 
Μεμονωμένες καλλιέργειες περιλαμβάνουν πατάτες με 
βελτιωμένες ιδιότητες αποθήκευσης και βατόμουρα 
χωρίς κουκούτσια.40 Αυτά είναι μερικά παραδείγματα του 
τρόπου με τον οποίο το νέο, ευρέως χρησιμοποιούμενο 
εργαλείο ΓΤΟ, το CRISPR, χρησιμοποιείται σε διαδικασίες 
βελτίωσης των φυτών. 

Ορισμένα υπό προώθηση νέα ΓΤ φυτά τροποποιούνται 
γενετικά για σκοπούς ανθεκτικότητας σε επιβλαβείς για 
τα φυτά οργανισμούς ή ασθένειες και θα μπορούσαν 
θεωρητικά να μειώσουν τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Η 
Cibus σχεδιάζει γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες 
για σκοπούς ανθεκτικότητας στις ασθένειες και τα 
νηματώδη, καθώς και αντοχής στα ζιζανιοκτόνα.41  

Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε πόσα από αυτά τα φυτά θα 
εισέλθουν στην πραγματικότητα στην αγορά, αφού συχνά 
προϊόντα τα οποία έχουν ανακοινωθεί εξαφανίζονται από 
την οδό της ανάπτυξης χωρίς να δίνονται εξηγήσεις. Επί 
του παρόντος η έρευνα αυτή απέχει πολύ από 
οποιαδήποτε εμπορική χρήση, ενώ πραγματικές λύσεις 
όπως η αγροοικολογία έχει αποδειχθεί ότι μπορούν με 
φυσικές μεθόδους να επιτύχουν τη δραστική μείωση της 
χρήσης των φυτοφαρμάκων. 

Οι νέες ΓΤ καλλιέργειες 
δεν θα μειώσουν τη 
χρήση φυτοφαρμάκων 

Οι ένθερμοι υποστηρικτές της βιοτεχνολογίας και των 
ΓΤΟ ισχυρίζονται ότι οι νέες ΓΤ καλλιέργειες διαφέρουν 
από αυτές τις πρώτης γενιάς και ότι θα μειώσουν τη 
χρήση φυτοφαρμάκων. Όμως, για ακόμα μια φορά, τα 
στοιχεία υποδηλώνουν το αντίθετο. 

 
Νέες ΓΤ καλλιέργειες ανθεκτικές στα 
ζιζανιοκτόνα: Σχεδιασμένες για να αυξήσουν 
τη χρήση φυτοφαρμάκων  
Πολλές νέες ΓΤ καλλιέργειες οι οποίες αυτή τη στιγμή 
βρίσκονται στην οδό της εμπορευματοποίησης έχουν 
σχεδιαστεί για να αυξήσουν τη χρήση των φυτοφαρμάκων. 
Από έρευνα του European Joint Research Centre (JCR), 
βασισμένη σε πληροφορίες από επιστήμονες που 
ασχολούνται με την ανάπτυξη ΓΤΟ, προέκυψε ότι η 
μεγαλύτερη ομάδα γνωρισμάτων (6 από 16 φυτά)  
των νέων ΓΤ φυτών τα31 οποία σύντομα  
θα εμπορευματοποιηθούν χαρακτηρίζεται από 
ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα. Η πρώτη αίτηση για 
έγκριση από την ΕΕ φυτού τροποποιημένου με την 
τεχνολογία CRISPR32 αφορά αραβόσιτο ανθεκτικό στα 
ζιζανιοκτόνα που περιέχουν γλυφοσινικό αμμώνιο και 
παράγει μια εντομοκτόνα τοξίνη (όχι την Bt).33 Η διάθεση 
στο εμπόριο ανθεκτικής στα ζιζανιοκτόνα αγριοκράμβης34 
θα οδηγήσει επίσης σε αυξημένη χρήση ζιζανιοκτόνων.  

Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, εφόσον το επιχειρηματικό 
μοντέλο πολλών βιοτεχνολογικών εταιρειών35 
επικεντρώνεται σε καλλιέργειες ανθεκτικές στα 
ζιζανιοκτόνα και στα φυτοφάρμακα σε συνδυασμό με τα 
οποία πωλούνται. 

 



ΒΑΣΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟ∆Ε∆ΕΙΓΜΕΝΟ 

ΑΠΟ∆Ε∆
ΒΑΣΕΙ ΣΥΣΤ
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Η επιδίωξη εξεύρεσης ψευδών ΓΤ «λύσεων» για τη μείωση 
της χρήσης των φυτοφαρμάκων εκτρέπει την προσοχή από 
αποδεδειγμένες προσεγγίσεις. Οι προσεγγίσεις αυτές 
βασίζονται σε σύστημα -συστημοπαγείς προσεγγίσεις- 
(όπως χρησιμοποιούνται στις αγροοικολογικές και 
βιολογικές καλλιέργειες) αντί να είναι επικεντρωμένες σε 
απομονωμένα γενετικά γνωρίσματα. Όσον αφορά τον 
σημαντικό ρόλο της γενετικής, οι συμβατικές καλλιέργειες, 
οι οποίες επωφελούνται από την ανθεκτικότητα σε 
επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες, εξακολουθούν να 
υπερτερούν της γενετικής τροποποίησης.42 Για παράδειγμα, 
τα ανθεκτικά υβρίδια αραβόσιτου συμβατικής 
καλλιέργειας είναι τόσο αποτελεσματικά όσο τα 
νεονικοτινονειδή εντομοκτόνα κατά του επιβλαβούς 
οργανισμού που φέρει έναν καταστροφικό ιό.43

Φυσικός βιολογικός έλεγχος, όπως 
μέσω της φύτευσης λωρίδων ανθέων 
για την προσέλκυση επικονιαστών και 
ωφέλιμων εντόμων για τον έλεγχο 
των επιβλαβών εντόμων.45 Η τεχνική 
αυτή, σε συνδυασμό με την 
εγκατάσταση λωρίδων με φερομόνη 
για την απώθηση των αφιδών, μπορεί 
να κρατήσει τους πληθυσμούς των 
αφιδών στις καλλιέργειες σιτηρών και 
κραμβοειδών κάτω από τα επίπεδα 
που προκαλούν οικονομική ζημιά.46 Οι 
βιολογικοί έλεγχοι αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των συστημάτων 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.47

Αμειψισπορά, η οποία εμποδίζει την 
ανάπτυξη επιβλαβών οργανισμών 
και ζιζανίων και διατηρεί το έδαφος 
υγιές.49 Η αμειψισπορά είναι μια 
αποτελεσματική εναλλακτική λύση στη 
χρήση νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων, 
η οποία κρατά τους πληθυσμούς των 
επιβλαβών οργανισμών χαμηλότερα 
από το κατώτατο όριο της οικονομικής 
ζημιάς.50

Ενδιάμεσες καλλιέργειες 
(ταυτόχρονη ανάπτυξη 
διαφορετικών καλλιεργειών στον 
ίδιο αγρό) και καλλιέργειες κάλυψης 
(φύτευση καλλιεργειών πρωτίστως 
για σκοπούς κάλυψης του εδάφους), 
οι οποίες μπορούν να εμποδίσουν 
την ανάπτυξη ζιζανίων μειώνοντας 
την έκταση του γυμνού εδάφους.53  
Οι ενδιάμεσες καλλιέργειες 
μειώνουν επίσης το ρυθμό 
διάβρωσης του εδάφους.54

Ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων, η 
οποία μπορεί να περιορίσει τη χρήση 
ζιζανιοκτόνων χωρίς να επηρεάσει 
αρνητικά την παραγωγικότητα.55 

ΟΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: 

ΑΠΟ∆Ε∆ΕΙΓΜΕΝΟ 
ΒΑΣΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τα μηχανικά εργαλεία βοτανίσματος 
θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν 
εξολοκλήρου τη χρήση ζιζανιοκτόνων. 
Θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν 
ρομπότ τα οποία εντοπίζουν τα 
ζιζάνια καθώς διασχίζουν έναν αγρό.51

Μέθοδοι φραγμού κατά των 
επιβλαβών εντόμων, οι οποίες 
μπορούν (για παράδειγμα) να 
εμποδίσουν τα επιβλαβή έντομα  
να γεννήσουν τα αυγά τους  
στο έδαφος.48

Μέθοδοι φραγμού κατά των 
ζιζανίων, περιλαμβανομένης της 
κάλυψης με άχυρο.52 

Προετοιμασία εδάφους με οργανική 
ύλη. Τα πλεονεκτήματα 
περιλαμβάνουν τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας στους επιβλαβείς 
οργανισμούς και τις ασθένειες μέσω 
της παροχής θρεπτικών συστατικών 
σε μορφή την οποία τα φυτά μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν, την ανάπτυξη 
ευεργετικών οργανισμών του 
εδάφους, τη μείωση της διάβρωσης 
του εδάφους και της απορροής 
φυτοφαρμάκων/λιπασμάτων, τη 
συγκράτηση του νερού, την 
προστασία από πλημμύρες και τη 
μείωση της αλατότητας.44

Αποδεδειγμένες 
λύσεις
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Αλλαγή του 
συστήματος 

Για την επίτευξη των στόχων μείωσης της χρήσης των 
φυτοφαρμάκων, οι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων 
πρέπει να λάβουν τα εξής μέτρα:  

• Να αναγνωρίσουν ότι οι υποσχέσεις της 
βιοτεχνολογικής βιομηχανίας δεν έχουν 
εκπληρωθεί, και δεν αποτελούν παρά μόνο έρευνα 
και ιδέες μάρκετινγκ οι οποίες δεν υποστηρίζονται 
με αποδείξεις. Εν τω μεταξύ, πραγματικές λύσεις 
όπως η αγροοικολογία είναι αποδεδειγμένες, αλλά 
δεν χαίρουν υποστήριξης από τους αρμόδιους για τη 
χάραξη πολιτικής. 

• Να υποστηρίξουν πραγματικές λύσεις για τη μείωση 
της χρήσης των φυτοφαρμάκων και να προαγάγουν 
την αλλαγή της δημόσιας πολιτικής. Η νομοθεσία 
στους τομείς της έρευνας, της γεωργίας και του 
περιβάλλοντος πρέπει να προσανατολίζεται προς τη 
μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων. 

• Να ρυθμίσουν τους νέους ΓΤΟ σύμφωνα με την 
υφιστάμενη νομοθεσία περί ΓΤΟ ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί η ελευθερία επιλογής των 
καταναλωτών, των γεωργών και των κτηνοτρόφων 
και να υποβάλουν τα προϊόντα των νέων τεχνολογιών 
σε αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας και κανόνες 
επισήμανσης πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά.

Ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο η χρήση των 
φυτοφαρμάκων μπορεί να μειωθεί αποτελεσματικά είναι 
η αλλαγή του συστήματος, η οποία μπορεί να προσφέρει 
βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα που προκαλούν τα 
ζιζάνια και οι επιβλαβείς οργανισμοί. Η μακροβιότερη 
σύγκριση μεταξύ βιολογικών και συμβατικών συστημάτων 
καλλιέργειας σιτηρών στη Βόρειο Αμερική έδειξε ότι η 
σοδειά των βιολογικών συστημάτων είναι ανταγωνίσιμη με 
αυτήν των συμβατικών μετά την πάροδο μιας 5ετούς 
μεταβατικής περιόδου. Οι σοδειές είναι επίσης κατά 40% 
μεγαλύτερες σε περιόδους ξηρασίας – χωρίς τη χρήση 
χημικών φυτοφαρμάκων.56 Επίσης, έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε σε αγροκτήματα στη Γαλλία αποκάλυψε 
ότι η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων είναι συμβατή με 
την υψηλή παραγωγικότητα και αποδοτικότητα στο 77% 
των αγροκτημάτων που εξετάστηκαν.57 

Οι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων πρέπει να λάβουν 
μέτρα ούτως ώστε να καταργηθεί το γεωργικό μοντέλο 
της εξαρτώμενης από τα ορυκτά καύσιμα παραγωγής σε 
τεράστιες μονοκαλλιέργειες ελεγχόμενες από ελάχιστες 
επιχειρήσεις. Αυτό προϋποθέτει την αύξηση των 
δημόσιων επενδύσεων στην αγροοικολογική γεωργία, της 
οποίας τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν μεγαλύτερα 
εισοδήματα για τους γεωργούς,58 ανθεκτικότητα έναντι 
της κλιματικής αλλαγής,59 προστασία της 
βιοποικιλότητας60 και βελτίωση της ασφάλειας των 
τροφίμων και της διατροφής.61  

 



Φίλοι της Γης Κύπρου  |  9

Γρήγορη πορεία προς την αποτυχία 
ΘΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ;... ΟΧΙ! 
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Αιτήματα

• Να ρυθμίσουν τους νέους ΓΤΟ 
σύμφωνα με την υφιστάμενη 
νομοθεσία περί ΓΤΟ ούτως ώστε 
να διασφαλιστεί η ελευθερία 
επιλογής των καταναλωτών, των 
γεωργών και των κτηνοτρόφων 
και να υποβάλουν τα προϊόντα 
των νέων τεχνολογιών σε 
αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας 
και κανόνες επισήμανσης πριν 
από τη διάθεσή τους στην αγορά.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

7

7

ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΩΡΑ
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7

ΑΠΟ∆Ε∆ΕΙΓΜΕΝΟ 
ΒΑΣΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για την επίτευξη των στόχων μείωσης 
της χρήσης των φυτοφαρμάκων, οι 
αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων 
πρέπει να λάβουν τα εξής μέτρα: 

Συντάκτρια: Claire Robinson. Επιμέλεια: Gaelle Cau, Mute Schimpf, Annelies Schorpion. 
Μάιος 2022. Σχεδιασμός: contact@onehemisphere.se Εικόνες: © Shutterstock. 

Οι Φίλοι της Γης Ευρώπης αναγνωρίζουν με ευγνωμοσύνη την οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραμμα LIFE). Την αποκλειστική ευθύνη για το 
περιεχόμενο αυτού του εγγράφου έχουν οι Φίλοι της Γης Ευρώπης. Δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη του χορηγού που αναφέρθηκε παραπάνω. Ο χορηγός δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

www.foecyprus.org

Φίλοι της Γης Κύπρου 
Αγίου Ανδρέου 361, 
3035 Λεμεσός, Κύπρος

tel: +357 25347042 
office@foecyprus.org twitter.com/foecyprus 
Facebook.com/foecyprus Instagram.com/foecyprus

• Να αναγνωρίσουν ότι οι 
υποσχέσεις της βιοτεχνολογικής 
βιομηχανίας δεν έχουν 
εκπληρωθεί, και δεν αποτελούν 
παρά μόνο έρευνα και ιδέες 
μάρκετινγκ οι οποίες δεν 
υποστηρίζονται με αποδείξεις. 
Εν τω μεταξύ, πραγματικές 
λύσεις όπως η αγροοικολογία 
είναι αποδεδειγμένες, αλλά δεν 
χαίρουν υποστήριξης από τους 
αρμόδιους για τη χάραξη 
πολιτικής. 

• Να υποστηρίξουν πραγματικές 
λύσεις για τη μείωση της χρήσης 
των φυτοφαρμάκων και να 
προαγάγουν την αλλαγή της 
δημόσιας πολιτικής. Η νομοθεσία 
στους τομείς της έρευνας, της 
γεωργίας και του περιβάλλοντος 
πρέπει να προσανατολίζεται προς 
τη μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων. 

https://www.foecyprus.org
https://www.foecyprus.org
https://www.facebook.com/ZaZemyata/  

