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Az ipari mezőgazdaság fenntarthatatlan;
és ebben a GMO a jéghegy csúcsa!
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A fenntarthatatlanság okai:

1. Tönkreteszi a talajt, vizeket, 
levegőt, klímát és a sokszínűséget
2. Multinacionális cégek hatalmát
erősödése
3. A kőolajtól függő élelmiszer 
előállítás



http://www.slowfood.com/sloweurope/en/agribusiness-mergers-over-200-organizations-line-against-them/

Elfogadhatatlan monopol helyzet 2017.

http://www.slowfood.com/sloweurope/en/agribusiness-mergers-over-200-organizations-line-against-them/
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Ez a 3-4 cég jórészt ugyanaz, 
akik a GMO-kat erőltetik rá a világra:

• Cégek tőkeérdekei harcolnak az
emberiség érdekei ellen.

• Ugyanazok a cégek, ugyanaz az ipari, 
monokultúrás, kőolajon alapuló,  a 
biodiverzitást tönkretevő mezőgazdasági
gyakorlat

• Csak a GMO még “fertőz” is.



GMO-k
és az elmúlt 20 év ígéretei

Fotó:news.nationalgeographic.com



1. Mítosz

X

GMO terményekkel fogják
etetni az emberiséget, 
megoldják az éhezés
problémáját.

A GMO növények nem teremnek
többet, mint a nem GMO-k. A 
nagyüzemi mezőgazdasági modellt 
folytatják vele, amely nem oldotta
meg az éhezés és az alultápláltság
gondját.



Az elmúlt 3 évtizedben a kukorica termés hozamok semmivel nem
voltak rosszabbak Európában, ahol nincs GMO, mint az USA-ban



Repce termés hozamok Nyugat-Európa-Kanada



A cukorrépa termés hozamok növekedése sokkal gyorsabb
Európában, mint az USA GMO fajtáinál



2. Mítosz

A GMO növények jelentik a 
kulcsot a klíma változáshoz való
alkalmazkodásban

X

A génmódosítás messze elmaradt a konven-
cionális módon, nemesítéssel előállított
növényváltozatok mögött, amelyek valóban
segítenek abban, hogy a mezőgazdaság
megbírkózzon a klímaváltozással. A klímához
való alkalmazkodást elsősorban olyan
módszerek segítik, amelyek növelik a 
sokszínűséget és a talaj termékenységét. 
Nem olyanok, mint a nagy, monokultúrás GM 
termelési módszerek.



3. Mítosz

A GM növények mind az
emberek, mind a környe-
zet számára biztonságosak.

X
Hosszú távú humánegészségügyi és 
környezeti monitorozás vagy egyáltalán nem 
létezik, vagy nem megfelelő (pl. glifozát).

Független kutatók többször sérelmezték már, 
hogy nem kaptak kutatásaikhoz vetőmagot 
vagy a biztonságos kimutatáshoz szükséges 
speciális reagenseket.





4. Mítosz

GMO-k leegyszerűsítik
a növényvédelmet, 
kevesebb vegyszert kell
használniuk a 
gazdáknak.

Néhány év után már a gyomirtó szerre 
ellenálló gyomnövények és a rovarirtó 
szerre rezisztens kártevők jönnek létre 
válaszként a „gyomirtószer-tűrő” és a 
„rovarrezisztens” GM-fajtacsoportokra, 
amelyek miatt egyre több irtószert 
használnak.

X



USA: a gomba és rovarirtószer kicsit csökkent, de a 
gyomirtószer-használat nagyon megnőtt



Franciaországban, ahol nem engedélyezett a GMO, mindegyik
radikálisan lecsökkent



5. Mítosz

a GMO növények
termelése kifizetődő a 
gazdálkodók számára

X
A GM vetőmagok árai szabadalmakkal
védettek és az elmúlt 20 évben
jelentősen nőttek. A gyomírtószerekre
ellenálló gyomok és a rövarölőszerekre
rezisztenssé vált kártevők okozta
vészhelyzet növelte a gazdálkodók
kiadásait és így még tovább
csökkentette a bevételüket. 









6. Mítosz

A GMO és a nem GMO 
növényeket lehet egymás
mellett, párhuzamosan lehet
művelni (koegzisztencia).

X

Az idegenbeporzó GM-fajták szennyezik 
a nem GM-fajtákat. GMO-mentesnek
maradni egyre nehezebb, egyre több 
költséget jelent azoknak a 
gazdálkodóknak, akik nem akarnak GM-
növényeket termelni, sőt egyes dél-
amerikai országok esetében ez
lehetetlenné vált.







7. Mítosz

A növénynemesítés fejlett, nem GMO 
módszereivel már nagyon sok olyan
tulajdonságot sikerült előállítani, amit a GMO-
kkal csak ígérgettek. A GMO növények nem-
csak, hogy egy nem hatékony irányát jelentik
az innovációknak, hanem pont az ellenkezője
igaz, gátolják azt, a néhány multinacionális
nagyvállalat által birtokolt szellemi tulajdon-
jogokkal.

A GMO-k előállítása a 
legígéretesebb 
innovációs lehetőség 
az élelmiszeriparban.

X





A valódi megoldás nem a GMO és nem az
ipari mezőgazdaság







Ki kell törni az ipari mezőgazdaság, a GMO-k, a káros növényvédőszer-
használat ördögi köréből! Megvannak a módszerek.



A világnak ember- és természetközpontú, nem pedig a tőke 
érdekeit szolgáló élelmezési rendszerre van szüksége. 


