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Genų inžinerija – į pažangą vedanti ateitį sritis. Tačiau genetiškai modifikuoti 

organizmai (GMO), turėję išspręsti bado problemą, ją tik padidino ir sukėlė aibę 

sveikatos problemų. Sukurti tam, kad apsaugotų pasėlius nuo piktžolių ir kenkėjų, 

GMO naikina kai kurių gyvūnų rūšis ir ekologinius ūkius. Taisyklės yra, tačiau bet 

kokia kaina lobstančios korporacijos sugalvoja būtų jų nepaisyti. Tarptautinės 

organizacijos “Žemės draugai” atstovas Lietuvoje, visuomeninės organizacijos 

“Lietuvos žaliųjų judėjimas” tarybos narys ANDREJUS GAIDAMAVIČIUS 

džiaugiasi, kad 67 proc. Lietuvos gyventojų pasisako prieš GMO vartojamą. Tai 

suteikia vilties, kad mūsų šalis bus paskelbta zona be GMO.   

 

GMO - augalai, mikroorganizmai ar gyvūnai - naujų savybių įgyja taikant 

genų inžinerijos techniką. Kryžminimas bei selekcija taip pat keičia paveldimas 

organizmų savybes, tačiau tai nesukelia tokių diskusijų bei baimės, kaip genų 

inžinerija. Kodėl ši mokslo sritis taip prieštaringai vertinama?  

Pats modifikavimas nėra blogas, bet yra labai daug jį lydinčių pašalinių 

veiksnių. Kokiu tikslu modifikuojami augalai? Vienas iš mitų, jog taip siekiama 

sveikesnių augalų. Iš tiesų po tuo slepiasi siekis monopolizuoti sėklų pramonę, 

kaip tai daro amerikiečių „Monsanto“ ar vokiečių BASF. Padidėja cheminių 

preparatų apyvarta, parduodama kuo daugiau patentuotų produktų, ūkininkai 

suvaržomi ilgomis sutartimis ir nustatytomis kainomis. O faktas tas, kad kartą 

užteršus pasėlius GMO, pereiti prie tradicinio ūkininkavimo nebeįmanoma.  

Kitas mitas – bado mažinimas. Iš tiesų efektas atvirkščias – bado problema 

tik paaštrėjo tose šalyse, kuriose auginami GMO. Užauginama produkcija skiriama 

ne vietos žmonėms išmaitinti, bet eksportui. Manau, ši tema turėtų būti pamiršta, 

nes yra pakankamai įrodymų, statistikos ir informacijos, kad genetinis 

modifikavimas bado problemos neišsprendė. Pasaulyje GM pasėliai peržengė 100 

mlrd. ha plotą, tačiau badaujančiųjų skaičius išaugo iki beveik milijardo. 1974 m. 

Romoje, Jungtinių Tautų Maisto saugos konferencijoje, buvo nutarta per dešimtį 

metų pasiekti, kad neliktų badaujančių vaikų. Po 35 metų vėl svarstoma ta pati 

problema.  

 

Atrodytų, GM augalas, tapęs atsparus pesticidams ir kitiems chemikalams, 

kaip tik galėtų tapti išsigelbėjimu, mažinant aplinkos taršą. Pagerėja žemės 

įdirbimas, mažėja kuro sunaudojimas, mažiau išmetama anglies dvideginio ir t. t. 

Tačiau vis tiek kalbama apie pražūtingą GMO poveikį.  

Anksčiau skleistas mitas, kad GM pasėliai leidžia naudoti mažiau 

chemikalų. Iš tiesų reikia tik mažiau insekticidų, skirtų kovai su vabzdžiais. Bet ir 

insekticidai, ir herbicidai – tie patys pesticidai. O jų GM pasėliuose naudojama iki 



dešimt kartų daugiau nei tradiciniuose. Genetinė aplinkos tarša, neigiamas poveikis 

sveikatai, alergijos, apsigimimai ir pan. jau matomi ir dabar, bet mes nežinome, kas 

dar bus ateityje.  

  Didžiausia grėsmė kyla ekologiniams ūkiams, ypač bičių augintojams. GM 

kukurūzai produkuoja milžinišką žiedadulkių kiekį, tai yra vėjo apdulkinamas 

augalas. Nustatyta, kad  bitės daugiausia žiedadulkių surenka būtent nuo kukurūzų. 

Taigi jei žiedadulkės su BT toksinais, avilyje masiškai žūsta bitės. Latvija šiuo 

klausimu itin pažengusi – ji priėmė koegzistencijos arba sambūvio taisykles, 

nustatančias, kiek kilometrų turi būti nuo GM pasėlio iki artimiausio bityno. Dabar 

nustatyta norma yra 14 km. Taip pat žūsta kiti gyvi organizmai. Štai, pavyzdžiui, ir 

Lietuvoje populiarūs drugeliai spungės. Jie minta dilgėlės lapais, bet dvesia nuo 

GM kukurūzų, kurių žiedadulkės patenka ant dilgėlės. Ir to pakanka, kad BT 

toksinai nužudytų juos.  

Net ir visai neekologiškai nusiteikę Lietuvos ūkininkai kratosi GMO. 

Pirmiausia, žinoma, dėl ekonominių sumetimų. Tačiau jei Europoje visuotinai būtų 

leidžiama, jie, ko gero, augintų. Pas mus glifosatinį herbicidą “randapą” (angl. 

Roundap) galima naudoti tik tada, kai nuimamas derlius. Tačiau kai kurie Lietuvos 

ir Europos ūkininkai įsigudrino jį purkšti dvi savaitės iki derliaus nuėmimo - kad 

javai vienu metu išdžiūtų ir nebereikėtų jų papildomai džiovinti. Taigi gauname 

papildomą pesticidų kiekį, tik jau ne iš GM pasėlių. Mes aktyviai raginame 

ūkininkus to nedaryti ir siekiame uždrausti vartoti chemikalą ne pagal paskirtį.  

 

Vis dėlto GM pasėlių plotai pasaulyje didėja daug sparčiau negu 

ekologiškų pasėlių. GM augalai turi agronominį pranašumą prieš tradiciškai 

naudojamus, tad ūkininkams juos auginti yra naudinga tiek darbo našumo, tiek 

ekonomine prasme. Galbūt mes iš tiesų atmetame žemės ūkių pažangą? Koks 

likimas laukia tradicinių ūkių? 

  Ekologinių ūkių Lietuvoje mažėja. Bet ir tie daugiausia produkciją augina 

dėl išmokų, idėjinių nedaug liko. Aišku, ekologiniai ūkiai negali naudoti jokių GM 

pašarų. Pas mus yra daug ūkininkų, nusistačiusių prieš GMO. Vienas iš 

aktyviausių - Ramūnas Karbauskis, jo agrokoncernas pagamina 65 proc. viso 

Lietuvos pieno.  

Kai kurie paukštynai itin domisi pašarais be GMO. Latvijoje atliktas tyrimas 

parodė, kad naudojant vietinius pašarus (grūdus) auginti dedekles išeina pigiau, nei 

atvežti iš Brazilijos GM soją. Taigi ekonominio efekto nėra. Tačiau kiaulių ūkiuose 

skirtumas labai ryškus, čia daugiausiai sunaudojama GM sojos.  

Populiarėja ir genetiškai nemodifikuota soja. Lietuvoje jos pasodinti du 

tūkstančiai hektarų. Žinoma, tiek dar nepatenkins mūsų poreikių, reikia 10-20 kartų 

daugiau. Kai kurios šalys, pvz., Austrija, jau pusę pasėlių apsėjo nemodifikuota 

soja. Jos daugėja, didėja visuomenės spaudimas, persiorientuoja rinkos, tarkim, 



kinai gali pasiūlyti jos tiek, kad užtektų visai Europai. Taigi sugriautas dar vienas 

mitas, kad šiais laikais nebėra nemodifikuotos sojos. Tad jei ant produkto parašyta, 

jog naudota nemodifikuota soja, reikėtų tikėti. Mūsų kontrolės institucijos privalo 

patikrinti, ar atitinka tikrovę. O GM soja naudojama išskirtinai pašarui, ne maistui.   

O kad mažėja tradicinių chemizuotų ūkių, nereikia pergyventi. Pesticidų 

daroma žala aplinkai, mano vertinimu, tik didėja. Europos Parlamentas, 

drausdamas kai kuriuos chemikalus, daro žingsnį į priekį, bet kai kuriais 

sprendimais žengia du atgal. Dabar norima komerciniam auginimui patvirtinti GM 

kukurūzų rūšį 1507. Ji atspari dar toksiškesniam nei glifosatas herbicidui – 

gliufosinatui, kurio galiojimo laikas Europoje baigiasi 2017 m. Taigi neramina, kad 

jo galiojimo laikas gali būti pratęstas, ir žemės ūkis bus dar labiau chemizuotas.  

  

Didžiulę mėsos kainos dalį sudaro gyvūno auginimo išlaidos, todėl 

gyvulininkystės ūkiai neretai renkasi pašarus, kurie yra su GMO. Net jei 

gyvūnas buvo maitinamas tokiais pašarais, šiuo metu mėsoje jų pėdsakų 

neįmanoma nustatyti. Tad ar tokie produktai, kuriuose tiesiogiai nėra 

nustatomas GMO pėdsakas, gali būti vertinami taip pat, kaip kenksmingi GM 

augalai?  

  Iki 2007 m. buvo kalbama, kad neįmanoma to atsekti. Tačiau vėliau buvo 

padaryta tyrimų, ir pats esu surinkęs apie dvidešimt mokslinių publikacijų, kad tai - 

netiesa. Gyvūno kraujo tyrimas gali parodyti, kokius GM pašarus jis ėdė. Tik mes 

kol kas nežinome, kaip mus tai paveiks vėliau. Bet šiuose pašaruose yra daug 

lydinčių metabolitų, pvz., BT toksinų. Seniau manyta, kad jie veikia tik 

bestuburius, tačiau dabar įrodyta, kad kenkia ir žinduoliams. BT toksinai yra 

plačiai paplitę augalinę ar gyvulinę GMO produkciją vartojančių žmonių 

metabolizme, 2011 metais tai įrodė Šerbruko universitetinės ligoninės (Kvebekas, 

Kanada) gydytojai. Jie nustatė, kad minėtas toksinas randamas 93 proc. nėščių 

moterų kraujyje, 80 proc. – ką tik gimusių kūdikių ir 67 proc. – nenėščių moterų. 

Visuomet buvau skeptikas ir sakiau, kad jei kenkia vabzdžiams, kenkia ir žmogui. 

Kiti lydintys metabolitai – herbicidai, naudojami auginant GM augalus. Apie 

70 proc. modifikacijų susijusių su tuo, kad augalas būtų atsparus toms chemikalų 

rūšims, kurias ir gamina pačios korporacijos. „Monsantas“ 2001 m. už garsiojo 

glifosatinio herbicido „randapo“ pardavimus uždirbo daugiau nei už patentuotas 

sėklas. GM pasėliuose specifinių chemikalų naudojama daugiau nei paprastuose, 

taigi ir derliuje jų koncentracija yra didesnė. Tačiau „randapas“ yra sisteminis, ne 

kontaktinis herbicidas (t. y. veikia ne ten, kur yra purškiamas, o įsiskverbia į visą 

augalą ir veikia jį pragaištingai).  

GM sojos sukurtos būti atsparios, jos „randapo“ turi daug, tad šeriant 

gyvūnus tokia soja, visi pesticidai pereina į jį, kaupiasi visoje mitybos grandinėje. 

Kuo toliau nuo jos yra, kuo didesnis plėšrūnas, tuo jame daugiau pesticidų. 



Tarkime, kiaulėje apie dešimt kartų mažiau pesticidų ir sunkiųjų metalų, nei 

žmoguje, kuris valgo kiaulieną. „Randapas“ keičia pačią DNR, chromosomas, gali 

sukelti mutacijų. Urugvajuje ir Argentinoje, kur jis plačiai naudojamas, labai daug 

apsigimimų, pasireiškiančių milžiniškais augliais. 2012 metais prancūzų 

profesorius G. E. Seralini atliktas tyrimas su žiurkėmis patvirtino, kad glifosato 

buvimas maiste gali sukelti navikų atsiradimą.  

Iš tiesų viskas priklauso nuo tyrimo metodikos: jei neranda GMO pėdsakų, 

dar nereiškia, kad nėra. Neseniai Lietuvos gyvulininkystės institutas tyrė kalakutus, 

šertus GM pašaru. Ir nieko nerado. Tačiau ką mes lyginame? Vis dėlto pas mus 

nėra tokių galimybių ištirti. Be to, tyrimo rezultatai nebuvo paskelbti ir publikuoti 

aukštai cituojamo indekso mokslo leidinyje, nėra jų mokslininkų publikacijų 

duomenų bazėse.  

Kita vertus, anksti kalbėti, jei ir randamas GMO. Juk tikro lydinčių 

chemikalų poveikio nežinome, žinome tik faktą. 18 valstybių organizacijos „Žemės 

draugai“ tyrimas parodė, iki 70 proc. tiriamųjų šlapime rasta nesuskilusio 

„randapo“. Jis į organizmus galėjo patekti tik iš geriamojo vandens ir maisto. 

Būtent – gyvulinės kilmės produktų ar grūdų gaminių.  

Lietuvoje tokie tyrimai neatliekami. Keista, kad ir pačioje Europoje 

plačiausiai naudojamo chemikalo „randapo“ niekas netiria, nevykdo jokio 

monitoringo. Matyt, tai susiję su lobizmu. Daugelis valstybių nėra labai 

savarankiškos, jos žiūri, kokius nurodymus duoda Europos institucijos, pvz., 

Maisto saugos agentūra. Žinoma, tokie tyrimai kainuoja. Dabar tikrai labai 

nepalankus momentas prašyti Vyriausybės papildomo milijono.  

 

Nors Lietuva yra laisva zona nuo GMO, o tai reiškia, kad šalyje 

neauginame GM pasėlių, tačiau produktų iš tokių augalų - apstu. Ar pakanka 

šiuo metu esančio ženklinimo, įpareigojančio maisto produktus, kuriuose yra 

daugiau kaip 0,9 % GMO, etiketėse tai pažymėti?  

Ženklinami tik augalinės kilmės produktai. Tačiau daugėja produktų, 

pagamintų iš GM pašarais šertų gyvūnų. Jie kol kas neženklinami. Netgi, 

pasakyčiau, Europos Komisija neleidžia ženklinti gyvulinės kilmės produktų, nes 

neva nėra įrodymų, jog tai – svarbu. Tačiau apklausos rodo, kad gyventojai 

pageidautų žinoti. Vis dėlto greičiausiai taip nedaroma dėl ekonominių sumetimų. 

Įsivaizduokite situaciją, kai ateinate į prekybos centrą, o ten ant pakuotės didelėmis 

raidėmis parašyta: “Gaminant šį pieną naudoti GM pašarai”.  

Mes nekritikuojame vaistų pramonės, kuri sukūrė, pavyzdžiui, insuliną. 

Tačiau kam sveikam žmogui kišti eksperimentinį produktą? Vis dėlto korporacijos, 

atlikdamos tokio masto eksperimentą, turėtų suteikti pakankamai informacijos, 

turėtų tinkamai pažymėti ant produkto, kad galėtume rinktis: vartoti ar ne. Šiuo 



metu Europoje, jei GMO produkte neviršija 0,9 proc., tai gali būti traktuojama kaip 

techninė tarša. O kas kontroliuoja, ar tai nepadaryta sąmoningai?  

Visoje Europoje siekiama įtvirtinti ženklą „Be GMO“. Džiugu, kad pas mus 

ir visuomenė, ir ekologinių ūkių savininkai, ir ūkininkai pasisako už Lietuvą be 

GMO. Tačiau tam dar reikia parengti teisinius dokumentus, apibrėžti, kas yra 

produktas be GMO, sukurti kontrolės sistemą ir pan.  

 

Genų inžinerija vertinama kaip pažangos keliu vedanti sritis. Kokia GMO 

ateitis, ar įmanoma ją sutaikyti su žmonijos noru apsaugoti natūralų gamtos 

pasaulį?   

Stebint visuomenės nuomonę ir poziciją šiuo klausimu, viskas atrodo 

optimistiškai. Ji vis labiau priešinasi GMO. Tačiau korporacijos sugalvoja naujų 

būdų, kaip gudraujant išvengti to nepasitenkimo. Valstybės pasirašo laisvosios 

prekybos sutartis, tai numato padaryti ES ir JAV. Tai reiškia, kad Europa turės 

pripažinti amerikietiškus maisto produktus, negalės jų diskriminuoti, kad pas mus 

įsigalios labai liberalūs jų standartai. Tačiau yra ir dar vienas dalykas – šioje 

sutartyje numatytas arbitražinis teismas. Tad jei bus pažeisti investuotojų interesai, 

jie galės pateikti ieškinį valstybei. Kai kurios šalys, tarkim, Australija, nesirašo 

tokių laisvosios prekybos sutarčių. Matyt, ateityje vyks nuolatinė kova.  

Kalbant apie politiką, yra labai daug dviveidiškumo, ne tik Lietuvoje: 

vienaip pasisakoma savo šalyje, o Europos Parlamente balsuojama kitaip. Šių metų 

balandžio 11 d. buvo priimta rezoliucija, kuria Lietuva išreiškė principinę nuostatą 

dėl GMO ribojimo, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, aplinką ir žemės ūkį.   

Visuomenei trūksta informacijos apie tikrąją padėtį dėl GMO, bet apklausos 

rodo, kad žmonės pageidauja ją gauti. Kita vertus, kai kurią informaciją sunku 

suprasti, nes mes esame ne genetikai. Į daugelį klausimų, kaip mus paveiks ateityje 

GMO, gali atsakyti tik mokslininkai, bet jie turėtų būti neparsidavę korporacijomis. 

Apskritai skaudina viešos mūsų mokslininkų kalbos, kad, tarkim, selekcininkų 

išvestas ir GM obuolys visiškai nesiskiria savo savybėmis. Seniai nustatyta, kas yra 

GM augalas, o jie viešai iškreipia apibrėžimą, nežinia, kokių tikslų siekdami.  

 Žinoma, yra technokratiška jaunimo dalis, kuri negalvodama kelia abi rankas 

už visuomenės pažangą, jiems nerūpi ir jie nesiaiškina, ką ta pažanga duoda, o ką 

atima. Tačiau yra ir labai pažangaus, mąstančio ir gilaus jaunimo, kuriam ateityje ir 

reikės šias problemas spręsti.  

 
 


