
  

Debat sobre
 transgènics agrícoles



  

A mode de índex

- Definició

- Per a què són?

- Què s'ha fet fins ara?

- Quins problemes té aquesta tecnologia?

- Idees i propostes



  

Definició:

s'entén com planta transgènica aquella que se li ha modificat la 

seva informació genètica mitjançant tecnologia del DNA 

recombinant amb l'objectiu que tingui una caracterísitica 

diferent a la original.



  

Definició:

s'entén com planta transgènica aquella que se li ha modificat la 

seva informació genètica mitjançant tecnologia del DNA 

recombinant amb l'objectiu que tingui una caracterísitica 

diferent a la original.

En les aplicacions a l'agricultura, les modificacions es fan per 
a resoldre un problema o necessitat del sistema agrícola.



  

Per a què són els transgènics agrícoles?

Després de 10000 anys d'agricultura continuem 
“millorant” la feina al camp.

L'evolució ha estat progressiva, però 
 amb un parell d'esdeveniments que
 han fet un resset al sistema.



  

Per a què són els transgènics agrícoles?

· Pèrdua biodiversitat agrícola.

· Poder per a les empreses de les
 llavors.

· Desequilibris ecològics:
 dependència de pesticides.

· Tendència a les “supergranges”.

· Esgotament del sol.

· Pèrdua de “qualitat” nutricional.

· Els excedents d’Europa i USA 
 han envaït mitjançant dumping els 
 altres mercats.



  

Per a què són els transgènics agrícoles?

- No només poques mans controlen
 les llavors...

- Poques mans controlen la distribució.

- Poques mans controlen
 el processat d'aliments.

- Poques mans controlen
 el mercat de cereals.

- Poques mans controlen 
el mercat de fertilitzants.

 ...I ara estan comprant la terra!



  

Font: Fernando Ballenilla. www.crisisenergetica.org

Per a què són els transgènics agrícoles? 
L'eficiència energètica de les diferents agricultures.

http://www.ua.es/personal/fernando.ballenilla/Preocupacion/Agricultura_poblacion_energia_Rosalejo.swf
http://www.ua.es/personal/fernando.ballenilla/Preocupacion/Agricultura_poblacion_energia_Rosalejo.swf
http://www.ua.es/personal/fernando.ballenilla/Preocupacion/Agricultura_poblacion_energia_Rosalejo.swf


  

Per a què són els transgènics agrícoles? 

En resum,
els principals problemes de l'agricultura actual són:

- Consumeix molt de petroli.

- Contamina molt (pesticides i efecte hivernacle).

- Mata de gana als pagesos.

- Promou la concentració de poder.

- Erosiona l'agrobiodiversitat. 



  

Què s'ha fet fins ara?

No hi ha la voluntat de resoldre cap dels problemes 
anteriors però a sobre encara els empitjoren.



  

Què s'ha fet fins ara?



  

Què s'ha fet fins ara?

- Cal reduir l'us d'agrotòxics i els transgènics resistents a 
glifosat augmenten el seu ús.



  

Què s'ha fet fins ara?

- Els transgènics del tipus “bt” segueixen la lògica de l'ús 
de pesticides però amb la variant “que el faci la planta”.

I a sobre amb tres problemes afegits: 

- pesticida preventiu, 

- risc de plagues a ecosistemes naturals en cas de 
generació de resistències, i 

- es perd el control perquè s'escampa per la biosfera.



  

Quins problemes té aquesta tecnologia?

.



  

Quins problemes té aquesta tecnologia?

.

 Panís Starlink: una varietat de panís-bt no autoritzada per a 
l’alimentació humana -només per pinsos- genera sospites 
d'al·lergenicitat. Els estudis fets per les autoritats que 
conclouen que no hi ha aquest risc són criticats 
per estar mal fets.

 Pèsol transgènic: Transgenic Expression of Bean alfa-Amylase 
Inhibitor in Peas Results in Altered Structure and Immunogenicity
Després de 10 anys desenvolupant aquest OGM, se n’adonen que té 
uns problemes per a la salut i es cancel·la el projecte.

Dos exemples dels efectes imprevistos dels 
aliments OGM:



  

Quins problemes té aquesta tecnologia?

Per tant, si no es pot controlar el resultat final:

- o bé ho deixem estar
 (la opció que serveix també per

        avançar vers la sobirania 
   alimentària)

- o bé analitzem cas per cas per evitar
riscos innecessaris.

     · El govern austríac ha denunciat
        que els controls actuals no són
        suficients.

     · El gran poder de l'oligopoli
       transgènic genera problemes de
       corrupció política.

· Excessiva complexitat per a un
       consum conscient.



  

Idees i propostes

.Les maneres més fàcils de fer-ho bé:

Els grups de consum.

Els mercats de pagès.

Les botigues de barri, amb productes locals!



  

Idees i propostes

- Si es fa el canvi de model en el consum, fer-ho convençuts.

- Anar amb passos ferms.

- Prioritzar, ja sigui perquè és fàcil, o perquè té importància.

- Passar-s'ho bé.

- No responsabilitzar-se en excés: consum conscient i transformador.

- Aprofitar per posar seny a la nostra alimentació: Temporades, 
menys precuinats, recuperar la dieta mediterrania.

- No quedar-se només en l'alimentació: Energia, Residus, Mobilitat, 
Xarxes Socials i cohesió social, solidaritat humana global,...

- Millor fer-ho junts. Soles no podem!



  



  



  

Altres diapositives pensades per aclarir alguns temes:



  

Quan parlem de la fam al mon...
...de quina desigualtat parlem?

La copa de cava

20% de la població 
del món es reparteix 

el 82,7% de les 
riqueses

11,7%

1,9
%

2,3
%

20% de la població del 
món es reparteix 1,4 % 

de la riquesa 

Un quintil = 20% 
= 1.200 milions de 
persones (dels 
6.000 milliones 
que poblen el 
planeta).



  

Fet per 400 científics, dels 2004 al 2008, I finançat per la Fao, 
Oms, Governs, etc, i signat pels governs de 58 països. El 
director de la recerca Robert Watson, s'ha pronunciat 
específicament contra el transgènics i demana una moratòria de 
30 anys.
A l'informe les conclusions especifiques contra els transgènics 
no són tan clares i dures degut a la pressió dels governs. De tota 
manera l'informe esta ple de declaracions que son joies 
aprofitables en favor dels petits agricultors i d'una agricultura 
sostenible.

Evaluación Internacional del papel del Conocimiento, 
la Ciencia y la Tecnología

 en el Desarrollo Agrícola (IAASTD)



  

Mapa zones lliures



  

Idees i propostes

.



  

L'agricultura ecològica és una bona excusa per a tornar 
a tenir seny en quelcom tant important com el menjar:

 - productes de temporada.
 - Circuits Curts de Comercialització.
 - escala més humana. Saber d'on ve el menjar!
 - menys embolcalls.
 - garantir l'existència de la pagesia.



  

Els grups de consum!
La manera més fàcil de dur a la pràctica el consum conscient 
i transformador és organitzar-se en grups de consum.

 Totes les coopes tenen 
aquestes característiques 
comunes:
 - Presa de decisions 
horitzontal (assemblea).
 
 - Les responsabilitats es 
reparteixen homogèniament 
(cooperativitat). 
 

Principals diferències: local, tipus productes, relació amb la 
pagesia,...
Altres “maneres” són els mercats de pagès i les botigues de 
barri que tornin a tenir productes de pagès.



  

Soles no podem!

Dur a la pràctica un consum conscient i transformador 
no és fàcil.

 - Amb el segell “eco” no n'hi ha prou.
 - Encara no hi ha circuits
 de comercialització a l'abast.
 - Les opcions individuals
no són pràctiques ni per les
consumidores ni per les
 productores.
 - Aquestes propostes van 
a contracorrent de la lògica
del mercat.
 



  

Exemples de consum: una família / una setmana

Alemanya : $500.07 Itàlia (Sicília) :  $260.11 

Equador :  $31.55 Txad : $1,62

Font: presentació “A comer!”

http://usuaris.tinet.org/mikell/A_comer.pps
http://usuaris.tinet.org/mikell/A_comer.pps


  



  

Iniciativa Legislativa Popular

•   Declaració de Catalunya com a zona lliure de transgènics.

•   Prohibició immediata dels conreus transgènics.

• Etiquetatge clar:

- dels aliments que en el seu procés de producció utilitzen 
transgènics,

- dels aliments que n’estan lliures.

• Moratòria al desenvolupament de transgènics a les nostres 
terres i investigació dels seus efectes.



  

Fonts energètiques: 
quan ens queda de malbaratament?

Gràfica del consum 
energètic i el PIB



  

Bogeria energètica.

Tenint en compte que:
1 dia de consum de petroli equival a milers d’anys de sediments de dinosaures
 (bé... els seus arbres i molses).
3-5 generacions humanes hem estat hipotecant el futur de les altres
 generacions que vindran.



  

El problema que s'enfronta la humanitat és el “zenit del petroli” 
-també coneguda com la fi del petroli barat-:

- Pujada del preu del petroli perquè no es pot satisfer la 
demanda.

- Crisis econòmiques cícliques agreujant-se cada cop.

- A banda de necessitar un nou paradigma en tot (economia, 
transport,...), caldrà resoldre el problema d'alimentar la 
humanitat sense dependre del petroli. La solució que 
plantegen els moviments socials és agroecologia per a 
recuperar la Sobirania Alimentària.

- Els OGM com a part del sistema agroindustrial estan fora de les 
solucions, però actualment estan posant pals a les rodes a les 
nostres propostes (sobretot per contaminació i per efecte miratge).



  

Una Reflexió en forma de rondalla respecte a quants 
arguments necessitem.

Una vegada, fa uns quants segles, un alcalde va visitar oficialment un 
municipi veí.

Gran part de la població el va rebre tot celebrant la visita.

Aleshores va veure l'alcalde amfitrió esperant-lo amb un pergamí a la 
ma. Es van saludar amb una reverència.

L'amfitrió va desplegar el pergamí, arribava al terra. I va començar a 
llegir:

-Estimat alcalde veí, estem molt agraïts de la teva presència, i et 
demanem disculpes perquè no hem disparat les salves de canó per a 
que la rebuda hagi estat adeqüada. Et vaig a llegir els motius pels 
quals no les hem fet. Primer, No tenim canons, ...

L'alcalde visitant, el va interrompre, “Prou!”, no calia seguir llegint, 
aquell motiu era suficient! 
 



  

I no n'hi ha prou amb aquest argument?

La biotecnologia de las multinacionales tiende a convertirse en toda la biotecnolgía.

Riechmann (2004, Transgénicos: el haz y el envés)



  

Una mica d'història antitransgènics:

A l'inici de la lluita antitransgènica  hi havia aquests arguments:

- Control de les multinacionals de la cadena alimentària.

- Riscos bioquímics inesperats:

 (1) expressió d'altres proteïnes a partir del gen inserit.

 (2) canvis d'expressió deguts a la inserció.

 (3) interacció en les rutes metabòliques

- Interacció amb el medi ambient.

Aquests arguments 15 anys més tard, no només s'han 
evidenciat, sinó que s'han omplert d'exemples.
I han aparegut altres arguments



  

Un panís transgènic amb el gen de la proteïna bt no és 
igual al mateix panís no transgènic, ni tan sols sense 
tenir en compte la proteïna bt.

Per exemple un cultiu celular transfectat amb el  gen 
d'una proteïna homologa a una altra ja present, provoca 
el canvi significatiu de l'expressió del 5% dels gens.
D. Schubert (2002) Nature Biotechnology 20, 969.



  

Arpad Pusztai, un exemple dels efectes 
inesperats.

El govern britànic encarrega al seu centre 
d'investigació unes patates transgèniques (90s).
La lectina introduïda no és problemàtica.
Però es detecten problemes inesperats en les 
patates-MG.

Mentrestant:
- El govern demana el vist-i-plau del centre d'investigació per a la 
comercialització de diversos OGM. Com que no hi ha suficient 
informació toxicològica es nega el vist-i-plau però el govern diu que 
no el necessita perquè ja s'estan comercialitzant.

- Entrevisten a l'Arpad, i la frase “no em sembla bé que es faci 
servir la població com a cobaies” li suposa perdre la feina, i rebre 
una campanya de difamació.



  

- Hay malas prácticas en el campo científico siendo las víctimas los 

que encuentran pegas en sus investigaciones.

- El último mártir és G. E. Séralini del CRIIGEN - Francia. 



  

El debat al camp científic
Els que estem en contra:

  Analitzem cas per cas els OGM 
que hi ha al camp.
  Ens trobem amb un monopoli 
esgarrifós, liderat per una 
Corporació amb un currículum 
pervers.

●

  Portem a la pràctica les 
propostes alternatives, que estan 
amenaçades  per la introducció 
dels OGM.

Els que estan a favor:

  Només veuen el potencial d’aquesta 
tecnologia.

  Mai plantegen en veu alta els 
problemes vinculats a la transgènesis 
-tenen por de tirar-se pedres sobre la 
seva teulada?-.

  Reclamen, ingènuament,  mesures 
de reduir el control per resoldre el 
problema del “monopoli”.

  Plantegen solucions “simplistes” 
-monogèniques- a problemes.

  Massa sovint ignoren el context 
“social”.

És fals que:
Posem al mateix sac els aliments 
OGM i la biotecnologia.

És fals que:
Hi hagi consens científic. En tot 
cas hi ha pocs que parlin en veu 
alta.



  

De la presentació de Ricarda Steinbrecher a les jornades internacionals
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Quin paradigma científic?
Potser, la clau del debat.

pr
od

uc
c i

ó

producció

sostenibilitat

producció

Paradigma
productivista

Transició

Paradigma
agroecològic

Conferència de Clara Nichols, Barcelona febrer 2010



  

Panís amb vitamines. 21 d’octubre de 2008

Cereals transgènics per pal·liar la fam 

El Consell Europeu de Recerca financia amb 2,5 milions d’euros aquest projecte de l'investigador 
de la UdL, Paul Christou.

Es tracta d’aconseguir que cereals com el panís i l’arròs, bàsics en l’alimentació de la població 
d’aquests països, continguin els minerals, les vitamines i els aminoàcids necessaris per a una 
nutrició completa 

Biotecnología en cítricos: la transformación genética como estrategia de mejora

 Leandro Peña, Magdalena Cervera, Carmen Fagoaga, Juan Romero, Álida Ballester
 Elsa Pons, Nuria Soler, Ana Rodríguez, Josep Enric Peris, José Juárez, Luis Navarro.
 Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), 46 113-Moncada, Valencia
“ Se consiguió la regeneración de plantas transgénicas que florecieron entre 1 y 2 años después 
  de la transformación. Era la primera vez que se transformaba material adulto de una especie leñosa,
  por lo que el sistema se patentó en la U.E. y EE.UU....”
“...5) Evaluación en campo de cítricos transgénicos: características fenológicas, calidad de la fruta,
 estabilidad de la transgénesis y frecuencia de dispersión por polen de los transgenes. ...”
“...120000 €/any.”

Un altre exemple: l'arrós daurat.



  

La proposta de llei de Som Lo Que Sembrem demanava que 
s'investiguessin els efectes dels transgènics. I com que també 
demanàvem que no es plantessin (Catalunya regió lliure) 
plantejàvem que no s'havien de desenvolupar a les nostres 
universitats.

Això pot haver confós respecte a la visió que tenim de la 
biotecnologia. La nostra petició estava centrada en les 
aplicacions a l'alimentació.



  

L'ús de plantes o animals com a bioreactors planteja el problema 
de la contenció; agreujada quan es fa servir plantes d'interès 
agrícola com el panís. 



  

Pel que fa a l'impacte sobre el medi natural:

- Una espècie OGM es considera una espècie diferent de la seva 
“silvestre” i es requereix estudis d'introducció d'aquesta espècie 
al medi ambient.

- És impossible avaluar l'impacte d'introducció d'espècies 
que incorporin les noves construccions genètiques per 
hibridació amb les transgèniques.

- No és fàcil detectar els impactes al medi ambient: per exemple 
el cas del panís “bt” i les abelles.



  

Arguments per no consumir aliments transgènics.

Per respecte al medi ambient.

L'agricultura ecològica, considerada com la més respectuosa amb 
el medi ambient s'ha definit incompatible amb l'enginyeria genètica.

S'està veient la impossible coexistència de l'agricultura ecològica 
amb els cultius transgènics.



  

Arguments per no consumir aliments transgènics.

Per respecte al medi ambient.

Algunes propostes “innovadores” d'aliments transgènics -encara no 
comercialitzats i que majoritàriament són només idees a avaluar si 
són viables- que volen ajudar a respectar el medi ambient, no tenen 
en comptes altres factors com ara les patents, la crisi energètica, ...

Cal començar a capgirar la nostra investigació basada en patents 
cap a una investigació basada en la millora del coneixement humà.



  

L'agicultura afecta fins a un 50% del canvi climàtic global.
I sobretot a 3 factors relativament fàcils de treballar: supergranges d'animals, manera 
com s'usen els fertilitzants i el transport amunt i avall. 



  



  



  

Neo-Imperialismo agrícola:



  

Arguments per no consumir aliments transgènics.

Per democràcia.

- La població no vol consumir els OGM. 

- Per a evitar el rebuig dels consumidors els OGM s'han amagat on 
no hi ha la obligació d'etiquetar-se (pinsos per carn, llet i ous).

- Ja hi ha algunes normatives (Àustria, Alemanya,...) que permeten 
l'etiquetatge de la llet alimentada amb OGM.

- Un etiquetatge així permetria acreditar una producció de qualitat 
necessària en aquests temps (globalització i crisi).



  

Els aliments transgènics: beneficis per a les 
empreses de les llavors, i els costos per a la 
societat

- Anàlisis de la contaminació al camp.
- Investigació dels impactes.
- Una altra variable en la traçabilitat alimentària.
- Duplicar canals de distribució/emmagatzematge/venta.
- Pel fet de la manca de l’etiquetatge de carn/llet/ous, els    
consumidors que volen triar “lliure-ogm” estan obligats a 
buscar el segell ecològic.
- Possible pèrdua del mercat europeu si acaba sent 
Espanya un oasi ogm.



  

Arguments per no consumir aliments transgènics.

Per democràcia.

- Els estudis que avaluen el grau de rebuig a consumir productes 
modificats genèticament mostren que les persones amb més 
formació acadèmica més els rebutgen. 



  

Sort que en tenim que les nostres autoritats ens 
protegeixen!
Encara que a vegades canvien d’opinió -per a 
protegir-nos més del que feien abans-, o encara 
que a vegades no es posen d’acord.

EFSA i les empreses de les llavors transgèniques:
•   Els informes que avalua l’Agència són secrets. Per sort el govern 
austríac -que es posiciona antitransgènic- en fa una crítica -sinó com 
sabríem que tenen mancances?

•  Les empreses -Monsanto- imposa clàusules per a prohibir la investigació 
independent dels impactes d’aquestes llavors.

•  El Mon810 no s’ha sotmès a estudis a llarg termini per a la seva 
aprovació. Actualment ja hi ha indicis que justificaria obligar a fer aquests 
anàlisis.

•   L'EFSA no analitza un criteri que ha servit, de moment, per evitar 
l’entrada dels OGM a països no-UE: “són socialment sostenibles?”



  

S'ha de mirar cas per cas. Tot i que hi ha aspectes comuns

De  moment només ens hem de preocupar de soia i panís. 
I de les modificacions RR, bt o ambdues.

Però què passarà quan se n'introdueixin més? 
Massa feina per a un consumidor responsable! 

I tot comptant amb un etiquetatge correcte! 
Tot i que falta etiquetar la carn, llet, ous, ferments,...



  

Estudi a llarg plaç dels efectes de la soia resistent a glifosat 
sobre l'envelliment del fetge. 



  

Val a dir que a una planta transgènica no només se li 
insereix un gen. Normalment s'hi acompanya un 
promotor (majoritàriament el problemàtic VMT-p). I 
d'altres seqüències accessòries (restes del vector, 
marcadors, ...).

I que la inserció es fa a l'atzar (canó de gens), deixant 
restes d'inestabilitat inicial.



  

Hi ha usos agrícoles que eviten plagues (rotació cultiu, co-cultius, 
reg per aspersió,...). Poden aparèixer plagues secundàries -que 
no feien plaga abans que ocupin el nínxol de la plaga afectada pel 
bt, i seguint la lògica augmentaria l'ús de pesticides.



  

Un cas paradigmàtic: el Paraguai.

- De resultes de l'augment del preu de la soia (per les vaques 
bojes), la indústria de la soia ha anat augmentant la superfície 
plantada any rere any.

- Ha anat desplaçant la població rural que feia producció agrícola 
de subsistència amb excedents pels mercats locals.

- L'expansió de la soia ha fet servir el “moobing” rural: “si no es 
ven la terra, l'herbicida contaminarà les aigües, matarà els 
fruiters,...”.

- No es pot parlar de desenvolupament d'un país quan es mata 
de gana 1000 persones per a canviar-les per 4 treballadors -els 
que es necessiten per 2000 Ha de soia-.



  

Visió mecanicista de la natura:
Màquina de fer llet

Màquina de fer proteïnes

Normalment fem proteïnes amb 
bacteris però també fem servir 
llevats, cèl·lules humanes,...



  

Dogma central de la biologia molecular

Som proteïnes:
- La resta de biomolècules (hidrats de carboni, lípids,...) o bé les adquirim de
 la dieta o bé són sintetitzades per enzims (proteïnes) a partir de precursors
 obtinguts també de la dieta.

- Les proteïnes també s’encarreguen de catalitzar els processos de 
Replicació, Transcripció i Traducció (però la informació sempre és genètica).

- La unitat genètica base és el gen: part del DNA que té la informació per 
una proteïna.



  

Informació genètica

Functional genomics annotation clock. 
Typical pie chart that indicates the fractions of all genes/proteins in a genome for which structure or function is 

known. This pie chart representation was first used in 1993, and is now the common way to indicate the information 
content in a genome. In this genome, the function is still unknown for about 45% of all sequences! 

Biophysical and molecular biological techniques can be used to make the red and green areas larger. It is a major 
goal of bioinformatics, however, to make the red area larger by homology modelling and the green areas larger by 

searches for ever more remote homologs. http://www.embracegrid.info/page.php?page=info_gen

Número de gens segons espècie:

-Espècie humana: 25000 gens

- Arrós:  45000 gens

- Cuc de terra:  19000 gens

- Mosca de la fruita: 13600 gens

- Llevat del pa:  6340 gens

- Bacteri intestinal: 4288 gens

- Virus: <300 gens



  

A més, tot és una mica més complicat del que 
penseu.

The components of the human genome. Only about 1.5% of the more 
than 3 billion base pairs encode protein-products, whereas about 45% 
consists of “genomic parasites” (transposable elements: DNA transposons, 
LTR retrotransposons, and Long- and Short Interspersed Nuclear Elements 
[LINEs, and SINEs]) and especially their extinct remnants.



  

Com funciona un gen?
La molècula de DNA és com una cadena molt llarga 
feta per 4 peces diferents. L’ordre de els peces conté la 
informació com l’ordre de les lletres en qualsevol text.

La informació pot és del tipus com han de ser les 
proteïnes (molècules que són com també una cadena 
però feta per 20 peces diferent); 

però també per on s’han de començar a “llegir”, per on 
s’acaben, i, molt important, quan i amb quina intensitat 
s’han de “llegir” per obtenir més o menys quantitat de 
proteïna.



  

Dos estrategias: Ingeniería Genética & Campesinos

Problema Ingeniería Genética Campesinos
Plagas y
enfermedades

Resistencia monogenética;
Bt.

Diversidad genética; variedades locales;
cultivos intercalados; plantas insecticidas;
rotación de  cultivos.

Malas hierbas Genes que confieren
resistencia a los herbicidas

Cobertura temprana del suelo; cultivos
intercalados, cultivos de cobertera;
cultivos alelopáticos. 

Agua Genes que confieren
resistencia a la sequía

Prácticas de conservación de la humedad;
diferentes variedades para los diferentes
microclimas; plantas asociadas para la
retención del agua

Nutrientes Genes fijadores de
nitrógeno

Técnicas de conservación del suelo;
cultivos múltiples con leguminosas;
integración de la producción animal y
vegetal (estiércol); reciclaje de desechos,
abonos verdes

Degradación del
suelo

Genes que confieren
tolerancia a la salinidad y
otros problemas

Restaurar los suelos degradados
(compostar, abonos verdes, rotación, etc.);
evitar la destrucción del suelo, en primer
lugar

Rendimiento Insertar ‘genes de
rendimiento’. Mas
monocultivo, mas insumos.

Diversidad! Policultivos; un cultivo para
múltiples funciones; uso de cultivos y
animales asociados (hierbas, peces,
caracoles, etc.).



  

Vandana shiva
“la Revolució verda impulsada pel sector públic tenia 
l'objectiu amagat de vendre més productes químics, 
però el seu primer objectiu era proporcionar aliments, es 
buscava la seguretat alimentària; es van plantar menys 
oleaginoses i menys lleguminoses però més arrós per 
alimentar la gent.
La 2a revolució verda no té res a veure amb la sseuretat 
alimentària: el seu objectiu és que la Monsanto tingui 
més beneficis.”

Del vídeo “el mon segons Monsanto”

En quin context s'enmarquen els transgènics agrícoles?

La Revolució Verda

Marcelo Buiatti: La millora vegetal plantejada a la Revolució Verda, simplificava la natura 
en excés tot cercant optimitzar unes poques característiques. No es pot negar l'augment 
de producció de la Revolució Verda però no cal oblidar que això va relacionat amb 
l'important augment dels insums aplicats al camp. Pel camí es va destruir molta agro-
biodiversitat. L'enginyeria genètica no només continua caient en la simplificació  de la 
Revolució Verda sinó que a més afecta només a poques característiques (RR i bt).

De les Jornades Internacionals organitzades per SLQS



  

 Breu biografia

Membre d'un Grup Ecologista 
local des del 1990 

Biòleg, doctor per la UAB (bioquímica 
clàssica amb eines de biologia 
molecular).
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