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Pētījums: no 2005. līdz 2006.gadam zinātnieku 
grupa no ASV Biologijas departamenta prof. 
E..J.Rosi-Maršalas vadībā izpētīja ĢM kukurūzasE..J.Rosi Maršalas vadībā izpētīja ĢM kukurūzas 
radītā toksīna (indes) ietekmi uz ūdens 
ekosistēmām. 
Pierādīts ka toksīns ko rada ĢM kukurūza:Pierādīts, ka toksīns, ko rada ĢM kukurūza: 
-iznīcina vairākas ūdenstilpēs dzīvojošu kukaiņu 
sugas;

saindē ne tikai ūdeni bet arī augsni;- saindē ne tikai ūdeni, bet arī augsni;
- izjauc barības ķēdi un sagrauj ne tikai ūdens, bet 
arī sauszemes ekosistēmu.



ĢMO sagrauj ekosistēmu



ĢMO izkropļo un nonāvē dzīvniekusĢ pļ

1. Rada iekšējo 
orgānu bojājumus;

2. samazina 
pēcnācēju skaitu un pēc ācēju s a tu u
svaru;

3 otrajā paaudzē3. otrajā paaudzē   
pēcnācēju nav 
vispār !!!



ĢMO ĢMO -- bīstamibīstami cilvēkiemcilvēkiem

1. Pēc ĢMO sojas ieviešanas Lielbritānijā 1998. gadā, par 
50% pieauga alerģiju daudzums, ko izraisa soja, jo ĢM p g ģ j , j , j Ģ
proteīns (olbaltumviela) izsauc organisma pretreakciju, jo ir 
svešs organismam;

3. Lietojot pārtiku, kas satur ĢM IGF-1 hormonus, nesamērīgi 
paātrinās bērnu augšana un attīstās audzēji;

4. Lietojot ĢM olbaltumvielu (L –triptofānu), 1989.g. bojā iet 
ap 37 amerikāņu 1500 kļuva invalīdi 5000 saslimaap 37 amerikāņu, 1500 kļuva invalīdi, 5000 saslima.



Situācija pasaulē I

1. 828 zinātnieki no  84 valstīm parakstīja p j
atklāto vēstuli, kurā brīdināja par ĢMO 
bīstamību un aicināja atteikties no ĢMO 
izplatības ( Open Letter from World Scientists toizplatības.( Open Letter from World Scientists to 
All Governments Concerning Genetically Modified 
Organisms (GMOs))

2. ĢM nav palielinājusi peļņu un
uzlabojusi produktu kvalitāti. (Pētījums: Who j p ( j
Benefits from GM crops? An analysis of the global 
performance of genetically modified (GM) crops 
1996-2006)



Situācija pasaulē II

3 A ik Vid M di ī Ak dē ij ā ti ā3. Amerikas Vides Medicīnas Akadēmijas ārsti savā 
ziņojumā norāda uz ĢMO bīstamību, tai skaitā:

• uzsver daudzo pētījumu laikā iegūtos 
pierādījumus par dzīvnieku orgānu sistēmu 
pataloģijām kas radušās ĢMO pārtikaspataloģijām, kas radušās ĢMO pārtikas 
lietošanas rezultātā

• pieprasa ārstiem apmācīt pacientus un 
sabiedrību izvairīties no ĢMO pārtikas

• pieprasa ieviest ĢMO markēšanu



Kas mēs esam?Kas mēs esam?Kas mēs esam?Kas mēs esam?
Vai mēs esam 
laboratorijas 

žurkas?!!!žurkas?!!!

Jā, esam.

PVD 2007 gadā veicotPVD 2007. gadā veicot 
pārbaudes 123 pārtikas 
paraugos, konstatēja 
ĢMO klātbūt i 3

0,9 %
ĢMO klātbūtni 3 

gadījumos(klātbūtne 
lielāka par 0,9% un 7 
paraugos(klātbūtne 
mazāka par 0,9%)
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Paldies par uzmanību!

Mūsu nākotne!?


