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GMO

 Genetically Modified Organism. w skrócie GMO (ang.
Genetically Modified Organisms) – organizmy, których
genom został zmieniony metodami inżynierii
genetycznej w celu uzyskania nowych cech
fizjologicznych ,
  Soja, kukurydza, bawełna i ziemniaki. Odporne na
szkodniki, niepsujące się i w dowolnych kolorach -
żywność modyfikowana genetycznie ma mnóstwo
zwolenników i tyle samo przeciwników.
 Wytwarzanie genetycznie modyfikowanych
mikroorganizmów do celów przemysłowych czy
farmaceutycznych nie budzi większych kontrowersji
ponieważ utrzymywane są w laboratoriach i nie
przenikają do naturalnego środowiska.
 Obawy dotyczą genetycznie modyfikowanych roślin
uprawnych i zwierząt hodowlanych. Po pierwsze
dlatego, że w tym przypadku GMO wkracza do
produkcji żywności, a po drugie – produkcja ta odbywa
się w środowisku naturalnym. Obawy dotyczą więc
bezpieczeństwa zdrowotnego i zagrożeń
środowiskowych.
 Żywność modyfikowana genetycznie musi być
oznakowana
Żywność transgeniczną lub z genetycznie
modyfikowanymi składnikami, zgodnie z unijnym
prawem, powinna być specjalnie oznakowana, jeśli ma
w swoim składzie więcej niż 0,9% organizmów
genetycznie zmodyfikowanych. Wyjątek stanowią
produkty zwierzęce.
Zwierzęta transgeniczne, GMO
Modyfikacje zwierząt mają na celu głównie uzyskanie
zwierząt o pożądanych cechach w hodowli - szybciej
rosnące świnie, ryby, zastosowaniu ich w produkcji
białek, enzymów, innych substancji wykorzystanych w
przemyśle farmaceutycznym (jako bioreaktory),
uodpornieniu na choroby. Zwierzęta modyfikowane
genetycznie często chorują lub są bezpłodne.
 Ciekawym też pomysłem są  modyfikowane świnie
jako dawcy narządów.
Polskim akcentem w modyfikacji zwierząt jest
transgeniczny knurek TG 1154. Został on stworzony w
ramach projektu pt. "Wykorzystanie genetycznie
zmodyfikowanych świń dla pozyskiwania organów do
transplantacji u człowieka". Polska transgeniczna
świnia ma wbudowany gen, który może znieść
immunologiczną barierę międzygatunkową pomiędzy
świnią i człowiekiem.
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Organizmy modyfikowane genetycznie

Przykłady
modyfikacji:
- modyfikacje
do celów
naukowych
zwierząt
laboratoryjnych
- myszy,
szczurów,
- owce
wytwarzające
wełnę
toksyczną dla
moli i nie
kurczącą się w
praniu,
- lepsza jakość
mięsa, mleka,
-
transgeniczne
koty dla
alergików - ich
sierść nie
powoduje
alergii,

-
transgeniczne
rybki
akwariowe z
genami z
meduzy, dzięki
którym
fluoryzują w
ciemności
(rybki są
bezpłodne - nie
mogą się
krzyżować w
przypadku
wydostania się
do
środowiska).
Głos
przeciwników:
*spożywanie
żywności
modyfikowanej
genetycznie
może
powodować
alergie,

choroby układu
pokarmowego,
obniżenie
odporności
organizmu,
zaburzenia
płodności oraz
nowotwory
*nie można
przewidzieć
wszystkich
konsekwencji
jakie niesie za
sobą
długotrwałe
spożywanie
żywności
GMO
*uwolnienie
organizmów
modyfikowanych
genetycznie do
środowiska, w
tym
niekontrolowane
przechodzenie

genów na inne
organizmy
tego samego
lub innego
gatunku
*straty dla
rolników upraw
ekologicznych
będących w
sąsiedztwie
upraw GMO z
uwagi na
ryzyko
przeniesienia
cech roślin
modyfikowanych
na uprawy
naturalne
Głos
zwolenników:
*uzyskanie
lepszej
odporności
organizmów
modyfikowanych
na czynniki
zewnętrzne

*zwiększenie
zawartości
składników
odżywczych w
żywności
*większą
produktywność
zwierząt
hodowlanych
*niższe koszty
upraw.
*zwiększenie
ilości plonów
na małych
obszarach
*zredukowanie
ilości
używanych
pestycydów do
ochrony roślin
*wykorzystanie
mało żyznych
terenów do
upraw poprzez
stworzenie
odmian

GMO
tolerujących
wysokie
zasolenie gleb i
susze
*tworzenie tzw.
jadalnych
szczepionek,
czyli
wprowadzenie
do roślin GMO
genów
odpowiadających
za odporność
na niektóre
choroby
bakteryjne i
wirusowe
*zmniejszenie
głodu na
świecie.

Szymon
Mamala klasa
1 AZSZ
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Jesienna 
Kuchnia 

Jesień - czas
zbiorów

Zdrówko!

Co przyniesie
deszcz? 

.

Grzyby nie
posiadają zbyt
wielu wartości
odżywczych,
ale za to
urozmaicają
bardzo nasze
dania. Jesienią
właśnie
występuje
najwięcej

gatunków
grzybów. Wśród
nich są
podgrzybki i
borowiki, a
także koźlarze,
maślaki oraz
rydze. Do
wyboru, do
koloru. 

duszone bakłażany

jagnięcina paszteciki z dyni

Jesień to nie
tylko
różnorodność
owoców i
warzyw, ale
także
wszelakich
chorób, a więc
dbajcie o siebie! 
Odpowiednie

ubranie,
odżywianie i w
miarę warunków
- spacer, to coś
dzięki czemu 
nie będziecie
musieli leżeć w
łóżku. :)

Jesienną dietę
warto opierać
na pożywnych
mięsach,
rybach i
owocach
morza, nie
zapominając

jednak o
bogatych w
witaminę C
owocach i
warzywach.
Godny
polecenia jest
również

bakteriobójczy
czosnek, który
podniesie
walory
smakowe dań i
wzmocni
odporność
organizmu. 

Kasia Kwiecień
3 cT

Uwielbiasz
owoce i
warzywa
sezonowe?
Jesienią to nic
prostszego,
gdyż jest ich
mnóstwo i
można je
ciekawie
wykorzystać.

.
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