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Док тар бія ла гіч ных на вук Сяр-
гей ДРА МАШ КА, які шмат га доў 
уз на чаль ваў На цы я наль ны ка ар ды-
на цый ны цэнтр бія бяс пе кі Ін сты ту та 
ге не ты кі і цы та ло гіі НАН Бе ла ру сі (са 
сту дзе ня 2016 го да ў цэнт ра но вы 
кі раў нік. — Аўт.) лі чыць, што бі ё ла гі 
ста лі ах вя рай... улас най пры стой-
нас ці. Бо ка лі б яны не па дзя лі лі ся 
ін фар ма цы яй пра свае да сле да ван ні 
з гра мад скас цю і не агу чы лі маг чы-
мыя ры зы кі (як гэ та зра бі лі не ка лі 
фі зі кі-ядзер шчы кі), то мы б даў но 
ўжо спа жы ва лі ГМА і не за дум ва лі-
ся над тым, што зна хо дзіц ца ў на шай 
та лер цы.

Сі нія ру жы 
і ма ды фі ка ва ная ды ня

Між ін шым, па звест ках Між на-
род най служ бы па на быц ці і вы ка ры-
стан ні аг ра бія тэх на ло гій, за пе ры яд з 
1996 па 2014 год пло шчы пад транс-
ген ны мі куль ту ра мі па вя лі чы л і ся з 
1,7 да 181,5 млн гек та раў, або больш 
чым у 100 ра зоў. А гэ та ўжо 12% усіх 
вор ных зем ляў на пла не це. Пры рост 
за 2014 год склаў 6,3 млн гек та раў. 
Мяр ку ец ца, што ў блі жэй шыя 10—20 
га доў ка ля 80% асноў ных сель ска-
гас па дар чых куль тур бу дуць вы ся-
вац ца ГМ-на сен нем.

Уво гу ле ў све це да пу шча ны да 
вы рошч ван ня 27 ві даў ГМ-рас лін 
(372 транс ген ныя лі ніі), у тым лі ку 
та ма ты, буль ба, рыс, цук ро выя бу-
ра кі, лён, ка ба чок, ды ня, фа со ля, са-
лод кі пе рац, ты тунь, цы ко рый, па пая, 
пша ні ца, лю цэр на, слі ва, пе ту нія, та-
по ля і ін шыя. У ла ба ра тор ных умо вах 
ства ра юц ца рас лі ны, устой лі выя і да 
за су хі, і да пе ра ўвіль гат нен ня, і да 
за ма раз каў, і да шкод ні каў, і да цяж-
кіх ме та лаў.

У 2009 го дзе ў про даж па сту піў 
ГМ-сорт ру жы «Applause» з бу то на-
мі сі ня га ко ле ру. Вы вес ці сі нія ру жы 
спра ба ва лі ву чо ныя мно гіх кра ін, але 
пер шых пос пе хаў у гэ тым на прам ку 
ў 2004 го дзе да сяг ну ла гру па япон-
скіх і аў стра лій скіх на ву коў цаў. Пры 
да па мо зе ген на-ін жы нер на га ме та ду 
ген з брат каў, які ад каз вае за вы-
пра цоў ку піг мен ту, быў пе ра не се ны 
ў ру жу. У 2013 го дзе ў спіс ма ды фі-
ка ва ных да ба ві лі ся цук ро вы трыс нёг 
і бак ла жан.

Лі дзі ру юць па коль кас ці па сяў-
ных пло шчаў, за ня тых ГМ-рас лі на-
мі, ЗША. На дру гім мес цы зна хо-
дзіц ца Бра зі лія (ме на ві та яна дае 
са мы вя лі кі пры рост у апош нія га-
ды). На трэ цім мес цы — Ар ген ці на, 
а за чац вёр тае мес та ўвесь час су-

пер ні ча юць Ка на да і Ін дыя. У Еў ро-
пе ра ней бы ло 8 кра ін, дзе вы рошч-
ва лі ся ге не тыч на ма ды фі ка ва ныя 
рас лі ны (у лі да рах — Іс па нія, дзе 
вы рошч ва ец ца ГМ-ку ку ру за), але 
за раз іх за ста ло ся пяць. У Поль-
шчы ўзнік лі роз на га лос сі з за ка на-
даў ствам Еў ра са ю за, а Шве цыя і 
Гер ма нія ста лі ах вя рай пра па ган ды 
су праць ГМ-пра дук таў, і ство ра ная 
там трансгенная буль ба не знай-
шла ка мер цый на га по пы ту.

Вярш кі і ка рэнь чы кі
У Бе ла ру сі ра бо ты над ства рэн-

нем ге не тыч на ма ды фі ка ва ных рас-
лін вя дуц ца ў Ін сты ту це ге не ты кі і 
цы та ло гіі, На ву ко ва-прак тыч ным 
цэнт ры па буль ба вод стве і пло да а-
га род ніц тве, Ін сты ту це экс пе ры мен-
таль най ба та ні кі, Ін сты ту це бія фі зі кі і 
кле тач най ін жы не рыі, Цэнт раль ным 
ба та ніч ным са дзе На цы я наль най 
ака дэ міі на вук, у БДУ і БДТУ.

На ву коў цы пра цу юць над ства-
рэн нем транс ген най ка ню шы ны з 
па вы ша най ура джай нас цю, устой-
лі ва га да глі фа са ту рап су, жу ра він 
з па леп ша ны мі сма ка вы мі ўлас-
ці вас ця мі, ты ту ню, устой лі ва га да 
цяж кіх ме та лаў і наф та пра дук таў, 
ты ту ню з па ско ра ным раз віц цём і 
па вы ша най пра дук цый нас цю, лё-
ну-даў гун цу... Са з'яў лен нем апош-
ня га ёсць на дзея на ад ра джэн не 
бе ла рус ка га льна вод ства — не 
сак рэт, што сён ня га лоў най праб-
ле май тут з'яў ля ец ца ад сут насць 
сар тоў, якія да зва ля юць атры-
маць якас нае льно ва лак но. Ёсць 
на пра цоў кі, звя за ныя са ства рэн-
нем транс ген най буль бы. Па коль-
кі буль ба для бе ла ру саў — дру гі 
хлеб, на ма ган ні на ву коў цаў скі ра-
ва ныя на тое, каб мак сі маль на за-
ха ваць ура джай.

У 2014 го дзе на ад кры тым па лі-
го не Ін сты ту та ге не ты кі і цы та ло гіі 

НАН у рам ках вы ка нан ня на ву ко ва га 
пра ек та ўпер шы ню бы лі па са джа ныя 
не каль кі лі ній транс ген най буль бы на 
асно ве сор ту бе ла рус кай се лек цыі 
«Скарб», устой лі вай да на ся ко мых 
і грыб ных за хвор ван няў. Да сло ва, 
ген, які ад пудж ваў ад буль бы ка ла-
рад ска га жу ка, вы пра цоў ваў ся толь-
кі ў бац він ні і ад сут ні чаў у клуб нях, 
та му для зда роўя ча ла ве ка не бы ло 
ні я кай па гро зы.

— На жаль, пры вызваленні ла ба-
ра тор ных рас пра цо вак у на ва коль-
нае ася род дзе мы пе ра ка на лі ся, 
што ство ра ныя на мі лі ніі па сту по ва 
страч ва юць свае ка рыс ныя ўлас ці-
вас ці, — кан ста туе ды рэк тар Ін сты-
ту та ге не ты кі і цы та ло гіі НАН, кан-
ды дат бія ла гіч ных на вук, дацэнт 
Ва лян ці на ЛЕ МЕШ. — Гэ та мо жа 
свед чыць пра не дас ка на ласць ге не-
тыч най кан струк цыі. Вы рошч ван не 
ГМ-рас лін у ла ба ра тор ных умо вах — 
ад на спра ва, а ў пры ро дзе — кры ху 
ін шая. Пад ад кры тым не бам, пры па-
сад ках на ад нос на вя лі кай пло шчы, 
ад бы ло ся «за маўк ан не» ге на. Вось 

ча му апа сен ні, што на на шым рын ку 
заўт ра з'я вяц ца ГМ-га тун кі буль бы, 
бес пад стаў ныя.

А ў Цэнт раль ным ба та ніч ным са-
дзе на па лі го не вось ужо тры га ды 
вы рош чва юц ца транс ген ныя буй-
на плод ныя жу ра ві ны: у рас лі ну быў 
уне се ны ген для ўзмац нен ня сма-
ка вых улас ці вас цяў яга ды. Праў да, 
у жу ра він ёсць свая асаб лі васць — 
трэ ба па ча каць, каб утва рыў ся ягад-
нік. Ле тась быў атры ма ны толь кі пер-
шы ўра джай, та му ра біць вы сно вы 
так са ма яшчэ ра на ва та.

— Па сад кі трэ ба пра вя раць ця-
гам не каль кіх па ка лен няў. Гэ та да-
ра гія да сле да ван ні, але на ву ко вую 
пра цу ні ў якім ра зе нель га спы няць, 
інакш на вош та бы ла ўся па пя рэд-
няя пра ца? — дзе ліц ца сва ім мер-
ка ван нем вя ду чы на ву ко вы су пра-
цоў нік Цэнт раль на га ба та ніч на га 
са ду Тац ця на ФА МЕН КА. — У нас 
за раз так са ма вя дуц ца ра бо ты па 

ства рэн ні транс ген най ка ню шы ны, 
але па коль кі ка ню шы на — рас лі на 
з пе ра кры жа ва ным апы лен нем, то 
па куль пра яе вы зваленне ў на ва-
коль нае ася род дзе раз мо ва не ідзе. 
За раз ка ню шы на вы рошч ва ец ца ў 
за кры тай сіс тэ ме і мы не мо жам з 
упэў не нас цю ска заць, як ГМ-рас лі-
на бу дзе па во дзіць ся бе ў ад кры тай 
сіс тэ ме.

Ле тась да звол на вы зваленне ў 
на ва коль нае ася род дзе транс ген-
на га рап су атры маў Бел дзярж уні-
вер сі тэт. Акра мя та го, у ліс та па дзе 
2015 го да ў Мі ніс тэр ства пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася-
род дзя па сту пі ла за яў ка ад НПЦ па 
зем ля роб стве На цы я наль най ака дэ-
міі на вук аб пра вя дзен ні дзяр жаў най 
экс пер ты зы бяс пе кі транс ген на га 
рап са.

Не ба яц ца, 
але кант ра ля ваць

Сяр гей Дра маш ка тлу ма чыць, 
што дзей ні ча юць вель мі жорст кія 
між на род ныя і на цы я наль ныя па тра-
ба ван ні па ства рэн ні па лі го наў, дзе 
вы рошч ва юц ца ГМ-рас лі ны. Яны 
асна шча юц ца ка ме ра мі ві дэа на зі-
ран ня, аб ста лёў ва юц ца пля цоў кі 
для ўты лі за цыі ГМА, для ачы шчэн ня 
і мыц ця тэх ні кі. Ро біц ца ін вен та ры-
за цыя ўсёй фаў ны і фло ры на ад-
лег лас ці 300 мет раў ад па лі го на, а 
за тым што год ла дзіц ца ма ні то рынг 
для та го, каб вы зна чыць, ці ня ма 
якіх-не будзь не спры яль ных на ступ-
стваў ад вы рошч ван ня ГМ-рас лін: як 
для на ва коль на га ася род дзя, так і 
для ча ла ве ка.

Да ры зык вы ка ры стан ня ГМА ад-
но сяць так січ насць і алер ген насць 
пра дук таў ге не тыч най ін жы не рыі 
для ча ла ве ка, ве ра год насць, што 
ГМ-рас лі ны пе ра ўтво рац ца ў пус та-
зел ле і вы цес няць ін шыя каш тоў ныя 
і аба ры ген ныя ві ды рас лін, за леж-
насць фер ме раў ад фірм — па стаў-
шчы коў на сен ня транс ген ных рас лін 
і хі мі ка таў для іх... Апош няя ры зы ка 
ўжо спраў дзі ла ся на аме ры кан скім 
кан ты нен це.

Ці ка ва, што ў Злу ча ных Шта тах 
па тра ба ван не ўказ ваць на пра-
дук тах утры ман не ці ад сут насць у 
іх ГМА, лі чаць ня доб ра сум лен най 
кан ку рэн цы яй, та му там ад сут ні чае 
аба вяз ко вая ГМ-мар кі роў ка, якая 
ўве дзе на больш чым у 60 кра і нах. 
Але ва ўсіх дзей ні ча юць роз ныя 
коль кас ныя па ро гі: дзесь ці па тра-

бу юць мар кі ра ваць пра дук цыю, 
якая ўтрым лі вае 2% ГМА, а дзесь-
ці — 5%. Але на коль кі та кія па ро гі 
на ву ко ва аб грун та ва ныя?

У Бе ла ру сі Пе ра лік хар чо вай сы-
ра ві ны і хар чо вых пра дук таў, якія 
пад ля га юць аба вяз ко ва му кант ро лю 
за на яў нас цю ў іх ге не тыч на ма ды-
фі ка ва ных інгрэдыентаў,  уклю чае 
сою і ўсе пра дук ты, якія яе ўтрым-
лі ва юць (со е выя со у сы, пра дук ты 
з вы ка ры стан нем со е ва га ма ла ка, 
со е вую му ку і ін шыя); ку ку ру зу (ку-
ку руз ныя чып сы, па пкорн, за ма ро-
жа ную і кан сер ва ва ную ку ку ру зу і 
г.д.), хар чо выя да баў кі, якія ўтрым-
лі ва юць пра дук ты з соі ці ку ку ру зы, 
і дзі ця чае хар ча ван не, атры ма нае 
з вы ка ры стан нем пра дук таў з соі 
ці ку ку ру зы. У дзі ця чым хар ча-
ван ні вы ка ры стан не генетычна 
мадыфікаваных кампанентаў цал-
кам вы клю ча ец ца.

Указ ваць, што пра дукт утрым лі-
вае ГМА, вы твор ца ці па стаў шчык 
аба вя за ны, толь кі ка лі ўтрыманне 
пе ра вы шае 0,9%. Гэ та па тра ба ван-
не Мыт на га са ю за. А ра ней, ка лі ў 
Бе ла ру сі дзей ні ча ла бес па ро га вая 
кан цэп цыя, на ват ка лі ў пра дук це 
вы яў ля ла ся ўся го не каль кі ма ле-
кул, то ўся пар тыя мар кі ра ва ла ся 
«з утры ман нем ГМА». Да рэ чы, вы-
пад кі, ка лі ў акрэ ды та ва ных ла ба-
ра то ры ях зна хо дзяць у пра дук тах 
ГМА, вель мі рэд кія, так бы мо віць, 
адзін ка выя. Звычайна гэ тым «гра-
шаць» со е выя со у сы ці ку ку руз ныя 
шмат кі. У 2013 го дзе ся род усіх 
да сле да ва ных узо раў бы ло 1,55% 
ста ноў чых вы ні каў, у 2014 го дзе — 
1,05%. А за ўсе га ды пра цэнт ста-
ноў чых вы ні каў склаў 0,93. Та му, 
на дум ку бе ла рус кіх спе цы я ліс таў, 
лепш бы ло б вяр нуц ца да бес па-
ро га вай кан цэп цыі, бо коль кас ны 
ана ліз іс тот на да ра жэй шы, а ўсе 
вы дат кі ў вы ні ку кла дуц ца на пле чы 
па куп ні коў.

«У нас час цей уба чыш доб ра ах-
вот ную мар кі роў ку «Не ўтрым лі вае 
ГМА» — ход, якім вы твор цы спра бу-
юць пры цяг нуць ува гу па куп ні коў, — 
усмі ха ец ца Сяр гей Дра маш ка. — А 
ва Укра і не і ў Ра сіі пі шуць «Не ўтрым-
лі вае ГМА» на ват на мі не раль най ва-
дзе ці яй ках. Гэ та прос та ка мер цый-
ныя хіт ры кі...»

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by

ЗА ТРАНС ГЕН НЫ МІ ПРА ДУК ТА МІ — 
БУ ДУ ЧЫ НЯ?

З'яў лен не на пры лаў ках бе ла рус кай генетычна мадыфікаванай буль бы па куль ад клад ва ец ца

Каб не як за спа ко іць 
на сель ніц тва, но бе леў скія 
лаў рэ а ты на ва чах ва ўсёй 
кра і ны з'я да лі «лан чы», 
пры га та ва ныя з ге не тыч на 
ма ды фі ка ва ных пра дук таў, 
спра бу ю чы пе ра ка наць 
на сель ніц тва ў іх бяс пе цы.

У све це да пу шча ны 
да вы рошч ван ня 27 ві даў 
ГМ-рас лін (372 транс ген ныя 
лі ніі) , у тым лі ку та ма ты, 
буль ба, рыс, цук ро выя бу ра кі, 
лён, ка ба чок, ды ня, фа со ля, 
са лод кі пе рац, ты тунь, 
цы ко рый, па пая, пша ні ца, 
лю цэр на, слі ва, пе ту нія, 
та по ля і ін шыя.

У Цэнт раль ным ба та ніч ным 
са дзе на па лі го не вось ужо 
тры га ды вы рош чва юц ца 
транс ген ныя буй на плод ныя 
жу ра ві ны: у рас лі ну быў 
уне се ны ген для ўзмац нен ня 
сма ка вых улас ці вас цяў 
яга ды. 

Вы пад кі, ка лі 
ў акрэ ды та ва ных 
ла ба ра то ры ях зна хо дзяць 
у пра дук тах ГМА, вель мі 
рэд кія. Звычайна гэ тым 
«гра шаць» со е выя со у сы 
ці ку ку руз ныя шмат кі.

Ка лі ў XІX ста год дзі з'я ві лі ся пер шыя цяг ні кі, мно гія су мня ва лі ся: 
а ці змо гуць лю дзі ез дзіць на «вар' яц кай хут ка сці 20 мі ляў у га-
дзі ну»? Лі чы лі, што сэр ца ча ла ве ка мо жа спы ніц ца... На пры кан-
цы ХХ ста год дзя прад ме там пра тэст ных на стро яў у Еў ро пе ста лі 
ге не тыч на ма ды фі ка ва ныя рас лі ны і ар га ніз мы. У 1998 го дзе ў 
Швей ца рыі пра во дзіў ся на цы я наль ны рэ фе рэн дум, на які вы но-
сі ла ся пы тан не аб поў най за ба ро не не толь кі вы ка ры стан ня, але 
і ства рэн ня ГМА: спы ніць ха це лі на ват пра вя дзен не на ву ко вых 
да сле да ван няў у гэ тай га лі не. Каб не як за спа ко іць на сель ніц тва, 
но бе леў скія лаў рэ а ты на ва чах ва ўсёй кра і ны з'я да лі «лан чы», 
пры га та ва ныя з ге не тыч на ма ды фі ка ва ных пра дук таў, спра бу ю чы 
пе ра ка наць на сель ніц тва ў іх бяс пе цы. У вы ні ку 2/3 кра і ны пра га-
ла са ва лі су праць за ба ро ны на ге не тыч на-ін жы нер ную дзей насць. 
Але «стра шыл кі», якія не ма юць пад са бой ні я кай на ву ко вай асно-
вы, час ад ча су ўсё роў на з'яў ля юц ца ў СМІ.


