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Моладзь
«базарыла» крэатыўна
Лiчба 13 лiпеньскага календара, як i трапiчны лiвень,
не перашкодзiлi моладзi
здзiвiць фестывальны Вiцебск крэатывам, гатоўнасцю навучыць карысна
бавiць час... Менавiта 13 лiпеня ў рамках афiцыйнай
пра гра мы мiж на род на га
фес ты ва лю «Сла вян скi
базар у Вiцебску» адбыўся традыцыйны Дзень моладзi.

ру» i ўнутры... Такое ўбачыш не
кожны дзень.
— Гiсторыя Дня моладзi на
вiцебскiм «базары» пачынаецца з 2004 года, — нагадаў Iгар
БУЗОЎСКI, першы сакратар
ЦК грамадскага аб'яднання
«Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi
саюз моладзi». — Мы пастаралiся зрабiць усё магчымае,
каб прадэманстраваць, што з
кожным годам наша праграма

Нават рэпарцёры, якiя пабачылi ўжо шмат што, былi прыемна здзiўлены крэатыву маладых. Юнакi ў форме Вялiкай Айчыннай, захопленыя гiсторыяй
ваеннага часу, веласiпедысты,
якiя паказвалi фантас тычнае
майстэрства валодання веласiпедам, байкеры — i ўсё гэта
каля будынка дырэкцыi «база-

 Запрашальнік

«ЖЫВЫЯ ШАХМАТЫ»
Упершыню ў Віцебску ў Сусветны дзень шахмат адбудзецца тэатралізаваная шахматная
партыя.
— Гульня распачнецца 20 ліпеня а 17 гадзіне. 32 чалавекі — валанцёры з шахматнымі фігурамі ў руках —
будуць па камандзе двух гульцоў займаць неабходныя
клеткі на дошцы. Апошняя, памерамі 7 на 7 метраў, выраблена з дрэва. А фігуры вышынёй 1 метр зроблены
з пластыку, — расказала Ірына ШЫШКОВА, дырэктар Віцебскага абласнога музея героя Савецкага
Саюза М. Шмырова. — Гросмайстрамі будуць члены
віцебскага шахматнага клуба. Затым усе ахвотныя
змогуць пагуляць. У перспектыве магчымасць згуляць
вялікімі фігурамі стане платнай паслугай.
Першае дакументальнае сведчанне такой гульні датавана 1408 годам, калі пры двары султана Мухамеда
адбылося прадстаўленне «жывых шахмат».
У Расіі такая партыя ўпершыню адбылася ў загарадным палацы графа Строганава з нагоды прыезду ў Пецярбург шведскага караля Густава ІV у 1796 годзе.
У Савецкай Расіі першыя «Жывыя шахматы» адбыліся 23 жніўня 1921 года ў Смаленску.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

становiцца ўсё больш маштабнай i крэатыўнай.
Сёлета гэта пацвердзiў парад моладзевых субкультур, у
якiм бралi ўдзел прадстаўнiкi
творчай i спартыўнай моладзi з
усiх рэгiёнаў краiны.
Тут можна было ўбачыць бiтбаксёраў, мастакоў графiцi i бодзi-арту, велатрэалiстаў, скейтбардыстаў, ролераў, прадстаўнiкоў рыцарскiх клубаў, удзельнiкаў моладзевых духавых i iнструментальных аркестраў, аўтараў i выканаўцаў бардаўскай
песнi, поп i рок-гуртоў...
А падчас традыцыйнай патрыятычнай акцыi «Мы памятаем i ганарымся!» усе ўдзельнiкi парада ўсклалi кветкi да
мемарыяльнага комплексу на
плошчы Перамогi i ўшанавалi
памяць загiнулых хвiлiнай маўчання.
А стартаваў Дзень моладзi
ўвечары 12 лiпеня. Пад дэвiзам
«Сустракаем Дзень моладзi»
на плошчы Перамогi адбылася
музычная бiтва дыджэяў «DJ
NIGHT». Удзельнiкi грандыёзнай
танцавальнай моладзевай вечарынкi — лепшыя DJ Беларусi
— пераможцы рэгiянальных адборачных тураў, якiя праходзiлi
ва ўсiх рэгiёнах краiны i Мiнску
ў маi-чэрвенi гэтага года, а таксама спецыяльныя госцi мерапрыемства — папулярныя DJ'S
з Расii i Бельгii.
Аляксандр ПУКШАНСКI.
Фота Надзеі БУЖАН.

ПРАЙСЦІ
ПРАЗ «БРАЗГУН»
(Заканчэнне. Пачатак на 1 стар.)
«Бразгун» пачынаецца ў хаце Любові Чапелінай —
жыхаркі вёскі Норкі. Шмат гадоў ікона Пятра і Паўла
стаіць у яе хаце. Некалі ў вёсцы бытаваў абрад пераносу аброчнай свечкі, і гэты абраз раз на год насілі з хаты
ў хату. Спачатку неслі да крыніцы. А пасля свят каля
гаючай вады зноў неслі (за тры кіламетры)... да новых
гаспадароў. З цягам часу Норкі апусцелі, і толькі дзве
апякункі засталіся ў гэтага абраду: баба Люба і баба
Ніна — Ніна Акімаўна Гаспадарова. А абрад, дзякуючы
работнікам культуры раёна, узяты пад ахову як гісторыка-культурная каштоўнасць. І гэта вельмі радуе Любу і
Ніну, іх дзяцей і ўнукаў, якія ў дзень «Бразгуна» заўсёды
збіраюцца ў бацькоўскіх хатах.
Адкуль і як з'явілася ікона ў вёсцы, расказаў Анатоль
Чапелін — сын Любові Ільінічны Чапелінай. Нібыта пецярбургскі вяльможа перадаў «Пятра і Паўла» вясковаму
старасце. І што на старых картах пазначана і крыніца

«Бразгун» як святое месца. Дзень з'яўлення крыніцы
— яе гучнае з'яўленне пачулі нават у навакольных вёсках — стаў святам «Бразгун». А абрад пераносу свечкі з
іконаю ўзнік як аброчны ад пажараў, якія некалькі разоў
ушчэнт вынішчалі Норкі. Пасля абрадаў вёска больш не
гарэла. Два гады таму ў суседняй вёсцы ўраган дахі з
хат пазрываў, а Норкі ацалелі.
Цяпер насіць абраз да крыніцы старым не пад сілу,
і яго перавозяць на легкавіку. Ставяць каля крыніцы,
каб рытуал асвячэння вады праходзіў пад апекай нябесных ахоўнікаў Пятра і Паўла. Потым ахвотныя тройчы праходзяць (раней прапаўзалі на каленках) пад ёю,
каб умацаваць здароўе. П'юць ваду, ходзяць басанож
па ручаіне, зрываюць галінкі бярозак, якія ўпрыгожвалі
крыніцу і ікону.
Асаблівая частка свята — кірмаш і гулянне. Цяпер
людзей забаўляе мясцовая мастацкая самадзейнасць,
працуюць латкі з салодкімі прысмакамі. Асабліва кра-

ВЫЯЗНЫЯ
ВЫСТАЎКІ ЖЫВЁЛ
Мінскі заапарк праводзіць выязныя
лекцыі з дэманстрацыяй жывёл.
Як расказала малодшы навуковы супрацоўнік заапарка Таццяна Ільясава-Конанава, выязныя экспазіцыі могуць быць
арганізаваны ў школах, клубах, дзіцячых
дамах і інтэрнатах, бібліятэках і іншых
установах адукацыі і культуры сталіцы. На
падобнай выстаўцы можна будзе ўбачыць
звычайнага вожыка, тхара, дэкаратыўнага
труса, стэпавую чарапаху, мадагаскарскіх
тараканаў, маісавага полаза, мангольскую
пясчанку, дэкаратыўных курэй і іншых жывёл — усяго больш як 10 відаў.
Пра гра ма такса ма пра ду гледж вае
мультымедыйную прэзентацыю пра гісторыю стварэння заапарка, віктарыны і
загадкі пра жывёл, тэматычны фільм.
Можна будзе разгледзець жывёл, пагладзіць іх і атрымаць кансультацыю па
ўтрыманні гадаванцаў дома.
«Мінск—Навіны»



 Практычная
экалогія

ЕЖА ДЛЯ... РОЗДУМУ
Экалагічна чыстая сельская
гаспадарка — гэта гаспадарка без выкарыстання штучных угнаенняў і пестыцыдаў. Навуковыя даследаванні паказалі, што пестыцыды
і штучныя ўгнаенні разбуральна ўплываюць на здароўе чалавека і навакольнае
асяроддзе, у тым ліку глебу. Таму многія фермеры ў
развітых краінах перайшлі
на вытворчасць экалагічна чыстай прадукцыі. Яны
працуюць з натуральнымі
ўгнаеннямі. Для барацьбы
з хваробамі і шкоднікамі
выкарыстоўваюць севазварот і натуральных «біялагічных ворагаў». Антыбіётыкі
прымяняюць не для прафілактыкі (як у большасці
звы чай ных гас па да рак),
а толькі для лячэння хворых жывёл. Стандарты экалагічна чыстай гаспадаркі
вызначаюцца незалежнымі
нацыянальнымі і міжнароднымі арганізацыямі.

«ЧЫСТЫ» ГАНДАЛЬ —
ПА ПЯТНІЦАХ
Вялікі вопыт у прымяненні
прынцыпаў экалагічна чыс тай
сельскай гаспадаркі назапашаны
ў Германіі, у прыватнасці, у горадзе Мюнстэры (зямля Паўночны
Рэйн-Вестфалія). Тут ужо даўно
і паспяхова працуе Марціна Рык,
спецыяліст у галіне харчавання,
кіраўнік шэрагу экалагічных праектаў і аўтар зборнікаў рэцэптаў
страў з агародніны.
Нейкіх спецыяльных праектаў па здаровым харчаванні ў
Мюнстэры няма, хутчэй, іх можна
назваць праектамі ў галіне экалагічнай сельскай гаспадаркі.
Адзін з такіх праектаў — стварэнне рынку чыстых прадуктаў,
які паспяхова дзейнічае вось
ужо 11 гадоў. На такім рынку
маюць права прадаваць сваю
прадукцыю толькі тыя сяляне з
рэгіёна Мюнстэрлэнд, якія займаюцца экалагічна чыстым земляробствам (пакуль гэта 5% ад
агульных сельскагаспадарчых

нальна спяваў царкоўны хор і ансамбль духоўных спеваў
з музычнай школы Чэрыкава. І гэта толькі першыя спробы зрабіць «Бразгун» вялікай падзеяй рэгіёна, вярнуць
яму былую славу.
— Мы імкнёмся захаваць старажытны абрад, адрадзіць забытыя традыцыі і надаць святу новае, сучаснае
дыханне, — кажа начальнік аддзела ідэалогіі, культуры
і па справах моладзі Кацярына Каркозава.
Родам Кацярына Іванаўна з гэтай жа вёскі Норкі, на
«Бразгуне», як той казаў, вырасла. Захаваць яго — справа яе гонару.
Заканчваецца «Бразгун» зноў у хаце бабы Любы. У
вёсцы вырашылі: няхай Пятро з Паўлам яшчэ гадок пагасцююць у Чапеліных, а там відаць будзе, хто захоча
абракацца і возьме свечку і абраз да сябе.
Анатоль КЛЯШЧУК.
Фота аўтара.
Чэрыкаўскі раён.

угоддзяў Мюнс тэрлэнда). Прадукты не з танных, даражэйшыя
за звычайныя на 20—30%, і цэны
залежаць ад таго, дзе купляеш
(супермаркет, рынак, сялянская
гаспадарка). Вядома, «фермеры-эколагі» зацікаўленыя, каб
куплялі менавіта ў іх!
Аднак яны не манапаліс ты
на рынкавай плошчы Мюнс тэра — гандлююць толькі па пятніцах. Серада і субота — дні для
гандлю ўсіх фермераў.

кантроль на ўсіх этапах вытворчасці. Для экалагічна чыс тай
прадукцыі існуе адзіная еўрапейская сертыфікацыя і адзіны еўрапейскі стандарт якасці (прадукты
«organіc»)

СВАБОДНЫЯ АД ГМА
Мар ці на Рык — ак тыў ны
праціўнік ГМА — лічыць яго
зброяй нябачнага генацыду.
Мар ці на ка тэ га рыч ная: «Адназначна, я — супраць ГМА!

Калі чалавек штучна змешвае тое, што
ў прыродзе не камбінуецца натуральным чынам,
наступствы могуць быць непрадбачанымі.
Як працуюць «фермеры-эколагі» (будзем называць іх так),
скажам, вытворцы бульбы? Калі
сцісла, то яны не выкарыстоўваюць хімічных угнаенняў і максімальна падключаюць чалавечы
фактар. Бульбаводы адпраўляюць сваю бульбу ў рэстараны
ўжо падрыхтаванай, гэта значыць абабранай. А абіраюць яе
бехіндары (інваліды) на нядаўна
створаных працоўных месцах.
Пакуль гэты праект працуе
толькі ў Мюнстэры і Дортмундзе,
таму што вельмі цяжка знайсці
такіх свядомых фермераў, якія
добраахвотна адмовяцца ад выкарыстання хімічных угнаенняў.
Аднак не ўсё так безнадзейна.
Ёсць паспяховыя экалагічныя
гаспадаркі, якія маюць стабільную кліентуру і прывозяць «чыстую» прадукцыю проста на дом.
Падобнае можна сказаць і ў
дачыненні да праекта па малацэ.
Прынцып адзін: ад вытворцы да
спажыўца — без пасярэднікаў!
На жаль, у Мюнстэры толькі адна
гаспадарка вырабляе, перапрацоўвае і дастаўляе 2 разы на тыдзень малочную прадукцыю (малако, тварог) сваім кліентам.
У такіх сельгаспрадпрыемстваў ёсць адна асаблівасць —
каб прадукцыя была чыс тай,
яны павінны вырошчваць і чысты
корм! У Германіі ўжо ёсць сельгасаб'яднанні, якія працуюць па
вельмі жорсткіх еўрапейскіх правілах і праходзяць самы строгі

Пытанне аб карысці і рызыцы
геннай інжынерыі было вынесена на абмеркаванне грамадскасці ўжо напрыканцы 1990-х
гадоў. Існуе вялікая колькасць
абмежаванняў па прымяненні
«зялёнай геннай інжынерыі»,
паколькі рызыкі, звязаныя з
пры мя нен нем гэ та га ме таду, ацэньваюцца вышэй, чым
яго карысць. У сувязі з гэтым
прывяду прыклад, звязаны з
парушэннем геннай інжынерыяй межаў відаў. У BT-кукурузу
быў убудаваны ген земляной
бактэрыі Bacіllus thurіngіensіs, і

яна пачала выпрацоўваць таксін, які забівае некаторыя віды
насякомых-шкоднікаў — і гэта
кукуруза стала ўстойлівай да
іх! А ў нашай мясцовасці НЯМА гэтых насякомых! Навошта
нашым сялянам такая кукуруза? Інфармацыі па ГМА яшчэ
вельмі мала, і мы не ведаем, як
яны паўплываюць на здароўе
чалавека, і гэта невядомасць,
згадзіцеся, палохае. Магчымасці геннай інжынерыі сціраюць
межы, якія існуюць у прыродзе
паміж жывымі арганізмамі —
такімі, як жывёлы і расліны,
або бак тэрыі і расліны. Калі
чалавек штучна змешвае тое,
што ў прыродзе не камбінуецца натуральным чынам, наступствы могуць быць непрадбачанымі».
Германія — адна з краін, дзе
ГМА выклікаюць найбольшае
непрыманне ў насельніцтва. Аднак, нягледзячы на грамадскае
супрацьстаянне, палітыка ўрада
ў галіне рэгулявання вырошчвання ГМ-культур пакуль яшчэ
не вызначана. Але ўжо дзве траціны насельніцтва Германіі выступаюць супраць прымянення
«зялёнай геннай інжынерыі».
Разгарнуць актыўную барацьбу з генетычнай мадыфікацыяй
прадук таў вымусіў выпадак з

атру ча ным кор мам для жывёлы — праціўнікі ГМА сцвярджаюць, што падобнага не здаралася ў Германіі да пачатку
вы ка рыс тоў ван ня ге не тыч на
мадыфікаваных сельгаспрадуктаў. Сельская гаспадарка краіны адрэагавала на такі настрой
спажыўца, і ў 2003 годзе было
створана каля 90 зон, свабодных ад ГМА, 30 з якіх знаходзіцца ў Баварыі. Мэтай праграмы
з'яўляецца падтрымка фермераў
у справе стварэння гаспадарак
без выкарыстання ГМ-культур.
Фермеры бяруць на сябе добра ах вот ныя аба вя за цель ствы
не вырошчваць ГМА — і гэта
юрыдычна замацоўваецца ў выглядзе кантрактаў.

Першымі рэгіёнамі, свабоднымі ад ГМА, у краіне сталі Варбель-Рэкніц і Шарфхайдэ-Хорын
у паўночна-ўсходняй частцы Германіі. Сёння агульная плошча
гэтых тэрыторый складае ўжо
больш як 600 тыс. га сельскагаспадарчых земляў. Калі ўлічваць
таксама лясныя ўгоддзі і ахоўныя
прыродныя тэрыторыі, то атрымліваецца, што сёння ў Германіі ад
ГМА свабодна 1,25 млн га.
У 2004 годзе было вырашана
зрабіць зонай і рэгіёнам, свабоднымі ад ГМА, горад Мюнхен.
З агульнай сельскагаспадарчай
плошчай у 3000 гектараў Мюнхен з'яўляецца адным з самых
вялікіх сельскагаспадарчых раёнаў. На плошчы ў 1000 гекта-

КАМЕНТАРЫЙ

«НОВАЯ ЕЖА»: ВЫБIРАЙЦЕ САМI
Васiль ЦЫГАНКОЎ, загадчык аддзела
гiгiены харчавання Рэспублiканскага навукова-практычнага цэнтра гiгiены:
— Паводле рэкамендацый мiжнародных арганiзацый, харчовая прадукцыя з
генетычна мадыфiкаваных кампанентаў
залiчваецца да катэгорыi «новай ежы»,
ацэньваецца iх бяспека i ажыццяўляецца
манiторынг абарачэння. У Беларусi для
вы ра шэн ня праб лем кi ра ван ня якас цю
здароўя насельнiцтва дзейнiчаюць законы
«Аб якасцi i бяспецы харчовай сыравiны i
харчовых прадуктаў для жыцця i здароўя
чалавека» i «Аб бяспецы генна-iнжынернай
дзейнасцi». Адным з элементаў дзяржаўнага рэгулявання генна-iнжынернай дзейнасцi
выступае маркiроўка генетычна мадыфiкаваных прадуктаў.

Заканадаўствам не прадугледжана адсочванне колькасцi генетычна мадыфiкаваных
кампанентаў у харчовых прадуктах. Пры выяўленнi любой колькасцi на кожнай адзiнцы
спажывецкай тары — напрыклад, этыкетцы,
ярлыку, павiнны ўказвацца звесткi аб тым,
што харчовая сыравiна i харчовыя прадукты з'яўляюцца генетычна мадыфiкаванымi
або змяшчаюць генетычна мадыфiкаваныя
кампаненты.
З 2005 года ў Мiнску на мясцовым узроўнi
праводзiцца манiторынг харчовай сыравiны i
харчовых прадуктаў на наяўнасць ГМ-крынiц.
Цэнтрамi гiгiены кантралююцца прадукты i сыравiна, якiя змяшчаюць сою i кукурузу. Асноўная колькасць прадуктаў, у якiх санiтарная
служба выяўляе ГМ-крынiцы, завезена ў нашу
краiну з-за мяжы. Праведзеныя даследаваннi

ўказваюць на тое, што ГМК змяшчаюць галоўным чынам каўбасныя i мясныя вырабы,
мяса-раслiнныя i раслiнна-мясныя кансервы,
харчовыя канцэнтраты, булённыя кубiкi, тэхналагiчныя дабаўкi. У адзiнкавых выпадках —
дзiцячае харчаванне з соевым бялком.
Айчынныя вытворцы, тыя ж мясакамбiнаты, не рызыкуюць выкарыстоўваць ГМ-сыравiну, паколькi баяцца страцiць рэпутацыю.
Расiйскiя вучоныя цэнтра «Бiяiнжынерыя»
сцвярджаюць, што пытання бяспекi генетычна мадыфiкаваных прадуктаў не iснуе.
У вынiку працяглых дыскусiй прыхiльнiкаў
i працiўнiкаў трансгенных прадуктаў было
вырашана прадаставiць права выбару кожнаму чалавеку — ужываць яму цi не ўжываць
мадыфiкаваную ежу.
Святлана БАРЫСЕНКА.

 Ужыванне прадуктаў з ГМА можа прывесці да з'яўлення алергічных рэакцый, прытым зусім не бяскрыўдных. Вось,
напрыклад, у ЗША, дзе ГМ-прадукты свабодна ўжываюцца ў
ежу, ад алергіі пакутуюць каля 70% насельніцтва. У Швецыі,
дзе такія прадукты пад забаронай, усяго толькі 7%. Наўрад ці
гэта супадзенне.
 Наступствам прыёму ў ежу прадуктаў з трансгенамі з'яўляецца і парушэнне структуры слізістай страўніка, з'яўленне
ўстойлівай да антыбіётыкаў мікрафлоры кішэчніка.
 Яшчэ адным наступствам можа стаць паніжэнне імунітэту
ўсяго арганізма (70% імунітэту чалавека — у кішэчніку), а таксама парушэнне абмену рэчываў.
 Трансгены маюць уласцівасць убудоўвацца ў генны апарат мікраарганізмаў кішэчніка, а гэта ўжо мутацыя. Як вядома, менавіта мутацыі клетак прыводзяць да развіцця ракавых
клетак.
Усе вышэйпералічаныя наступствы не з'яўляюцца гарантаванымі пры прыёме ежы з ГМА. Існуе толькі пэўная рызыка развіцця такіх захворванняў. Каб даказаць усе наступствы
ўжывання прадуктаў з ГМА, неабходна 40—50 гадоў. Таму,
каб не нажыць сабе праблем і хвароб, будзе не лішняй некаторая асцярожнасць падчас выбару прадуктаў харчавання. Хоць
многія навукоўцы, якія займаюцца гэтай праблемай, запэўніваюць, што ў параўнанні з ежай, якая змяшчае кансерванты,
араматызатары і фарбавальнікі, ежа з ГМА наогул бясшкодная,
а патэнцыйную небяспеку ўяўляюць толькі ГМ-мікраарганізмы,
якія ўзаемадзейнічаюць з мікрафлорай кішэчніка.
раў вядзецца экалагічна чыстая
гаспадарка. Таксама аказваецца падтрымка фермерам, якія
не прымяняюць ГМА, з боку каталіцкай і евангелісцкай цэркваў і Баварскага саюза садаводаў. Горад можа самастойна
прымаць рашэнне аб невыкарыстанні культур, якія змяшчаюць
ГМА, на сваіх пасяўных плошчах. Такім чынам, усе аранда та ры сель ска гас па дар чых
плошчаў абавязаны адмовіцца
ад выкарыстання ГМА — яны
падпісалі дадатак да кантракта
арэнды: «Я адмаўляюся ад выкарыстання сельскагаспадарчых культур, што змяшчаюць
ГМА».
Асаблівую ўвагу нямецкія актывісты надаюць барацьбе з вытворчасцю мадыфікаванай соі і
кукурузы. Гэтыя сельгаскультуры, з'яўляючыся мадыфікаванымі, трапляюць у корм жывёлы,
далей (па ланцужку) застаюцца
ў арганізме жывёлы, што ў канчатковым выніку прыводзіць да
з'яўлення ГМ-прадук ту на сталах у выглядзе мяса, яек або
малака.
Федэратыўная Рэспубліка Германія пераўтварыла Дырэктывы
ЕС у свой закон аб геннай інжынерыі. Гэты закон цяпер рэгулюе
пытанні, звязаныя з ГМА. Аснова закона — агульнадаступны
рэ естр мес цаў раз мя шчэн ня
вытворчасці ГМА. У гэтым рэестры, які таксама размешчаны

ў Інтэрнэце, паказаны ўсе сельскагаспадарчыя плошчы, на якіх
вырошчваюцца культуры, што
змяшчаюць ГМА.

ТОЛЬКІ ТЭОРЫЯ?
З іншага боку, павялічваецца
ціск з боку індустрыі і Сусветнай
гандлёвай арганізацыі на агульную палітыку з мэтай аблегчыць
увядзенне «зялёнай геннай інжынерыі».
Сказаць афіцыйна, што ГМА
шкодныя, не можа ніхто. Часцей
за ўсё ўжываецца такі тэрмін, як
«патэнцыйна небяспечныя». Каб
зрабіць заяву аб шкодзе ГМА,
неабходна правесці працяглыя
і маштабныя даследаванні і эксперыменты. Сёння навукоўцы
маюць толькі некаторыя «тэорыі
аб наступствах».
Сам па сабе трансген, з'едзены чалавекам, ніякай бачнай
шкоды не наносіць, бо ўбудавацца ў генны код людзей не можа.
Ён можа толькі «блукаць» па
арганізме і правакаваць сінтэз
бялкоў. Быццам бы нічога страшнага, але вось самі гэтыя бялкі
з'яўляюцца нехарактэрнымі для
чалавечага арганізма, гэта значыць — прыродай не прадугледжанымі. А чым можа скончыцца
такі вось сінтэз і якую шкоду могуць нанесці гэтыя бялкі, застаецца толькі здагадвацца…
Таццяна ЛЫЧАГІНА



