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aurrez aurrez
elikagai transgenikoak

“Transgenikoak dira  
elikagairik seguruenak, eta, gainera, 

ekologikoak dira”
Transgeniko bat merkaturatu aurretik, 
oso kontrol zorrotzak egiten dizkiote 
zazpi-hamar urtez: beraz, historiako 
elikagairik seguruenak dira. Halaxe 
dio Daniel Ramon Vidalek, elikagaien 
bioteknologian aritzen den ikertzai-
leak. Hainbat sari irabazi ditu arlo 
horretan egindako lanarengatik, eta 
egun, arlo horretan espezializatu-
tako Biopolis enpresaren zuzendari 
zientifikoa da. Espainiako Estatuan 
oso elikagai transgeniko gutxi kontsu-
mitzen direla dio, eta etiketetan behar 
bezala adierazten dela horien izaera. 
Transgenikoak, gainera, ekologikoak 
direla azpimarratzen du, ugaritu egin 
dutelako lur landuen produktibitatea, 
eta murriztu, aldiz, ingurumenari kalte 
egiten dioten pestiziden erabilera. 

Zergatik zaude transgenikoen alde? 
Balio dezaketelako gizateriak dituen 
arazo handi batzuk konpontzeko.

Zer arazo, adibidez? Transgeniarekin, 
egun pentsaezina den lekuetan landu 
daiteke, elikagaien elikadura-ezau-
garriak hobetu, eta abar. Indian, % 70 
murriztu dute ingurumenarentzat toxiko 
diren intsektiziden erabilera. Esan be-
harra dago, dena den, ez dutela buka-
tuko munduan dagoen gosea, horreta-
rako neurri politiko eta sozial egokiak 
behar baitira.

Esan daiteke ekologikoak direla? Bai, 
handitu egiten dutelako produktibita-
tea eta murriztu ingurumen-eragina. Bt 
esaten zaion artoak, adibidez, ez du be-
har intsektizida kimikorik, artoak berak 
sortzen duelako izurriteei aurre egiteko 
proteina toxikoa. 

Transgenikoen aurkakoek ingurumena 
eta osasunarentzat txarrak direla dio-
te… Ez dago datu zientifiko bakar bat 
hori baieztatzen duenik. Ezin da esan 
arriskugabeak direla, gauza guztiek du-
telako arriskuren bat, baita nekazaritza 

ekologikoa esaten zaionak ere. 

Espainian kontsumitzen al da transge-
nikorik? 1998. urtean, elkarte ekologista 
ezagun batek blokeatu egin zuen trans-
genikoak saltoki handietan eskaintzeko 
aukera. Aurki liteke produkturen bat edo 
beste, baina oso bakan.

Egon liteke produktu transgenikoren 
bat etiketatu gabe? Kontrol-sistemak 
bermatu egiten du iruzurra hutsaren 
hurrengoa dela. 

Zeuen burua multinazionalei saldu 
diezuela aurpegiratzen dizuete. Ez da-
go mundu mailako konspiraziorik eta 
kritika egiten duten erakundeek ere ba-
dituzte beren interes ekonomikoak.

Gai honen inguruko jarrerak ez al dira 
oso muturrera joan? Gai honek aspaldi 
samar utzi dio eztabaida tekniko izatea-
ri, eta ideologiko bihurtu da, politiko.

Gizarteak, beraz, ez daki egiaz zer di-
ren transgenikoa. Ez, eta komunitate 
zientifikoaren errua ere bada: ez dugu 
jakin azaltzen. 

Zer esango zenieke kontsumitzaileei? 
Fida daitezela elikadura arloko segur-
tasunean esperientzia eta ezagutza 
dauzkatenekin: Osasunerako Mundu 
Erakundea (OME), Elikadura eta Ne-
kazaritzarako Nazio Batuen Erakundea 
(FAO), Elikadura arloko Segurtasuneko 
Europako Agintaritza edo Elikadura ar-
loko Segurtasunaren eta Nutrizioaren 
Espainiako Agentzia (AESAN). 

Kontsumitzaileek ez al dute ulertzen 
zer diren transgenikoak? Ez, zeren ja-
kingo balute, aldatu egingo bailukete 
jarrera ezkor hori. Gizakiaren eskuak 
oso aspaldidanik egin dizkio hobekunt-
za genetikoak jaten dugun guztiari; le-
hen, ausaz egin izan ditu, eta orain, in-
geniaritza genetikoa daukagu, eta horri 
esker, gene jakin batzuk isola ditzakegu, 
aztertu eta txertatu, modu seguruan.

Monsanto multinazionalari zera lepo-
ratzen diote: hark nahi duen bezala ho-
zitzen diren haziak sortzen dituela eta 
herri indigenak jatorrizko hazirik ga-
be utzi. Merkatuan ez dago “terminator 
teknologia” daukan hazi transgenikorik, 
horretaz asko hitz egiten bada ere. Kon-
tratu bat sinatzera behartzen dute inork 
ez dezan hazia sortu berak erabiltzeko. 
Eta merkatuan egun dauden eraldaketa 
genetikoetako bakar batean ere ez dira 
erabili jatorrizko landaketen geneak. 

Ez dago eztabaidarik Europatik kan-
po? Ez. AEBetan hamabost urte dira 
transgenikoak kontsumitzen dituztela, 
eta ez dute eduki segurtasun-arazorik. 
Txinak, Indian eta Latinoamerikak modu 
masiboan ekoizten dituzte. Iaz, Brasilek 
izugarrizko hazkundea izan zuen. 

Ez da beharrezkoa arduraz jokatzeko 
printzipioa? Printzipio hori erabili be-
har da gutxieneko arrisku bat dagoela 
ikusten denean, baina hemen ez dago. 
Laborategitik irteten denetik eta merka-
tuan saltzen den arte, zazpi-hamar urtez 
egiten dizkiote ebaluazioak produktu 
transgeniko bati.. 

Zenbait erakundek “transgenikorik ga-
beko guneak” sortu dituzte. Eztabaida 
ideologikoa da hori. Lehenbiziko planta 
transgenikoa Europan egin zen, 1983an, 
Europako Batasunak finantzatu zuen 
proiektu batekin. Edozein garapen bio-
teknologikoren buru-buruan zegoen Eu-
ropa. Gaur ez gara ezertan buru, proiek-
tu publikorik ez delako diruz laguntzen.

Eta Espainian? Talde bikainak ari dira 
elikagaien bioteknologian, baina izuga-
rri nabaritu dute jartzen ari zaien galga. 

Zer-nolako erronkak ditu transge-
nikoen inguruko ikerketak?
Hamarkada honen amaieran ikusiko du-
gunak zerikusi handia izango du elika-
gai funtzionalen elikadura-ezaugarriak 
hobetzearekin.

elikagaien  
bioteknologian  

aritzen den ikertzailea 
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