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GMOinfo.EU vă oferă informații reale despre OMG-uri în limba dvs. 

 

Bruxelles: joi, 8 martie, 2018 

Informații factuale despre OMG-uri în Europa pot fi greu de găsit, în special în alte limbi decât în limba 

engleză. În schimb, există o mulțime de percepții greșite despre o tehnologie fascinantă care a 

revoluționat cu adevărat hrana și agricultura în mare parte din lumea dezvoltată și în curs de dezvoltare. 

De aceea EuropaBio, împreună cu parteneri din 11 țări, lansează site-ul GMOinfo.eu, care conține 

informații importante despre OMG-uri în 10 limbi diferite. 

Culturile modificate genetic ajută deja de milioane de fermieri mici și familiile lor în 19 țări în curs de 

dezvoltare1. Și Europa are foarte mult de câștigat! Academiile Europene de Științe confirmă faptul că 

"există dovezi clare că plantele modificate genetic pot contribui la obiectivele dezvoltării durabile cu 

beneficii pentru agricultori, consumatori, mediu și economie"2. 

Astăzi cel mai probabil că veți folosi ceva făcut cu ajutorul modificarilor genetice. De la hainele pe care le 

purtăm pana la furajele cu care ne hrănim animalele, OMG-urile, cum ar fi bumbacul modificat genetic, 

porumbul modificat genetic sau soia au devenit normele. Au fost dezvoltate multe noi organisme 

modificate genetic, de la mere care nu se brunifică, la cartofi cu un conținut de acrilamidă scăzut și 

culturi biofortificate cu profile nutriționale mai sănătoase, cum ar fi orezul auriu.  

Deși europenii au contribuit la crearea primelor culturi modificate genetic, astăzi în Europa se află un 

procent relativ mic de suprafețe cultivate cu OMG. Cu toate acestea, în cazurile  în care porumbul 

modificat genetic este cultivat aici, s-a demonstrat că funcționează eficient și chiar reduce în mod 

semnificativ substanțele cancerigene care apar în mod natural, numite micotoxine. De notat ca, în 

întreaga lume, exista mai mulți fermieri cultivator de plante modificate genetic decât toți agricultorii din 

UE puși împreună. 

Nu este timpul să vă verificați informatiile? 

Sperăm că vă veți bucura de acest site și vă urăm bun venit pentru a naviga printre știri și multe alte 

publicații relevante disponibile. Informatii in forma concise puteti gasi daca ne urmați pe Twitter 

@GMOinfoEU! 

 

Pentru mai multe informații despre OMG-uri și alte aplicații biotehnologice în Europa, vă invităm să 

explorați site-ul EuropaBio și să vă alăturați pe Twitter și Facebook. 
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