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Białystok: Laboratorium badania żywności
modyfikowanej
Ma sprawdzać przede wszystkim, czy produkty genetycznie modyfikowane są prawidłowo oznaczone.
Na początku będą badane produkty z soi, kukurydzy, ziemniaków i pomidorów.

Wyposażenie laboratorium kosztowało 900 tys. zł, z czego większość pochodzi ze źródeł unijnych.
Pierwsze laboratorium badań żywności genetycznie modyfikowanej działa już w Tarnobrzegu.
Trzecie i ostatnie w kraju ma być otwarte we wrześniu w Poznaniu. Każde z nich będzie badało
próbki z jednej trzeciej kraju.
Jak podkreślała w czasie otwarcia białostockiego laboratorium dyrektor departamentu żywności
i żywienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego Maria Suchowiak, obowiązkiem producenta żywności
i wprowadzającego ją do obrotu (np. importera) jest znakowanie żywności, bo to on ponosi
odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktu, który oferuje.
Zastępca głównego inspektora sanitarnego Seweryn Jurgielaniec podkreślił, że obecne badania
naukowe ciągle nie przynoszą odpowiedzi na pytanie, czy żywność modyfikowana genetycznie może
szkodzić człowiekowi.
Zwrócił też uwagę na badanie tytoniu genetycznie modyfikowanego. "Wiemy ze źródeł niestety
nieoficjalnych, nienaukowych, że istnieją liście tytoniu genetycznie modyfikowane, które
przyspieszają uzależnienie od nikotyny" - oświadczył Jurgielaniec. Według niego, to także będzie
przedmiotem badań laboratorium.
Na razie laboratorium ma w planie badanie produktów z soi, kukurydzy, pomidorów i ziemniaków.
Próbki będą pobierane w ramach rutynowego nadzoru sanitarnego, będzie to żywność znajdująca się
w obrocie.
W tym roku białostockie laboratorium na wykonać około 250 analiz. Badania są drogie, bo analiza
jednej próbki kosztuje 600 zł.
Jeżeli w czasie badań okaże się, że produkt ma niewłaściwe oznaczenia (np. zawiera modyfikacje
genetyczne, a z opisu to nie wynika), służby inspekcji sanitarnej mają uprawnienia do nakładania
mandatów i zmuszania producentów lub importerów, by produkt został oznaczony, łącznie
z wystąpieniem przeciwko nim na drogę sądową.
Działające już laboratorium w Tarnobrzegu przeprowadzało takie wyrywkowe kontrole, ale żadnych
produktów modyfikowanych genetycznie nie odkryto.
PAP / Onet
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Skóra z butelki leczy rany oparzeniowe
Hodowlą skóry zajmują się pracownicy Banku Tkanek CLO.
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Wele osób po przejściu COVID nadal wymaga
pomocy
Powiedział PAP krajowy konsultant w dziedzinie fizjoterapii.

18-05-2022

Działanie innowacyjnej metody
terapeutycznej pracy z koniem
Bada je psycholożka z UŁ.
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Szkodliwy wpływ alkoholu na ryzyko
nowotworów
Nasilają je nadwaga lub otyłość.
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Dieta śródziemnomorska może łagodzić
depresj u mężczyzn
Informuje „The American Journal of Clinical Nutrition”.
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Co czwarty Brytyjczyk cierpi z powodu
chronicznego bólu
Wykazały badania Ipsos dla BBC News.
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Delta może powrócić
Omikron nie wyeliminował tego wariantu SARS-CoV-2.
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Świńskie serce przeszczepione umierającemu
było zakażone wirusem
Iinformuje „MIT Technology Review”.
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