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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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Jak dorastanie z psem wpływa na dziecko
Młode pokolenie odnosi niebanalne korzyści z wychowywania się w domu z psem.

15-07-2020

Co powoduje starzenie się tętnic?
Związek powstający w jelitach podczas jedzenia czerwonego mięsa uszkadza tętnice.

15-07-2020

Niedożywienie w ciężkiej przewlekłej
chorobie
Niedożywienie w razie choroby oznacza, że opieka nad pacjentem staje się jeszcze trudniejsza.
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„Równouprawnienie” w piciu alkoholu wśród
nastolatków?
Przez całe lata to nastoletni chłopcy pili więcej i częściej niż ich rówieśniczki.

15-07-2020

Choroby tarczycy – fakty, które warto znać
U co piątej osoby w Polsce występują zaburzenia czynności tarczycy, lecz połowa z nich o tym nie
wie.

15-07-2020

Jak utrzymać abstynencję?
Dla wielu osób leczących się z alkoholizmu w czasie pandemii trzeźwa rzeczywistość zachwiała się.

14-07-2020

W Chinach odkryto nowy wirus
Jeszcze nie zdążyliśmy uporać się z jedną pandemią, a już musimy myśleć o kolejnej.

13-07-2020

Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu
Możliwość nieinwazyjnego zdiagnozowania nowotworu, oznaczałaby olbrzymi postęp w walce z
rakiem.
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