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Kujawy bez GMO?
Uprawy roślin, w których materiale genetycznym dokonano manipulacji - określanych powszechnie
jako GMO - to postrach środowisk, którym bliska jest ochrona środowiska naturalnego.
Uznają one, że ponieważ nie wiadomo, jakie dalekosiężne skutki może mieć wprowadzenie takich
roślin do ekosystemu oraz spożywanie ich przez człowieka, należy z nich zrezygnować.

Unia Europejska do niedawna ściśle reglamentowała takie uprawy, ale pod naciskiem USA otworzyła
granice dla 17 odmian zmodyfikowanej kukurydzy - dodaje gazeta.
Rząd przygotowuje stanowisko w sprawie zakazu uprawy GMO na terenie całego kraju - dowiedziała
się gazeta od Bożeny Nowickiej, dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Zakaz chcemy wprowadzić na czas określony, dopóki w Polsce nie zaczną obowiązywać szczegółowe
przepisy dotyczące GMO. Oczywiście na zakaz uprawy roślin zmodyfikowanych genetycznie w Polsce
musi się zgodzić Komisja Europejska" - zwraca uwagę Nowicka.
Radni województwa nie mają wątpliwości, że GMO to nic dobrego i gremialnie poparli przygotowane
przez zarząd województwa stanowisko w tej sprawie.
"Musimy się bronić przed produkcją +sztucznej+ żywności. To sprawa naszego zdrowia. Zawsze
znajdą się ludzie, którzy z chęci zysku gotowi będą niszczyć środowisko" - oświadczył
wiceprzewodniczący sejmiku Zygmunt Kwiatkowski.
PAP - Nauka w Polsce, Paweł Górowski
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Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska

wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.

15-05-2019

Witamina D powstaje nawet przy stosowaniu
kremu z filtrem UV
Badania pokazały, że kremy z filtrami przeciwsłonecznymi pozwalają na produkcję dużych ilości
witaminy D.

15-05-2019

Można będzie wytworzyć jeszcze cięższe
pierwiastki
W laboratoriach w niedługim czasie możliwe będzie wytworzenie dwóch nowych pierwiastków
superciężkich oraz kilku nowych izotopów pierwiastków już odkrytych.

15-05-2019

Wzrost zgłoszeń badań klinicznych leków w
Polsce w 2019 r.
W pierwszych miesiącach 2019 r. aż o 40 proc. zwiększyła się liczba wniosków dotyczących
rozpoczęcia w naszym kraju badań klinicznych.

15-05-2019

Jak segregować odpady?
Od 1 lipca 2017 r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), obowiązujący na
terenie całego kraju.
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