Mons anton geenimuunneltu siemen

oli menestystarina,
joka kesti I5 vuotta. Nyt on painajaisen vuoro.
Kun tuijottaa lehdettömici puita tuntuu, ettcj rikka-

jota aikuinen
mies pelkää

ruohoa epciajankohtaisempaa aihetta ei voi kel<siä. Vannoutuneet puutarhahullutkin ovat varmaan unohtaneet
r ibkaru o h o I a in a kin s eur aav aks i pu o I eks i vu o deks i.
Le Monde julkaisi lokakuun puolessa välissä kokosir,un artikkelin, jonka kuva herätti outoja ja kumman sitkeitä tunteita. Kuva on
suurelta osalta epätarkka; taustaltaan vihreän, keltaisen

ja hennon

vaaleanpunaisen sär,yinen. Sitä hallitsee lonkeromainen harmahtava
kasvi. Kasvi tuntuu kuuluvan lähinnä tieteiselokuvaan, se herättää

epämiellyttävää kauhua. Kasvilla on nimi. Suomeksi se ot7 revonhcintci, enttsiin savikkakasveihin kuuluva, amaranthaceae- kasvi,
amarantväxten på svenska. Amaranthaceae-suvussa on paljon eri
lajeja, joista yhdeksän on kiusallisia rikkaruohoja. Muuten kasvi on
tunnettu kirjallisuudessa ja lääketieteessä. Sillä on myyttinen maine
kuolemattomuuden symbolina. Tarinoiden ja runojen mukaan kaunis ruusu on aina kadehtinut amaranthaceae-suvun kukkia. koska ne
eivät kuihdu niin nopeasti kuin ruusu.
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Le Monden artikkelissa kasvin kuolemattomuuden myy'tti saapahaenteisen sävya Palmerin amarantti saattaa kasvaa viisi senttimetriä
päivässä aina kahden metrin korkuiseksi. Se kesää hyvin kuir,riutta
ja kuumuutla. Se viihtyy vain lannoiterussa maassa, mutla muuten se
on hyvin kestävä. Jo wosia on tiedetty. er1ä se on vastusruskylcyinen
yleisesti käytefylle toq'unta-aineelle Roundupille, Viime kesänä se tukehdutti puwilla- ja soijapeltoja Yhdysvalloissa,

Le Monden toimittaja Gaelle Dupont perehtyi palmerin amataltliin, pigweediln englanniksi, herbe de cochoniin ranskaksi ja u ikipedian mukaan revonhcintcicin suomeksi. Arkansasin osavaltiossa
Mariaman kaupungin maataloustieteen tutkimuslaitoksen j ohtaj a
Claude Kennedy sanoo, että kyseessä ei ole rikkaruoho uuuoii-å.
Kennedyn mukaan kasvi muuthru koko ajan aggressiivisemmaksi ja
saa sellaisia muotoja. eftä ne melkein peloftavat.
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Kasvi on osittain menestystarinan tahaton sivutuote. pitkän aikaa

o

Yhdysvaltojen teollisuuna muisrunava maatalous kylvi tyyryvälsenä
geenimuunneltuja Roundup Ready siemeniä, Monsantån maatalousteknologian tähtituotetta. Periaate on se, että kasviin lisätään geeni, joka sietää Roundup -torjunta-ainetta. Kaikki rikkaruohot kuole-
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vat, mutta geenimuunneltu soija, puuvilla tai
maissi
kestää. Dupontin mukaan Arkansasin maanviljelijät

puhuivat kulta-ajasta. Roundup Ready _siemenet
tulivat markkinoille 1996. Sen jälkeen maanviljelys
oli juhlaa. Siemenet istutettiin, pelloille ajettiin pari

keftaa Roundupia, ja pellot pysyivat siisteina.
Sadot
ol ivat ennennäkem ättömiä.

Yhdysvalloissa 58 Zo puuvillasta, 66 % maissista ja
93 % soijasta on Roundup Ready _käsiteltyä. Arkan_
sasin maanviljelys muuttui, ylimäiiräinen työvoima,

jota oli kä)tetty rikkakasvien kitkemiseen,
sai kihteä.
Samoin luor,uttiin muista torjunta_aineista. Kaikki

saattoivat viljellä enemmän. Maanviljelijät rikastuivat.
"Kail<ki oli helppoa, liian helppoa,, ,unåo yksi maan_
vilj elij öistä. Vii dentoista woden yksipuoliien vilj
elyn
jälkeen noin kyrnmenen rikkakasvia
oli muuttunut
vastustuskykyiseksi Roundupille. Vastustuslq,kyisiä
rikkakaweja on löytyn1.t Brasiliasta, Kiinasta,
iå.ntiinasta, Kanadasta ja Euroopasta.

Arkansasissa rikkakasvien riijähdysmäinen lisään_
tapahtui tlinä vuonnu. MuuÅif;ef,1at o,rai of_
_bzminen
leet hämmästyneitä, he tiesivät etta se åli
mahdottis_
ta,.murta kaikki on tapahtunut paljon nopeammin ja
paljon suuremmassa.mittakauuårrå koin
äaot"ttiin.
Osa amerikkalaisista maanviljelijöistä syyttää
itse_
ään. He ymmiirrävär kaynaneenså yf.,,a äfuru_ui_
netta liian pitkään eli tunnustavat oman
ahneutensa.
Toiset panevat vastuun Monsantolle, joka
markt<i_
noi tuotettaan liian suurin lupauksrn. Vu-uulo"r,
maanviljetrjä oli käyttäny r"i;;;;1;;*;
."uiä;.
mufta Monsanton edustajat olivat kehottaneet
lopettamaan rnuiden aineiden kä1tön.
porukkaa. ajattelee maanviljelijä ny

häntä

Lyhyt äk;i;;;

;u rnuf,r*-orun
laskusta omasta pussistaan. futiljoiO"o
muk;;;
Monsanton Roundup Ready siemenistä ja toriunra_
aineesta aiheutui miljoonien dolturien
lastu, månetta

viljelijältä meni kaikki ja ensi kaudella u}*uu
,i*_

menpula. Asiaan kuului tietenkin sekin, että
Mon_
santon siemenet ovat huomattavasti kalliimpia
kuin

ns. Lavalliset siemenet.

Monsanto on suuryritys, jonka lainopillisen

osaston täyIyy olla huomattava. yrityksen
nimi

yhdistetään DDT:hen, Vietnamissa käytettyyn
Agent Orangeen ja naudoille tarkoitettu;n hor_

monilisään. Oikeudenkäyntejä ja skandaaleja on
häkellyttävä määrä. Siksi ehkä Monsanto el lteita

nykyisen tilanteen vakavuutta. yritys tunnustaa
nyt, että muitakin torjunta_aineita tulee käyttää.

Samalla se suunnittelee uusia lajikkeita, jotkå ma_
nipuloidaan Roundupia sietävällä geenilia.

Vilkaisu ulos ikkunasta kertoo, että meillä suo_
malaisilla ei ole tällä hetkellä suurtakaan uhkaa

mistään rikkaruohosta eikä tarvetta niiden torjun_
ta-aineille. Eikä palmerin amarantti uhkaa meitä
edes ensi kesänä.

Mutta itse tarina on kaikessa mustuudessaan kuin
puhtaimmasta painajaisunesta. On mffiinen
kasvi,
jossa on salaftua voimaa. On suuri
monikansallinen

taikuri, joka loihtii noiduttuja siemeniä ja tehokasta
ja hetken ajan kaikki on h1vin. Kulta kili_
see taikurin arkkuun ja hölmöt maalaisetkin
ovat on_
nellisia. Sitten taika raukeaa, taikun ei köyhdy vaan
katoaa_hetkeksi näyttämöltä, maalaiset nuol"uät
huu_
my.rkkyä,

vansa kukin kykyjensä mukaan. Ja kohta taikuri
pa_
"laa, mukanaan uudet siemenet ja uudet

rnyrf.f.

Mutta eihän tässä tietenkään ole kaikki. Tarina ei
ole painajaisuni. Se ei ole satu. Se on tcuvio. joka
toistuu loppumattomina versioina kaikkialla ja
kai_

ken aikaa. Kaikenpitää olla suurta ja t"frrkasi-;
i."i_
ken pitää ruonaa x-kerlaa .n.rn,oån kuin koskaln
on luonnollista. Ratkaisujen pitkän aikaualin
seuru_
uksia ei ole aikaa eikä halua ajatella. Rlst<ir
tantaa

alna loku toinen. aina joku heikompi.

Ldhde:
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