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oxndupja mlltil glylosäalria tehoai-
neenåan kä]tävä1 våhnisieer oval
maåilmdn eniten nyyty rikkakas-
liliivite. Esimerkiksi Ämerikassa

silii ruiskutetaan su una nriäriä valtalillc peltoaukeilte,

Jorss,i viljellii?in yhii viljalajia tai so!jåpapua.
Kuri (, or re.tu rc \ liclnil d r" .{i:,lor ,rtoler

iai ntkkicn pikku kåsvimailla gbfosaärilld roduiaan
rikkarLrohoja yleisesli. Toukokuun "The O.ganic Non-
C\4U -r"f.{ri..J }hdJ.\.rlLrldi.el rra. t\n,l-iotoqr,
varoitta\'ål lelolen glfosånttiruisktrhrsteD vahingol-
1 r, J .eu J'r(. .u lreO,'r,i \oFc\lOr.imlid
haihrvar rcsursseja lxomu ja geeninuunretusra va-
paiden narkk inoiden råhoiLtzLm iseksi ja våliriävät urd
sia l0 kerläa vuodessa ilnrcslyvassä raporLissaan.

Vuodenvaihteen 2010 nrnerossa h.astateiriin
M issoudn ylnrpiston ln1svitictccn laitokcn atrlaisDro-
t *ori Roo.1 Kpmerii.lork, uL Uk..1 n.otu\d
Monsanro'yhliitn Rourdupnl tehoainec'na käl4e6,n
glyfosaatin åihcuttaneen hailallisia seunåmuksia )F
påristijlle Roundup rikkakasvihåviteträ käytctiain lar-
Jasti MoffanloD gm-knsveisså. Samallkålraisih tulok-
siin oli pääl)olt mgs hiljåuair eläkkeellc jään)1 Don
Iluber Purducn yliopjston kasvirautien osasrolra. HäD
on havaimul glyfosaatin aihcuttaneen kjelteisiä sexd-
uksia sekä n1ara..rålle ettå kåsvcille sekä mahdollisesri
n\öscläi en Ja ihnr isten telvcldelle.

Maatalouden kestävyys sekä eläinten
ja ihmisten terveys alttiina

Lokakuussa 2009 ilrresqJnccsså maaläkruslieieelii
sessä julkaisusså "luropean Jonmal ol Agrojrolny..
D. Flubcr ja G.S. Johal Puducn kasviiieleen ja kas

\1r\.r \rr \ rd)\.rtrJer t&ta.
g)'i,:rrin i')t.{ pal<ri\:r e"i1.a. rold{ I
(r r . i:r r rer rlla\:r.ri (ityb. .r ' re ..1 L- Lrc\ .1

puolustuslq,brå låutien aiheutujja ia tauteja \,äsuff,.
lckee maåssa olevat ruvinieet käsveillc kä)4tökelvotL(F
niksija edislåä sicniiauteja. Tämå voi aiheuttåa v*a
via vahinlojå laijoilla kestiivän viljelyn alueillå. jossa

tuoteta helposti altistu\ria viljclykasvqia. Tutktat
varoithvat vnhåtlelemäst?i lnn*inin kemikååhr mah-
dollisia si\ruväikutuksia, iotkr r)avat måån hcdet-
miillis$a&i ja vähcntäväi tuollavuutta ja ravinbaNoa.
Våhättely ei pelkåstian vaxramx kcstävdä nmalåktrna
ldn nyös elänrLcnja ihmisten lljNe].nii

Glyfosaatti tuhoaa satokasvien
mikroravinteita

Don Huber kotoo tutkinuksisraar Olen ktkinut glv-
.o,Jrtud 2n \, oru. Alo ' .iirniniä s lr , \r crmoh
,.hdes.;nr r:,\eJl. -.er b,.drr :sä r\\.r L.rceJl

vehnässä, Johon edeluivänä vuonna oli kiilrerll gL\,-
fösiattia ikkanohoier loriumiseksi. Tåuri voi ruhola
kokovelmnsadon. Kun sclvitin sly-yhtcytiå ko. iandin

! )4o.dr n \dl rli. n \,ri\i', jllio,&ri , \ ,l er ;, ä ,

nrangaånia kasveissa. \,Iangaani on olcnnajnen osa
r'ofler . .!ien oJ. r.ru .iiir e"-e|iir jnk/.J.
kasveja rnudeiftaja ),mpå siön sresscilrä. clylbsuni
kykeneemilälöimään kasvimvinreidcn kurer maDgaa,
nin, L1lpäfin, kalixnin. ruudaq kålsiunrinja silkin ln-
!itsemuksclliset vaikutukser.

40 kasvitautia glyfosaatista

Clr'lbsååli tappaå nkkaruolmt sitomalla rålnrreita.
oid Lr \ i Lan r:c\r".rol hr, k\. n.r ) r :p r.. r \ee

tapa ii&arxohoja väliitömäsli, vaan vaireftn niiden
puoluslusmekanisnit. Nåin se rasoitha iielä nraassa
ole\ rl . r \ r drl(JrJj ll<. Jo k,, |ä,5e\ir r. terrijr
-llarr."l"i le dooa\Jn l}ör ;. S. Ieiter,r;J .r,iI
alliståen scn taudinåi|cutajiile.



Syy-yhteyksiä kaslilålticn ja gb4osaatin vålillii on
voitu havainnoida kåsvåv.rssa m&irin viincisten I 5- I 8
!,roden r kdr Ncla Dr.iJ.irllNd mallrt in lJ{ rF
n I uura. rrl.j or J l usaridl,. Ph\ r Lrn. Rl /oc o.ria jd
Dl'Ffhotn joila pl).fodårin [i] L' i( \o er esri;r.
Homesienet kuten Fusariun luottavat tietyissä olosuh-
,ei* r r)korokiiu ejd. .urki rL.rkal.rr uun e\rres.;iin
diheuna\drsrird rk.. elärnilfJ! il,rnn lle \eon I )ös
syöpiiä aihexlavå. G]ylöså.fin ja Fusadunin s]T-yh-
reyG,i or oå io, ni\l'1ä. lil€r d.ri on rdpolo rJ

41, krs\ iL ri gl\ L.aJr n kr)t,n )lre)aes.i jJ rnärä
ka\a".ri L kia l-r,,,. n n.ronra\ dr gl!1osdå n r

Siemenperunoiden tuho

rraiini \arorrurdra e.rnlr.lr,r H rl-e|enoo \ end!
luslåan 400 hehta.rin siemcnpcrunaviljelmä1lä Min-
nesotassa. Viime \,uoden Roundupia sietiviin soiiapå-
vuniäljiltrinukulåtsisätsivälniirt nrsasti glfosaa$ia
cttei niitii voitu kälttdii siencnpcrunoina.

Karja hedelmättömäksi

Glyfosaalin puoltajat toteåvat aineen kä'tön olevån
.rlfi"i,r^)\d\ilL\ri. huoc' .,n cl'lo romJni .orsra

nriclti: Se on kerta kaiktiåm våftå mieLikuva. \a-
silriiiscnii tekijånä gl}'tbsaålillå on merkitävin n1åå-

Ld our..n rrjlurla\a orJ s ra. urtb .c d :sna erä d
ka.\fl.r - i,:, ra.rde Le er.ii nrlr. rll. i\4)-l)li\erd-
neel voivat aiheuttaa vakai,ia tcrvcysuhkia eliiinille
ja ihmisil le. Myrlq,t von al låltuttaa sekä kasvin J uu
rc1etlii knkinnot tai liihkät sekå lcvitå sitten muihil
kasvrrosiin. Olkien mlrkkypitoisuudet voival ol1å

niin korkeita. cttä ne tekeväl näurakaian hedelmätö
maiksi. RuokåketjNsa se on merkitLåvä ten'eysuhka
sekä eläilnille cttå ihmisille.

Cl)'osdarllr \.,iel) .5i kd.r eFi,,rr \åle rxnä ,

sellaisia mikoråvinteitå kuin nångåå i, kupari, kali-
., n. ttr l.. ,ndgnriiu n jr \inl..li. jo.l,a .\r o.ennri. a

ihmisen t€neydclle. Se merkilsec rtrokakasvien ra
\ i.em &sel.^u hc ler.Jmisri. liriå helrcn u rr)ö.
allelgisina rcakfi oina kuten vatsavaivoiia, joideD aihe,
urJjr o r eecn , , 1 , ,e|ru Rounaupi ,i\äli\ä geeri
(RR-geeni). Ko. geeni vähentiiii nikroravinteiden re-

hoajopå 50% sinkin ja mangaarin osrlta varsinmer-
kiR;\ ä \irk.r-u.. e lei kÄ\e a o c \årr. 'f nilr.ri\ in-
tein. Tämå voi aiheuthå myös såbtappioita. Niisr?i on
rltpotuitu R R-kåsvien yhleydessä.

Tiedeyhteisöiltä salataan tietoa

Suurin osa tutkijoista ei valitetravåsli piasc tutustu
, en r\ :roJeeri\iin lrljoinin el, i\ano, hniin ja

RounJ, I:r,ie ;\ iin Ir\ rlinjoilu . Jorki rnurh,, ^i,
ovål såmanlaisia. Gl)'fosaattia ja gm-kasveja luotta
\å Lr,'ll:.uu\ e: Jnra \Joa lle riede\l.re.jr lc rifl,,ja
omisrd tutkimuksistaan. Se on julkåisupoliliikÄssaån

omiksunut salailun- tutkimustuloslenså kosmeeltisen
someilun ja nntteidensa tun allisiksi kchumisen.

Huberja Johal toteaval etieii,äl olc koskaan luot-

)lder kalr,runoå nccl kir.1oön
Tanilscmme järkevää ja kä],tilntllisä glyfosaatin
kåyfökokemllsta osalakenrme kodatascn aikaansaa-
ra ruh.,r Or \.ileJl lö)1ii:i I \\..1r L((l,criä\äin,

josså ci olisi k:iltetty gl)4osååtia vijmeisfen koinen
\r"Jcn J:lanJ Ol ko'(eå.,rki L,{nid enrel hIlll.-
rnre \je ä erlerrntn k c k ^, lcurauk5ia. ML,Lrorn
, t,'\lJ!ie' r e n,l.r\1,yprLui.u, Jel lÄ\arJ- rdrrr-
r'.d^or \:ihflle\iLld gl r;.u1 .ir \ellrisendl' js rä

Tan itsenrme runsaåsli våkåvaa tutkinusla gly,
lasiutin vaikutuksislå pyslyåkscmme kantamaan !ås-
Luun lämän tekrologian kättijstii. Bnxne usko. elL:i
\,'i'nre enrii jidiä rrreh.,lrme r.iiui lq.Ir] ..,
Lnomiotia. Tåhdonnehån vamistaa turvallisen, kes-
tiivån ja runsåan ruokakasvivalikoimån.

Markku Rämö

Liihdc: Th.) Orsanic N2,-GMO (wN. a gnorc-
po4.con, ht tp : //btusesvtulad. blosspot..on)
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