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ANEXA
Informaţii destinate publicului
Porumbul GA21 modificat genetic
pentru toleranţă la erbicide pe bază de
glifosat

Notificare pentru autorizarea introducerii deliberate în mediu,
pentru testare, a porumbului GA21 depusă de S.C. Syngenta
Agro SRL

1. Descrierea Organismului Modificat Genetic (planta modificată
genetic)
Porumbul GA21 este un porumb modificat genetic (MG) care sintetizează o enzimă modificată
(EPSPSm). Enzima EPSPS este o proteină cheie în calea de biosinteză a aminoacizilor aromatici
(fenilalanină, tirozină, triptofan), şi se găseşte în mod natural în toate plantele, în fungi şi în
bacterii, dar este absentă la animale. Proteina EPSPS este foarte sensibilă la acţiunea produselor
erbicide ce conţin glifosat. Plantele de porumb modificate genetic cu gena epsps modificată
(epspsm), precum cele derivate din porumbul GA21, sintetizează proteina EPSPSm care le conferă
toleranţă la produsele erbicide ce conţin glifosat.

2. Natura, scopul introducerii deliberate în mediu, cadrul în care se
desfăşoară cercetarea, şi avantajele introducerii deliberate în
mediu
Introducerea deliberată în mediu, pentru testare în câmp, se realizează în vederea înregistrării în
Catalogul oficial al soiurilor de plante agricole şi obţinerii unor informaţii suplimentare cu privire
la performanţele agronomice, eficacității utilizării erbicidelor și fenotipice, compatibilităţii cu
condiţiile geo-climatice din România a hibrizilor de porumb GA21, modificat genetic pentru
toleranţă la erbicide pe bază de glifosat.
Testarea în câmp, se realizează, de asenenea, în scopul prelevării de probe siloz, boabe, material
vegetal proaspăt şi probe polen pentru demonstrarea echivalenţei (similaritudinii) dintre hibrizii
modificaţi genetic şi liniile convenţionale.
Testările în câmp sunt realizate la scară mică în scop experimental (ştiinţific). Produsele rezultate
din testări nu vor fi utilizate în alimentaţia omului sau animalelor.
Cultivarea porumbului GA21, modificat genetic pentru toleranţă la erbicide pe bază de glifosat,
permite un control mai eficient al populaţiilor de buruieni din culturile de porumb.

3. Evaluarea riscurilor potenţiale pentru sănătatea umană şi
mediu, datorate introducerii deliberate în mediu
Evaluarea riscurilor are ca obiectiv identificarea efectelor potenţial negative asupra mediului şi
sănătăţii omului asociate introducerii porumbului modificat genetic în cultură. Evaluarea
impactului potenţial, imediat şi/sau întârziat, asupra mediului, rezultat al interacţiunii directe şi
indirecte dintre porumbul modificat genetic şi diferitele organisme, vizate şi nevizate, a fost
realizată conform anexei 2, D.2. la legea OG 43/2007. Pentru evaluarea riscurilor au fost folosite
datele ştiinţifice disponibile până în prezent.
Este important de menţionat faptul că testările în câmp sunt introduceri în mediu la scară mică şi
au drept scop obţinerea de informaţii referitoare la biologia şi comportamentul plantei în condiţii
agronomice standard şi de material vegetal de la porumb modificat şi convenţional, necesar
efectuării analizei seminţelor, polenului, furajelor şi a materialului vegetal proaspăt obţinut.
Pe baza concluziilor Studiului de Evaluare a Riscurilor depus o dată cu notificarea pentru
aprobarea introducerii în mediu, pentru testare, a porumbului GA21, nu se anticipează
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niciun impact, efect imediat şi/sau întârziat nedorit asupra sănătăţii umane şi mediului ca
rezultat al interacţiunilor directe sau indirecte ale plantelor modificate genetic GA21 cu
mediul biotic şi abiotic.

4. Măsurile de limitare a riscurilor potenţiale, măsurile de control şi
de monitorizare a introducerii deliberate în mediu
Măsurile de control şi monitorizare ce vor fi luate pentru a minimiza riscurile potenţiale asociate
introducerii în mediu, pentru testare a porumbului GA21 vor include, printre altele:
 amplasarea câmpurilor de testare la o distanţă de cel puţin 200 m de alte culturi
de porumb;
 decalarea semănatului cu cel puţin o săptămână faţă de perioada normală în care
este semănat porumbul. Acest lucru va asigura o izolare temporală şi decalarea
înfloritului faţă de alte câmpuri învecinate cu porumb convenţional;
 înconjurarea câmpurilor experimentale cu o zonă tampon (perdea cu rânduri
bandă) constituită din cel puţin 4 rânduri cu porumb convenţional;
 semănatul şi recoltarea vor fi executate de personalul Syngenta, Institutului de
Stat pentru Testarea şi Înregistarea Soiurilor (ISTIS) şi a Staţiunii de Cercetare şi
Dezvoltare Agricolă Lovrin (SCDA Lovrin), special instruiţi în privinţa măsurilor
de precauţie şi va fi asigurată aplicarea practicilor agronomice adecvate şi
respectarea procedurilor standard şi Protocoalelor Syngenta pentru corecta
manipulare a materialului modificat genetic în câmp;
 încorporarea în sol, la mare adâncime, a seminţelor rămase după semănat şi
recoltare. Dupa încheierea recoltatului, toată producţia obţinută va fi distrusă.
Seminţele şi materialul vegetal produs nu vor intra în circuitul alimentar sau în cel
furajer.
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