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Uporaba transgenih organizmov je 

predstavljena z vidika 

sprejemljivosti tehnologij.  

(Possible impacts of transgenic organisms on ecosystems are 

discussed from the point of view of acceptability of 

technologies.)  



Sodobna biotehnologija je marsikdaj 

potrebna predvsem zato, da omili učinke 

neustrezne in neodgovorne uporabe 

tehnologij. 

 
(Application of contemporary biotechnology is often needed just  

to mitigate the effects of irresponsible use of recent technologies.) 



Kaj pomeni pojem “gensko 

spremenjen” organizem?  

    



Spremenjen gen (ali več genov) 

zaradi umetnega prenosa (brez 

križanja) “transgeni organizmi”  



Z mutacijami nastali geni so nastali 
“v naravi” oziroma “spontano” ali 
pa pod vplivom raznih posegov 
človeka, na primer ob obsevanju z 
ionizirnim sevanjem, na neki način 
“nenaravni” ali pa vsaj “tuji” 
organizmu, v katerem so nastali.  



   

en gen 

↓ 

ena lastnost 
 

 
one gene 

↓ 

one character 



 tujci v orkestru  

 

glasbe življenja  

(Noble 2010) 

 



Ali se bo spremenjen gen uveljavil, 

ohranil in prenesel v naslednje 

generacije ali ne, ni odvisno samo 

od neposrednega vpliva tega gena 

na fenotip organizma, ampak tudi 

od drugih genov.  



Fenotip organizma je odvisen od 

genotipa in okolja 
Phenotype  

depends on 

genotype and  

the environment 

Fenotip pa je lahko tudi funkcija 
preteklega fenotipa, to pomeni 
preteklega genotipa in preteklega 
okolja. 

Phenotype may depend as well on the past phenotype, that is on the 
organisms past genotype and past environment 



Všeč nam je digitalno 

We like digital 



            

Momoyamaminamiguchi 



 



Genska koda je že zaradi svoje enostavnosti in 

razumljivosti ter digitalne (digitalizirane) 

narave bolj privlačna kot bolj zahtevni 

kompleksni pogledi na življenje in svet, ki 

upoštevajo tudi »analogne« elemente pri 

oblikovanju lastnosti organizmov. 



 



Majhna sprememba (zaradi 

spremenjenega gena) v zgodnji fazi 

osebkovega razvoja. 

Ali so drugi geni prilagojeni na nove 

razmere? 

Small change (because of the gene mutation) in the early 

(embryonic) state of the development 

Is the  plant ready for the another path of the development? 

Are the other genes yet selected for the new path, new 

situation? 



 



 



 



Selenoproteini pri 

rastlinah? 
(Selenium containing proteins in plants - 

selenoproteins?) 



 



 



 

Spreminjanje 
organizmov v 
prihodnje? 



Deklarirani cilji transgenega spreminjanja 

rastlin 

večanje pridelkov, zagotavljanje bolj 

kakovostnih pridelkov in večanje 

odpornosti rastlin proti boleznim.  



Interesi 

Plemenitenje kapitala, vloženega v 

raziskovalno in žlahtniteljsko dejavnost. 

Poslovodni delavci morajo zagotavljati 

donos kapitala 



V podjetjih nestrpnost, da bi se čim prej 

začelo tržiti s transgenimi organizmi, in to 

na tak način, da bi prodaja licenc, semen, 

pridelkov ali drugega z dodatkom vrednosti 

povrnila vložena sredstva. Razumljivo je, da 

s tega vidika podjetja, ki uvajajo transgene 

organizme, čutijo pomisleke glede širjenja 

in uporabe transgenih organizmov kot oviro 

njihovi podjetniški dejavnosti.  



• Pozabljeni cilji 

• zmožnost sprejemanja dušika iz zraka in njegovo 
spreminjanje v organsko obliko iz stročnic v druge 
rastline, zlasti v žita.  

• Ta prvotni cilj žlahtnjenja z uporabo transgeno 
spremenjenih organizmov za fiksiranje dušika iz 
zraka sedaj nekritični pristaši uporabe transgene 
tehnike omenjajo zelo redko, saj kaže na za zdaj 
zelo omejene možnosti uspešnega dela s 
transgenimi organizmi pri doseganju tega cilja. 



Previdnost 

upoštevati znanstveno negotovost izsledkov in 
posledic (Myhr 2010) 

 V tem sklopu je treba posebej upoštevati možnost, 
da GSO, spuščeni v okolje, reagirajo na različne 
možne nove načine z drugimi organizmi v 
določenem ekosistemu. Tudi različne klimatske 
razmere lahko vplivajo na to, da bodo GSO imeli 
v okolju trajnejšo vlogo ali pa da se bodo razmere 
razmnoževanja teh organizmov spremenile. 
Posebej se je treba vprašati, ali so prvotno 
predvidene koristi sproščenih transgenih 
organizmov realne in trajne. 



• Clapp (2008) ugotavlja, da je bilo v zadnjih 

letih kar nekaj primerov »nenamernih« 

oziroma »po nesreči« sproščenih 

nedovoljenih prehodov transgenih 

organizmov v okolje oziroma v ekosisteme.  

• Tudi njive, sadovnjaki, plantaže, gozdovi in 

vzrejališča živali so del ekosistemov jih ne 

moremo popolnoma izolirati.  



V mednarodnem merilu odgovornost podjetij 

za »nenamerno« oziroma »po nesreči« 

sproščene nedovoljene prehode transgenih 

organizmov v okolje še ni ustrezno urejena. 



Problemi so, da je storilce zelo težko najti, jim 
dokazati in jih sankcionirati, zlasti pa je težko 
predvideti dolgoročno škodo oziroma škodo, ki v 
okolju še lahko nastane. V času, ko se škodo 
ugotavlja in dokazuje, se podjetja lahko 
reorganizirajo, odselijo ali prenehajo delovati. 
Škoda je lahko nepopravljiva, vzpostaviti pa bi 
bilo treba odgovornost tako, da so odgovorni 
državni organi, ki so dejavnost dovolili ali pa v 
primeru nedovoljenega sproščanja niso storilcev 
pravočasno in učinkovito preganjali. 



 

Ali v svetu primanjkuje hrane za ljudi? 



Sodobna biotehnologija rešuje zlasti probleme, ki 

nastajajo s tehnološkim »napredkom« 

• Sredstva za varstvo riža pred plevelnimi 

rastlinami.  

• Transgeni »zlati« riž, bogat s karotenoidi, sodobna 

biotehnologija rešuje, vsaj navidezno, ta problem.   

• J. Koreja riž tudi v hladnejši vodi 

• Pri uvajanju novih tehnologij je treba upoštevati 

ne samo takojšnje in neposredno predvidljive 

posledice, temveč tudi vpletenost organizmov v 

ekosisteme.  



 



 



 



Tatarska ajda Kitajska 1 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



Vsebnost antioksidanta rutina (% v sušini) v zrnju tatarske ajde 

pridelane na izvirni lokaciji. Dve domači kitajski sorti in sorta iz 

Luksemburga. 

 



Vsebnost antioksidanta rutina (% v sušini) v zrnju tatarske ajde pridelane 

v Sloveniji. Dve domači kitajski sorti in sorta iz Luksemburga. 

 



 

  Ideotipi organizmov 

  nameni, možnosti, razumevanje 

formiranja fenotipa, umeščenost v 

ekosisteme 


