ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝA ΣΡΟΦIMA
ΣΟ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΘΑ ΔΠΡΔΠΔ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΔΤΘΔΙ
Οη οηθοιόγοη ποσ αγφλίδοληαη γηα ηελ προζηαζία ηες άγρηας θύζες απαηηούλ λα
απαγορεσζεί έλα λέο γελεηηθά ηροποποηεκέλο (ΓΤ) θαιακπόθη.
Ασηό ηο γελεηηθά ηροποποηεκέλο θαιακπόθη είλαη ζτεδηαζκέλο έηζη, ώζηε λα κελ
επερεάδεηαη από έλα λέο ηζτσρό δηδαληοθηόλο ποσ θαηαζηρέθεη ηα ζσλεζηζκέλα
θσηά ηοσ θαιακποθηού. Ασηό ηο λέο δηδαληοθηόλο ζα θαηαζηρέυεη ηα
περηζζόηερα δηδάληα ποσ θσηρώλοσλ ζηα τφράθηα κε θαιακπόθη.
Οη οηθοιόγοη, σποζηερίδοσλ, όηη ε τρήζε ηοσ λέοσ δηδαληοθηόλοσ ζε θαιιηέργεηες
γελεηηθά ηροποποηεκέλοσ θαιακποθηού ζα είλαη επηδήκηα γηα ηο περηβάιιολ,
επεηδή ασηά ηα δηδάληα αποηειούλ ηροθή γηα κηθρά δώα θαη ηδηαίηερα γηα έληοκα.
Οη σποζηερηθηές ηες τρήζες ηοσ γελεηηθά ηροποποηεκέλοσ θαιακποθηού
σποζηερίδοσλ όηη, ζύκθφλα κε κηα επηζηεκοληθή έρεσλα, ασηό δε ζα ζσκβεί.
Δδώ παξνπζηάδνληαη ιεπηνκέξεηεο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο πνπ αλαθέξζεθε ζην
παξαπάλω άξζξν:


200 ρωξάθηα ζε όιε ηε ρώξα θπηεύηεθαλ κε θαιακπόθη.



Κάζε ρωξάθη ρωξίζηεθε ζηα δύν. ην κηζό ρωξάθη θπηεύηεθε ην γελεηηθά
ηξνπνπνηεκέλν θαιακπόθη θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ην λέν ηζρπξό
δηδαληνθηόλν θαη ζην άιιν κηζό θπηεύηεθε ζπλεζηζκέλν θαιακπόθη θαη
ρξεζηκνπνηήζεθε ζπλεζηζκέλν δηδαληνθηόλν.



Ο αξηζκόο ηωλ εληόκωλ πνπ βξέζεθε ζηηο θαιιηέξγεηεο γελεηηθά
ηξνπνπνηεκέλνπ θαιακπνθηνύ, ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην λέν
δηδαληνθηόλν, ήηαλ πεξίπνπ ν ίδηνο κε ηνλ αξηζκό ηωλ εληόκωλ πνπ
βξέζεθε ζηηο θαιιηέξγεηεο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ θαιακπνθηνύ, ζηηο νπνίεο
ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζπλεζηζκέλν δηδαληνθηόλν.

Δρώτηση 1
Πνηνη παξάγνληεο κεηαβιήζεθαλ ζθόπηκα ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ αλαθέξεηαη
ζην άξζξν; Να θπθιώζεηο ην «Ναη» ή ην «Όρη» γηα θαζέλα από ηνπο παξαθάηω
παξάγνληεο.
Μεταβλήθηκε σκόπιμα στην έρεσνα αστός ο
παράγοντας;

Ναι ή Ότι;

Ο αξηζκόο ηωλ εληόκωλ ζην πεξηβάιινλ

Ναη / Όρη

Ο ηύπνο ηνπ δηδαληνθηόλνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε

Ναη / Όρη
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Δρώτηση 2
Σν θαιακπόθη θπηεύηεθε ζε 200 ρωξάθηα ζε όιε ηε ρώξα. Γηαηί νη επηζηήκνλεο
ρξεζηκνπνίεζαλ πεξηζζόηεξα από έλα ρωξάθηα;
Α Γηα λα κπνξνύλ πνιινί αγξόηεο λα δνθηκάζνπλ ην λέν γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλν
θαιακπόθη.
Β Γηα λα δνπλ
θαιιηεξγήζνπλ.

πόζν

γελεηηθά

ηξνπνπνηεκέλν

θαιακπόθη

κπνξνύλ

λα

Γ Γηα λα θαιιηεξγήζνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξε γε κε ην γελεηηθά
ηξνπνπνηεκέλν θαιακπόθη.
Γ Γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ηνπ θαιακπνθηνύ.

Δρώτηση 3 (Καηαγραθή ζηάζης).
Πόζν ελδηαθέξεζαη γηα ηηο παξαθάηω πιεξνθνξίεο;

Να ζημειώζεις Χ ζε ένα μόνο ηεηράγωνο ζε κάθε ζειρά.
Δεν
Ενδιαφέρομαι Ενδιαφέρομαι Ενδιαφέρομαι
ενδιαθέρομαι
πολύ
μέτρια
λίγο
καθόλοσ

Να γλφρίζεης ηε δηαδηθαζία
κέζφ ηες οποίας ηροποποηούληαη
γελεηηθά ηα θσηά.
Να κάζεης γηαηί κερηθά θσηά δελ
επερεάδοληαη από ηα
δηδαληοθηόλα.
Να θαηαλοήζεης θαιύηερα ηε
δηαθορά αλάκεζα ζηελ
παραγφγή σβρηδίφλ θαη ηε
γελεηηθή ηροποποίεζε ηφλ
θσηώλ.
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Σημείωση 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 212- 213),
από OECD, 2009, Paris: OECD.
Σημείωση 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2006 (θπξίωο έξεπλα).
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ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝA ΣΡΟΦΙΜΑ
ΟΓΗΓΙΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ
ΔΡΩΣΗΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη
Καη νη δύν απαληήζεηο ζωζηέο: Όρη, Ναη, κε απηήλ ηε ζεηξά.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.
ΔΡΩΣΗΗ 2
Αποδεκηή απάνηηζη
Γ. Γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ηνπ
θαιακπνθηνύ.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

Σημείωση 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 272), από
OECD, 2009, Paris: OECD.
Σημείωση 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
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