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D
eDeense landbouwer IbBorup
Pedersendacht twee jaar geleden
dat er eenepidemiewasuitgebro-

kenonder zijn450 varkens. Plots kregen
ze last vanchronischediarree, kwamener
biggetjesmet afwijkingenopdewereld,
kregenzijnberen fertiliteitsproblemen,
atenzeminderof kregenzemaagzweren.
Altijdwaserwel iets aandehand.Niet
alleenvoor zijnvarkenswasdat eenpro-
bleem.Ookdewinstgevendheidvanzijn
landbouwbedrijf begoneronder te lijden.
Doorhethogereaantal ongezondedieren
kelderde zijn verkoopmaardekostenvoor
dierenartsenenmedicijnen stegen.En
toen steldehij zichdehamvraag:wat als
hetnueensaanhet veevoer lag?
Pedersen liet zijnboerenverstand spre-

kenenwisselde zijnnieuwevoederweer in
voor zijnoude recept. Enkijk: degezond-
heidsproblemenwarenalna tweedagen
verdwenen.Het verschil tussenbeide: het
ziekmakendevoerbestonduit geïmpor-
teerdegenetischgemanipuleerde (ggo)
soja, het oudevoerbestonduit soja zonder
ggo’s envismeel.Debevindingendie
Pedersenop 13april vorig jaarpubliceerde
inhetDeense landbouwmagazineEffektivt
Landbrugwerdensindsdiendoorandere
boerenbevestigd.
Onafhankelijkewetenschappers rea-

geerdenniet verrast. In toenemendemate
wordt gewaarschuwdvoorhet ggodat
Pedersenals veevoer gebruikte:Roundup
Ready (RR), eengewasdat genetischzo
werdgemanipuleerddathet is bestand
tegenRoundup.Dezeonkruidverdelger
bevat glyfosaat, eengiftige chemische stof
dieophet veldalleplantendoodtbehalve
het gewas. Zowelhet glyfosaat-resistente
gewasalshetherbicide is ontwikkelddoor
agroconcernMonsanto, datmetbeidepro-
ductenmassaalggo-monoculturenkweekt
inNoord- enZuid-Amerika.

Geboorteafwijkingen

Andere concernsproducerengelijkaardige
glyfosaat-herbiciden. Daarbij leggenzede
noodkreet vanenkeleArgentijnseboeren
naast zichneerdieprocessenaanspanden
tegenMonsantoomdat zehet aantal kan-
kers engeboorteafwijkingenbij hunkinde-
renzagen toenemenals gevolgvanhet
gebruikvanglyfosaat-herbiciden.Een
Argentijnseprofessor toondeeerder al aan
dat glyfosaatmisvormingenveroorzaakt
indeembryo’s vankikkers enkippen.
DeervaringvandeDeenseboerdoetde

vraag rijzenhoe schadelijkdeglyfosaat-
residu’s zijndie inonsvoedsel terechtko-
men–via veevoer invarkens, runderenof
paarden, viahunvleesofmelk indemens.
Of rechtstreeks,want ggo-sojaproteïnen
wordengebruikt alsmengstofvoor talrijke
voedselbereidingen.
Deoverdrachtvanhet gif opdemens

viaggo-gewassenwerd in februari 2011
aangetoonddoorAzizAriz enSamuel
LeblancvandeUniversity of Sherbrooke,
Canada. In een studie inhetElsevier-vak-
bladReproductiveToxicologyonthuldenze
deaanwezigheidvanschadelijke
Roundup-bestanddelen,waaronderglyfo-
saat, inhetbloedvan (zwangere) vrouwen

en foetussen. “Geziendegiftigheidvan
dezemilieuvervuilers endekwetsbaarheid
vande foetus zijn ermeer studiesnodig”,
schrevenze. Eldersklonkdezelfdewaar-
schuwing: inBerlijndook0,5 tot 2nano-
gramglyfosaatpermilliliterurineopbij
stadsbewonersdienooit direct contact
haddenmethet gif.
Gilles-Eric Séralini enzijn teamvande

universiteit inhetFranseCaennamende
proef opde sombij ratten.Hunbesluiten,
in augustusvorig jaar gepubliceerd inhet
vakbladFoodandChemicalToxicology,
waren schokkend: rattendie inhundieet 11
procentRR-maïs aten stierven invergelij-
kingmet eencontrolegroepdie een
gewoonvoedselpatroonvolgde twee tot
drie keermeer én sneller.Vrouwtjes kre-
gen snellerborsttumoren.Hunhormoon-
balanswerdverstoord.Bij demannetjes
werden tot 5,5keermeer schadelijke
bloedstuwingencelafbraak inde lever

vastgesteld. Envooral: ze kregenvier keer
zoveel tumoren, tot 600dagenvroegerdan
decontrolegroep.
Nadeze studiewerdvanuit hetEuro-

peesParlement een logischevraaggesteld
aanhetEuropeesVoedselveiligheids-
agentschap (EFSA): kunnen jullie alle
geïmporteerdeRR-ggo-veevoederskri-
tischanalyseren?Enwatbetekentdit voor
onzevolksgezondheid?MaarEFSAging
daarniet op in. Integendeel, het spande
zich inomdestatistischebetrouwbaar-
heidvanSéralini’s studie in twijfel te trek-
ken.Bij hetEFSAwordendeglyfosaatnor-
mennogaltijdvastgelegddoor een
wetenschappelijk comité, het pesticiden-
panelPPR.Zijn advies isniet bindend
maar indepraktijkvolgt deCommissiehet
blindelings. “De redendathetPPR-comité
zogunstigoordeelt voorde industrie, is dat
er inhetpanelmensenzittendiebanden
hebbenmetdie industrie”, zegtNina

HollandvanhetCorporateEuropeObser-
vatory, eenngodie aandringt opmeer
transparantie. “Sindsvorig jaar zijnhun
regelsnaeenkritisch rapportvanhet
Rekenhofoverbelangenvermenging stren-
ger gemaakt,maarde invloedvande indu-
strie isnog steeds te groot.Hetprobleem is
dathet agentschapweinigvastemensen in
dienstheeft, en in zijnpanelsmoet steunen
op ‘vrijwilligers’.De industriemaaktdaar
gebruikvandooracademici te sturendie
zij financieel steunen.”
Eenveelzeggendvoorbeeld is device-

voorzitter vanhetPPR-panel, deNeder-
landerTheodorusBrock.Hij doet onder-
zoekvoorhet instituutAlterra, dat
opereert onderdevleugels vande
UniversiteitWageningen. Indevoorbije
vijf jaarwerktehij ookals consultantvoor
Monsanto.Ondermeer zijnpanel schoof
de studiesvanSéralini endeArgentijnse
onderzoekennaarmisvormingendoor
glyfosaat terzijde als onbetrouwbaar. “En
zogaathet altijd”, zuchtdeBritseClaire
Robinson, onderzoeksdirectricevanEarth
OpenSource, eenngodie ijvert voor een
duurzamevoedselketen. “Hetprobleem is
datdeEFSA-panels alleenonderzoeken
ernstignemenvande industrie zelf of van
universiteitendie gefinancierdwerden
doorde industrie.Menzoualle onderzoe-
kenmoetenwegeneneenactualisering
vankennis aanvaarden.”

Wensen van de industrie

In samenwerkingmet academicivan
ondermeerdeSchool ofMedicinevanhet
King’sCollegeLondonpubliceerde
Robinsonvorig jaar eenpeer reviewed

paper inhet vakbladEnvironmental&
AnalyticalToxicologywaarin studiesde
toelatingvoorglyfosaat englyfosaat-resis-
tente gewassenkritiseren.Robinson: “De
huidigeEU-licentie voorglyfosaatdateert
van2002en is gebaseerdopde toenmalige
Duitse licentie.Normaalmoest zevorig
jaaropnieuwwordengeëvalueerd.Het
EuropeesParlement eiste strengerenor-
men,maardeCommissie verlengdede
huidigenormengewoonmetdrie jaar.
Nochtans zijn er gegronde redenenom
vraagtekens teplaatsenbij deprimaire toe-
latingdiewij analyseerden.Zowerdenook
geboorteafwijkingenvastgesteldbij geteste
rattenenkonijnenmaardiewerden
omzwachteldvoorgesteld als ‘ontwikke-
lingsvariaties’.Daartegenover stellenwij
nuniet alleen studiesnaarde schadelijke
effectenvanglyfosaatmaarooknaar
andere ingrediëntenvanRoundup.Zo is
het ingrediëntdat glyfosaat indenatuur
moet afbreken,AMPA, schadelijkvoorhet
menselijkDNA.Ookwerdaangetoonddat
het veelgebruikte randproductPOEA,dat
de indringingvanglyfosaat inggo-gewas-
senvergemakkelijkt, eveneensde indrin-
ging inmenselijke cellenvergroot.”
Het teamvanRobinson trektookde ‘aan-
vaardbaredagelijkse inname’ (ADI) van
glyfosaat in twijfel.DeCommissieplaatste
dieop0,3mg/kg, terwijl de initiëledieren-
proevenminstens20mg/kgaanraadden.
Robinson: “Ookhier geldt:menpast bij het
EFSAdenormengewoonaandewensen
vande industrie aan.Treffendvoorbeeld
zijn linzen.De residunormvoorglyfosaat
werdopverzoekvanMonsantoverhoogd”
(van0,1mg/kgnaar 15mg/kg). Iets gelijk-
aardigs gebeurdemetdenormenvoorvee-
voerdatuitArgentiniëwerdgeïmporteerd.
Dedosissenwordenhogeromdat

onkruid steeds resistenterwordt tegengly-
fosaat-herbiciden. HermanvanBekkem,
campagneleider gentechvanGreenpeace:
“Daarommaaktede industriehaarpro-
ductnoggeconcentreerderofmoesten
boerennogmeer sproeien,waardoorook
de residu’s indevoedselketen toenamen.”
VanBekkemmaakt zichzorgen,wantde
EUoverweegtdit jaar 19ggo-gewassen
goed tekeurenvoor teelt inEuropa.
“Daarvanzijn er 13 glyfosaat-resistent.Als
deboerendit eenmaal telen, kunnenze
maarmoeilijk terug. Zekomen terecht in
eenmonopolievankoppelverkoop: ggo-
zadenenonkruidverdelgervormenéén
pakket. Enwij zoudenals consumentnog
veelmeerwordenblootgesteld aanglyfo-
saat dannualhet geval is.Alsdezegewas-
senworden toegelaten, stijgt het glyfosaat-
gebruikhiermet800procent.”

!Het voedselschandaalmet paardenvlees is slechts het topje vande ijsberg,
want ook zonder verpakkingsfraudeweet de consument nietwat er in zijn voedsel zit.
! Steedsmeer voedsel bevat resten van kankerverwekkendeherbiciden.
!De industrie heeft een grote greep ophet EuropeesVoedselagentschap
endaaromblijven onafhankelijke normen en controles uit.
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