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Monsanto µε µια µατιά
Η Μονσάντο είναι εταιρεία που ασχολείται µε βιώσιµη γεωργία.
Επικεντρωνόµαστε στη ενδυνάµωση των γεωργών να
παράγουν περισσότερο από τη γη τους διατηρώντας
ταυτόχρονα τους φυσικούς πόρους όπως το νερό και την
ενέργεια
Αυτό το επιτυγχάνουµε µε τη καλλιέργεια των κορυφαίων
σπόρων µας όπως το καλαµπόκι, το βαµβάκι, τα φρούτα και
λαχανικά.

Ιστορία της Μονσάντο
1901
1945

•Ίδρυση της Μονσάντο από τον John F Queeny. Παίρνει το
όνοµα της γυναίκας του, Olga Monsanto. Το πρώτο προϊόν είναι
η σακχαρίνη
•Η
Μονσάντο παράγει και εµπορεύεται γεωργικά χηµικά

1960

• ∆ηµιουργείται το τµήµα της γεωργίας

1964

•Εισαγωγή του ζιζανιοκτόνου Ramrod

1968

•Η εµπορευµατοποίηση του ζιζανιοκτόνου Lasso στις ΗΠΑ
αρχίζει τη τάση γεωργίας µε µειωµένη καλλιέργεια
•∆ηµιουργία ερευνητικού προγράµµατος κυτταρικής βιολογίας
στο τµήµα γεωργίας
•Το ζιζανιοκτόνο Roundup εµπορευµατοποιείται στις ΗΠΑ

1975
1976
1981

•Σύσταση οµάδας µοριακής βιολογίας. Η βιοτεχνολογία έχει
εδραιωθεί ως στρατηγική εστίαση της έρευνας της Monsanto

Ιστορία της Μονσάντο (2)
1982
1984
1987
1994
1996
1997

• Επιστήµονες που εργάζονται στην Monsanto πραγµατοποιούν
τη πρώτη γενετική τροποποίηση ενός φυτικού κυττάρου. Η
Monsanto
εξαγοράζει
εταιρεία
JacobΖωής
Hartzανοίγει
Seed στο
Co,
•Το
Ερευνητικό
Κέντροτν για
Επιστήµες
γνωστή για τους
σπόρους
σόγιας της.
Chesterfield,
Μισούρι,
ΗΠΑ.
• Η Monsanto διεξάγει τις πρώτες δοκιµές πεδίου φυτών µε τα
χαρακτηριστικά της βιοτεχνολογίας στις ΗΠΑ.
• Το πρώτο προϊόν βιοτεχνολογίας Monsanto Posilac,
σωµατοτροπίνη των βοοειδών (BST) για τις αγελάδες
κερδίζειτα
έγκριση
από τη ρυθµιστική
•γαλακτοπαραγωγής,
Η Monsanto αποκτά
περιουσιακά
στοιχεία αρχή
της
και βγαίνει προςφυτών
πώληση
στις ΗΠΑκαι αγοράζει την Calgene, µια
βιοτεχνολογίας
Agracetus
•άλλη
Η Monsanto
αποκτά τα της
περιουσιακά
της
εταιρεία βιοτεχνολογίας
έρευνας. στοιχεία
Το Bollgard
βιοτεχνολογίας φυτών
Agracetus
και αγοράζει
την Calgene,
µια
προστατευµένου
από έντοµα
βαµβάκι
εισάγεται,
παρέχοντας
άλλη εταιρεία
έρευνας.του
Τοβαµβακιού,
Bollgard
στους
γεωργούς βιοτεχνολογίας
προστασία κατά της
το σκουλήκι
προστατευµένου
από έντοµα
βαµβάκι
εισάγεται, παρέχοντας
του
σκώληκα του καπνού
και ρόδινο
σκουλήκι
στους γεωργούς προστασία κατά το σκουλήκι του βαµβακιού,
του σκώληκα του καπνού και ρόδινο σκουλήκι

Ιστορία της Μονσάντο (3)
1998

• Η Monsanto ολοκληρώνει την εξαγορά της Γενετικής
εταιρείας DeKalb Corp. Η Monsanto γίνεται η πρώτη εταιρεία
που εισήγαγε YieldGard Corn Borer insect-protected corn
stacked with Roundup Ready Corn. ο προϊόν διαθέτει δύο
χαρακτηριστικά σε ένα σπόρο - including Monsanto's
YieldGard Corn Borer insect-protection and its Roundup
Ready technology

2000

•Η Monsanto εισέρχεται σε µια συγχώνευση και αλλάζει το
όνοµά της σε Pharmacia Corporation. Μια νέα εταιρεία
Monsanto Company, µε βάση το τµήµα γεωργίας,
ενσωµατώνεται ως θυγατρική stand-alone της φαρµακευτικής
εταιρείας.

Ιστορία της Μονσάντο (4)
2001

• Η Monsanto είναι η πρώτη γεωργική εταιρεία που εισαγάγει
ένα προϊόν χαρακτηριστικό δεύτερης γενιάς, όταν εισάγαγει το
Roundup Ready Corn 2. Το προϊόν παρέχει στους γεωργούς ένα
ευρύτερο παράθυρο της εφαρµογής από την πρώτη γενιά της
τεχνολογίας Roundup Ready Corn.

2002

•Η νέα εταιρεία Monsanto είναι spin off από τη Pharmacia και
τώρα είναι µια ξεχωριστή εταιρεία. Η Monsanto είναι η πρώτη
εταιρεία για τον εντοπισµό και τη συγκεκριµένη αγορά υβριδίων
καλαµποκιού που µπορεί να δώσει περισσότερη αιθανόλη ανά
µπούσελ. Τα υβρίδια, που πωλούνται ως Processor Preferred
Corn hybrids, βοηθούν τους αγρότες να παίρνουν περισσότερη
αιθανόλη από τη συγκοµιδή τους. Η Monsanto εισάγαγει
Processor Preferred Soybean varieties. Οι ποικιλίες αυτές
βοηθούν τους αγρότες να πάρουν περισσότερο λάδι και
πρωτεΐνη από τη συγκοµιδή τους.

Ιστορία της Μονσάντο (5)
2003

•Η Monsanto είναι η πρώτη γεωργική εταιρεία που εισαγάγει
ένα προϊόν χαρακτηριστικό δεύτερης γενιάς στο βαµβάκι, όταν
εισάγει το Bollgard II insect-protected cotton. Το προϊόν
παρέχει τους αγρότες τα ίδια οφέλη µε το αρχικό προϊόν της
Bollgard καθώς και εκτεταµένη προστασία έναντι άλλων
παρασίτων του βαµβακιού.

2004

•Η Monsanto ιδρύει τον όµιλο American Seeds Inc. (ASI), µια
εταιρεία κυρίως για καλαµπόκι και σόγια. Ο ASI υποστηρίζει
τις περιφερειακές επιχειρήσεις σπόρων µε κεφάλαιο, και µε
επενδύσεις στη γενετική και σε τεχνολογία.

Ιστορία της Μονσάντο (5)
2005

•Monsanto
εισάγει
την
πρώτη
τεχνολογία
τριπλού
χαρακτηριστικού που προσφέρεται από οποιαδήποτε άλλη
εταιρεία στον τοµέα της γεωργίας, YieldGard Plus µε Roundup
Ready Corn 2. Το προϊόν διαθέτει τρία χαρακτηριστικά σε ένα
σπόρο - συµπεριλαµβανοµένων Monsanto's two YieldGard
insect-protection products and its Roundup Ready
technology.
•H Monsanto αποκτά την επιχείρηση βαµβακιού Stoneville,
συµπεριλαµβανοµένων του brand NexGen.
•H Monsanto ολοκληρώνει την πώληση της Monsanto EnviroChem Systems Inc. σε µια νέα εταιρεία που δηµιουργήθηκε από
την οµάδα διαχείρισης Enviro-Chem και εξωτερικό επενδυτή. Η
νέα εταιρεία είναι MECS, Inc.

Ιστορία της Μονσάντο (6)
2006

•Η Monsanto γίνεται η πρώτη γεωργική εταιρεία που εισαγάγει
ένα στοιβάζονται προϊόν δεύτερης γενιάς, όταν εισαγάγει
stacked second-generation product when it introduces
Bollgard II insect-protected cotton with Roundup Ready
Flex. Το προϊόν παρέχει τους αγρότες µε τα ίδια οφέλη µε το
προϊόν της Bollgard ΙΙ καθώς και την τεχνολογία του Roundup
Ready Flex.

Ιστορία της Μονσάντο (7)
2007

• Η Monsanto ενώνεται µε το Chicago Climate Exchange®
(CCX), North America's only voluntary, legally-binding
greenhouse gas emissions reduction, registry and trading
program. Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος, η Monsanto
συµφωνεί να µειώσει τις δικές της εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα.
•Η Monsanto και η Bayer CropScience AG ανακοινώνουν µια
σειρά µακροπρόθεσµων επιχειρήσεων και αδειοδότησεων
συµφωνιών που σχετίζονται µε βασικές γεωργικές τεχνολογίες.
• Η Monsanto και η BASF ανακοινώνει µια µακροπρόθεσµη
κοινή έρευνα και ανάπτυξη (Ε & Α) και την εµπορευµατοποίηση
της συνεργασίας στον τοµέα της βιοτεχνολογίας φυτών. Η
συνεργασία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της υψηλής
απόδοσης των καλλιεργειών που είναι πιο ανθεκτικά στις
δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η ξηρασία.

Ιστορία της Μονσάντο (8)
2008

• Η Monsanto ανακοινώνει τη τριών σηµείων δέσµευσή της για
βιώσιµη γεωργία. Η δέσµευση αυτή περιλαµβάνει:
1)να βοηθήσουν τους αγρότες να έχουν διπλή απόδοση στο
καλαµπόκι, σόγια και βαµβάκι από το 2030, σε σύγκριση µε το
έτος βάσης 2000,
2)την ανάπτυξη των σπόρων που θα µειώσουν κατά το ένα
τρίτο ανά παραγόµενη µονάδα το συνολικό ποσό των βασικών
πόρων, όπως η γη, το νερό και την ενέργεια, που απαιτείται για
την καλλιέργεια µέχρι το 2030, και
3)τη βελτίωση της ζωής των αγροτών, συµπεριλαµβανοµένων
των επιπλέον πέντε εκατοµµυρίων ανθρώπων που ζουν σε
φτωχές αγροτικές οικογένειες, µέχρι το 2020.

Ιστορία της Μονσάντο (9)
2008
(2)

• ΗMonsanto εισαγάγει τη Roundup Ready 2 Yield® τεχνολογία
σόγιας, η δεύτερη γενιά του δηµοφιλούς Roundup Ready®
τεχνολογίας που οι αγρότες έχουν χρησιµοποιήεσει από το
1996. Το προϊόν αυτό προσφέρει τον ίδιο αποτελεσµατικό
έλεγχο των ζιζανίων, την απλότητα και την ευελιξία οφέλη του
συστήµατος Roundup Ready και αυξάνει τις δυνατότητες
απόδοσης σόγιας .

Ιστορία της Μονσάντο (10)
2009

• Monsanto donates approximately 4,000 cotton molecular
markers and associated information to Texas AgriLife
Research, a part of the Texas A&M system.
•The donation is offered to the public domain through the
globally accessible cotton genome databases, a move that
will benefit research programs and breeders interested in
one of world's key crops.
•Monsanto announces a $10 million grant to establish
Monsanto's
Beachell-Borlaug
International
Scholars
Program, which will help identify and support young
scientists interested in improving research and production in
rice and wheat, two of the world's most important staple
crops, through plant breeding techniques.

Ιστορία της Μονσάντο (11)
2009
(2)

• Monsanto announces Project SHARE (Sustainable Harvest Agriculture, Resources, Environment) – a sustainable yield
initiative to improve farmer lives in India.
•Project SHARE, a pilot project in association with ISAP
(Indian Society of Agribusiness Professionals), aims to
improve the socio-economic conditions of 10,000 smallmarginal cotton and corn farmers in 1,100 villages across
three states within four years, by increasing their crop
productivity.

Ιστορία της Μονσάντο (12)
2010

• Monsanto wins a number of workplace awards such as
FORTUNE Magazine '100 Best Companies to Work For', The
Scientist 2010 Best Places to Work, CR Magazine's '100
Best Corporate Citizens', and the DiversityInc Top 50
Companies for Diversity.
•Monsanto opened its research megasite in Lubbock. The
Monsanto Texas Cotton Breeding and Technology Center is a
central point for the company’s breeding and testing
programs in the High Plains region.

Ιστορία της Μονσάντο (13)
2011

• Monsanto received USDA authorization for the planting of
Genuity® Roundup Ready® Alfalfa and Genuity® Roundup
Ready® Sugarbeets.
•Monsanto acquired Divergence, Inc., a privately-held St.
Louis-based biotechnology research and development
company. Divergence works on controlling parasitic
nematodes, including developing biotechnology traits for
nematode control and nematicides with novel modes of
action and superior safety profiles.
•Monsanto acquired Beeologics, which researches and
develops biological tools to provide targeted control of pests
and diseases.

Ιστορία της Μονσάντο (14)
2012

• Monsanto unveils its new Roundup Ready® Xtend Crop
System, designed to provide farmers with more consistent,
flexible control of weeds, especially tough-to-manage and
glyphosate-resistant weeds to maximize crop yield potential.
•Monsanto launches its Ground Breakers® program, giving
farmers the opportunity to experience Monsanto products in
on-farm trials prior to commercial introduction.
•Monsanto purchases planting technology developer Precision
Planting, a leader in delivering yield through technology.
•Monsanto establishes a program to fund corn rootworm
research, the Corn Rootworm Knowledge Research Program.
Monsanto announces $3 million commitment to fight rural
hunger through Invest an Acre program.

Ιστορία της Μονσάντο (15)
2013

• Monsanto announces plans for $400 million expansion of
Chesterfield Valley Research Center, including 36 new
greenhouses, additional offices and laboratory space as well
as additional plant growth chambers to facilitate
development of its seed and trait pipeline, and adding 675
jobs over the next three years.
•Monsanto receives the Gulf Guardian Award from the
Environmental Protection Agency's Gulf of Mexico Program
for the company's Mississippi River Watershed Partnership.
•The partnership aimed to reduce nutrient runoff and
sediment movement in the river system.

Γενετικά Τροποποιηµένα Τρόφιµα
• Τα τρόφιµα που περιέχουν προστιθέµενη γονιδιακή
αλληλουχία
• Τα τρόφιμα που έχουν διαγραμμένη γονιδιακή αλληλουχία
• Προϊόντα ζωικής προέλευσης από ζώα που έχουν τραφεί με
γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές
• Τα προϊόντα που παράγονται από Γενετικά Τροποποιημένους
οργανισμούς

Γιατί Τροποποιούνται Γενετικά τα
Τρόφιµα
Η γενετική µηχανική προσφέρει µία ταχεία και ακριβή µέθοδο
τροποποιήσεως οργανισµών, σε σύγκριση µε τις
παραδοσιακές µεθόδους που είναι αργές και ανακριβείς.

Κοινά Γενετικά Τροποποιηµένα
Τρόφιµα
Λαχανικά
Ντομάτες
Πατάτες
Ρύζι
Τυρί
Κρέας

Πώς Είναι Εφικτή η Γενετική
Τροποποίηση?
•Τα συστατικά του DNA είναι τα
ίδια σε όλους τους οργανισμούς.

•Αλληλουχίες που κωδικοποιούν
πρωτεΐνες μπορούν να
μετακινηθούν από έναν
οργανισμό σε έναν άλλο.

Πως Μπορεί το DNA να Μετακινηθεί
από ένα Οργανισµό σε Άλλο;
Είναι πολύ απλό

Πως Μπορεί το DNA να Μετακινηθεί
από ένα Οργανισµό σε Άλλο; (2)
•Βρείτε έναν οργανισμό με το επιθυμητό γνώρισμα
•Απομονώστε την αλληλουχία του γονιδίου που κωδικοποιεί για
το επιθυμητό γνώρισμα
•Τοποθετήστε την αλληλουχία γονιδίου στο γονιδίωμα του
φυτικού κυττάρου
•Αφήστε τα γενετικά τροποποιημένα κύτταρα να αναπτυχθούν σε
ένα φυτό
•Αφήστε το φυτό να πολλαπλασιαστεί

Πως Μπορεί το DNA να Μετακινηθεί
από ένα Οργανισµό σε Άλλο; (3)
Ένας φορέας μπορεί να
φέρει DNA.
Ο φορέας μπορεί να είναι
ένα σφαιρίδιο από ένα όπλο
γονιδίου.
Οι Ιοί και τα βακτήρια
μπορούν
επίσης
να
χρησιμοποιηθούν για τη
μεταφορά γονιδίων.

Πιθανά Οφέλη των Γενετικά
Τροποποιηµένων Τροφίµων
•Μείωση της πείνας στον κόσμο
• Ανάπτυξη των
καλλιεργειών που μπορούν
να καλλιεργηθούν σε
οριακό έδαφος
•Μειωμένη πίεση στις μη
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
oΑνάπτυξη καλλιεργειών
ανθεκτικών στην ξηρασία
oΑνάπτυξη καλλιεργειών
ανθεκτικών στο αλάτι

Πιθανά Οφέλη των Γενετικά
Τροποποιηµένων Τροφίµων (2)
oΑνάπτυξη των καλλιεργειών που
κάνουν πιο αποτελεσματική
χρήση του αζώτου και άλλων
θρεπτικών συστατικών
Μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων
και ζιζανιοκτόνων
•Ανάπτυξη καλλιεργειών
ανθεκτικές στα παράσιτα
•Η μειωμένη χρήση
ζιζανιοκτόνων είναι καλύτερη για
το περιβάλλον και μειώνει το
κόστος για τους αγρότες

Πιθανά Οφέλη των Γενετικά
Τροποποιηµένων Τροφίµων (3)
oΑνάπτυξη καλλιεργειών ανθεκτικές
στον παγετό
oΑνάπτυξη καλλιεργειών ανθεκτικών
στις ασθένειες
oΑνάπτυξη καλλιεργειών ανθεκτικών
στις πλημμύρες
•Βελτιωμένη διατροφική ποιότητα
oΑνάπτυξη τροφίμων που έχουν
σχεδιαστεί για να καλύψουν τους
συγκεκριμένους
διατροφικούς
στόχους

Ποιος Εξασφαλίζει ότι τα Γενετικά
Τροποποιηµένα Τρόφιµα είναι Ασφαλή;
•Κυβερνητικές
υπηρεσίες
ρυθμίζουν
τα
γενετικά
τροποποιημένα τρόφιμα
Τα γενετικά τροποποιημένα
τρόφιμα
στις
Ηνωμένες
Πολιτείες
απαιτείται
να
επισημαίνονται μόνον εάν η
θρεπτική αξία μεταβάλλεται ή
ένα
νέο
αλλεργιογόνο
εισάγεται.

Πιθανοί Κίνδυνοι από τα Γενετικά
Τροποποιηµένα Τρόφιµα
•Τα έντομα θα μπορούσαν
να αναπτύξουν αντίσταση
στα φυτοφάρμάκα που
παράγονται από γενετικά
τροποποιημένες
καλλιέργειες
•Ζιζανιοανθεκτικές
καλλιέργειες μπορούν να
διασχίσουν‐γονιμοποιήσουν
τα ζιζάνια, με αποτέλεσμα
να "υπερμεγενθούν"

Πιθανοί Κίνδυνοι από τα Γενετικά
Τροποποιηµένα Τρόφιµα (2)
•Ορισμένα
προϊόντα
γονιδίων μπορούν να είναι
αλλεργιογόνα, προκαλώντας
έτσι βλάβη στην υγεία του
ανθρώπου

•Μπορεί
να
υπάρχει
ακούσια βλάβη στην άγρια
πανίδα και τα ωφέλιμα
έντομα
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