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Gmo även för ekoodlare?Gmo även för ekoodlare?
Kan genteknik vara acceptabelt för ekologiska odlare? Kanske, vid ett seminarium på KSLA varKan genteknik vara acceptabelt för ekologiska odlare? Kanske, vid ett seminarium på KSLA var
positionerna inte helt låsta.positionerna inte helt låsta.

Pamela Ronald och Raoul Adamchak från University of California Davis diskuterade gmo vid ett seminarium på KSLA på
torsdagen.

Genteknisk forskning och gmo-grödor breder ut sig i världen, men i Europa står det stilla. Kanske
kan det bli annorlunda om genteknik accepteras av de ekologiska odlarna.

Pamela Ronald och Raoul Adamchak från University of California Davis har skrivit en bok,
Tomorrow´s Table (Morgondagens bord), i vilken de diskuterar hur genteknik och ekologisk odling
kan förenas. Pamela Ronald är forskare och Raoul Adamchak chef för universitetets
utbildningsgård och före detta ekoodlare av grönsaker.

De redogjorde för de olika inriktningarnas för- och nackdelar, och förordade en kombination, vid ett
seminarium på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA.

Ekologiska lantbrukarnas ordförande Carl-Erik Ehrenkrona var inte helt avvisande. Han berättade
om sina medlemmars uppfattning om gmo: konsumenterna är emot, de ekologiska lantbrukarna
vill odla i harmoni med naturen, de ser inga direkta fördelar och patentfrågor gör att bonden kan
hamna i domstol med mera.

– Vi behöver också ett gott exempel på att det är någonting bra, sa han.

Raoul Adamchak fick frågan vad som skulle snabba på acceptansen bland ekoodlare.
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– Det skulle behövas ett allvarligt problem, bladmögel, torka eller något liknande, så skulle dörren
öppnas, svarade han.
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Få koll med ATL:s nyhetsbrevFå koll med ATL:s nyhetsbrev
Daglig uppdatering kring lantbruk, skog, affärer och entreprenad – allt du behöver för att kunna fatta rätt beslut
i en konkurrensutsatt vardag. Beställ gratis här!
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Nya livsmedelsstrategin – en ulv i fårakläderNya livsmedelsstrategin – en ulv i fårakläder
SYNPUNKTEN, IGÅR 22:00

Kryddor smakar bättre med elstötarKryddor smakar bättre med elstötar
LANTBRUK, IGÅR 21:00

Bjuvs kommun vill bygga bostäder på Findus markBjuvs kommun vill bygga bostäder på Findus mark
LANTBRUK, IGÅR 20:00

En miljon till forskning kring mjältbrandEn miljon till forskning kring mjältbrand
LANTBRUK, IGÅR 17:00

Enbart e-legitimation vid årets SAM-ansökanEnbart e-legitimation vid årets SAM-ansökan
LANTBRUK, IGÅR 14:30

Black Earth Farming lägger nerBlack Earth Farming lägger ner
LANTBRUK, IGÅR 13:47

Mur mot Mexiko välkomnas inteMur mot Mexiko välkomnas inte
LANTBRUK, IGÅR 13:41

Bli den första bland dina vänner att
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Ny nobb för mjölkpulverNy nobb för mjölkpulver
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• Fördjupning och proffsiga reportage - exklusivt för prenumeranter:
• Skogsägare väljer i allt högre grad att plantera gran , när älgarna äter upp tallen - se skadorna län för län.
• Enligt Skogsstyrelsen hotar älgskadorna produktionsmålet.
• Teknik: De slipar sågkedjor till skogsskördare som kan korta kaptiden med nio procent.
• Spekulation driver upp skogspriserna runt storstäderna.
• Analys: Så kan du göra bra maskinaffärer även i år.
PRENUMERERA NU: Bara 167 kr/månad vid helår. E-tidning ingår. ≥≥≥
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Anna röjer fram kulturvärdenAnna röjer fram kulturvärden
SKOG, 12 FEBRUARI

"Det går att odla vårraps i Sverige""Det går att odla vårraps i Sverige"
LANTBRUK, 12 FEBRUARI

Elever showar i årliga traktortågetElever showar i årliga traktortåget
TEKNIK, 10 FEBRUARI

Statsministern: "Det måste vara en bred strategi"Statsministern: "Det måste vara en bred strategi"
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Svenskt gräddpris nu ett faktumSvenskt gräddpris nu ett faktum
LANTBRUK, 5 FEBRUARI
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Visa fler företagVisa fler företag

Tror du att 60 procent av de offentliga måltiderna består av ekolivsmedel 2030?Tror du att 60 procent av de offentliga måltiderna består av ekolivsmedel 2030?

Visa resultat

Läs nya bondebloggenLäs nya bondebloggen
LANTBRUKLANTBRUK  24 DECEMBER 2016

Häng med i det dagliga livet hemma hos Elin på Nysäter lantbruk!

Sista chansen: Vinn 10 000 kr i prissäkrings-SMSista chansen: Vinn 10 000 kr i prissäkrings-SM
ANNONSANNONS

Snart startar prissäkrings-SM. Det finns ännu chans att anmäla sig.
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Möjligen, men inte av svenska ekolivsmedel
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Skoglig underhållsingenjörSkoglig underhållsingenjör
E.ON Elnät Kalmar/Blekinge söker

Försökstekniker, mjölk och grovfoderFörsökstekniker, mjölk och grovfoder
SLU

Rådgivande säljareRådgivande säljare
Hönryds Kvarn AB

VäxtodlingsrådgivareVäxtodlingsrådgivare
HS Konsult AB

ServiceteknikerServicetekniker
till Lövsta forskningscentrum

Visa allaVisa alla

ATL PLAY: LANTBRUKATL PLAY: LANTBRUK

"Det går att odla vårraps i Sverige""Det går att odla vårraps i Sverige"
LANTBRUK, 12 FEBRUARI

Statsministern: "Det måste vara en bred strategi"Statsministern: "Det måste vara en bred strategi"
LANTBRUK, 7 FEBRUARI

Svenskt gräddpris nu ett faktumSvenskt gräddpris nu ett faktum
LANTBRUK, 5 FEBRUARI

Shopping på värdefull åkermarkShopping på värdefull åkermark
LANTBRUK, 5 FEBRUARI

Axfood varnar för importAxfood varnar för import
LANTBRUK, 4 FEBRUARI

Medvind för svensk nötköttsproduktionMedvind för svensk nötköttsproduktion
LANTBRUK, 29 JANUARI

Lång väg tillbaka efter fågelinfluensanLång väg tillbaka efter fågelinfluensan
LANTBRUK, 24 JANUARI

"Vi ser ljust på framtiden""Vi ser ljust på framtiden"
LANTBRUK, 22 JANUARI

De tar över unik kvarnDe tar över unik kvarn
LANTBRUK, 15 JANUARI

Italienska bjässar är deras nischItalienska bjässar är deras nisch
LANTBRUK, 1 JANUARI
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