
"oe 
9ên9baíê boêren zijn alttd te

qoedêrtrouw qèwéest. Wij gêbrui'
ken de producten die het hinieteÍle l
goedkeurt. Maár wii worden nd dèr- ..
rompeld door grote concerns ah 1 

-

Hoe.h5t, Novartit Monsanto en
8áyer ' oppermdchtigê bedrive., lk
ken berêníamilie5 in de Vèrenigde
Staten die hun iê.dbouwproducten
hêt pÍêdikaar'9êntê.hvrij' willen
me€êven, maar Monsánro neept ze
voor de r*hter.ln D!ittandorga.i
5êert MóNanto voonichtinqravonden

_ 
l n tiiboerenzitten ió de knel:we
Y I ziin aanqewêzen op qenêtkch

gemanipuleerd veevoer,' aldus een
velonÍuíê boêrin tijden! een r€ent
là.dbolwdeb.t in hêt amí€rdàns€
culturele (entrlm Dê Báliê.
oe nieustè lichtin9 mengvoedêd
die we onze landbouwdieren voor
zêtten betaan namelijk voor een
deel uitÍansgeneloja Gind3 1996)
ên Ían5ge.e mais (rinds 1997).
Volgen5 een enq0ète van h€l week-
blad de Boêrder0' onder 850 boeren
heeft freêr dan de helftvan de boe.
rên hiêrflinkê twijlêk ovef. Hêt
Product<hap Dieryeds denkt ech-
ter dat de kweÍiê náu@lijkrrpe€h.
Een .ondje lanqs de rpêleE n het

Fien Bosgoed - Lohuis,
bóêrin en bestuurslirl oan
.le A{ansche Vrouuen

.line GeLlerland:

al koóen. moet die 5chèidln9 ál op
het Amefikaênre bo€renerf begin'
n€n e. con3êquent wodên dooÈ
geloerd, "wantsja e. máis gaan
doorwel vijftiê. handen alvorens
wij 2e in veevoer vetueÍke.. '

lohan den Hartog van het
Ptoducrschap D ietuoedel:

"rot nu loê zin wij nooit.eer en-
kele !itzonderinq daargelaten,
door boeren beóódêrd om meer i.-
toÍmariè. Mij. i.druk i5 dàt gen-
techóologiê geen i55ue ond€r
boeren ir. wit ontlangen geen rig-
nalen dá1 er behoefte i5 aan 9€n.
te(hvrije vevoèdeB. sind! 1996
wo.dt trón$enê ,oia vetuêrkt in
Nederlandse veevoêdê6) rindi 1997
ook máirglutênvoeÍme€|. deels aí
komÍig ván Amerikaónse Ían59e-
ne maftrasên die.oq niêt door de
€uropese comnkie zijn toêqelá'
ten, Dat ls mógelijk omdat fraÈglu-
ten een geneti*h dood product i5.'
Lor ván de marsqlÍe. is ef nog
mèar maar èén lran5geen maÈras
dat op de Europese markiverha.-
dêld nag worden, verté t De.
Hanoq dê Bl-hàir va. Novártir.
Een óais diê.eiiíenr k genêakt
tegên een onktuidbêíÍljdinqsmid-
delentegen êen inrecr in 1998
voor het eeÍn in Frankrijk iógege.
zàáid. Vier andere tÍansgene kor
relmáiirooden z!Llen binnenkort
wo.d e. toêgê lálen - nàdat.e ln

herkadê.vanEu-Rich t l i j n90 /220z i ingêtoe ts tophunve i l igh€ idvoor
menr, dieren milieu. Nederland en Beqiè lopen.ogwat êchr€r Den
Hanoq: "Ee. Nedenand5 veredelingrbedrijÍ expeÍimêntêe.t nonênteel op
pfoetvelden metrrán$ene snijmàis. Her b€díijÍ heeft hienoor een ont-
hefíngvan het miniíerievan VROM gekíêgên. Dezesniimair mag. etaan
hêt vêè woídèn qevo€derd."

Aho van Go.p van yar Córp Teurli1qs B.V. MenE oêders
(o njuel a tteen bio to sisc h ) :

'De Nederiandse Zuilelorqaniratiê Nzo e ne aanva.kêliik dár de hele 2ui-
velsector qentechv.ij uou blrven, maar litêindelijk besloot men daar toch
maar vanaÍ te zien. lk heb het idee dár dê kweíie veel mi.dêr eeft bii
ganqba.e veehoud.R dan bÍ biologG(hè vêehoudeB, VeelboeÍen weten
nauwelijk5 wàt senetÈchê mánipulatie inhoudt-"
Dè nieuweontwikkêlingen zuLlen de biologir(he €.to. wel op zijn kop zei-
ren. wànt, meent van Gorp, zo makkelijk zalhet in dê toekomrt niet zijn
omaangentechvrije grondnoffentêkohen.'Wehebbenvoorhêtko
mê.d halíjóa. nog een voorèad qentêchvrijê mat!. Maarvoor de periodê
erna zittenwe mer êen probleeó," Hel probleeh ontstaat omdàt biologi-
Íhe voêde6 vóór eên deêl benaan uit ganghárè grondíoffe..Vroeger
kwam dê nai, in die mêngvoedeuvoor€e. bêlánqrijk deeluit Amerika.
"Toen dêÍansgene maÍs in l99TvanuitAmerika opdê Europ.lemê*t
kwam, zijn wi kanse marsgaan inpo.téren. MaaÍ nu dh j.áf ook in
FrankÍik qeneti*he gêmanipulêerde haiswodi geteeld. zullen we dir na-
jaaf voor wót berreft de biolog schê v@dêB opnieuw moeten uitwijken."
uitêindelijk, zo vetuachr Vên Gorp, zal dê bio ogÈche iec@r vrijwel gehêêl
óver noetênschakelen op biologi{he grond*ofÍên. En daáf hangivan,
2eltsp.eke.d een prijskaaftle aaó "Bioloq 5che *evoedeB :ij. cné veenig
pÍo<entduurder. n detóékomí zaldh vê6.hilwaaGchiinlijk groter woÈ

voor boer€n wáárop dê niêuwè zaden woÍden aêngêprezen, ah zÍíde,bê
teÍ'."
Sosgoed deókl dàt er noq r. weiniq bêlehd l5 oveÍ de efÍanen v.n zuNe
en vlees op de volksge2ondheid ali di€ dierlijke producten alkohíig zijn
vàn beenen dlêgenetisch Oêmanipuleêrd vevoer kiljgen. "Rêpporten
rrêrovrÍ u.d L niet. De EuÍopere (orh4e. wrl oà5 oveÍ zêven jdêr 9àà^
evaruercn. Dàtduurtnàtuurlijk veelte lang;dán sêlle5árb8mei Als een

senl€chwt veevoer wilseb,uiken. saat dat zijn b.diÍjaóÍtik, ênke,
lèíui2endên guldêns extrê kosteí." G.ld dat hij uit eiqen zak moet betá
rên, wó.t hiikrijgt her van niem.nd rFrug.,wêl wir het miniíerievan
Landbolw.! onder2oeken hoe.de boe.e6têg€nover het gebÍuik ván 9e-
netisch 9emánrpuleerd veevoer !táan, €ehqoedê onrwikkeling, vindt
Bosgoed. "wànr áh blijkt d.tveelboèrÊn het witten, is het misschiên wê
haalbaar voor mengvoedérÍabrikánr6oh gêntêchvrlj veevoer aan tê qaán

lós Kroonen van mergroede/íabihant Coëperatie ABC

'voof ons bed.ijf G maatgevênd wat de wêtgêvef benaat. wánr het zijn
de minhreÍiêsvan Landbouw en Volksgerondheid die bepat.n óí een pro.
doctveilig k en op de ma&t mag worde. toegelaten." Dat nêêmt ni€t wê9
dat koonen berêid i nêêrzijn klanten te uiíerên. "Aisereen markrbtiikt
tezijn, zullên wijdáar op inrprinsen. we hebbên tot op hêden echtêr
íecht5 enkele individue e aánvfáqêó vàn b@Gn naí genrechvrje meng
voêde6 gehad. Het9in9 noq uitsluitênd om oÍiènterende vraqen en diê
hêbben noq nidtot.onrete aítpraken qeleid."
Ais hêt zoveÍ kodr zullên er erí à ltehatievèn voor rola en maE gêzehr
Íoête. wo'den È. dit têgel rdnzrenlitle mee.(oíen. wárr. zegr
Króone., in de wereldha.delbeíaan noggeen qesóeidên ha.dehíro-
men van gegarandèed gentechvr je dieÍvoêderqfondstoffên. €n als die er IrrenieL? d" Rock./
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