Titul: TV_599 Rybí jahody I
Jsem
z centra v Hong Kongu.
Máme se vyhýbat
geneticky upravovaným
potravinám a zelenině?
Protože to je
neplánované lidské
vměšování do
Božího plánu.
Nejsem genetický odborník,
podrobnosti neznám.
V zásadě je to tak,
že mění
genetické kódy.
Aby byla
zelenina
odolnější proti…
Hmyzu.
Ano, myslím, že hmyzu.
To je jeden příklad.
Například, chtějí
vypěstovat více ovoce,
více rýže.
Mnoho lidí je proti tomu.
Ano.
Mnoho lidí
protestuje.
Dokonce princ Charles.
Mnoho lidí je proti tomu.
Ví někdo proč?
Aby všichni
rozuměli proč.
Myslím,
že mnoho lidí věří,
že se vměšují do
Božího plánu a přírody.
Způsobují určité riziko,
zdravotní riziko,
o kterém teď nevíme.
Například co?
Například, když to jíme,
pak se náš genetický kód
může změnit, může
tím být ovlivněn.
Co dělají,
aby změnili
kód zeleniny?
Mimochodem, víte to?
Někdo další,
kdo o tom ví,

pojďte sem,
a informujte
veřejnost
o tolik diskutovaném,
a málo známém problému.
Pojďte sem nahoru drahá.
Pojďte sem nahoru.
Chcete to zodpovědět?
Co dělají?
Já vím
o geneticky upravovaných
potravinách to,
že spojují
buňky DNA.
A nyní
skutečně spojují
buňky DNA zvířat s…
s potravinami.
Proto se to
lidem nelíbí.
Ten problém
je v tom,
že vegetariáni
ani nevědí,
jedí-li něco,
co obsahuje zvířecí složky.
Ano.
Lidé protestují.
Další věc je,
že to dostatečně
neotestovali.
Oni najdou něco,
co do toho přidají,
řekněme u obilí,
například, hmyz,
který obilí přitahuje.
Co se tedy teď stává,
je, že obilí
opylují
motýli,
možná míle vzdálení.
Ale pyl
z tohoto obilí,
s jedem,
se dostane
na další rostliny.
Sbírají
pyl z různých
druhů rostlin, na kterých je
pyl z obilí,

a umírají
po tisících.
Neprověřili to dostatečně,
a teď přichází
odezva.
T jsem měla na mysli.
Něco dále, drahá?
Někdy také
smíchají upravené
sazenice
s normálními sazenicemi.
Pak se změní celá úroda,
a pak už možná
nebudou normální
sazenice tohoto druhu,
smíchají-li se s pylem
geneticky upravených rostlin.
Pak nebudou existovat
normální sazenice.
To je ono, ano.
Jednou jsem slyšela,
že to zkoušeli s geneticky
upravenou, myslím sojou,
nebo něčím podobným.
Ve skutečnosti
byla získaná úroda
menší, než normálně,
a mnoho rostlinek uhynulo,
a dokonce to
otrávilo půdu.
Ano, ano,
a zamořili sousedy,
na míle vzdálené farmy.
Kříží semena,
a ta semena
se nebudou reprodukovat,
takže každý rok
nemůžete jít, sebrat semena
z vaší úrody,
a znovu je zasít.
Semena po jednom roce
končí, jsou tedy
jen na jeden rok.
Oni si
ta semena patentují,
takže vám
více nepatří.
Patří společnosti,
která má
patent na
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geneticky upravené jídlo.
Můj bože.
Ona chce říci
ještě něco.
Také jsem slyšela,
že zabíjejí hmyz,
ten, který škodí.
Ale někdy také zabijí různé
druhy užitečného hmyzu.
Nedá se to regulovat.
Myslíte si,
že jsou ty ztráty způsobeny
geneticky upravovanou
zeleninou.
Z toho co jsme teď
slyšeli, proč si myslíte,
že lidé protestují?
Z vegetariánského
hlediska,
jsou to hlavně zvířecí buňky,
které se dostávají do rostlin.
Sojové mléko již také není
čistě vegetariánské.
Můj bože!
Mám otázku pro
tu sestru.
Kdyby byla každá
sklizeň stejná,
nebyla by každá
více náchylná nemocem?
Prováděli na toto
téma před mnoha lety
výzkum.
Ve 40tých letech
když začali
zkoušet
pesticidy a herbicidy.
Měli jedno pole,
kde rostla pesticidy
ošetřená úroda,
a jedno pole,
které bylo čistě organické.
Testovali semena
organická,
a pak neorganická.
Semena vysázená
v organické půdě
si vedla mnohem, mnohem
lépe, než ostatní.
Brzy po tom,

nastaly nájezdy hejn,
něco jako kobylek,
nebo něčeho podobného.
Organická semena
a organická půda má
mnohem větší potenciál
k přežití, než jakákoliv jiná,
ta s pesticidy
nebo herbicidy,
nebo jinými přísadami.
Tedy, nejsilnější,
nejzdravější rostliny
jsou ty, které vyrostou
z organických semen
a organické půdy.
Myslíte, pěstované
přirozeně.
To je prostor k testování.
Já jsem vlastně v Miaoli
pěstovala organické rostliny.
Nic jsme nestříkali.
Do teď jsme přežili
bez jakýchkoliv geneticky
upravených potravin.
Nevím tedy proč?
Víte, protože venku
také není většina lidí
vegetariánů.
Sledují tedy stránku zisku.
Ano.
A také argumentují
tím, že pokud budeme
pěstovat geneticky upravené
potraviny, budeme mít
mnohem více jídla, a hladoví
lidé budou nakrmeni.
Teoreticky řečeno,
možná to zní dobře.
Ale neprozkoumali jsme
to dostatečně, abychom
věděli, jak to může být
prospěšné, nebo ničivé.
Ale podstata je v tom,
že pokud to postříkají
s DNA zvířat, pak bychom
to jíst neměli.
Především bychom
to neměli jíst.
Musíme si najít k jídlu
normální potraviny.

Ale naštěstí je mnoho
farmářů
a vládních úředníků
proti tomu.
Myslím, že jsem
četla článek, ve kterém
se vládní úředníci velice
obávají hladu ve světě.
Když se teď
podíváte na poměr počtu
narozených dětí, a půdy,
která je k dispozici, apod.
vypadá to, že za několik
let nastane ve světě
hlad.
Ale článek
opět zmiňoval
stejný argument,
že na vykrmení
jednoho kila hovězího masa
se skrmí 9 až 30 kg obilí.
Pokud tedy přejdeme na…
Vegetariánství, veganství.
Přejdeme na
vegetariánskou, veganskou
stravu, pak
tyto argumenty nebudou.
To by bylo nejlepší!
To by bylo nejlepší.
Všichni to vědí.
Myslím, že mnoho lidí
to ví,
ne, že to vědí všichni.
Někteří lidé to přehlížejí,
ale je to fakt.
Že plýtváme takovým
množstvím potravy, obilí,
vody, léků,
času, energie
a lidské síly, jen abychom
získali maso zvířat.
Kdybychom
prostě jedli
co už máme,
aniž bychom to skrmovali
dobytkem,
pak bychom měli dost
k nakrmení všech.
Nikdy bychom na této
planetě nemuseli mít hlad.
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Máme víc
než dost.
Ještě než bychom se začali
bavit o geneticky upravených
potravinách, byli bychom
plní. Kdybychom
opravdu spolupracovali,
a byli méně sobečtí,
jako bytosti
na jiných planetách.
Na jiných planetách
nemají hlad,
protože se dělí.
Nikdy si nemyslí,
že jim něco patří.
Ano,
jen se o to starají.
Dříve jsme vyhledávali
vegetariánskou stravu,
bez vajíček apod.
A stejně jsme někdy
v nebezpečí,
protože do potravin
vmíchají cokoliv.
Dokonce někdy i do chleba
dají vejce.
Nebo do zmrzliny,
oblíbené všemi dětmi,
dají vejce.
Nikdy nevíte,
kde jsou.
Někdy,
například, do velice,
velice jednoduchých,
základních věcí.
Někdy, například,
do dětských cukrovinek,
velice jednoduchých.
Nebo dokonce do jablkového
koláče dají vejce.
Dokonce do chleba,
základní potraviny.
Někdy jsem si opravdu
pomyslela, že si budeme
muset péct svůj chleba.
A teď
to pravděpodobně
vypadá, že si budeme muset
pěstovat vlastní zeleninu.
Och, můj Bože!

Vypadá to, že si budeme
muset někde koupit ostrov,
přestěhovat se tam,
ukrýt se tam společně,
a pěstovat si své jídlo.
Ale to je to, co lidé dělali
v dávných dobách.
Tak vznikly různé
národy,
víte co myslím?
Například, Japonci
mluví jinak,
ale když píšou,
80% Číňanů
jim rozumí.
A když píšou Číňané,
Japonci jim
rozumí 80%.
Víte co myslím?
Nebylo to Japonsko,
pravděpodobně to byl jen
ostrov a nějací Číňané
se tam odstěhovali,
a symbolem
jejich národa si zvolili
slunce.
Možná tam dříve odjeli
nějací praktikující.
Symbol světla.
A pak
původní, původní,
a později jsme ztratili tradice,
například takto.
To bylo
v dávných dobách.
V Rakousku,
mají část produkce
organickou.
Dokonce to mají
i v supermarketech,
a je to velice populární.
Nemohou dostát
požadavkům.
Dobrá.
Více lidí
se tomu tedy věnuje.
Och, dobře!
Lidé to vítají.
Já vím co teď uděláme.
Zaměříme se

na pěstování organických
potravin a vyděláme peníze.
Dobrá. To je dobré.
Jedno procento
světové produkce
je organické,
a 99% z toho,
teď pochází
ze Spojených Států.
Dobrá, také vídám
organické potraviny
v různých supermarketech,
ale jen malé oddělení
s nápisem „organické“.
Nějaká skupina, také
si pěstují své vlastní jídlo,
vyrábějí si všechno,
pamatujete si?
Amishové.
Ano, ano.
Ale to byste museli být
opravdu velice oddaní,
a vzdát se mnohé
zábavy života ve městě.
Protože většina farmaření
nemůže probíhat
v blízkosti města.
Chcete-li se věnovat
farmaření, musíte si
koupit pozemek daleko od
města. Je levnější.
Existuje něco, čemu říkají
rybí jahody
nebo jahody ryba,
kde zkřížili
rybu s jahodou,
aby byly
jahody
odolné chladu.
A myslím,
že na to má vláda
nařízení,
že nemohou jen upravovat,
a prodávat to veřejnosti.
Myslím si tedy,
podívejme se na tu jasnější
stránku toho, že vláda
kontroluje tato nařízení.
Kvůli hladu
ve světě,
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vytvoříme-li genetický kód,
tak,
Tak mohou produkovat
více a více.
Produkovat
více a více.
Pomoci všem
hladovým lidem
v zemích třetího světa.
A to je ta lepší stránka.
Fajn, ale zastavili
do teď hlad,
když už produkují geneticky
upravené potraviny? Ne.
Ale to je dobrá,
pozitivní stránka.
Přejděte na jedení vašich
jablek, a nebude žádný
problém. A ona přejde na
organické potraviny.
Každý má své právo.
Myslím si, že teď právě
FDA je centrum, přes které
se lidé snaží, aby výrobky
označovali vinětou.
A budou-li
je označovat vinětou,
velice brzy to skončí.
Jsem si jistá,
před pár lety
se lidé pokoušeli
aby to bylo označováno.
Ano, měli by.
Právě mají
na internetu
své webové stránky.
Vítají
připomínky.
Každý by měl
opravdu napsat.
Kdyby jim napsaly
milióny lidí
nebo tisíce…
přestali by s tím.
Nechají toho.
Jakmile dosáhneme toho,
že to budou označovat,
pak se to samo zařídí.
Ano, ano,
alespoň bychom věděli,

co je co.
Měli by být upřímní,
protože mnoho lidí neví,
co je organické,
a co ne,
protože ne všechny
produkty, kde
není napsáno organické,
jsou geneticky upravené,
víte.
A mnoho lidí
si nemůže dovolit
organickou cenu, někdy.
Měli by je tedy označovat.
To je pravda.
Oni také přepisují
organická oprávnění,
je to na webu.
Také žádají
o komentář.
Dobrá!
Vyhledejte je,
a napište svůj názor,
ano?
Napište jim, aby označovali
všechny organické potraviny,
a alespoň všechny geneticky
modifikované potraviny.
Abychom věděli,
co je co, jestli obsahují
něco ze zvířat, nebo ne.
Víte, teď budeme
velice zaneprázdněni.
Och, můj Bože.
Dříve, jsme šli
do obchodu, a museli
jsme číst, co obsahuje něco
ze zvířat a vejce.
Teď musíme jít
do ovoce-zeleniny,
a přečíst si co jablko
obsahuje za DNA.
Teď si
sami zvolte.
Znáte všechny důvody.
Znáte složení
různých potravin.
Vy víte, co dělat.
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