List of GMO risk crops
Списък с рискови ГМО култури
Criteria:
- If it is allowed to grow the crop in Bulgaria
- if imports of a GMO crop are officially allowed to Bulgaria
- if crops are imported from countries where this crop is allowed as GMO crop and if it can not be
excluded that the crop enters the country, even though officially it would not be possible
if release trials are registered in Bulgaria and if it is a cross- pollinating crop
Критерии:
- ако е разрешено да се отглежда културата в България
- ако официално е разрешен вноса на ГМО културата в България
- ако културите се внасят от страни, където тази култура е разрешена като ГМО и ако не може да
бъде изключено внасянето на културата в страната, дори ако официално това не е възможно
- ако са регистрирани в България опити за отглеждането й на открито и ако е кръстосано
опрашваща се култура
Crop
Култура
Maize

Present situation
Статус в момента
Allowed in Bulgaria (inofficial). Test plots have been officially registered
since 2001
Allowed:
EU
Switzerland for food and feeding stuff
Argentina, EU, Japan, Canada, USA, South Africa for crop
production and production of food and feeding stuff

Remarks
Забележки
GMO declaration obligatory for seeds and
maize based feeding stuff &additives or food

Царевица

Разрешена в България (неофициално). От 2001 год. са официално
регистрирани опитни полета.
Разрешена:
ЕС
Швейцария като храна и фураж
Аржентина, ЕС, Япония, Канада, САЩ, ЮАР в
растениевъдството, като храна и фураж
No releases.
Allowed in
USA for food and crop
Canada, Australia, Japan
EU : 3 varieties allowed in crop production
In the EU 3 varieties are allowed, 1 of them for cultivation

Задължителна е ГМО декларация за
семена и фуражи и добавки, както и за
храни на базата на царевица

Не се извършва свободно отглеждане
Разрешено в
- САЩ за храни и в растениевъдството
- Канада, Австралия, Япония
- ЕС: 3 сорта за позволени в растениевъдството
В ЕС са разрешени 3 сорта, 1 от тях за култивиране
Allowed in:
USA for crop production as well as for food and feeding stuff
Canada, Japan, Argentina, Brasil, Uruguay, Mexico, South Africa
Import of GMO soy bean for food production and feeding stuff:
Australia, Switzerland, Poland, Russia, Thailand

Задължителна е ГМО декларация, когато
семената и храните, фуражите и добавките
на база рапица произхождат от държавите,
споменати в съседната колона

Rape/Canola

Рапица

Soybean

GMO declaration obligatory when seeds and
rape based food or feeding stuff & additives
comes from the beside mentioned countries

GMO declaration obligatory when seeds and
soybean based food or feeding stuff & additives
comes from the countries beside mentioned

Соя

Разрешена в:
Задължителна е ГМО декларация, когато
- САЩ в растениевъдството, както и за храна и фураж
семената и храните, фуражите и добавките
- Канада, Япония, Аржентина, Бразилия, Уругвай, Мексико, ЮАР
на база соя произхождат от държавите,
- Внос на ГМО соя за производство на храна и фураж: Австралия,
споменати в съседната колона
Швейцария, Полша, Русия, Тайланд
If the origin is unclear:
analysis for GMO obligatory. if the origin is not clear and the farmer is unable to name the provider of the seeds and the feeding stuff etc.
when the crop is allowed in other countries where it may originate from?  GMO Declaration obligatory? (still to be decided!, but one
option is the GMO testing strips)
-

how to proceed if it is clear that the seeds or the feeding stuff are imported but the country of origin is unclear?  GMO Declaration
obligatory? (still to be decided!, but one option is the GMO testing strips)

Ако произходът е неясен:
- задължителен е анализ за ГМО. Ако произходът не е ясен и фермерът не е в състояние да посочи името на доставчика на
семената и фуража и т.н., когато културата е разрешена в други страни, от където може да произхожда?  Задължителна ГМО
декларация? (още не е уточнено!, но като вариант могат да се използват лентите за тестване за ГМО)
-

как да се действа ако е ясно, че семената или фуража са внесени, но не е известна страната, от която произхождат? 
Задължителна ГМО декларация? (още не е уточнено!, но като вариант могат да се използват лентите за тестване за ГМО)
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