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Chemia, żywność, głód, dostatek
• Chemia zmienia rolnictwo…….
• Chemia rolnicza dzieli się na przynajmniej trzy 

działy: 
-chemiczne podstawy żywienia roślin, -chemiczne podstawy żywienia roślin, 
-chemiczne podstawy żyzności gleby, 
-chemia nawozów mineralnych i organicznych.
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Chemia, żywność, głód, dostatek
Już w 1843 r. w Stacji Rothamsted, uruchomiono
produkcję pierwszego nawozu fosforowego,
początkowo z kości, a następnie z fosforytów o
charakterze superfosfatu. Nawóz ten od 1855 r.
wytwarzany był również w Niemczech. Kolejnym
nawozem fosforowym była tomasyna, wytwarzananawozem fosforowym była tomasyna, wytwarzana
tzw. metodą Thomasa już od 1879 r. w Anglii, jako
produkt uboczny przy wytopie stali. W 1861 r.
rozpoczęto w Niemczech wydobywanie surowców do
produkcji nawozów potasowych. Pierwszym
syntetycznym nawozem azotowym był siarczan
amonowy, otrzymywany od 1890 r. w Niemczech, jako
produkt uboczny w koksowniach.20.04.2017 3



Chemia, żywność, głód, dostatek
Również w Niemczech w 1905 r. rozpoczęto produkcję 
cyjanamidu wapnia CaCN2 znanego jako azotniak. W 1902 
r.  w Norwegii, Birkeland i Eyde i w 1903 r. w Polsce, 
Mościcki, opracowali metodę  syntezy tlenku azotu i kwasu 
azotowego na drodze utleniania azotu z powietrza w łuku azotowego na drodze utleniania azotu z powietrza w łuku 
elektrycznym. Metoda ta, wymagająca bardzo dużych 
nakładów energii, została całkowicie zarzucona. Podstawą 
obecnej produkcji nawozów azotowych jest synteza 
amoniaku opracowana w Niemczech w 1913 r. przez 
Habera i Boscha. Autorzy tego osiągnięcia zostali 
uhonorowani nagrodami Nobla, Haber w 1918 r., a Bosch 
w 1935 r. 
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Chemia, żywność, głód, dostatek
• W 1921 r. opracowano również w 

Niemczech metodę syntezy mocznika z 
amoniaku, jednego z bardziej popularnych 
obecnie nawozów azotowych. Również obecnie nawozów azotowych. Również 
tlenek azotu i kwas azotowy uzyskuje się 
obecnie metodą Ostwalda, polegającą na 
utlenianiu amoniaku, a nie metodą 
bezpośredniej syntezy z tlenu i azotu. 
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Postępy Chemii w Polsce

• http://innpoland.pl/134215,polacy-wymyslili-
rewolucyjny-lek-na-ostra-bialaczka-wstrzasneli-
nasza-giedla-i-pedza-dalej

• -Polacy wymyślili rewolucyjny lek na 
ostrą białaczkę. ostrą białaczkę. 

• Lokalnie co mówiliśmy o badaniach
• Największą władzą jest władza nad samym sobą.

Imperare sibi maximum est imperium. / Seneka 
Młodszy 
https://pl.wikiquote.org/wiki/Seneka_M%C5%82
odszy
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Chemia, żywność, głód, dostatek
• W historii rozwoju chemii nawozów znaczący jest 

również rok 1927, kiedy opracowano metodę 
produkcji nitrofoski – jako pierwszego nawozu 
kompleksowego zawierającego azot, fosfor i potas.  
W praktyce jednak dopiero XX wiek otwiera erę 
przemysłowej produkcji nawozów mineralnych. Jak 
W praktyce jednak dopiero XX wiek otwiera erę 
przemysłowej produkcji nawozów mineralnych. Jak 
wynika z tego krótkiego przeglądu, historia 
nowoczesnej chemii rolniczej liczy blisko 170 lat, a 
największe jej osiągnięcia przypadają na przełom 
XIX  i XX w.

20.04.2017 7



Chemia, żywność, głód, dostatek
• Chemia rolnicza jest działem chemii 

zajmującym się żywieniem roślin, 
chemicznymi podstawami żyzności gleby 
i szeroko rozumianym nawożeniem. i szeroko rozumianym nawożeniem. 
Nawozy mineralne są podstawowym 
czynnikiem plonotwórczym i spełniają 
zasadniczą rolę w zwiększaniu 
pierwotnej produkcji rolniczej, jaką jest 
produkcja roślinna20.04.2017 8



Chemia, żywność, głód, dostatek

• Wzrost zużycia nawozów w okresie od 
opanowania ich syntezy chemicznej 
(praktycznie początek XX w.) umożliwił 

20.04.2017

(praktycznie początek XX w.) umożliwił 
utrzymanie tempa przyrostu produkcji 
żywności co najmniej dorównującego 
tempu przyrostu ludności kuli ziemskiej
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Chemia, żywność, głód, dostatek
• Tym samym czynnik ten, we współdziałaniu z 

postępem biologicznym (hodowlanym) i przy 
ograniczeniu strat produkcji powodowanych 
przez  chwasty i patogeny, przyczynił się do 
obalenia teorii Malthusa zakładającej obalenia teorii Malthusa zakładającej 
nieuchronność głodu, wraz ze wszystkimi 
konsekwencjami tego zjawiska. Synteza 
chemiczna nawozów azotowych ingeruje 
jednak w naturalny cykl azotowy powodując 
jego otwarcie i ujemne skutki dla przyrody.
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Według Malthusa przyrost ludności jest wykładniczy, 
zaś produkcji żywności – liniowy co prowadzi do 

nieuchronnej kolizji i głodu

20.04.2017 11



Chemia Przetrwała

• http://www.chemiaibiznes.com.pl/aktualnosc/tak
-budowal-sie-polski-przemysl-chemiczny

• Z Oświęcimia zachowała się relacja, w jaki sposób 
Rosjanie obchodzili się z fabryką prowadzoną w 
czasie wojny przez potężny IG Farben. Gdy nie czasie wojny przez potężny IG Farben. Gdy nie 
można było bezpiecznie zdemontować i wynieść 
części jakiejś instalacji, którą postanowili wywieźć 
do ZSRR, wówczas wysadzano całą ścianę lub 
część budynku, by dotrzeć do danego 
wyposażenia.
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Cóż to za cudo???
• 17.04.2017 
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Cóż to za cudo???

• 17.04.2017 
http://mikologia.blogspot.com/2012/04/trujace-
smardze_26.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gyromitryna
metabolizuje do MMH.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Mykotoksynyhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Mykotoksyny
psylocybina
http://botanicscience.blogspot.com/2010/02/rodzimy-
krasnal-wolnosci-czyli-ysiczka.html
http://luskiewnik.strefa.pl/psychostymulantia/p19.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ysiczka_lancetow
ata https://pl.wikipedia.org/wiki/Psylocybina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albert_Hofmann
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Po kolei da 84  al 126
4 Da capo al fine,  
- Chemia buduje
– Chemia pączkuje
- Chemia budowlana pączkuje – związki w budownictwie
– podstawowe właściwości polimerów w budownictwie– podstawowe właściwości polimerów w budownictwie
– Biotechnologia
– Biotechnologia wg. MEN
– Biotechnologia zielona
- Bio leki; Biotechnologia kolory, 
- Skala Procesów Bio
http://www.chemiaibiznes.com.pl/ https://www.facebook.com/Chemia-i-Biznes-
224071907791717/20.04.2017 15



Chemia buduje

• Przemysł betonowy rocznie zużywa na świecie:
• – 20 bln ton kruszywa
• – 1,6 bln ton cementu
• – 800 mln m3 wody (w tym 0,5% ogólnego zużycia • – 800 mln m wody (w tym 0,5% ogólnego zużycia 

wody – nieodwracalnie)
– 40% wytwarzanej energii,

ponadto, emituje 7% ogółu gazów cieplarnianych 
(udział budownictwa ogółem w emisji gazów 
cieplarnianych wynosi 35%).  
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Chemia buduje
• Budowanie to również stosowanie materiałów

budowlanych; w większości wyrobów
będących produktami finalnymi technologii
chemicznej, zarówno w odniesieniu do
wyrobów tradycyjnych, takich jak cement,wyrobów tradycyjnych, takich jak cement,
wapno, beton, bitumy, jak i wyrobów
nowoczesnych, takich jak polimerowe
modyfikatory betonu, środki ochrony
antykorozyjnej materiały do napraw i
wzmocnień konstrukcji
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Chemia buduje
Chemia budowlana początkowo była utożsamiana z 
chemią materiałów budowlanych [4], tzn. nauką 
opisującą budowę chemiczną i wynikające stąd 
właściwości materiałów budowlanych. Wydzielenie 
jako działu nauk chemicznych pierwotnie było jako działu nauk chemicznych pierwotnie było 
podyktowane przede wszystkim znaczeniem 
gospodarczym tego obszaru  i przyporządkowaniem  
mu  ogromnych  ilości  przetwarzanej  materii – ok. 
40% masy i energii rocznie konsumowanej 
pochłania budownictwo. 
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Chemia buduje
Pierwsza wytwórnia „nowoczesnych” wyrobów 

chemii budowlanej powstała ponad100 lat 
temu w Zurychu, a w latach 1919-1922 
pierwsze produkty SIKA zostały wykorzystane 
do uszczelnienia tunelu Św. Gotarda do uszczelnienia tunelu Św. Gotarda 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tunel_bazowy_%C5%9Awi%C4%99tego_Gotarda
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Chemia buduje
W roku akademickim 1889/1890 na Uniwersytecie 
Bolońskim – profesor nadzwyczajny Alfredo Cavazzi
wydał pierwszy w Europie podręcznik chemii 
budowlanej Lezione di Chimica Docimastica Fatte
Nella R. Scuola di Applicazione per Gl’ingegneri. 
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Nella R. Scuola di Applicazione per Gl’ingegneri. 
Przedmiot był wykładany w środy i soboty, a we 
wtorki odbywały się ćwiczenia laboratoryjne 
(analiza) – łącznie 4 godziny wykładów i 2 godziny 
ćwiczeń tygodniowo, na pierwszym roku studiów 
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Nella R. Scuola di Applicazione per Gl’ingegneri. 
Przedmiot był wykładany w środy i soboty, a we 
wtorki odbywały się ćwiczenia laboratoryjne 
(analiza) – łącznie 4 godziny wykładów i 2 godziny 
ćwiczeń tygodniowo, na pierwszym roku studiów 
podręcznik nastawiony jest głównie na chemię 
nieorganiczną 



Chemia buduje
Wyniki poszukiwania informacji o chemii budowlanej za 
pomocą  wyszukiwarki Google

Hasło Liczba trafień tys
Construction Chemistry 39300
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Construction Chemistry 39300
Chemia Budowlana 3 690

Konstruktion Chemie 1 3100



Chemia buduje
Jeden z pierwszych podręczników chemii 
budowlanej, który ukazał się w XXI w., poświęcony 
jest w całości chemii organicznej: Y. Mouton
„Organic Materials in Civil Engineering”, ISTE, 2006. 
Pierwsze zdania tej książki wskazują, że materiały 
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Pierwsze zdania tej książki wskazują, że materiały 
organiczne – polimery, są środkami zapewniającymi 
„połączenie-adhezję”. Normy Europejskie z serii 
1504 „Wyroby i systemy do napraw i ochrony 
konstrukcji betonowych” ponad 70 razy wymieniają 
polimery



Chemia budowlana  pączkuje
W raporcie [16] Europejskiego Nanoforum pt.
„Nanotechnology and Construction”
jeden z wniosków traktuje o deficycie wiedzy z
zakresu chemii materiałów budowlanych w
wykształceniu inżynierów budownictwa. Ten
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wykształceniu inżynierów budownictwa. Ten
deficyt ujawnia się jednakże nie tylko w
sytuacjach tak awangardowych, jak wdrażanie
nano technologii



Chemia budowlana  pączkuje
Zastosowanie polimerów wodorozcieńczalnych 
powoduje przesunięcie interwencji 
technologicznej w obszar nano - Uzyskuje się
wówczas mostkowanie heksagonalnych 
kryształów portlandytu; co daje wielokrotnienie
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kryształów portlandytu; co daje wielokrotnienie
efektu. W rezultacie dziesięciokrotnie mniejsza
zawartość polimeru, pozwala uzyskać o 50%
zwiększoną wytrzymałość na rozciąganie.
Podobne efekty można uzyskać stosując
polimery w postaci proszków
redyspergowalnych.



Chemia budowlana  pączkuje
Oto jeden z przykładów; w technologii betonów
używa się ogólnego pojęcia „betony akrylowo-
cementowe”. Tymczasem do modyfikacji
betonów stosowane są różne polimery kwasu
akrylowego i metakrylowego istotnie różniące

20.04.2017 26

akrylowego i metakrylowego istotnie różniące
się właściwościami, w tym temperaturą
zeszklenia, która decyduje o zakresie stosowania
wyrobu. W tym kontekście można przypomnieć,
że 120 lat temu udział chemii budowlanej w
procesie nauczania był większy niż obecne
minima programowe.



Chemia budowlana  pączkuje
.
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Chemia budowlana  pączkuje
W polimero betonach polimer jest najdroższym 
składnikiem, nadaje to szczególny sens nano
monitoringowi rozmieszczenia polimeru. 
Polimer wprowadzony w sposób tradycyjny do 
mieszanki betonowej mostkuje potencjalne rysy
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mieszanki betonowej mostkuje potencjalne rysy
na poziome mikrometrycznym. Wprowadzenie 
ok. 10% mas. Polimeru w stosunku do cementu 
powoduje kilkakrotny wzrost wytrzymałości na 
rozciąganie



Podstawowe właściwości polimerów 
akrylowych stosowanych w budownictwie

Polimer
Wytrzymałość na 
rozciąganie MPa

Wydłużenie przy 
zerwaniu, %

Teemperatura 
zeszklenia, oC

Polimetakrylan metylu 62 4 106
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Polimetakrylan etylu 34,5 7 65

Polimetakryla butylu 7 230 20

Poliakrylan metylu 7 750 6

Poliakrylan etylu 0,25 1800 -24

Poliakrylan butylu 0,025 2000 -55



Rynek chemii budowlanej w Polsce w 
2016 r. - wyniki i najwięksi producenci

• http://www.chemiaibiznes.com.pl/aktualnosc/ryn
ek-chemii-budowlanej-w-polsce-w-2016-r-wyniki-
i-najwieksi-producenci
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Rynek chemii budowlanej w Polsce w 
2016 r. - wyniki i najwięksi producenci

• http://www.chemiaibiznes.com.pl/aktualnosc/ryn
ek-chemii-budowlanej-w-polsce-w-2016-r-wyniki-
i-najwieksi-producenci
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Biotechnologia
• Biotechnologia jest uważana za jedną z tych 

dziedzin, która będzie decydować o 
prawidłowym rozwoju gospodarki w 
naszym wieku. Jest ona niezwykle rozległym naszym wieku. Jest ona niezwykle rozległym 
obszarem działalności technicznej 
człowieka, i jej rozwój jest zależny od 
współdziałania między różnymi dziedzinami 
nauki i techniki. Potężną rolę w rozwoju 
biotechnologii odgrywa chemia.
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Biotechnologia
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Biotechnologia
• - Biotechnologia postrzegana jest z jednej 

strony jako ważne narzędzie do ulepszenia 
naszego życia, a z drugiej – budzi strach 
przed jej nieprzewidywalnym przed jej nieprzewidywalnym 
zastosowaniem w kreowaniu nowej 
rzeczywistości.
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Biotechnologia
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Biotechnologia
• Termin biotechnologia pochodzi od trzech 

greckich słów: bios – życie, technos –
technika i logos – myślenie. Jednak, już na 
samym początku termin biotechnologia samym początku termin biotechnologia 
budził kontrowersje. Wynikało to z faktu, że 
nie potrafiono uzgodnić jednolitej definicji 
tej dziedziny nauki i techniki.
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Biotechnologia definicja MEN
• Biotechnologia, to interdyscyplinarna 

dziedzina nauki i techniki zajmująca się 
zmianą materii żywej i nieożywionej 
poprzez wykorzystanie organizmów żywych, poprzez wykorzystanie organizmów żywych, 
ich części, bądź pochodzących od nich 
produktów, a także modeli procesów 
biologicznych w celu tworzenia wiedzy, dóbr 
i usług
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Biotechnologia to dyscyplina nauk
technicznych wykorzystująca procesy 

biologiczne na skalę przemysłową
Przyjęcie tej definicji powoduje, że trzeba
przyjąć do wiadomości, że biotechnologia
stosowana jest od wieków, na przykład dostosowana jest od wieków, na przykład do
produkcji piwa, serów, kosmetyków, gorzałki.
Co ciekawe, Unia Europejska wcale nie
definiuje biotechnologii, wychodząc z
założenia, że jest to termin intuicyjnie
zrozumiały.
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Biotechnologia zielona
• Od zarania dziejów działalność 

biotechnologiczna człowieka była związana z 
produkcją i przygotowaniem żywności. Dzisiaj 
dziedzinę tę nazywamy zieloną biotechnologią dziedzinę tę nazywamy zieloną biotechnologią 
(„kolorowy” podział biotechnologii 
wprowadziła Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju przy udziale Unii 
Europejskiej).
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Biotechnologia zielona
• Na świecie najczęściej modyfikowanymi

roślinami są: kukurydza, pomidory, soja
zwyczajna, ziemniaki, bawełna, melony i
tytoń. W Europie najczęściej modyfikuje się:
kukurydzę, rzepak, buraki cukrowe i ziemniaki.kukurydzę, rzepak, buraki cukrowe i ziemniaki.
W przeważającej mierze, bo aż w 80%, rośliny
te posiadają gen lub geny odporności na
działanie herbicydów; 12% roślin genetycznie
modyfikowanych posiada sztucznie
wprowadzony gen odporności na gąsienice
Lepidoptera,).20.04.2017 43



Biotechnologia zielona
• sztucznie wprowadzony gen odporności na 

gąsienice Lepidoptera, o symbolu Bt (rośliny 
produkują toksyczne dla tych owadów białko z 
bakterii Bacillus thuringiensis). Ostatnie 8% 
roślin GMO jednocześnie jest odporna na roślin GMO jednocześnie jest odporna na 
herbicydy i zawiera gen Bt. Rozwój zielonej 
biotechnologii właśnie w takim kierunku, 
gwarantuje zmniejszenie zanieczyszczenia 
środowiska poprzez zmniejszenie stosowania 
środków ochrony roślin.
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Biotechnologia zielona
• Rośliny, u których genetycznie 

zmodyfikowano szlak syntezy kwasów 
tłuszczowych, znajdują zastosowanie w 
produkcji olejów przemysłowych oraz bioprodukcji olejów przemysłowych oraz bio
paliw. Modyfikowane rośliny mogą także 
produkować łatwo degradowalne
biopolimery
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Biotechnologia zielona
• Natomiast pełną akceptacją cieszą się 

takie modyfikacje, jak wymyślona w 
Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w 
Poznaniu sałata, która produkuje Poznaniu sałata, która produkuje 
szczepionkę na zapalenie wątroby typu B 
(będzie się można szczepić przeciw 
żółtaczce jedząc sałatę)
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GMO- Biotechnologia zielona

• Uprawiam GMO od 20 lat, wyzwaniem jest 
dobre zarządzanie uprawami, a nie sama 
modyfikowana soja – mówi David Hughes, 
właściciel farmy w Argentynie o powierzchni 2 właściciel farmy w Argentynie o powierzchni 2 
tysięcy hektarów. – Jeśli dobrze zarządzasz, to 
GMO jest jak każda inna uprawa, a soja 
poprawia zawartość azotu w glebie.
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Biotechnologia zielona
• Znacznie mniej poznana jest trzecia technika 

zielonej biotechnologii, to jest hodowla z 
wykorzystaniem markerów molekularnych –
połączenie tradycyjnej hodowli selekcyjnej z połączenie tradycyjnej hodowli selekcyjnej z 
inżynierią genetyczną, gdzie markery 
molekularne stanowią „kawałki” DNA, 
przyłączane do genu warunkującego 
pożądaną cechę, którą hodowca chce 
uzyskać w wyniku krzyżowania i selekcji 
nowej odmiany.20.04.2017 48
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Biotechnologia – bio leki
• Bardziej rozwiniętą i budzącą mniej emocji jest 

czerwona biotechnologia. Jest ona skierowana 
na potrzeby służby zdrowia. Blisko 85% firm 
biotechnologicznych działa na tej niwie. 
Lecznicze preparaty biotechnologiczne Lecznicze preparaty biotechnologiczne 
stanowią obecnie ok. 20% sprzedawanych 
lekarstw i ok. 50% będących na etapie badań 
klinicznych. (Patrz Polpharma Starogard 
Gdański, lub Bioton Macierzysz)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biofarmaceutyki
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Leki biologiczne

• Leki biologiczne, dzięki wysokiej skuteczności oraz 
profilowi bezpieczeństwa, są przyszłością współczesnej 
farmakoterapii zwłaszcza w leczeniu chorób takich jak 
nowotwory czy schorzenia o podłożu 
immunologicznym (reumatoidalne zapalenie stawów, 
stwardnienie rozsiane). Niestety, ze względu na swoją stwardnienie rozsiane). Niestety, ze względu na swoją 
wysoką cenę dla wielu pacjentów pozostają 
niedostępne. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozwój 
leków biopodobnych, chcąc zaoferować pacjentom 
tańszą alternatywę i umożliwić szerszy dostęp do 
skutecznego leczenia.

• http://www.polpharmabiologics.com/
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Biotechnologia - kolory
Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przy udziale Unii 

Europejskiej zaproponowała podział biotechnologii na[12]:

białą białą –– przemysłową wykorzystującą systemy biologiczne w produkcji przemysłową wykorzystującą systemy biologiczne w produkcji 
przemysłowej i ochronie środowiska. Opiera się ona na biokatalizie i przemysłowej i ochronie środowiska. Opiera się ona na biokatalizie i 
bioprocesachbioprocesach.

czerwoną – wykorzystywaną w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie 
produkcji nowych biofarmaceutyków, rozwoju diagnostyki genetycznej, czy 

czerwoną – wykorzystywaną w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie 
produkcji nowych biofarmaceutyków, rozwoju diagnostyki genetycznej, czy 
terapii genowej i ksenotransplantologii

zieloną – związaną z rolnictwem i obejmującą metody inżynierii genetycznej 
w celu doskonalenia produkcji roślinnej i zwierzęcej

niebieską – związaną z szeroko rozumianą problematyką biotechnologii wód, 
to znaczy jezior, rzek, mórz i oceanów

fioletową – związaną z ustawodawstwem dotyczącym biotechnologii 
(uwarunkowania prawne i społeczne).
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Podziały tradycyjne:
biotechnologia zwierząt
biotechnologia roślin
biotechnologia żywności
Oraz:
biotechnologia tradycyjna (stosuje naturalne enzymy 
lub organizmy nie zawierające obcego materiału lub organizmy nie zawierające obcego materiału 
genetycznego) http://www.biotechnologia.uni.opole.pl/biblioteka/docs/WYTWARZANIE-I-ANALIZA-PRODUKTOW-MLECZNYCH-wersja-1.2.pdf

biotechnologia nowoczesna (stosuje organizmy, 
enzymy i białka zmodyfikowane genetycznie)
http://www.e-biotechnologia.pl/Artykuly/Bioremediacja---biotechnologia-w-ochronie-
srodowiska/
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Przykładowe technologie bio
• http://www.biotechnologia.uni.opole.pl/biblioteka/docs/instrukcje/CWICZ

ENIE-10-BIOSYNTEZA-ETANOLU-od-2014_2015.pdf
• http://www.biotechnologia.uni.opole.pl/biblioteka/docs/instrukcje/CWICZ

ENIE-7-FERMENTACJA-MLEKOWA-od-2014_2015.pdf
• http://www.biotechnologia.uni.opole.pl/biblioteka/docs/instrukcje/CWICZ

ENIE-5_6-BAKTERYJNE-LUGOWANIE-PIRYTU-od-2014_2015.pdf
• http://www.biotechnologia.uni.opole.pl/biblioteka/docs/WITAMINY-• http://www.biotechnologia.uni.opole.pl/biblioteka/docs/WITAMINY-

PRAWDA-I-MITY.pdf
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Biotechnologia Bio - leki
• Oczywistym krokiem naprzód, w stosunku do 

fermentacyjnych metod otrzymywania niektórych 
leków, jest to, że obecnie większość biofarmaceutyków
jest wytwarzana za pomocą rekombinowanych bakterii 
(głównie Escherichia coli), czy drożdży (głównie drożdże 
piekarskie – Saccharomyces cerevisiae). piekarskie – Saccharomyces cerevisiae). 
Rekombinowane są również linie komórkowe 
organizmów wyższych oraz tworzone hybrydowe 
kultury międzygatunkowe, jak ma to miejsce w 
przypadku przeciwciał monoklonalnych, które są 
hybrydą limfocytu B i komórek szpiczaka, 
gwarantującego hybrydzie nieśmiertelność.
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GMO- Biotechnologia zielona
• Hoduję bydło i zboża. Na obszarze 1,2 tys. hektarów 

stosujemy płodozmian pszenicy, soi, kukurydzy i soi. 
Cała soja i większość kukurydzy, którą uprawiam, jest 
modyfikowana genetycznie. Soja GMO trafiła do 
Argentyny w 1996 roku. By sprawdzić, czy się nadaje, 
zrobiliśmy testy polowe. W tym samym czasie 
próbowaliśmy wprowadzić na pola uprawę bezorkową. próbowaliśmy wprowadzić na pola uprawę bezorkową. 
I co się okazało – nasiona soi GMO idealnie pasowały 
do tej techniki. Są odporne na Roundup i pozwalają na 
lepszą kontrolę uprawy pszenicy. Gdy orzesz ziemi, nie 
masz wielu okazji by kontrolować wzrost pszenicy. 
Uprawa soi poprawia zawartość azotu w glebie i 
pozwala na lepszą kontrolę uprawy pszenicy.
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GMO- Biotechnologia zielona
• Tak, wiele lat później pojawiła się na rynku 

kukurydza odporna na Roundup i Bt kukurydza 
z genem bakterii Bacillus thuringensis. Dzięki 
temu genowi jej ziarno jest odporna na część temu genowi jej ziarno jest odporna na część 
szkodników. Taką kukurydzę siejemy obok soi, 
więc gdy pryskamy soję Roundapem i gdy 
kukurydza jest też odporna na Roundup, to 
ogranicza ilość chemikaliów stosowanych do 
upraw.
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GMO- Biotechnologia zielona
• Jak to możliwe, że płacenie tantiem może być 

dobrowolne? Gdy Monsanto wprowadzało soję 
GMO do Argentyny, zamierzało zarabiać na 
sprzedaży Glifosatu, a nie upraw GMO, dlatego ich 
nie opatentowali. Kiedy już się zorientowali i nie opatentowali. Kiedy już się zorientowali i 
chcieli tę soję opatentować, ona już była na rynku. 
Nie mogli więc opatentować, dlatego mamy na 
rynku soję odporną na Roundap, za którą nie 
płacimy tantiem. To był faktycznie duży błąd 
biznesowy Monsanto
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Bio - leki

• W ten sposób otrzymuje się takie grupy leków, 
jak: interferony, interleukiny, ematopoetyczne
czynniki wzrostu, czynniki martwicy 
nowotworów, preparaty trombolityczne, nowotworów, preparaty trombolityczne, 
czynniki krzepnięcia krwi, rekombinowane 
hormony, czy wspomniane już przeciwciała 
monoklonalne.
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Skala działania -biotechnologii
• Gdyby analizować nie liczbę substancji 

odbieranych przez działy gospodarki, lecz 
wielkość produkcji, to samotnym liderem staje się 
przemysł spożywczy. Na przykład, prawie 
wszystkie substancje organiczne produkowane na wszystkie substancje organiczne produkowane na 
skalę masową (więcej niż 20 tys. t/r), to 
węglowodany wykorzystywane przez ten 
przemysł. Większość procesów przemysłowych, w 
których używa się enzymów, to procesy 
niskotonażowe
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Skala procesów bio
• Tym niemniej, zastosowanie enzymów w 

procesach wielkotonażowych też nie jest 
rzadkością. Największym z nich jest konwersja 
glukozy we fruktozę, katalizowana przez 
izomerazę glukozową podczas produkcji syropu izomerazę glukozową podczas produkcji syropu 
glukozowo-fruktozowego ze skrobi. W procesie 
tym otrzymuje się ponad 1mln t fruktozy 
rocznie. Innym przykładem jest użycie β-
galaktozydazy do hydrolizy laktozy do glukozy i 
galaktozy w procesie otrzymywania 
niskolaktozowego mleka.20.04.2017 62



Skala procesów bio
W ten sposób przerabia się ok. 250 tys. l mleka
dziennie. Trzecim procesem tego typu jest produkcja
akrylamidu z akrylonitrylu za pomocą hydratazy
nitrylowej, która w zakładach Mitsubishi Rayon jest
prowadzona w skali 30 tys. t rocznie. Biała
biotechnologia powszechnie stosuje organizmybiotechnologia powszechnie stosuje organizmy
modyfikowane genetycznie. Dobrym przykładem jest
tutaj produkcja waniliny odpowiedzialnej za
charakterystyczny zapach wanilii. Ciekawostka  O
roli tego aromatu świadczy fakt, że w 2007 r. prof.
Mayu Yamamoto otrzymał Nagrodę IgNobla za
opracowanie metody izolacji waniliny z kału krowiego.
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Skala procesów bio
Kilogram waniliny izolowanej z lasek wanilii kosztuje
do 3 tys. USD, podczas gdy kilogram waniliny
wyprodukowanej chemicznie z gwajakolu kosztuje
zaledwie 15 USD. Organizacje konsumenckie oraz
proekologiczne są przeciwne stosowaniu chemicznie
wytwarzanych dodatków do żywności. Zatem wanilinęwytwarzanych dodatków do żywności. Zatem wanilinę
produkuje się też metodami biotechnologicznymi,
często używając w tym celu komórek
mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie
(głównie w celu zablokowania procesu przekształcania
waniliny w kwas wanilinowy).
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Skala procesów bio
• Jako substratów używa się tu eugenolu (główny 

składnik olejku z goździków) lub kwasu ferulowego
(produkt odpadowy w przemyśle papierniczym).

OH
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