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>>Vstominutno igro, zabavno oddajo,
prihaja Kurt Felix in pripravlja presenedenje,<<je zalvrgolela odarljiva televizijska napovedovalka 17. decembra leta
1988. Na sporedu Svicarske televizije je
bila priljubljena druZinska oddaja Supertreffer (Superzadetek). In res: presenedenj
v tedanji sobotni oddaji ni manjkalo.
Po nekaj uvodnih vloZkih se je voditelj oddaje Kurt Felix obrnil k obdinstvu:
>Prikazali vam bomo supersposobnost.
Supersposobnost v znanosti. Znanstveno
senzacijo, ki je bila doslej skrivnost.<<
Na oder je stopil kemik in fizik dr. Guido Ebner iz Svicarskega farmacevtskega
velikana Ciba (danes Novartis). Njegov
sodelavec Heinz Schiirch je i,e sedel za
mikroskopom. Televizijsko obdinstvo 5e
ni vedelo, da bo Le d,eznekaj minut prvid
zagledalo rastlino, kakr5ne ni videl dotlej
nihde. Voditelj oddaje Kurt Felix je pomen-

ljivo pogledal oba raziskovalca: >>Torej,ali
je mogode sproZiti rast rastlin, kakr5ne so
rasle pred milijoni let?<
t Da,.. se je spodbudno nasmehnil Ebner in posegel po neuglednem cvetlidnem
londku. ,To je praprot. Navadna glistovnica, kakr5no pozna vsak.<<>DrZi,< jepotrdil
Felix, medtem ko je opazoval nekoliko
shirano rastlinico. >Tak5no glistovnico
imam tudi jaz,< je pripomnil, >>ledaje moja nekoliko lep5a kakor ta tukaj ...<
>>TaLe Eutijesen,.< se je namuznil Ebner in nadaljeval: >>Sporevzgojenih glistovnic smo obdelali z elektridnim poljem in
jih dokondno vzgojili do polne rasti. Kaj
je iz tega nastalo, vidite sami . . . <<In Ebner
jepokazal na drugade oblikovano, razko5no praprot vrste jelenji jezik (Asplenium
scolopendrium L.). z lepo zaobljenimi listi
podobnimi jelenjemu jeziku. Kurt Felix
ga jeizzivalno pogledal: >To je torej rastlina, kakr5na v tem tisodletju 5e ni rasla na
Zer;.lli v tak5ni obliki?!< >>Sicerne vemo,
kako dolgo Ze ni rasla,<<je prikimal Guido
Ebner, >>imamo pa dokaze, da so tak5ne
rastline nekod obstajale.<
Kamera se je usmerila v fotografijo
okamnelega lista praproti iz predzgodovinskega dasa.Ebnerje nekaj dasamoldal,
potem pa nadaljeval: nde primerjate liste
tega jelenj ega jezlka z listi okamnele rastline, kakr5na je raslapred ved milijoni let,
opazite, da sta si rastlini podobni.< In res:
neverjetno sta se ujemali!
Voditelj oddaje je pojasnil obdinstvu,
da sta oba raziskovalca iz Cibe opravila
enake poskuse tudi s p5enico in koruzo ter
dosegla podobne uspehe. Ebner je medtem
izpulil iz posode veliko steblo koruze. Tudi to koruzo so pred sajenjem obdelali z
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skihyrstin celoobnovitiizumrlorostlinsko
2 AURA - 220 | 2008'

Von Luc Bilrgin: Elektriino

polje namesto genske tehnologije

elektridnim poljem. >>Toje steblo koruze,<<
je ponosno pojasnil. >>Kotvidite, je tudi ta
nekaj posebnega: na njej zrase tudi do pet
storZev tam, kjer danes poZene le eden. In
kot seje pokazalo je to neka vrsta prakoruze,Vrjje v Evropiie zdavnaj izumrla.
Prakoruza iz elektridnega polja? Felix
je spra5eval naprej: >Kak5en praktiden
pomen pa imajo tak5ni poskusi?< ga je zaje odnimalo. >>Pomembniso lahko zato,<<
govoril Guido Ebner, >>kerz na5o metodo
znova obudimo genske znadilnosti, ki so
se z evolucijo, gojenjem ali degeneracijo
izgubile.< Ali, kot je pojasnil pozneje, je
mogode iz potomcev znova obnoviti znadilnosti prednikov teh rastlin in jih tako
>>evolucijsko povrniti v preteklost. <<

IGmikin ftzikdr.Guido
Ebner

nim poljem je ustvarilo nove beljakovine,
ki jih v pienici sprva ni bilo! Poleg tega
je p5enica v elektridnem polju pognala
veliko modnej5e korenine kot kontrolna
skupina p5enice, ki temu polju ni bila izpostavljena. Prednost rastline z modnejiimi
koreninami je, da opazno hitreje raste.
Razvila pa seje tudi p5enica, podobna nekdanji p5enici, npr. imela je manj5e klase in
majhne ozke liste.
Tudi koruza seje v elektridnem polju
razvila enako: V petrijevki so dvajset
koruznih zrn prelili s 15 mililitrov vode.
Posodo so zaprli in jo za osem dni postavili v elektridno polje, dabizrna vzkalila.
Nazadnje so kalede zrnjeposadili v sterilno zemljo z njive in jo normalno gojili
naprej v rastlinjaku. Po Stirinajstih tednih
seje v elektridnempolju vzkaljeno zrnjev
primerjavi z >>neobdelano<<
kontrolno skupino vidno razlikovalo. Ebner in Schilrch
sta ugotovila tele razlike:

ali klice. dez das sta rastline preneslav
njihovo naravnookolje, da rastejonaprej.
ieprav je poskus razmeromapreprost, pa
PREBUDTTEVTRNULJiTCe
je bil udinektoliko bolj presenetljiv:marsikdaj seje razvllaprvotna oblika prarastlin
Stiri dni po oddaji je tudi Basler Zein organizmov. Ko da bi se nenadoma v
itung prvid porodal o >iskanju izgubljenih
naslednjihrodovih spetaktivirale nekatere
genov<<.Poglavitno raziskovalno podrodje
dedneinformacije,ki so semed evolucijo
Guida Ebnersa v koncernu Ciba naj bi
bilo aktiviranje >>spedih<dednih lastnos- potuhnile.Seved:v teh poljih stasepospe- O vei betiiev (tri do iest namesto enega
ali dveh),
ti v bakterijah in koristnih rastlinah, so Sili tudi kalivost in rast.
zapisali. Prebuja pa jih elektridno polje.
>Spede dedne zasnove so zidaki, sestavine nekaterih znadilnosti organizma ali
njegovega delovanja, kj so se med evolucijo izkazale za nepotrebne in bile zato
>izklopljene<. Od tedaj, tako prava teorija,
so jih nadaljnji rodovi dedovali le 5e kot
nekaklen balast.
>>GuidoEbner sku5a zdaj tak5ne gene
spet obuditi tako, da na primer koruzno
zrno kali v modnem elektridnem polju. ie
se bo tehnika izkazala kot uspe5na, bi se
lahko genske lastnosti izrojenih rastlinskih
vrst obnovile. Mogode bi bilo celo obnoviti izumrlo rastlinsko vrsto.<<
/Vnaprej 5nj e opozorllo: zdravstveno
veljajo danes elektrostatidna polja za
neoporedna, deprav njihovi udinki na biolo5ko evolucijo 5e niso pojasnjeni. Bolj
dvomljiva so elektromagnetna polja, ki
nastajajo pri elektridnem toku skozi kabel
ali visokonapetostne vode. Pri tem gre za
gibljive elektridne delce ali za elektromagnetno sevanje, ki izhaja iz anten mobilnih
telefonov./
Guido Ebner in Heinz Schiirch sta
delala samo z elektrostatidnimi polji. S
polji torej, v katerih se pojavi elektridna
napetost, vendar elektridni tok ne tede.
Za svoje poskuse sta med plo5dama kondenzatorja ustvarila elektrostatidno polje,
temu pa potem izpostavila spore, semena

ZNANSTVENOTO NI MO.
GOEE
Izidi poskusov so potrdili domnevo
obeh znanstvenikov, da sta pri5la na sled
nedemu neverjetnemu: pod vplivom statidnega elektridnega polja seje spotno dozorela navadna glistovnica - to so pokazali tudi
v televizijski oddaji - razvtla v povsem
drugo vrsto praproti, kot bi pridakovali
biologi. Oditno je glistovnica popravila
obliko svojih izrezanlh listov v cele liste
jelenjega jezlka - fenotip!
Heinz Schtirch je poznej e dasnikarjem
razloLil: >Videti je, da smo zizpostavitvijo
navadne glistovnice v elektridnem polju
pridelali prapraprot, ki se je v naslednjih
Stirih letih dedalje bolj spominjala, da je
nekod nastala iz glistovnice. Listi so bili
vsako leto drugadni, oditno je praprot v
svoji rasti ponovila vso evolucijo.<<
Veliko presenedenje pa je sledilo pri
proudevanju kromosomov, torej nosilcev
genov. Glistovnica jih ima 36, nastala praprot jelenji jezik pa jih je imela 41. >>Vvsej
znanstveni literaturi,., je dejal Schiirch,
>>nisonikoli porodali, da bi se nenadoma
spremenilo Stevilo kromosomov, znadilnih
za neko vrsto.<<
Podobne spremembe sta znanstvenika
povzrodila tudi pri zimski p5enici: Zito, ki
sta ga leta 1986 izpostavila elektrostatid-

O iirii listi, debelejie steblo,
O betiii so bili razvriieni drugaie, izrasli so na zgornjem delu rastline namesto
v listni osi,
O vei stebel.
S poskusi jim je uspelo vzgojiti prakoruzo, ki jo najdemo danes le v juZnoameri5kem Peruju kot divjo rastlino. Prednosti
tako >obdelanih< rastlin sta raziskovalca
videla v moZnosti za izbolj5evanje semen.
>Povedanje kalivosti in hitrej5a rast,<<
kot,je pozneje v patentni prijavi zapisal
Guido Ebner, >>selahko uporabita na primer za razvoj rastlin, ki bi bile sposobne
kaliti tudi ob pomanjkljivi svetlobi in bi
bile tako primerne za zgodnej5o setev na
biolo5ko dvomljivih obmodjih s kratko
rastno dobo.<<
Nadalje bi bilo mogode rastline, v katerih se prebudijo lastnosti prednic, uporabiti
za>>kril,anje<<s koristnimi rastlinami, da bi
tako nagenski ravni izravnali degenerativne izgube.<<Rastline, ki bi slabo rodile, bi
lahko tudi spremenili, da bi dale obilnej5i
pridelek. To se je pokazalo Ze pri koruzi.

TEHNOcRozNJA GENSKT
LOGU|rNAGROKEMUT
Izidi so toliko presenetljivej5i,ker njuni poskusinimajo nid z genskomanipulacijo, kot je pojasnil tudi Guido Ebner: >>Pri
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na5ih poskusih ne gre za mutacij e organizmov, ko se z uporabo genske tehnologije
v rastline vnese ustrezen gen. Ne ustvari
se nov organizem,temved seizrazljo geni,
priklicani iz Ze obstojedeganabora genov.
Toje povsem nekaj drugega kakor genska
tehnologija. Tudi narava sama lahko znova
aktivira nedejavne gene.<<
Da sta bila Guido Ebner in Heinz
Schi.irch na pravi sledi, so potrdili tudi
njuni spektakularni poskusi z navadnimi
postrvmi. Razlika: elektridno obdelane postrvi so bTle zatretjino vedje kakor vrstnice,
teLje,modnejle in barvitej5e. Imele so zelo
poudadeno deljust inizrazito rdede Skrge.
postrvi se je spodPri marsikateri >>novi<<
nja deljust v primerjavi s deljustjo navadne
postrvi izoblikovala v mogoden kavelj,
podobno kot pri divjih lososih. Poskus sta
uspe5no ponovila trikrat zapored.
Kljub uspehu pa je Ciba-Geigy v
zadetku devetdesetih let - za oba raziskovalca povsem nepridakovano - obetavne
poskuse ustavila, 5epreden so bili kondani,
kmalu po tistem, ko so
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v imenu obeh raziskovalcev patentirali
postopke za >gojenje rib<<. Takoj so se
pojavile govorice:Ali so poskuse ustavili
zato, ker bi bile >>praoblike< veliko odpornej5e proti Skodljivcem, kakor danaSnje
rastline? Ali pa seje Ciba - tedanja vodilna
svetovna izdelovalka pesticidov in semen
- ustra5ila za svoje prihodke? Sta si raziskovalca Lagala vejo, na kateri sta sedela?
Ko se oziramo nazaj kal.e, da je bil
prav to poglavitni razlog. Izkazalo se je
tudi, da so bile ugotovljene spremembe
z zornega kota biolo5ke znanosti nekaj
povsem >>nemogodega<<
in izsledki vse do
danes nasprotujejo temu, karje zapisano v
udbenikih. Posledica: leta in leta se ni niti
en raziskovalec lotil teh poskusov, da bi jih
natandneje proudil. Obveljalo je mnenje:
>>Vseto so same praznemarnje, kajti kaj takega ni mogode!<<Senzacionalno odkritje
je leta leLalo v predalu dasa. Bilo je samo
nekaj sledi na internetu ...
>Krividno,<< je zdal prvid javno pripomnil svetovno znani mikrobiolog in
nobelovec prof. WernerArber iz Biocentra
v Baslu. Arber veljazaodkritelja >genskih
Skarij<<. Odkril je re-

strikcijske

seveda izredno zanimivo, da je mogode
vplivati na razvoj s statidnimi elektridnimi polji. In to 5e toliko bolj, ker seje dalo
poskuse ponoviti.< Ebnerju in Schiirchu
je prigovarjal, naj svoje delo objavita v
znanstvenih publikacijah. >Toda nista hotela. Koliko je na to vplivalo stali5de Cibe,
ne morem redi.<<Da Cibi ni bilo do njunih
poskusov, je bilo Letedajjasno. >Danes bi
bilo 5e bolj problematidno ...<<

RESDELU'E
Toliko bolj razveseljivo je, da so poskuse Ebnerja in Schtircha s statidnim
elektridnim poljem pred nekaj leti kljub
vsemu nasprotovanju znanstveno nedvoumno potrdili na nem5ki univerzi Mainz,
v odlidni Studiji nem5kega biologa Axela
Schoena pod vodstvom prof. Gunterja Rotha. Toda Zal strokovnjakov zadevane zanima. Schoen je okoli leta 2001 prav tako
eksperimentiral z elektrostatidnimi polji,
predvsem s hibridnimi Ziti in koruzo. Izidi:
kaljivost seje izredno povedala. >Pri obdeianih semenih je bila kar stoodstotna!<<
Obdelana semena so v elektridnem
statidnem polju rasla vedinoma tri- do Stirikrat hitreje kakor neobdelana. Po zadnjih
podatkih je bil njihov pridelek kar za4O0
odstotkov vedji od neobdelanih! In tak5na
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Guido Ebnerin Heinz Schtjrchsto s svojimi
spektokularniposkusiv laboratorijihivicorske
Cibevzgojilospremenjenenavadne postrvi.Bile
so zo tretjino ve(1ekokor yrstnice,teZje, moinejSein barvitejie.Pri morsikoterilnovk< postrvi seje spodnja ieljust v primerjovi s ieljusg'o
novodnepostrvi izoblikovolav mogoien kovelj,
podobnokot Pri diviih lososih.:
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encime, s katerimi je mogode ponekod
prerezatidedno snov DNK. Arberovo revolucionarno odkritje ob koncu Sestdesetih
let pomeni zatetek genske tehnologije.
Ob koncu osemdesetih let si je Svicarski nobelovec v laboratoriju Cibe napovabilo Heinza Schtircha ogledal poskuse s
postrvmi in rastlinami v elektridnempolju.
>Bil sem resnidno prevzet,<<se spominja
prof. Arber. >>Zarnekot genetika je bilo
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semena skoraj niso potrebovala gnojil.
Da ti pozitivni izsledki niso bili sprejeti z
odobravanj em, predvsem zahodne industrije semen, ve tudi Schoen. Kondno dajejo
rastline, obravnavane z elektro'statidnim
poljem, obilnej5i pridelek kot dozdajbnje
setve, poleg tega tudi niso gensko manipulirane. Rastejo hitreje kakor Skodljivci,
skoraj ne potrebujejo pesticidov, fungicidov ali gnojil.
In 5e o udinkih, ki jih lahko sin Guida
Ebnerja, Daniel Ebner, kot biolog in ke-

e namesto genske tehnologije
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tovarne s svojo politiko glede semen dobesedno sejejo trpljenje? Mogode celo v
v e d o u i i n k u e l e k t r o s t a t i d n i h Afriki, ki so jo danes agromultinacionalke
spremenile v >>genetidnoeksperimentalno
p o l i i n n a d a t j n ! i hn a d r t i h l n ; . "
polje<.
Da bi uresnidila svoje nadrte, sta Eblahko neposredno
nerjeva sinova ustanovila In5titut Guida
Ebnerja. Vodi ga skupno zdrulenje,in nanj
sta prenesla tudi najpomembnejSe patente
svojega odeta. Cilj: uresnidenje projektov,
Guido Hbner Institut
ki pripomorejo k raziskovanju in razvoju
alternativnih metod v nasprotju z gensko
Daniel Ebner
spremenjenimi prehranskimi organizmi in
izdelki ter njihovo podpirazdravstvenimi
,, Fostfich,,
. . .'
, , , , , , I .,,
nje. Sodelovanje z lokalnimi organtzactjami in vladnimi telesi, ki se prizadevajo za
' C l - l : 4I q g ' n o ! " n a € h
" , ' , pospe5evanje prehranjevanja in splo5no
' ., , :':,,
, , , , ' razvojno pomod.
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prizadeva uresniditi v afri5ki drZavi Burkina Faso - najrevnej5i drZavi na svetu.
mik potrdi iz svojih izku5enj s p5enico. S podporo tamkajSnje kmedke zadruge
Potem ko je njegov ode po hudih zdrav- bi rad s statidnimi elektridnimi polji iz
stvenih tel.avah leta 2001 umrl in prav
ki bi
lokalnih vrst Zit vzgojil >>praLita<<,
tako tudi Heinz Schiirch, si je zagotovil
dala obilnej5i pridelek. de bi bili izidi
ustrezne patentne pravice, da te ne bi priuspe5ni, namerava metodo pridelovanja
51ev napadne roke. Hkrati je nadaljeval
dati na voljo domadinom brezpladno, ne
poskuse na svojo roko. Daniel Ebner je
da bi pri tem iskal dobidek, kar je sicer
elektrostatidno obdelano p5enico posejal cilj zahodnih koncernov v Afriki. Ta prona vrtu, da bi ugotovil, ali bodo rastline jekt je podprl tudi ta das v Genfu dejavni
rasle tudi na prostem. In glej: posamezna afri5ki sociolog dr. Raoul Ou6draoga,
elektrostatidno obdelana semena najved nekdanji univerzitetni asistent prof. Jeana
dve-aii triletnih rastlin so se razvila v
Zie gle4 a. Ziegler sluZbuj e kot predstavnik
prave grme.
Zdrti.enrh narodov na podrodju pravice
Nadaljnji zasebni poskusi z elektriddo hrane. T:udi ZiegIefia zelo zanimajo
nim poljem so v zadnjih letih dali podobraziskave, povezane z elektrostatidnimi
ne zelo obetavne izide. Danielu Ebnerju
polji, vendarjavno o tem ne sme govoriti,
je jasno: Zato da bi lahko nadaljeval
ker to ne dovoljujejo smerniceZdruLenlh
raziskave svojega odeta, potrebuje 5e narodov. Dobro bi bilo, de bi to skupno
obseZnepovrSine, da bi se izjemni bioudiprizadevanje prineslo sadove v korist vseh
nek znanstveno 5e bolj potrdil in bi ga 5e ljudi, ki danes trpijo lakoto.
bolje razumeli. Zasadrtije treba rastline
Toda za uresniditev teh nadrtov potrev razlidnih podnebnih razmerah in neodbujejo denar. Nujna sredstva naj bi zazavisno od zahodnih velikih koncernov, da detek prispevali zdrul.enja in organizacije
bi tako mednarodna potrditev kondno
za pomod, ki jim je veliko do tega, da bi
pomagala k znanstvenemu preboju. Od
bil projekt izpeljan. Temu je namenjen
tega bi imeli koristi mali kmetje - in s tudi izid pravkar izdane publikacije o protemnazadnje tudi uporabniki -ker bi bila
jektu. Nova izdaja vsebuje dokumente o
Letev obilnej5a in ekolo5ko neoporedna,
podrobnem udinku elektrostatidnih polj,
ne da bi pri tem uporabljali sporne genv njej je opisana zgodovina raziskovanja
sko spremenjene organizme ali strupe, ki
in tudi clljizaprihodnje. Vsebuje Stevilne
unidujejo okolje.
ekskluzivne slike, raziskovalna porodila in

Kdor bi ielel izvedetl5e kaj

Victoiia Boutenko
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intervjuje
POMAGATI NAJREVNEJSIM biologom
Zato je Daniel Ebner skupaj z bratom
zadel razvtjati daljnoseZen nadrt: Ali bi
bili ti doseZki lahko relitev za tretji svet?
Tam, kjer vodilne svetovne farmacevtske

o tem, kar se danes 5e Stevilnim
zdi >>nemogode<<.
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