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Az AGROFÓRUM Extra 32. szá-
mában, 2009. decemberében Sági 
László részletes összefoglalást adott 
a GM-kukoricák termesztésének 
helyzetéről a világon 2008-ban és 
az Európai Unióban 2009-ben. Cik-
kében (28-32. oldalak) ismertette 
a glifozát és glufozinát hatóanya-
gú totális herbicidekkel szembeni 
tolerancia, valamint a bakteriális 
Cry-fehérjékre (Bt-toxinokra) ala-
puló moly- és bogárrezisztencia el-
méletét, molekuláris stratégiáját és 
gyakorlati alkalmazását. Ezek bemu-
tatására ezért ebben az összefogla-
lóban nem térek ki, csak az elmúlt 
évek fejlesztési és termesztési ered-
ményeivel, és az azokból leszűrhető 
tapasztalatokkal foglalkozom.

A GM-hibridek a világon

A GM-növények 2009. évi globá-
lis termesztésének eredményeit, és 
az azokból levonható következte-
téseket Clive James 2010-ben meg-
jelent összefoglalója alapján az 
AGROFÓRUM 2010. áprilisi számá-
ban (100-101. oldalak) ismertettem. 
A kukoricával kapcsolatos adatokra 
akkor részletesen nem tértem ki, 
most viszont itt a lehetőség azok be-
mutatására. 

A globális termesztésre vonatko-
zó 2010-es adatok még nem állnak 
rendelkezésre, ezért az elmúlt évit 
ismertetem. A moly és bogár kárte-
vőkkel szemben rezisztens, valamint 
glifozát és glufozinát herbicidekre 
toleráns GM-kukoricahibrideket 

2009-ben, a világ 25 országában 

termesztették. Ezek közül a fonto-
sabbak: USA, Kanada, Brazília, Ar-
gentína, Uruguay, Chile, Honduras, 
Egyiptom, Dél-afrikai Köztársaság, 
Fülöp-szigetek, Kína, Spanyolor-
szág, Csehország, Portugália, Romá-
nia, Lengyelország és Szlovákia. Az 
USA kukorica termőterületén belül 

a GM-hibridek aránya elérte a 85 
%-ot, mely 5 % növekedést jelent 
2008-hoz képest. Brazíliában 5 mil-
lió hektáron termeltek GM-hibride-
ket. 

A világ második legnagyobb kuko-
ricatermesztő országában, Kínában 
(30 millió ha), a fitázt termelő GM-

hibridek terjedtek el. A fitáz katali-
zálja a fitát átalakulását szervezetlen 
foszfáttá és mio-inozitollá. A fitát a 
kukoricamagvakban a foszfor táro-
lására szolgál. Az együregű gyomrú 
állatok azonban ebben a formában 
nem tudják hasznosítani, ezért a ta-
karmányba szervetlen foszfort kell 
adagolni. A „biotech fitáz-hibridek” 
termésének fitáztartalma, főleg a 
sertéstakarmányozásban előnyös. 
Az állatok jobban hasznosítják a 
takarmányban lévő foszfort, ezért 
nincs szükség foszfor kiegészítés-
re. Környezetvédelmi szempontból 
is előnyös, mert csökken az állatok 
bélsarában a foszfor mennyisége.

A világ hagyományos hibrideket 
termesztő országai közül 57 adott 
engedély a GM-kukorica import-
jára. Figyelemmel a GM-kukoricát 
termelő országok számára (25), ez 
azt jelenti, hogy 32 ország ugyan 
tiltotta a GM-hibridek termesztését, 
de azok importját, élelmiszeripari 
és takarmányozási célból engedé-

lyezte. Végeredményben az orszá-
gok többsége úgy ítélte meg, hogy 
a GM-kukorica takarmány- és élel-
miszerbiztonsági szempontból nem 
veszélyes, ezért importálható, de 
termesztése a koegzisztencia meg-
oldatlansága (génáramlás, génmeg-
szökés) miatt viszont veszélyt jelent 
a hagyományos és biotermesztésre, 
ami miatt termesztésüket tiltották. 
Ezek közé tartozik az Európai Unió 
és hazánk is. 

A GM-hibridek az EU-ban

Az EU-ban 2009-ben és 2010-ben 
is csak a MON 810 génkonstrukci-
ót tartalmazó, molyrezisztens GM-

hibridek voltak termeszthetők. A 
kukoricabogár-rezisztens hibridek 
termesztése az EU-ban 2010-ben is 
tilos volt! 

Az EU 27 tagállamából összesen 

6-ban (Spanyolország, Portugália, 
Lengyelország, Csehország, Szlo-
vákia, Románia) termesztették a 

molyrezisztens GM-hibrideket.  A 
GM-kukorica termőterülete a 2008-
as 107.700 ha-ról, 2009-ben 94.750 
ha-ra csökkent. Ennek mértéke kö-
zel 13 ezer ha volt, ami főleg a né-
metországi termesztési tilalom 2009-
es bevezetésének a következménye. 
Spanyolországban a GM termőte-
rület ugyan 4 %-kal mérséklődött, 
de még így is a legnagyobb volt (76 
ezer ha) az EU-ban (összes GM terü-
let 80 %-a). Csökkent a termőterület 
– Portugália kivételével – Csehor-
szágban, Romániában és Szlováki-
ában is. A vetett terület ezekben az 
államokban rendkívül kicsi volt, 1-7 
ezer hektár. Ezeknek az adatoknak 
ismeretében nyugodtan állíthatjuk, 
hogy a magyar gazdák versenyhely-
zete a hazai moratórium miatt, a 
környező országokéhoz képest egy-
általán nem romlott.

Transzgénikus (GM-) kukoricahibridek 
termesztésének helyzete és tapasztalatai

 Dr. Heszky László
SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Genetika és Biotechnológiai Intézet, Gödöllő
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Az EU tagországai közül 7 (Né-
metország, Olaszország, Francia-
ország, Ausztria, Görögország, Lu-
xemburg és Magyarország) tilalmat 

léptetett életbe. Hazánknak sikerült 
a moratóriumot 2010-ben is fenn-
tartania, mivel a tagországok 2/3-a 
(Szlovénia, Ausztria, Bulgária, Cip-
rus, Dánia, Franciaország, Németor-
szág, Görögország, Írország, Olasz-
ország, Litvánia, Luxemburg, Málta) 
támogatta a magyar kérelmet. Szlo-
vákia kivételével azok az országok 
is a magyar moratórium fenntartása 
mellett szavaztak, akik saját területü-
kön engedélyezték a GM-hibridek 
termesztését (pl. Spanyolország, Ro-
mánia, Portugália, Lengyelország, 
Csehország)! 

A molyrezisztens GM-kukorica-
hibrideken kívül, minden más 
GM-hibrid termesztése tilos volt 

az Unióban 2010-ben. Ez tény. De 
az is igaz, hogy az Unió engedé-
lyezte – élelmezési és takarmányo-
zási célból – a bogárrezisztens, a 
glifozát- és glufozináttoleráns GM-
kukoricahibridek importját. Az 1. 
táblázat a termesztési engedélyezés 
céljából az EU-ban kipróbálás alatt 
lévő módosításokat tartalmazza. A 
táblázat első oszlopában csillaggal 
jelzett módosításokat tartalmazó 
hibridek importálhatók az EU-ba 
élelmezés és takarmányozás céljá-
ból. Ez a helyzet kísértetiesen ha-
sonlít a szójával kapcsolatos EU-s 
döntésre, ami szerint GM-szóját ter-
meszteni tilos, de importálni és fo-
gyasztani szabad. 

Az ellentmondásos európai hely-
zet feloldása céljából az EU Bi-

zottság a jövőben a tagországok 

hatáskörébe kívánja helyezni a 

GM-fajták termesztésének engedé-

lyezését, vagy tiltását. Az EU jog-
szabálytervezetét a Vidékfejlesztési 
Minisztérium részben magyar siker-
ként könyveli el és üdvözli. A végső 
döntés a 2011-es magyar elnökség 
ideje alatt várható. A jelenlegi EU ja-
vaslat lényege:

Az EU termesztési engedélyét,•  
alapos vizsgálatok után tovább-
ra is az EU Bizottság adja ki, az 
Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság (EFSA, European Food 
Safety Authority) véleménye 
alapján. 
Az EU Bizottság döntése a tag-• 
országok számára azonban 

már nem lesz kötelező, az 

egyes országok maguk dönt-

hetnek a termesztés engedélye-

zéséről, vagy tiltásáról. 

A tagországok azonban nem • 
engedélyezhetik olyan GM-fajta 
termesztését, amire nincs EU 
termesztési engedély. Viszont 
az ezzel rendelkező GM-fajták 
termesztési tilalmát a tagorszá-
gok csak alapos (gazdasági, eti-
kai, természet- és környezetvé-
delmi, termesztési, egész ség ügyi 
stb.) indokok alapján rendelhe-
tik el.

Németország, Franciaország tilta-
kozik a tervezet ellen, mert elutasít-
ja, hogy a felelősséget az EU Bizott-
ság a tagországokra hárítsa.

Az Európai Unióban a transz-
génikus fajták és hibridek termesz-
tésének – az élelmiszerbiztonság 
mellett – másik akadályozó tényező-
je, a koegzisztencia. A koegziszten-
cia a GM- és hagyományos hibridek 
egyidejű termesztését jelenti, egy 
gazdaságban, egy falu határában, 
egy régióban, egy országban úgy, 
hogy a GM-hibridek pollenje ne ke-
rülhessen át a hagyományos fajták 
virágaira. A GM-növények pollenje 
ugyanis tartalmazza a transzgént, 
tehát amennyiben azok rákerülnek 
a hagyományos hibridek bibeszá-
laira, akkor a hagyományos hibri-
dek csövein transzgénikus magvak 
fejlődnek (biológiai génáramlás, 
keresztbeporzás). Amennyiben a 
keresztbeporzás miatt a GM sze-
mek aránya meghaladja a 0,9 %-ot, 
a hagyományos hibrid termését 
GMO-nak kell tekinteni. Abban az 

1. táblázat 
Az Európai Unióban (2009-ben) termesztési engedélyezés alatt lévő 

kukoricamódosítások
(Takács E. és mts. Növényvédelem 2009. 45/10, 549-558 alapján)

GM genotípus/
vonal

Módosított tulajdonság Transzgén/fehérje

DAS-01507* Molyrezisztens  + glufozinát tűrő Cry1Fa2+pat

DAS-59122* Bogárrezisztens + glufozinát tűrő Cry34Ab1+cry35Ab1+pat

MON-863* Bogárrezisztens Cry3Bb1+nptII.

MON-88017* Bogárrezisztens + glifozát tűrő Cry3Bb1+cp4-epsps

MON-89034* Molyrezisztens Dry1.105+cry2Ab2

SYN-BT11* Molyrezisztens  + glufozinát tűrő Cry1Ab+pat

SYN-EV176 Molyrezisztens  + glufozinát tűrő Cry1Ab+bla

SYN-IR604 Bogárrezisztens Cry3A+pmi

Megjegyzés: * élelmiszer és takarmányozás céljára az import engedélyezett az EU-ban

2. táblázat
A hagyományos és GM-kukoricahibridek keresztbeporzás csökkentésére 

ajánlott izolációs távolságok, különböző %-os szinteken
(Comission Recomendation 13 July 2010, European Coexistence Bureau)

  Várható GMO-tartalom a hagyományos 
hibrid termésében (%)

GM-hibridek javasolt izolációs távolsága 
(m)

0,1 105-500

0,2 85-150

0,3 70-100

0,4 50-65

0,5 35-60

0,6 20-55

0,7 20-50

0,8 20-50

0,9 15-50
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esetben, ha emiatt a hagyományos 
fajta termesztőjét kár éri, azt a GM-
fajtát termelő gazdának kell megté-
rítenie. 

Ennek elkerülésére és mérséklé-
sére az EU Bizottság ajánlása alap-
ján a tagországok – hazánk is – ún. 
koegzisztencia törvényt dolgoztak 
ki, és léptettek életbe. A törvény-
nek a legvitatottabb részét a GM- és 
hagyományos fajták közötti izolá-
ciós távolság jelenti. Ennek mérete 
ugyanis a különböző országokban 
jelenleg 20-400 méter között vál-
tozik. Az Unió ezért felállított egy 
munkabizottságot a közös izolációs 
távolság meghatározására. Napja-
inkban ismertették az első javaslato-
kat (2. táblázat).

A magyar moratórium nem vo-

natkozik a kukoricabogár-rezisz-

tens GM-hibridekre. Azok azért 

nem termeszthetők Magyarorszá-

gon, mert azok termesztésére az EU 

Bizottság még nem adott engedélyt, 

tehát termesztésük az Európai Uni-

óban 2010-ben is tilos volt! Viszont 
több moly-, bogár- és gyomirtószer-
rezisztens GM-hibrid kipróbálás 
alatt van az Unióban (1. táblázat).

Rövid hírek a nagyvilágból 

(2010-ben)

Fejlesztések:
A nemzetközi cégek bejelenté-• 
sei alapján 2012-től várható a 
szárazságtűrő GM-hibridek 
megjelenése, melyek azonban 
nem az európai, hanem az afri-
kai országok számára készül-
nek, ahol a szárazság kezdete, 
időtartama és fontosabb para-
méterei évente alig változnak, 
ezért jól modellezhetők.
Sikerült előállítani egy olyan • 
GM-kukoricát, mely 3-féle vita-
mint (A, C és B10), pontosab-
ban azok prekurzorait (pl. béta 
karotint, folsavat stb.) termel 
2-150 szeres mennyiségben. A 
termék élelmiszerbiztonsági ki-
próbálása még nem kezdődött 
el, és a szakértők szerint leg-
alább 10 évre van szükség a 
köztermesztésbe kerüléséhez.
Az USA-ban termesztési enge-• 
délyt kapott olyan GM-hibrid, 
(„SmartStax”), mely 8 génnel 
rendelkezik (3. táblázat). A hib-

ridek megjelenése a Monsanto 
és a Dow AgroSciences együtt-
működésének eredménye. 

Kérdőjelek: 
A szakember számára úgy tűnik, 

hogy 2010-ben bizonyos fokú el-
mozdulás tapasztalható az USA tu-
dományos és szakmai köreiben, a 
zöld biotechnológia előnyeinek és 
kockázatainak megítélésében. Ezt 
támasztják alá – többek között – a 
GM-kukoricával kapcsolatos tenge-
rentúli hírek is:

Az USA kukorica övezet állama-• 
iban a GM-kukoricahibrideket 
10-14 éve termesztik. A GM-hib-
ridek aránya jelenleg eléri a 
termőterület 85 %-át. Tehát el-
kezdődhettek a tartós hatás-

vizsgálatok. Az első adatok, me-
lyek a National Academy of 
Sciences (Amerikai Tudomá-
nyos Akadémia) lapjában 
(PNAS, 2010) jelentek meg, saj-
nos nem jó hírrel szolgáltak. 
Indiana államban – 6 hónap-
pal a betakarítás után – gyűj-
tött 217 vízminta közel 25 
%-ában találtak Cry1Ab-
fehérjéket (toxinokat). A minta-
vevő helyek közelében zömé-
ben kukoricaszár, csutka-, 
levél- stb. maradvány volt, me-
lyeknek egy része kimutatható 
mennyiségű toxint tartalma-
zott. Ezt először Darvas Béla és 
munkatársai bizonyították az 
MTA Növényvédelmi Kutatóin-
tézetében (Anal. Bioanal. Chem. 
2010. 396:2 203-2211.). Vissza-
térve az amerikai kutatókra, ők 
eredményeikből arra következ-
tettek, hogy a Cry1Ab-toxinnal 
az ún. nem célzott, főleg vízi 
élőszervezetek is kapcsolatba 

kerülhetnek, ami befolyásolhat-
ja a folyóvizek és mocsarak élő-
világa biodiverzitását és egész-
ségi állapotát.
A Dél-Afrikai Unió 3 tagállamá-• 
ban, 82 ezer hektáron három új 
GM-hibrid termése terméke-
nyülési problémák miatt 80 
%-kal csökkent. A Monsanto el-
ismerte a hibáját és hajlandó 
kompenzálni a károsultakat, 
melynek mértéke több millió 
dollár.
Ken Rosebero és munkatársai • 
(2010) az International Journal 
of Biological Sciences tudomá-
nyos lapban megjelent cikkük-
ben a Cry-fehérjét (-toxint) ter-
melő kukoricával etetett 
patkányok vese- és májfunkció-
jában kimutatható negatív elté-
résekről számoltak be. A szer-
zők arra a következtetésre 
jutottak, hogy az USA-ban be 
kellene vezetni a GMO mentes 

védjegy használatát. A Monsanto 
azóta kísérleti hibák miatt cáfol-
ta, és visszautasította a publiká-
cióban közölteket.
Az • USA tudományos Akadémiá-

ja (National Academy of 
Sciences) GMO-kal kapcsolatos 
2010-es közleményében – mely 
számos pozitív megállapítást is 
tartalmaz – elismeri, hogy:

a NAS szerint a Cry- –
fehérjékkel (toxinokkal) 
szemben rezisztencia alakul-
hat ki a rovarokban, de en-
nek megjelenése és terjedé-
se lassú folyamatnak 
tekinthető;
a NAS szerint a keresztbepor- –
zás (biológiai génáramlás, 
koegzisztencia) csökkentheti 
a nem GM-hibridek és -fajták 

3. táblázat
A Monsanto és a Dow AgroSciences közös „SmartStax” transzgénikus 

kukoricahibridje, mely 8 különböző gént tartalmaz és 4 tulajdonságban 
módosított

GM vonal Transzgének Módosított tulajdonság

MON-89034   Cry 2Ab2+ Cry 1A105 molyrezisztencia

TC-1507 Cry 1Fa2+ bar* molyrezisztencia és glufozináttolerancia

MON-88017 Cry 3Bb1+ cp4-epsps bogárrezisztencia és glifozáttolerancia

DAS-59122-7 Cry34Ab1+Cry35Ab1+ bar* bogárrezisztencia és glufozináttolerancia

Megjegyzés: * a bar gén azonos az 1. táblázatban közölt pat génnel
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piaci értékét, a megoldást vi-
szont a hagyományos termé-
kekben engedélyezett GMO-
tartalom emelésében látja;
a NAS szerint a  –
glifozátrezisztens gyomok 
gyors megjelenése komoly 
kockázatot jelent, mely to-
vábbi kutatásokat és sürgős 
megoldást igényel. Ellenke-
ző esetben a termelők arra 
kényszerülnek, hogy vissza-
térjenek a hagyományos mű-
velésre. Ez különösen az USA 
kukoricát és szóját vetésvál-
tásban termelő államaiban 
jelent óriási problémát, 
amennyiben mindkét faj 
transzgénikus fajtáinak 
gyomirtására a glifozátot 
használják.

      Az USDA adatai alapján a gyom-
irtószer-toleráns GM-hibridek eseté-
ben a glifozát használata a jövőben 
csak akkor maradhat eredményes, 
ha egyidejűleg mellette, vagy rotá-
cióban más herbicideket is használ-
nak a gazdák. Ez viszont növeli a 
GM-fajták termesztésének költsége-
it és a vegyszerfelhasználást.

Összefoglalva: Hazánk szem-

pontjából értékelve a 2010-es évet 

megállapíthatjuk, hogy eddig a 

hazai kukoricát termelőket semmi-

féle hátrány nem érte azért, mert 

jelenleg Magyarországon mora-

tórium van, az EU-ban egyedüli-

ként engedélyezett, molyrezisztens 

kukoricahibridekre. Ezeknek a hib-
rideknek ugyanis nincs különösebb 
gazdasági jelentősége hazánkban.  A 

GMO mentességünk viszont jelen-
leg az export pozíciónkat javítja és 
magasabb árak realizálására ad lehe-
tőséget. Nyugodtan kijelenthetjük, 

hogy az EU még nem engedélyezte 

olyan GM-kukoricahibrid termesz-

tését, mely a magyar gazdák szá-

mára egyértelmű haszonnal járna, 

és ne veszélyeztetné környezetün-

ket. Tudomásul kell vennünk vi-
szont, hogy a világon újabb és újabb 
GM-hibrideket állítanak elő. A jövő-
ben ezért olyan GM-hibridek meg-
jelenése várható, melyek valóban 
komoly gazdasági előnyt jelenthet-
nek a magyar gazdák és az ország 
számára, amiért esetleg érdemes 
lesz az ország, vagy egyes régióinak 
GMO mentességéről lemondani. 

■

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(MVH) elbírálta a Nemzeti Diverzifikációs Prog-
ram (NDP) keretében benyújtott beruházási támo-
gatási kérelmeket. Az ügyfeleknek a jóváhagyott el-
számolható kiadások összegének legalább 90 %-val 
el kell számolniuk. Emellett a határidők figyelem-
bevételére és betartására is figyelmeztet a Hivatal, 
hosszabbításra nincs lehetőség.

A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében 

az egykori cukorgyárak vonzáskörzetében, így 

Petőháza, Kaba, Szerencs és Szolnok térségében 

beruházást tervező természetes személyek, társas 

vállalkozások, egyházak, nonprofit szervezetek és 

önkormányzatok igényelhettek támogatást.

A beruházásokat az Európai Mezőgazdasági Ga-
rancia Alapból és nemzeti forrásból finanszírozza 
az MVH. Az ügyfeleknek a megvalósítási határidő-
ig a támogatási határozattal jóváhagyott kiadások 
legalább 90%-át számlával kell igazolniuk. Ameny-
nyiben nem történik meg időben az elszámolás, 
akkor a már kifizetett támogatási összeget is – ka-
mattal növelten – vissza kell fizetni – hangsúlyozza 
a Hivatal.

A beruházás megvalósítása határidőhöz kötött 
és határidő hosszabbításra nem lesz lehetőség. Aki 
nem valósítja meg a beruházását határidőn belül, 

vagy nem a kellő időben nyújtja be a kifizetési ké-
relmét, elesik a teljes támogatástól. Azok az ügyfe-
lek, akik 2010. április-májusban kaptak támogatási 
határozatot, a beruházást várhatóan legkésőbb 
2011. március 31-ig meg kell valósítaniuk. A befe-
jezéshez – az engedélyköteles építési beruházá-
soknál – hozzátartozik a jogerős használatbavételi 
engedély megszerzése is. A 2010. december 1. után 
kézhez kapott határozatok esetében várhatóan leg-
később 2011. december 31-ig kell befejezni a beru-
házást. A Nemzeti Diverzifikációs Program kereté-
ben megvalósuló támogatások igénybevételének 
általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM 
rendeletnek a megvalósítási határidő hosszabbítá-
sára vonatkozó módosítása folyamatban van és vár-
hatóan 2010. év végéig kihirdetik.

Az Unió előírja azt is, hogy ha a beruházás költsé-
ge meghaladja a 13 521 000 forintot, akkor magya-
rázó táblát, 135 210 000 forint felett pedig plakátot 
kell felállítaniuk a beruházás helyszínén. A magya-
rázó táblán és a plakáton is fel kell tüntetni a műve-
let leírását és hogy a beruházás az Európai Mező-
gazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában és a 
Magyar Köztársaság támogatásával készült. 

 Sajtóközlemények

MVH – Figyelem! 
Pénzt csak a 90 %-ban megvalósult NDP beruházás után 

kapnak az ügyfelek!
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