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A III. Géntechnológia – Növény- és 
Környezetvédelmi Szimpózium 
nagyon fontos feladatot tölt be a 
hazai tudományos életben. Neveze-
tesen, képes összehozni a hazai 
növényi géntechnológiai kutatások 
résztvevőit. Az előadók között ott 
voltak a témában érintett vezető 
hazai kutató intézetek, mint pl. az 
MTA Növényvédelmi Kutató Intéze-
te (MTA NKI), az MTA Szegedi Bioló-
giai Központja (MTA SZBK), a szege-
di Gabona Kutató Kft (GKI)., az MTA 
martonvásári Mezőgazdasági Kutató 
Intézete (MTA MgKI), és a gödöllői 
Mezőgazdasági Kutató Központ 
(MBK) kutatói, az egyetemek közül a 
Szent István Egyetem (SZIE), a Pan-
non Egyetem (PE) és az Eötvös 
Lóránd Tudomány Egyetem (ELTE) 
oktatói és doktori iskoláinak hallga-
tói, valamint egy nemzetközi cég, a 
Monsanto hazai és külföldi szakem-
berei.

A paletta tehát teljes volt, hiszen 
előadásokat tartottak azok, akik 
nóvum értékű géneket visznek át, 
ezzel originális GM-növények előál-

lításán fáradoznak, azok, akik cégek-
től kapott géneket építenek be saját 
fajtáikba kereskedelmi céllal, vala-
mint azok, akik a már a forgalom-
ban lévő fajták környezet- és élelmi-
szerbiztonsági kockázatait vizsgál-
ják és végül a nemzetközi cégek 
képviselői is, akik szeretnék a saját 
GM-fajtáikat hazánkban termeszte-
ni. A szimpózium kiváló lehetőséget 
adott a különböző kutató csopor-
tok eredményeinek alaposabb meg-
ismerésére. 

A Szimpózium 16 előadásának 

zöme a GM kukoricával (14) foglal-

kozott és csak 2 előadás számol be 
más faj, konkrétan a transzgénikus 
búzakutatásról. A kukorica előadá-
sok közül 8 a kukoricamoly-, 4 a 
kukoricabogár-rezisztencia és 2 a 
gyomirtószer-tolerancia kérdéseit 
taglalta. Ezen belül a Cry-toxin cél-
zott- 4, és nem célzott következmé-
nyeivel 6, eloszlásával 1, és a pollen-
nel kapcsolatos kutatási eredmé-
nyekről 3 előadás számol be. A meg-
nyitót követően a Szimpóziumon 

előadásai 4 szekcióban hangzottak 
el, melyeket Heszky László és Szé-
kács András, Bakonyi Gábor és Mar-
ton L. Csaba, Pauk János és Orosz 
László, valamint Darvas Béla és Jenes 
Barnabás vezették.

A martonvásári kutatók (Marton 
Cs. és mts.) az egyre nagyobb kárt 
okozó amerikai kukoricabogárral 
szemben próbálnak ellenálló hibri-
deket előállítani. Hagyományos 
nemesítéssel a gyökérzet regenerá-
lódó képességére szelektálnak, a 
géntechnológia megközelítésben a 
Monsanto rezisztenciagénjeinek 
(Cry 3) beépítésével próbálkoznak. 
Eredményeik alapján, néhány év 
múlva készen lesznek azok a közös 
GM-hibridek, melyek egyrészt rezisz-
tensek lesznek a bogárral szemben, 
másrészt ellenállók lesznek a glifozát 
(glyphosate) gyomirtó szerre.

A szegedi Gabonakutató (Pauk J. 
és mts.), az SZBK-val közösen (Dudits 
D. és mts.) teljesen új fejlesztésen 
dolgoznak. Céljuk szárazságtűrő 
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búza előállítása egy új gén, az aldóz-reduktáz (ALR) 
beépítésével. Jelenleg már folynak a GM-növények szá-
razság tesztjei, és az előzetes kísérletek nagyon biztató-
ak. Eredményeik egyértelműen bizonyítják az ALR gén 
fontos szerepét a búza abiotikus stressz toleranciájá-
ban.

A gödöllői MBK kutató csoportjai (Jenes B. és Burgyán 
I. mts.) szintén originális fejlesztéssel, a búza levél- és 
szárrozsda rezisztenciáját kívánják javítani. E célból 
gombaparazitából izolált endokitináz, illetve beta-1,3-
glükanáz gének beépítésével próbálkoznak. Emellett, a 
búza lisztharmat rezisztenciájának kialakítását is terve-
zik, egy teljesen új molekuláris megközelítéssel. A 
rezisztenciát a betegségért felelős búza fehérje génje 
(mlo) működésének molekuláris gátlásával kívánják 
elérni. E célra a géncsendesítés speciális technikáját az 
RNS interferenciát alkalmazzák. A transzgénikus vona-
lak laboratóriumi és üvegházi kísérleteinek előzetes 
eredményei, mind a két kórokozóval szemben, sikerrel 
kecsegtetnek. 

A budapesti MTA NKI (Darvas B. és mts.) génáram-
lással kapcsolatos kísérleteiben sikerrel használta fel a 
pollennel dominánsan öröklődő kék magszínt, az ide-
gentermékenyülés vizualizálására a kísérletben fejlődő 
csöveken. Az előzetes kísérleteik alapján sokféle hatás 
és biológiai folyamat befolyásolhatja az intraspecifikus 
hibridizáció (fajták közötti átporzás) miatt szükséges 
izolációs távolságot. A szomszédos sorokban 5-30 % 
idegen pollentől származó szemképződést találtak, 
40-120 méterre lévő töveken azonban már nem tudtak 
1 % fölött kék (lila) színű, illetve mozaikos hibridszem 
fejlődést kimutatni. Ugyanakkor a pollenforrástól szá-
mított 500 méterre is találtak kék szemeket. Az izolációs 
távolságra vonatkozó végleges adatokat – az előbbiek 
miatt – várhatóan csak néhány év múlva tudják közöl-
ni.. 

Az MTA NKI másik kutató csoportja (Székács A. és 
mts.) a rovarrezisztens GM-kukoricahibridek különböző 
szerveiben termelődő Cry-fehérje mennyiségét kívánták 
meghatározni. Előzetes adataik alapján, a Cry1Ab-
toxinnak az eloszlása DK-440 BTY GM növényben mind-
három vizsgált rendszerrel (Envirologix, Abraxis, Agdia), 
a levél > gyökér > szár > mag sorrendet követte. 

Mivel a GM-hibridek pollenje is tartalmazza a rovarölő 
fehérjét, Darvas B. és Székács A. csoportjai vizsgálták a 
toxin hatását a pollent fogyasztó, nem célzott fajok közül 
a hazánkban védett nappali pávaszemre, és különböző 
vízi szervezetekre (csípőszúnyog, nagy vízibolha). Az 
utóbbi fajok esetében nem tudtak kimutatni eltérést a 
fejlődésben. A 100 ng Cry-toxin/g tartalmú pollen 
fogyasztása viszont, a nappali pávaszem L1-L3 fejlődési 
stádiumokban lévő lárvái 20-40 %-ának mortalitását 
okozta. 

A SZIE Növényvédelmi Intézete (Kiss J. és mts), vala-
mint a MTA NKI (Darvas és mts.) a különböző 
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GM-kukoricahibrid állományokban 
vizsgálták a Cry-toxin hatását a 
különböző célszervezetekre. Mind 
a két csoport, vizsgálta a gyapottok-

bagolylepke előfordulását és kárté-
telének mértékét a különböző 
GM-kukoricahibrideken. A gödöllői 
csoport bizonyította, hogy a kuko-
ricamoly-rezisztens GM-hibrideken 
a gyapottok-bagolylepke lárváinak 
kártétele ötöde, illetve tizede volt a 
hagyományos hibrideken megfi-
gyelt kártételhez képest. Az MTA 
NKI csoport eredményei ezt meg-
erősítették, kiegészítve azzal, hogy 
az alacsony gyapottok-bagolylepke 
fertőzöttséghez alacsony 
csőfuzáriózis párosul. Ezt azzal 
magyarázzák, hogy a fejlődésükben 
visszamaradt lárvák kártétele a 
Cry1-toxint tartalmazó csuhéleve-
lekre korlátozódott és aknájuk nem 
érte el a csövet. Szerintük a GM-állo-
mányokban nem tehető egyenlő-
ségjel, a gyapottok-bagolylepke 
kártétel mértéke és a cső fuzáriumos 
fertőzöttsége között.

A nem célzott szervezetek között 
különleges helyet foglalnak el a raga-

dozó bogarak. Ezek közül a katicabo-

garakat vizsgálta mind a SZIE NI, 

mind az MTA NKI kutató csoportja. 
Egybehangzóan megállapították, 
hogy a Cry3-toxint termelő GM-hib-
rideken élő zsákmányállatok fogyasz-
tása nem volt kedvezőtlen hatással a 
katicabogár lárvák fejlődésére, vala-
mint az egyedszámukra.

A SZIE NI csoportja, a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem-

mel (Kolozsvár) közösen vizsgálták 
a különböző géntechnológiával 
módosított bogárrezisztens, és 
molyrezisztens, valamint herbicid-
toleráns kukorica állományokban a 
nem célzott szervezetek közül a 
holyvák dominancia viszonyait és 
aktivitását. Összességében megálla-
pították, hogy a Cry1- és Cry3-
toxinok jelenléte nem befolyásolta 
holyva együttesek fajgazdagságát és 
egyedsűrűségét.

A SZIE Állattani és Állatökológiai 

Tanszéke (Bakonyi G. és mts. ) új, 
nem célzott szervezeteken, a kukori-
caleveleket tartósan fogyasztó ugró-

villásokon tesztelte a GM-hibridek 

Cry1 toxinjának hatását. Eredménye-
ikből azt a következtetést vonták le, 
hogy a toxintartalmú levelek tartós 
fogyasztása rövidtávon nem befolyá-
solja az ugróvillások táplálkozását és 
szaporodását.

A konferencia végén két előadás 
hangzott el a glifozát- (glyphosate-) 
ellenálló kukorica hibridekben vég-
zett gyomirtási kísérletekről. A 

Monsanto cseh, szlovák és magyar 

cégeinek (Czepó M. és mts.) eredmé-
nyei szerint, a genetikailag módosí-
tott NK603 kódszámú, glifozát-tűrő 

Roundup Ready (RR) kukorica, lehe-
tőséget ad hatékony gyomirtási tech-
nológiák alkalmazására. A közép- és 
kelet-európai országokban, 1997-től 
napjainkig, nagyszámú kísérlet beál-
lítására került sor. Magyarországon 
1997 és 2001 között végeztek ilyen 
vizsgálatokat kukoricában és cukor-
répában. A beállított nagyszámú 
kísérlet legfontosabb tapasztalatai 
szerint: a gyomirtási technológia a 
tábla gyomflórájához igazítható, vele 
a gyomok széles skálája kezelhető, a 
technológia a kevésbé függ az időjá-
rástól és a talajviszonyoktól, továbbá 
a rendszer nagyfokú rugalmasságot 
(időzítés, dózis stb.) biztosít alkalma-
zójának. 

Az utolsó előadás meglepetéssel 
szolgált. A SZIE NI (Dorner Zita és 
csoportja), szerint a glifozát alkalma-

zása 3 egymást követő évben nem 
csökkentette a kísérletekben a 
gyomdiverzitást, sőt a darabszám és 
a borítás alapján számított diverzitás 
egyaránt a glifozáttal kezelt parcellá-
kon volt nagyobb.

***

A Szimpóziumon elhangzottak is 
bizonyították, hogy az elsőgeneráci-
ós GM-fajták, és a legújabb többgé-
nes változataik is, folyamatosan 
igénylik a sokoldalú vizsgálatokat, 
mind a termelő, mind a felhasználó 
és fogyasztó oldaláról. A Szimpózi-

um minden résztvevője ezért egyet-

értett abban. hogy a transzgenikus 

növények előállítóit, és a környe-

zet, valamint az élelmiszerbizton-

sági kérdéseket vizsgálókat csak 

egy cél vezérelheti, nevezetesen, 

hogy olyan GM-növényfajták kerül-

jenek előállításra és köztermesztés-

be, melyek a világ népeinek konk-

rét igényeit elégítik ki, a civilizáció 

fejlődését szolgálják és veszélytele-

nek az emberiségre, valamint a 

környezetünkre. Utólag megállapít-
hatjuk, hogy a III. Géntechnológiai 
– Növény- és Környezetvédelem 
Szimpózium – egymást tisztelő és 
egymás eredményeit elismerő, jó 
hangulatú rendezvény keretében – 
ezt a célt szolgálta.

Gazda: Ez katasztrófa, kukorica van a GMO-mban!
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