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A GMO-termesztés 

mérföldkövei

A transzgénikus növények előál-

lításának és fejlesztésének néhány 

évtizedes múltja van. Végered-

ményben nagyon fiatal tudomány-

területről van szó. Ennek ellenére 

a GM-fajták már megjelentek a 

kereskedelemben, és globális ter-

mesztésük is jelentős előrehala-

dást mutat. Mielőtt értékelnénk az 

elmúlt év (2009) adatait, fussuk át 

a GM-növénytermesztés rövid tör-

ténetét, a legfontosabb évszámok 

említésével:

1982-83-ban számoltak be külön-

böző laborok, szinte egy időben – 

akkor tudományos szenzációnak 

számító – első transzgénikus 

növény előállításáról, az antibioti-

kum- (kanamicin-) rezisztens 

dohányról.

1985-86-ban jelentek meg az 

első közlemények, mezőgazdasági 

szempontból is jelentős tulajdon-

ságokban módosított GM-növé-

nyekről. A világ vezető laboratóriu-

mai a Nature és Science hasábjain 

számoltak be a vírus- és 

rovarrezisztens, valamint a 

herbicidtoleráns növényekről.

1995-96-ban az USA-ban közter-

mesztésbe kerültek az első GM-faj-

ták. A két GM-paradicsom fajtát 

(puhulásában gátolt ’Flawr-Sawr’ 
fajta, és érésben gátolt ’Endless 
Summer’ fajta) követően, 1996-ban 

kereskedelmi forgalomba kerültek 

a – ma is köztermesztésben lévő – 

GM-szója, -gyapot, -repce és -kuko-

rica fajták és hibridek.

1996-2009: A transzgénikus faj-

ták globális termőterülete 14 év 

alatt folyamatosan növekedett és 

2009-ben elérte a 134 millió hek-

tárt. Átlagos termőterület-növeke-

dés 10 millió ha/év.

GM-fajták globális 

termesztése – 2009

A bevezetőben említett ISAAA-

összefoglaló (www.isaaa.org.) 

szerint 2009-ben 25 országban 
termeltek GM-fajtákat és a vetés-
terület 134 millió hektár volt, mely 
a globális termőterület 9 %-a. 
2008-hoz képest a növekedés 7 % 

(1. ábra). A 25 ország között meg-

közelítően egyenlő arányban sze-

repelnek a fejlettek és fejlődők. 

A GM-fajtákat 1 millió ha-nál 

nagyobb területen termesztő orszá-

gok rangsora (millió hektárban) a 

következő: az első továbbra is az 

USA 64,0 millió hektárral, mely a 

globális GM-termőterület 50 %-a(!). 

A második Brazília (21,4), meg-

előzve a tavalyi második Argentí-

nát (21,3). Az első hármat követő 

sorrend: India (8,4), Kanada (8,2), 

Kína (3,7), Paraguay (2,2), Dél-Afri-

kai Köztársaság (2,1). További 

országokban – Uruguay, Bolívia, 

Fülöp-szigetek, Ausztrália, Burkina 

Faso, Spanyolország Mexikó, Chile, 

Kolumbia, Honduras, Csehország, 

Portugália, Románia, Lengyelor-

szág, Costa Rica, Egyiptom és Szlo-

vákia – összesen 5 ezer hektáron 

termeltek transzgénikus fajtákat. 

A korábbi évekhez képest, a leg-
fontosabb módosított tulajdonsá-
gok nem változtak 
(herbicidtolerancia, a rovarrezisz-

tencia és a kettő kombinációja). 

Arányuk csak annyiban módosult, 

hogy a több transzgént tartalmazó 

fajták (herbicidtolerancia + rovar-

rezisztencia együtt) termőterülete 

már meghaladja az egy gént tartal-

mazókét. Ez is bizonyítja, hogy a 

jövőben a több gént tartalmazó, 

tehát több tulajdonságban módo-

sított fajták termőterületének 

nagyobb arányú növekedésével 

kell számolni. 

A GM-termőterületet továbbra is 
a szója, a kukorica, a gyapot és a 
repce módosított fajtái és hibrid-
jei uralták. Az egyes GM-fajok ter-

mőterületének aránya sem válto-

zott, a szója továbbra is vezet, a 

kukorica, a gyapot és a repce előtt. 

Az egyes fajok globális termőterü-

letéhez viszonyítva a GM-fajták 

aránya a következőképpen alakult: 

szója 96 %, gyapot 50 %, kukorica 

25 % és repce 20 %. Ez egyértel-

műen bizonyítja, hogy ha egy kul-

túrnövénynél megjelennek a GM-

fajták, akkor azok gyors terjedése 

várható, kiszorítva a hagyományos 

fajtákat. Ez nagyon rossz hír a regi-

onális és lokális nemesítő, illetve 

vetőmagtermelő cégeknek.
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A Mezőgazdasági Biotechnológia Alkalmazások Nemzetközi Információs Szolgálata, az ISAAA (International 
Service for the Acquision of Agri-biotech Application) minden év első hónapjaiban tájékoztatást ad a 
transzgénikus növények globális termesztésében bekövetkezett változásokról. Clive James, aki alapító igazga-
tója az ISAAA-nak, március elején ismertette a 2009. évet bemutató kiadványt 1. 

Az alábbiakban a világ, az EU és hazánk szempontjából legfontosabb adatokat és trendeket mutatjuk be, 
mely számos hasznos információval szolgál mind a politikusok, mind a gazdák számára.



101

GMO-termesztés az EU-ban – 

2009

Az EU-ban jelenleg csak az ún. 

MON 810 kukoricamoly-reziszten-

ciát adó génkonstrukciót hordozó 

hibridek termeszthetők. Ezek 

vetésterülete 2008. évhez viszo-

nyítva 107,7 hektárról 94,75 ezer 

hektárra csökkent. Ennek oka, 

hogy az elmúlt évben Németor-

szág is moratóriumot rendelt el. Ez 

a közel 100 ezer ha terület nem éri 

el az EU mezőgazdasági területé-

nek 0,1 %-át, tehát fogalmazhatunk 

úgy is, hogy 2009-ben az Európai 

Unióban a mezőgazdaságilag 

művel terület 99,99 %-án nem ter-

meltek a gazdák GM-növényeket. 

E jelentéktelennek számító GM-

termőterület 80 %-át is a spanyol 

vetésterület tette ki. Néhány ezer 

hektáron termeltek még GM-kuko-

ricát Portugáliában, Csehország-

ban, Romániában, Lengyelország-

ban és Szlovákiában. Németorszá-

gon kívül moratórium van érvény-

ben Ausztriában, Luxemburgban, 

Franciaországban, Görögország-

ban és Magyarországon. 

GMO-termesztés hazánkban – 

2009

A magyar Kormány 2005-ben az 

EU-csatlakozást követően morató-

riumot rendelt el a GM-fajták ter-

mesztésére, ami jelenleg is érvény-

ben van. Azzal egy időben (2005) 

a Fajtaminősítő Tanács állami elis-

merésben részesített 1-1 Monsanto 

és Pioneer molyrezisztens GM- 

kukorica hibridet. Ezek a hibridek 

azonban nem kerülhetnek közter-

mesztésbe, amíg a moratórium 

érvényben marad. Hazánkban 

jelenleg politikai egyetértés van a 

pártok között abban, hogy a jelen-

legi GM-fajták termesztésbe véte-

le több kárt okozna a gazdáknak 

és az országnak, mint amennyi 

előnnyel járna.

Mi várható 2010-ben?

Globális szempontból a GM-faj-

ták köre néhány éven belül új 

módosításokkal bővül, mint pl. 

szárazságtűrő GM-kukorica-

hibridek, 6-8 génnel 3-4 tulajdon-

ságban módosított új kukorica, 

szója és repce stb. fajták. Az arany 

rizs termesztése várható a Fülöp 

Szigeteken, Indiában és Bangla-

desben. A GM-gyapot bevezetésre 

kerül Pakisztánban és több afrikai 

országban (Malawi, Kenya, Ugan-

da és Mali). Kisebb területen ter-

mesztett növények közül a kárte-

vő- és betegségrezisztens GM-bur-

gonya, kórokozórezisztens és 

minőségben javított cukornád, 

betegségellenálló GM-banán, 

továbbá a kék rózsa (Japán) keres-

kedelmi forgalomba kerülése 

említhető. Ami az élelmiszernövé-

nyeket illeti, a legátütőbb fejlődést 

Kína érheti el. A fitázt termelő 

kukorica bevezetését követően, 

2-3 éven belül a rovarrezisztens 

rizs és betegségrezisztens búza 

engedélyezése is várható a kínai 

hatóságoktól.

Az EU-ban csak azok a GM-faj-

ták termeszthetők, melyek felke-

rültek az EU-fajtalistájára és az 

EFSA véleménye alapján a külön-

böző testületek megszavazták a 

termesztés engedélyezését. Az 

EFSA az Európai Élelmiszerbiz-

tonsági Hivatal (European Food 
Safety Authority) nagyon szigorú 

vizsgálatokat ír elő a termesztés 

engedélyezéséhez, melyet már 

Japán is átvett. 

A közeljövőben várható, hogy 

az EU-tagországok megkapják azt 

a jogot, hogy a jövőben maguk 

dönthessenek a GM-fajták ter-

mesztésének engedélyezéséről 

vagy tiltásáról. Természetesen 

csak azokról dönthetünk mi 

magunk, melyeknek termesztését 

az EU-hatóságok már engedélyez-

ték.  

1. ábra
A GM növények globális vetésterülete

millió hektár (1996-2009)
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