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Ma már tudjuk, hogy az élet
programja minden élô faj
sejtjeinek sejtmagjában
megtalálható és egy hosszú
polimer molekulában, a
DNS-ben van kódolva. A
DNS primer szerkezetét az
emberiség 1953-ban fejtette
meg (Watson és Crick,
Cambridge), és azóta több
mint 40 tudós kapott Nobel-
díjat a DNS, a gének, a gene-
tikai kód stb. felfedezéséért,
mûködése részleteinek feltá-
rásáért. Ezek a felfedezések
adják a tudományos hátterét
annak, hogy a XX. század vé-
gére az ember már képessé
vált a DNS-ben lévô informá-
ció módosítására is. Azokat a
módszereket, melyek a DNS
szintjén adnak lehetôséget a
genetikai információ megvál-
toztatására, nevezzük gén-
technológiának. 

Transzgénikus növények
A géntechnológia megjelené-
se és sikeres alkalmazása pa-
radigmaváltást eredménye-
zett a genetikai kutatásokban
és a növénynemesítésben. A
növénynemesítés racionális
tudománnyá vált, ami azt je-
lenti hogy az ember a „kívánt
tulajdonság” génjeinek be-
építésével  éri el a „kívánt tu-
lajdonság” megjelenését az
adott fajtában.

A géntechnológia adta le-
hetôség képessé teszi az em-
beriséget arra, hogy a ter-
mesztett növényeket saját
igényeinek megfelelôen vál-
toztassa meg. A géntechno-
lógiával elôállított növénye-

ket nevezzük transzgénikus
növényeknek.

E növények termesztését a
Földön az emberiség és a tu-
domány óriási teljesítménye-
ként kell értékelnünk. Az elsô
civilizációk megjelenését köve-
tôen az embernek közel 10 ezer
évre volt szüksége ahhoz,
hogy megfejtse a földi élet tit-
kát, és  képes legyen azt a ma-
ga szolgálatába állítania. A mi
generációnk részese ennek a
csodának.

Ám az ember, aki csodálat-
tal adózik önmagának, az
öröm mámorában úszva, –
mint mindig – elfelejtkezik az
általa teremtett lehetôség ve-
szélyeirôl. A veszélyt jelen
esetben azzal hárítja el, hogy
napjainkban már 100 millió
hektáron termesztik a GM nö-
vényeket és nem merült fel
semmi komolyabb probléma.
Ez elég meggyôzônek han-
gozna, ha nem ismernénk a
10. emeletrôl kiugrott ember
megjegyzését a harmadik
emeletnél: „eddig még min-
den rendben”.  A következôk-
ben ezért röviden összefogla-
lom a növényi géntechnoló-
gia genetikai lehetôségei
mellett a genetikai kockázato-
kat is.

Genetikai lehetôségek
A mezôgazdaságban termesz-
tett növényfajták csak azokra
a teljesítményekre képesek
(mennyiségi és minôségi tu-
lajdonságok), melyek infor-
mációja megtalálható geneti-
kai programjukban, azaz gén-
jeikben. Fogalmazhatunk úgy

is, hogy a növénytermesztô a
fejére állhat, akár bukfencez-
het is egy növényállomány-
ban, az a fajta akkor sem fog-
ja produkálni azt a képessé-
get, melynek génjei hiányoz-
nak a genomjából. A géntech-
nológia viszont képes megol-
dani ezt a problémát. A meg-
oldásra azonban nem csak
növényekbôl származó géne-
ket használ fel, hanem virális
és bakteriális géneket is. Ezzel
viszont átlépi az evolúciós ha-
tárokat. Erre azért van lehetô-
ség, mert a Földön élô összes
élô szervezet (vírusok, bakté-
riumok, gombák, növények,
állatok, sôt még az ember is)
genetikai információja ugyan-
abban a molekulában, a DNS-
ben van kódolva, a molekula
építôelemei azonosak, sôt

maga a genetikai kód is
ugyanaz. Tehát az információ
(gén) átvihetô egyik élôbôl a
másikba, és az ott mûködni
fog. Végeredményben a gé-
nek bármilyen élôbôl szár-
mazhatnak, egyetlen kritériu-
mot kell teljesíteni, nevezete-
sen azt, hogy a növényben
mûködô szabályozó szekven-
ciákkal kell ellátni.

A lehetôségeket felismerve
a világon óriási befektetések
történtek a növényi géntech-
nológiába. Hatalmas vegyipa-
ri konszernek vásároltak meg
nagy nemesítô cégeket a XXI.
század transzgénikus növény-
fajtái piacainak megszerzé-
séért. Az elsô transzgénikus
növényfajta 1994 és 1995-ben
jelent meg a köztermesztés-
ben. A GM fajták termôterüle-

Fenntartható a moratórium
Ausztriához hasonlóan Magyarországnak sem kell beenged-
nie területére a genetikailag módosított kukoricát, miután a
környezetvédelmi tanácsban múlt kedden összejött a szava-
zatoknak az a minôsített többsége, ami a bizottsági javaslat
megbuktatásához kellett. A tagállamok arról szavaztak, hogy
hazánknak fel kell-e oldania a MON 810-es kukoricavonalra
2005. januárjában bevezetett ideiglenes behozatali tilalmat,
aminek eltörlését az Európai Bizottság kezdeményezte.

A szükséges 255 helyett végül 272, vagyis az elégséges-
nél több szavazat jött össze, miután korábban a tilalom
feloldását támogató országok közül Portugália és Csehor-
szág is átállt a magyar táborba. Csak Nagy-Britannia, Hol-
landia, Svédország és Finnország támogatta a Bizottság ja-
vaslatát, Románia pedig tartózkodott.

Magyarország annak idején környezet- és talajvédelmi
okokra hivatkozva tagadta meg a szóban forgó kukorica im-
portjának engedélyezését. A mostani szavazást követôen a
magyar moratórium fennmarad, de a Bizottság elvileg még
egy próbálkozást tehet, hogy rászorítsa hazánkat a korláto-
zás eltörlésére.

„A tilalmat addig tartjuk fenn, amíg be nem bizonyoso-
dik, hogy a genetikailag módosított kukorica nem ártalmas
a környezetre” – hangsúlyozta Persányi Miklós környezet-
védelmi miniszter, aki a hasonló ügyekre vonatkozó uniós
döntéshozatal megváltoztatását szorgalmazza. A miniszter
szerint a GM termékek behozatalát ugyanolyan vizsgálatok-
kal kellene alátámasztani, mint amelyek az új gyógyszerek
bevezetését elôzik meg. Arra is emlékeztetett, hogy hazánk
számára kereskedelmi kérdés is az ügy, hiszen partnereink
GM-mentes kukoricát várnak el tôlünk. (bruxinfo)

Sokat tudunk, de nem eleget
Földünk az univerzumban egy csodálatos kék bolygó,
mely tele van élettel. Vizeinket és szárazföldjeinket vál-
tozatos növény- és állatfajok népesítik be. Az élôvilág –
mikroorganizmusok formájában – megtalálható a Föld
legeldugottabb szegleteiben, sôt még a tû hegyén is. Egy
valami közös ebben a nyüzsgô élôvilágban, az hogy min-
den élônek programja van, és ez a program különbözte-
ti meg az élôt az élettelentôl.
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te 2006-ban elérte a 100 millió
hektárt. Ebbôl körülbelül 75
millió hektár herbicid tole-
ráns, 15 millió hektár rovar re-
zisztens fajták termesztését
jelenti, a fennmaradó 10 mil-
lió hektár pedig az elôzô kettô
kombinációja.

Természetesen sokkal több
azon módosításoknak a szá-
ma, melyeket a világ labora-
tóriumaiban elôállítottak, de
ezek még nem, vagy csak na-
gyon kis területen kerültek
köztermesztésbe. A jelentô-
sebb géntechnológiai módo-
sítások: vírus, gomba és rovar
rezisztencia, herbicid toleran-
cia, vitaminok, antioxidánsok,
antitestek, vakcinák, interfe-
ron, pókselyem, vitaminok
stb. termelése, kék rózsa,
aranyrizs, magnélküliség, hím-
sterilitás, csak amilóztartalmú
búza, csak amilopektint tartal-
mazó burgonya, nagy olaj-
sav-tartalmú napraforgó, al-
lergénfehérje mentes szója,
„high lizin” kukorica stb.,
mind mind az emberiség igé-
nyeinek jobb kielégítését szol-
gálják majd a jövôben.

A géntechnológia lehetô-
ségei jelenleg beláthatatla-
nok, mert a GM növényekben
bármilyen élôbôl származó
gén mûködtethetô. További
elônyöket jelent, hogy a
transzgének száma növelhe-
tô, például egy GM kukorica
hibridben jelenleg már 6
transzgén van és 4 különbözô
módosított tulajdonsággal
(glifozát és glüfozinát toleran-
cia, moly és bogár reziszten-
cia) rendelkezik.

Genetikai kockázatok
A sikerek és lehetôségek isme-
retében azonban nem szabad
megfeledkeznünk a technoló-
gia esetleges veszélyeirôl, koc-
kázatiról, hiszen a csodálatos
kutatási eredmények ellenére
a géntechnológia kezdetén –
nevezhetjük úgy is, kôkorsza-
kában – vagyunk.  Ebbôl auto-
matikusan következik a tudás-
hiányból származó kockázat. A
DNS-ben jelenleg csak a lineá-
ris információ génjeit ismer-
jük, mely a genomiális DNS
1–2 százaléka(!). A 98 százalék-

ról szinte semmit sem tudunk,
pontosabban ma már tudjuk
hogy nem hulladék DNS, mint
azt korábban gondoltuk és
nem funkció nélküli. Az infor-
máció valószínûleg fraktális
geometriai alapon kódolt, és
nagy valószínûséggel a génre-
gulációban játszik szerepet. Ha
ez igaz, akkor a következô évek
felfedezései sok mindenben
módosíthatják a jelenlegi gén-
technológiai módszereket.

Géntranszfer módszereink
primitívek, ahhoz képest,
hogy a technológiát génmér-
nökségnek is nevezik. Sok la-
boratóriumban egy „sörétes
puskával” (génpuska) lövik be
a géneket a sejtbe, és fogal-
munk sincs, hogy hány kópiá-
ban, hova integrálódik.  

A jelenleg köztermesztés-
ben lévô transzgénikus növé-
nyekben nincs szabályozva a
génreguláció. A jelenleg alkal-
mazott transzgénekbe olyan
szabályozó elemeket építettek
be, melyek folyamatos mûkö-
dést biztosítanak, ez pedig
energiapazarló, amellett növe-
li a kockázatokat is. Az igazi
génmérnökséget az jelentené,
ha a transzgének mûködését
kívülrôl lehetne szabályozni a
technológia igényeinek meg-
felelôen. A géntechnológia
eszköztárát ezért a jövôben
úgy kell módosítani, hogy sza-
bályozni tudjuk, hogy a transz-
gének a növény mely szervé-
ben, szövetében, a növény
melyik fejlôdési fázisában és
meddig mûködjenek.

További problémát jelent a
totális herbicidekre toleráns
gyomok és a Bt toxinra rezisz-
tens rovarok viszonylag gya-
kori megjelenése a transzgéni-
kus fajtákat termesztô táblá-
kon. Több cég ezért speciális
termesztési technológiai mó-
dosításokra kötelezi a termesz-
tôket, mely felesleges terheket
ró a gazdákra és növeli a költ-
ségeket. Nagyon fontos hang-
súlyozni, hogy ez a tolerancia
és rezisztencia genetikai ere-
detû, tehát a vegyszerek dózi-
sának növelésével sem tudjuk
ezeket a mutáns növényeket
és rovarokat elpusztítani. Saj-
nos az argentin gazdákat errôl

nem világosították fel; bele is
estek ebbe a csapdába: évente
növelték a felhasznált vegy-
szer mennyiségét, tönkretéve
a talaj élôvilágát. 

Megoldás
A legnagyobb problémát az
jelenti, hogy nem lehetséges
megakadályozni a transzgén
pollennel történô (biológiai)
„megszökését”, súlyosan ve-
szélyeztetve ezzel a termé-
szet, a vadflóra biodiverzitá-
sát, valamint a kultúrflórában
a koegzisztenciát. 

A jelenlegi GM fajták – ge-
netikai szempontból eléggé el
nem ítélhetô módon – pollen-
jükkel folyamatosan szennye-
zik környezetüket. Ezért rövid
idôn belül már követhetetlen,
hogy a transzgén mikor, mi-
lyen más rokonfajba, a faj vad
formáiba vagy fajtáiba került
át. Tehát ha ezekrôl a génekrôl
késôbb kiderül, hogy veszé-
lyesek, már sohasem lesznek
biztonsággal eltávolíthatók a
vad és kultúrflórából. Ez pedig
nem csak hiba, ez bûn a ter-
mészet és az emberiség ellen.

A leírtak alapján a transz-
génikus növények genetikai

megítélése néhány szóban
úgy foglalható össze, hogy
sokat tudunk, de nem eleget,
ezért vigyáznunk kell, hogy
tudatlanságunkból fakadó bá-
torságunkkal ne okozzunk
helyrehozhatatlan károkat a
természetes ökoszisztémák-
ban, illetve a kultúrflórában.

A jövôben ezért az EU-nak
és tagországainak olyan tör-
vényt kellene alkotnia, mely
csak olyan transzgénikus nö-
vényfajták köztermesztésbe
kerülését engedélyezi, me-
lyekben a transzgén pollennel
való terjedése kizárt. Ebben
az esetben van ugyanis reális
esélye annak, hogy ha egy
transzgénrôl vagy fehérje ter-
mékérôl a forgalomba kerü-
lést követôen derül ki, hogy
veszélyes, a transzgénikus faj-
ta kivonásával egyben a
transzgén is eltávolítható a
környezetbôl. 

HESZKY LÁSZLÓ
egyetemi tanár, akadémikus

Szent István Egyetem, Gödöllô

(Elhangzott 2007. február 20-án,
a Magyar Tudományos Aka-
démián, a Növényvédelmi
Tudományos Napokon)

TÁMOGATOTT SZAKMAI ÚT

Az idén április 18–21. között rendezik Európa
egyetlen, kizárólag sertéstenyésztéssel foglalkozó
szakvásárát az olasz Reggio Emilia városában. A
látogatók a korszerû, gazdaságos termeléshez
szükséges tenyészállatok, technológiák, takarmá-
nyok, gyógyászati termékek legnagyobb kínálatát
találják itt.

A kiállítást szervezô cég támogatást ajánlott fel
egy magyar csoport látogatása esetén: egyéb ked-
vezmények mellett hozzájárulnak az utazási költ-
ségekhez, kérésre szakmai programot szerveznek.

Ha felkeltettük érdeklôdését, részvételi szándékát
kérjük jelezze szerkesztôségünknek, 
(tel.: 470-0410,
e-mail: mmg@magyarmezogazdasag.hu).

A részletes tudnivalókat a jelentkezések alkalmá-
val ismertetjük olvasóinkkal.


