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ROVA TVEZETŐ:

Dr. Heszky László akadémikus

Tanuljunk „géntechnológiául” (26.)  

A transzgénikus (GM) fajták termesztésének és fogyasztásának kockázatai” (V./3.)

Dr. Heszky László

SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Genetika és Biotechnológiai Intézet, 
Gödöllő

A transzgénikus (GM) fajták 
termesztésbiztonsági kockázatai (1): 

génáramlás, génmegszökés, koegzisztencia

A GM-növények hazai termesztésével kapcsolatos tudományos és szakmai viták elsősorban az élelmiszer-

biztonságról, tehát a fogyasztás veszélyességéről vagy veszélytelenségéről szólnak. Az igazi problémát a gaz-

dák számára, azonban a termesztéssel kapcsolatos rizikótényezők jelentik. A következő két részben, ezért a 

gazdáknál jelentkező termesztésbiztonsági kockázatokat ismertetjük

Bevezetés

Az V. fejezet első részében (ld. 
Agrofórum 2012. 23./7.) bemutattuk 
a rizikótényezők két fő csoportját, 
és az azokba tartozó kockázatokat. 

Az egyik csoportba a géntechnoló-
gia kutatási és fejlesztési hiányos-
ságaira visszavezethető veszélyfor-
rásokat, a másikba a transzgénikus 
fajták termesztése és felhasználása 

során jelentkező kockázatokat so-
roltuk (1. ábra). Az előbbiekkel az 
előző részben (ld. Agrofórum 2012. 
23./8.) foglalkoztunk és utaltunk 
arra, hogy a GM-fajták termesztése 
során jelentkező veszélyek és koc-
kázatok jelentős része a géntechno-
lógiai K+F elméleti és módszertani 
hiányosságaira vezethetők vissza. 
Ebben a részben a gazdálkodókat 
közvetlenül érintő termesztésbiz-
tonsági kockázatok közül – hazánk 
GMO-mentessége szempontjából a 
legfontosabbakkal – a génáramlás 
és génmegszökés veszélyeivel fog-
lalkozunk, különös tekintettel a ko-
egzisztenciára.

Termesztésbiztonsági 

kockázatok

A GM-fajták termesztésének egyes 
fázisai megegyeznek a hagyomá-
nyossal. A hagyományos fajtákhoz 

1. ábra
A jelenleg termesztett transzgénikus (GM) fajták kockázatai két fő 

csoportra oszthatók:  
A: A kutatás és fejlesztés hiányosságaira visszavezethetők
B:  A fajták termesztése és alkalmazása során jelentkezők (cikk további 2. és 3. 

ábrái, 1. táblázata a termesztésbiztonsági kockázatokat részletezik)
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hasonlóan az új fajta létrehozásával, 
azaz nemesítésével kezdődik, a ve-
tőmag/szaporítóanyag előállításá-
val és az árutermeléssel folytatódik, 
majd a tárolással és feldolgozással 
fejeződik be. A kockázatok közül 
különösen a génáramlás és/vagy 
génmegszökés, valamint a Bt-rezisz-
tens rovarok és herbicid-toleráns 
gyomok megjelenése jelentik a leg-
nagyobb kockázatot a termesztés 
különböző fázisaiban (2. ábra). A 
legtöbb veszély az árutermeslésben 
jelentkezik és azok közül több, egyre 
nagyobb károkat okoz a gazdáknak, 
ami miatt az USA farmerei fontol-
gatják a visszatérést a hagyományos 
termesztésre (ld. Agrofórum 2012. 
23./3. számában).

A jelenlegi GM-fajták 

„félkész” termékek

A génáramlás szempontjából a je-
lenleg köztermesztésben lévő gén-
technológiával módosított (GM) 
fajták félkész termékeknek tekint-
hetők. A „félkész termék” a követke-
zőt jelenti:

 — Amit biztosan elvárhatunk a 
GM-fajtáktól, az a módosított 
tulajdonságok (herbicid-tole-

rancia, rovar-rezisztencia stb.) 
megjelenése a GM-fajták min-
den egyedében. Ez a géntech-
nológiai kutatások, fejlesztések 
és innováció jelentős sikere.

 — Amit sajnos nem várhatunk 
el a GM-fajtáktól az az, hogy a 
transzgént „ne szórják szét” a 
transzgént tartalmazó pollen-
nel (rovar- és szélporozta fa-
jok), más szóval a transzgénnel 
ne „fertőzzék” (génáramlás) a 
környezetüket. Ez sajnos a gén-
technológiai fejlesztések súlyos 
hiányossága. A jelenlegi GM-faj-
ták ezért állandó fertőzési for-
rást (kockázatot) jelentenek a 
hagyományos és biotermesztés 
számára.

Ez utóbbi probléma tette szüksé-
gessé, hogy az EU kitalálja a koeg-
zisztenciát (együtt-termesztés).

A koegzisztencia fogalma,

elve és célja

A koegzisztencia a GM-fajták és 
a hagyományos fajták egyidejű ne-
mesítését, vetőmagtermesztését és 
árutermesztését jelenti (egy ország-
ban, egy régióban, egy falu határá-

ban vagy egy gazdaságban stb.) úgy, 
hogy a megtermelt termés meg-
feleljen az EU-követelményeknek. 
Ez utóbbi, a gazdák által termelt 
hagyományos termékek esetében 
maximálisan 0,9 %, a biotermékek 
esetében 0,0 % megengedett GMO-
tartalmat jelent. Ennek következ-
ménye a gazdák szempontjából az, 
hogy a biotermesztő áruja 0,0 % 
GMO-tartalom felett nem lehet bio-
termék. A hagyományos termesztő 
áruja pedig 0,9 % GMO-tartalom fe-
lett már GMO-terméknek minősül.

A koegzisztenciára, azaz a ha-

gyományos és GM-fajták egyidejű 

termesztése lehetőségének megte-
remtésére azért volt szükség, mert 
az Európai Unió döntése szerint a 
gazdálkodás egyik formája sem zár-
ható ki, legyen az GMO- vagy hagyo-
mányos fajtákra alapozott, vagy bio- 
(öko-, organikus) termesztés. Az EU 
szerint a gazdák számára lehetősé-
get kell adni, hogy választhassanak 
az előbbiekben feltüntetett gazdál-
kodási irányok között. A fogyasztók 
számára pedig meg kell adni a dön-
tés lehetőségét, hogy GMO-, hagyo-
mányos-, illetve biotermékek közül 
választhassanak. 

Az EU tehát a piac (gazdák és 
fogyasztók) igényeinek kielégíté-
sére próbálja hárítani a koegzisz-
tencia, pontosabban a GM-fajták 
bevezetését. A választás lehető-
sége első pillanatra szimpatikus 
és meggyőzőnek tűnik. Szakmai 
következménye azonban káoszba 
sodorhatja a mezőgazdaságot, a 
génáramlás és génmegszökés le-
hetősége miatt. 

A hagyományos és biotermesztés 
szempontjából a jelenlegi GM-faj-
ták ugyanis fertőzési források. Az 
EU döntése a koegzisztencia, pe-
dig nem a fertőzési források meg-
szüntetését vagy kizárását írja elő, 
hanem – a koegzisztencia beveze-
tésével – lehetővé kívánja tenni e 
fertőzési források elterjesztését az 
Unió egész területén. E vonatko-
zásban nincs mit csodálkoznunk 
azon, ha az EU tagországai, vagy 
azok egyes régiói GMO-mentes te-
rületnek nyilvánítják magukat (ld. 
Agrofórum 2012. 23./3. és 4. számá-
ban). A következőkben vizsgáljuk 
meg részletesebben az okokat és 
következményeket. 

2. ábra
A GM-fajták/hibridek termesztésének  technológiai fázisai, és azokban 

előforduló fontosabb veszélyek és kockázatok
A legtöbb probléma a gazdáknál jelentkezik az árutermelés során. A génáramlás 
és génmegszökés a termesztés minden egyes fázisát veszélyezteti, melyeket a 3. 
ábrán és az 1. táblázatban részletezünk.
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A biológiai és fizikai 

génáramlás

A koegzisztencia-törvény és az 
arra alapuló végrehajtási rendele-
tek legfontosabb célja, hogy olyan 
feltételeket biztosítsanak, melyekkel 
minimalizálhatók a jelenlegi GM-faj-
ták termesztésbe vonásának káros 
következményei.   

A génáramlás a transzgén átjutá-
sát jelenti egyik fajtáról a másikra. 

A génmegszökés a génáramlás kö-
vetkezményeként kialakuló veszély, 
ami a transzgén kikerülését jelenti 
az emberi kontroll alól. Mind a gén-
áramlásnak, mind a génmegszökés-
nek két alternatív lehetősége van: 
biológiai és fizikai. 

Biológiai génáramlás (keresztbe-
porzás, pollenközvetített géntransz-
fer) azt a folyamatot jelenti, mely 
során a GM-növény transzgént is 
tartalmazó GM-pollenje átkerül (3. 
ábra): 

 — az adott faj nem GM-fajtáinak vi-
rágára (génáramlás GM-fajtáról 
hagyományos fajtára, koegzisz-
tencia-veszély és kultúrflóra-
kockázat), 

 — az adott faj rokon fajainak virá-
gára (génáramlás GM-fajtáról 

vad rokonfajokra, kultúr- és 
vadflórakockázat), 

 — az adott faj ökotípusainak vi-
rágára (génmegszökés GM-
fajtáról a kultúrnövény termé-
szetes vegetációt alkotó vad 
ökotípusaira, biodiverzitás-
veszély és vadflórakockázat). 

A megtermékenyítés során, vi-
rágokra került GM-pollen örökítő 
anyagával együtt, a transzgén is át-
kerül a zigótába és az abból fejlődő 
magba és embrióba, tehát a termés 
magvainak egy része a transzgént 
is tartalmazni fogja. A génáram-
lásnak a termesztést veszélyeztető 
következménye tehát az, hogy a 
nem GM-növényen egy időben a 
nem GM-magvak mellett, GM-mag-
vak is fejlődnek. Amennyiben ez 
a biotermesztés során fordul elő, 
akkor a termék „bioként” már nem 
lesz eladható. Amennyiben hagyo-
mányos termesztésről van szó, ak-
kor a GM-magvak aránya dönti el a 
termék minősítését, ami 0,9 % alatt 
hagyományos, 0,9 % felett GMO be-
sorolást jelent. 

A biológiai génáramlás irányai a 
következők lehetnek:

A biológiai génáramlás, különösen 
az idegentermékenyülő (rovar- és 
szélporozta) növényfajok esetében 

jelent különös kockázatot. Ezeknél 
a növényeknél a pollen közvetített 
génáramlás (keresztbeporzás) azon-
ban sokkal többféle lehet, mint az 
a hagyományos és biotermesztés 
kontaminációjából következne (3. 
ábra):

 — A GM-fajtáról a génáramlás tör-
ténhet az adott faj, pl. a kukorica 
hagyományos hibridjeinek irá-
nyába (3. ábra B1xA), aminek 
következtében a hagyományos 
hibrideken GM-magvak fej-
lődhetnek. Amennyiben ezek 
aránya meghaladja termésben 
a 0,9 %-ot, akkor azt GMO-nak 
kell minősíteni. Ennek megaka-
dályozására koncentrál a koeg-
zisztencia-törvény. 

 — A hagyományos fajtáról vagy 
ökotípusról, pollen kerülhet a 
GM-fajta bibéjére is (3. ábra, 
AxB1, CxB2), aminek következ-
tében a GM-növényen nem GM-
magvak is fejlődhetnek. Ez pl. 
a herbicid-rezisztens GM-fajták 
vetőmagjainak értékcsökkené-
séhez vezethet, mert a GM-vető-
magból kelt növények egy része 
a herbicides permetezést köve-
tően elpusztul.

 — A GM-fajtáról a génáramlás tör-
ténhet az adott faj, pl. a kukori-
ca GM-fajtáinak irányába is (3. 
ábra, B1xB2, B2xB1), tehát az 
egyik GM-fajta is kontaminál-
hatja a másik GM-fajtát. 

 — A szél- vagy rovarporozta növé-
nyek (fűfajok és pillangós növé-
nyek, erdei fa- és kertészeti gyü-
mölcsfajok stb.) GM-fajtáiról a 
génáramlás nem akadályozható 
meg az árokszéleken, gyepek-
ben, a természetes és telepített 
növénytársulásokban található 
vad változataira, ökotípusaira, 
rokonfajaira (3. ábra, B2xC, 
1/A kép). Ezekben az esetekben 
egyértelműen biológiai gén-
megszökésről beszélhetünk, 
mert a vadflórában a transzgé-
nek már nem lesznek nyomon 
követhetők az ember által. A 
szántóföldi növények közül 
például az olajrepcének 40 féle 
rokonfaja van, amivel keresz-
teződni tud, és ezek közül 25 
gyomként megtalálható az USA-
ban (http://newswire.uark.edu/
article.aspx?id=14453).

3. ábra
A génáramlás alternatív útjai pollennel ♂x ♀: AxB1, B1xA, B1xB2, 

B2xB1, B2xC, CxB2. Sajnos a koegzisztencia rendelet jelenleg csak a B1xA 
kombinációra fókuszál

♂:  a Mars Isten pajzsa és lándzsája a hím ivar szimbóluma (a növényi hímivarsejteket 
tartalmazó pollenszemet jelöli)

♀:  a Vénusz Istennő tükre és fogója a női ivar szimbóluma  (a petesejtet 
tartalmazó magházat jelöli a bibével)
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A vadflóra irányába történő bi-
ológiai génmegszökés csak akkor 
következhet be, amikor különböző 
fű- vagy fafajok, illetve pillangós nö-
vények stb. GM-fajtáinak termeszté-
sét engedélyezték a világ valamely 
or szágában, vagy országaiban. 
Jelenleg pl. a pillangósok közül a 
GM-bükköny (rovarporozta) Auszt-
ráliában, a GM-nyárfa (szélporozta) 
Európában kipróbálás alatt van. Ter-
mészetesen a termesztési engedé-
lyezést követően, ezekre a fajokra 
még szigorúbb koegzisztencia-tör-
vényt, illetve rendeleteket kell majd 
kidolgozni és elfogadni.

Fizikai génáramlás (génmegszö-
kés) azt a folyamatot jelenti, mely 
során a GM-növény magja, vagy vala-
milyen reprodukcióra képes szerve 
(gumó, hagyma, hajtás, gyökér stb.) 
keveredik a nem GM-fajta magjával 
vagy valamilyen reprodukcióra ké-
pes szaporító szervével (génáram-
lás). 

Fizikai génmegszökés akkor kö-
vetkezhet be, ha a betakarításkor, 
szállításkor a mag, vagy szaporító-
anyag elszóródik, esetleg a földben 
marad és kultúrgyomként meg-
jelenik a következő évben a táb-
lán, árokparton, közutak és/vagy 

a sztrádák leálló sávjai mellett stb., 
végeredményben kikerül az ember 
kontrollja alól (1/B. kép).

A fizikai keveredés soha sem zár-
ható ki, mely emberi tényezőkre 
(fegyelmezetlenség, figyelmetlen-
ség, gondatlanság, hanyagság stb.) 
vezethető vissza. Ezt az elmúlt évek 
hazai és nemzetközi botrányai is bi-
zonyítják.

A legnagyobb visszhangja Cynthia 
Sagers (University of Arkansas) 
előadásának volt, aki az Amerikai 
Ökológiai Társaság Pittsburgi Kon-
ferenciáján 2010-ben számolt be ar-
ról, hogy az USA-ban 144 különböző 
helyről gyűjtött „canola” típusú rep-
ceminták 80 %-ában találtak herbi-
cid- rezisztenciagéneket (Monsanto 
„Roundup RR” és Bayer „Liberty 
LL”), sőt olyat is, ami mind a két gént 
(RR és LL gének) tartalmazta. Tehát 
a fizikai génáramlással megszökött 
transzgének (elszóródott magvak-
ból fejlődött GM-növények, 1. kép) 
a természetben biológiai génáram-
lással (transzgént tartalmazó pol-
lennel, egymást termékenyítve)
rekombinálódtak. Végeredmény-
ben olyan új olajrepce növények 
jelentek meg a természetben, me-
lyek mind a két totális herbicidre 

(glifozát és glufozinát-ammónium) 
toleránsak voltak (http://newswire.
uark.edu/article.aspx?id=14453).

A fizikai keveredés bekövetkezé-
sének valószínűsége azért is nagy, 
mert a GM- és a hagyományos vető-
magvak, szaporítóanyagok és áruk, 
semmiben sem különböznek egy-
mástól, azok csak speciális (drága) 
molekuláris technikákkal különböz-
tethetők meg. 

A génáramlás a technológia 

minden lépését veszélyezteti

Mind a biológiai, mind a fizikai 
génáramlás és génmegszökés nem-
csak a gazdáknál jelent veszélyt, 
hanem a növénytermelési ágazat 
minden egyes technológiai lépésé-
ben. Tehát a növénynemesítésben, 
a vetőmagtermesztésben, az áruter-
melésben, a post-harvest technoló-
giákban és a kereskedelemben is. A 
koegzisztencia-törvény különböző 
előírásait ezért, mind a növényfajták 
nemesítése, fenntartása és vetőmag 
előállítása, mind a kereskedelmi 
célú árutermelés, tárolás, tisztítás, 
csomagolás stb. során is alkalmazni 
kell (1. táblázat).

A legnagyobb gazdasági problé-
mát a koegzisztencia-törvény vég-
rehajtásában a GM- és nem GM-ter-
mőterületeken betakarított termés 
külön kezelése, raktározása, tisz-
títása és forgalmazása fogja jelen-
teni hazánkban, mert mindegyik 
esetben párhuzamos tároló, tisztí-
tó, szállító stb. rendszer kiépítése 
szükséges. A learatott termés (GM 
és hagyományos) fizikai keveredé-
se csak így zárható ki. A párhuza-
mos rendszerek kiépítése viszont 
jelentősen növeli a gazdák terme-
lési költségeit, ezzel rontja a terme-
lés jövedelmezőségét és a megter-
melt áru versenyképességét. Az 1. 
táblázatban javasolt megoldások, 
figyelemmel a magyar állam és a 
mezőgazdaság jelenlegi pénzügyi 
helyzetére, tőkeerejére, irreális fel-
adatot jelent. 

A cikk írásakor hazánkban tilos 
bármilyen GM-fajta termesztése, 
ezért a fentiekben írtakat napjaink-
ban csak potenciális veszélyként kell 
értékelnünk, amire viszont mind el-
méletben, mind gyakorlatban fel kell 
készülnünk. 

A B 

1. kép A fizikai génáramlás és génmegszökés lehetőségének bizonyítékai 
hazánkban

A: virágzó pillangós fajok (lucerna, somkóró) ökotípusai az M1-es sztráda mellett. 
B:  virágzó, az emberi kontroll alól kikerült „megszökött” (előző évben elszóródott 

magból kelt és áttelelt) repce növények, a Kaposvárra vezető országúti padkán, 
egy repce tábla mellett.
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A biológia génáramlás 

veszélyének csökkentése

A biológiai génáramlás megakadá-
lyozására többféle elképzelés (tér-
beli izoláció, eltérő vetési időpont, 
eltérő FAO-számú hibridek haszná-
lata, köpenyvetés stb.) látott napvi-
lágot, az ECoB 2010-ben megjelent 
tájékoztatójában. Az ECoB (Euro-
pean Coexistence Bureau), az EU 
külön erre a célra felállított hivatala 
(http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/
doc/1288966128_jrc59319_ecob.
pdf).

A GM- és hagyományos kuko ri-
ca hibridek együtt-termesztésével 
kapcsolatos jelentésben, az ECoB 
tagországok (Portugália, Romá-
na, Spanyolország, Görögország, 
Olaszország, Szlovénia) álláspont-
jai jelentősen eltértek. Az izolációs 
távolság esetében 15-50 métertől, 
250-500 méterig, a vetés időpont-
jában 15-20 naptól 45-50 napig, a 
FAO-számban 200-tól 400-ig szórtak 
a javasolt adatok. Az eltérő vetésidő 
és FAO-számú hibridek használata, 
ugyan eltérő virágzási időpontokat 
eredményezhet, azonban rendkívül 
időjárásfüggő, ezért alkalmazásuk 
sikere bizonytalan, ami tovább nö-
velheti a kockázatokat. Az izolációs 
távolság növelése azonban, valóban 
csökkenti, de nem zárja ki a gén-

áramlást. A GM-szemek aránya a ha-
gyományos termésben, 15-50 méte-
res izoláció esetében 0,9 %, ami 0,1 
%-ra csökkenthető 250-500 méteres 
izolációs távolság használatával.     

A hagyományos fajták 

vetőmagja nem tartalmazhat 

GM-magvakat

A biológiai génáramlás bekövet-
kezése a jelenlegi GM-fajták eseté-
ben, különböző termeléstechno-
lógiai trükkökkel, módosításokkal 
(izoláció, köpenyvetés) sem zárha-
tó ki, csak csökkenthető. A biológiai 
génáramlás végül is megakadályoz-
hatatlan az idegentermékenyülő 
(szél- és rovarporozta) növények-
nél, bármilyen izolációs távolság 
esetén is. 

Ezt legjobban az bizonyítja, hogy 
a GM- és hagyományos fajták neme-
sítésével és vetőmag-szaporításával 
foglalkozó multinacionális cégek, 
ma már nem tudják a hagyományos 
kukorica hibridjeik vetőmagjának 
GMO-mentességét garantálni. Leg-
többször olyan országokban állítják 
elő a hagyományos hibridjeik vető-
magját, melyekben a GM-fajták és 
-hibridek árutermesztése is engedé-
lyezett (pl. Románia). Ez az oka an-
nak, hogy a GM-kukoricahibridek 
tulajdonosai próbálják elérni az 

EU-ban, hogy a hagyományos fajtá-
ik vetőmagja legalább 0,1-0,5 %-ban 
GM-magvakat is tartalmazhasson. 
Ez viszont szakmai és genetikai 
szempontból elfogadhatatlan és 
megengedhetetlen. Amennyiben 
hazánk meg akarja őrizni GMO-
mentességét, nem tehet mást, mint 
a GM-magvakkal – akár 0,1 %-ban is 
– szennyezett tételeket és növény-
állományokat megsemmisítteti (ld. 
Agrofórum 2012. 23./3. és 5. száma-
iban).

A koegzisztencia-törvény 

csak pár évig alkalmazható

Azt követően, hogy a GM-kuko-
ricahibridek termesztése enge-
délyezett egy országban, a ko-
egzisztencia rövid időn belül 
kivitelezhetetlen lesz. Abban az 
esetben ugyanis, amikor a GM-faj-
ták vetésterülete eléri az adott faj 
termőterületének 30-40 %-át, már 
lehetetlen lesz mind a biológiai (pl. 
izoláció), mind a fizikai génáram-
lás (pl. szállítás, raktározás) meg-
akadályozása. Ez következett be az 
Egyesült Államokban a szójánál, 
ami miatt az USA – napjainkban 
már Argentína és Brazília is – képte-
len GMO-mentes szója exportjára. 
Ezeknek az országoknak a példája 
bizonyítja, hogy a GM-fajták vetéste-
rülete 3-5 év alatt elérheti a kritikus 
30-40 %-ot. 

Óhatatlanul felmerül a kérdés, 
hogy érdemes-e hazánkban ilyen 
rövid időre egy olyan törvényt al-
kotni és esetleg bevezetni, mely 
nem oldja meg a gondokat, viszont 
rendkívül sok további technológi-
ai, gazdasági és jogi problémát ge-
nerál. A válasz egyértelműen nem, 
mert nem az Unió mezőgazdaságát 
és termesztési technológiáit kell 
a félkész GM-fajtákhoz igazítani, 
hanem olyan GM-fajtákat kell  elő-
állítani, melyek megfelelnek az EU 
mezőgazdasága és a fogyasztói el-
várásainak.

A kutatás a TAMOP-4.2.2/B-10 
/  1-2010-0011 „A tehetséggondozás 
és kutatóképzés komplex rendszeré-
nek fejlesztése a Szent István Egye-
temen” c. pályázat támogatásával 
valósult meg.

■

Növénynemesítés  párhuzamos rendszer 
kiépítése  

Vetőmagtermesztés (kukorica) 
 törzsek fenntartása 
 törzsek felszaporítása 
 vetőmag (F1) előállítás  

párhuzamos rendszer 
kiépítése  

Árutermelés 
 vetés 
 virágzás  
 betakarítás 
 vetésforgó 
 agrotechnika   

külön gép használata 
izoláció (megegyezés) 
külön gép használata 
árvakelés ! 
technológia pontos betartása  

Árutermelés/post-harvest tech 
              szállítás 

 szárítás és tárolás 
 tisztítás 
 csomagolás  

párhuzamos rendszer 
kiépítése 

Kereskedelem jelölés 

1. táblázat
A génáramlás (biológiai, fizikai) okozta veszélyek és a GM- és hagyományos 

fajták együtt-termesztése során, valamint a javasolható megoldásuk a 
termesztés egyes technológiai fázisaiban 

(+: a veszély fennáll, - a veszély nem áll fenn)


