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Bevezetés

A világon a GM (géntechnológi-

ával módosított) növények vetéste-

rületének közel 100 %-án a totális 

herbicideknek ellenálló szója, gya-

pot, repce, kukorica, cukorrépa és 

lucerna, valamint rovarrezisztens 

gyapot, kukorica és burgonya 

GM-fajtáit és -hibridjeit termesz-

tik. Hazánkban, az érvényben lévő 

moratórium miatt, jelenleg tilos a 

transzgénikus (GM) növények ter-

mesztése. Óriási nyomás van azon-

ban az EU-n, és a moratóriumot 

elrendelt országokon, így Magyar-

országon is (ld. AGROFÓRUM 2012, 

23./4., 5., áprilisi és májusi számai-

ban), a Világkereskedelmi Szervezet 

(WTO), a legnagyobb GM-fajtatu-

lajdonos multinacionális cégek (pl. 

Monsanto, Syngenta, Dow, Du Pont 

/Pioneer/, BSF, Bayern stb.) és az 

általuk támogatott civil szervezetek 

részéről. Az utóbbiak közül minden-

képpen említést érdemel az EU-ban 

az EuropaBio, hazánkban pedig az 

EuropaBio tagjaként a BZBE (Bara-

bás Zoltán Biotechnológiai Egyesü-

let). A 21. század első évtizedének 

végére azonban már az USA-ban 

is, tudományos és civil szervezetek 

hívták fel a figyelmet a GM-fajták ter-

mesztésével kapcsolatos veszélyek-

re és káros következményekre. Az 

USA Nemzeti Tudományos Tanácsa 

(NRC) 2010-ben kiadott jelentésé-

ben, a 15 éves termesztési tapaszta-

latok értékelése alapján, aggodalma-

it is megfogalmazta és javaslatot tett 

a problémák közös megoldására 

(ld. AGROFÓRUM 2012, 23./3. már-

ciusi számában). A hazai termesz-

tést elutasító álláspont tudományos 

alapú indoklása olvasható Darvas 

Béla és Székács András nemzetközi 

folyóiratban (International Journal 

of Environmental Protection) idén 

megjelent cikkében (http://www.ij-
ep.org/paperInfo.aspx?ID=106).

Milyen típusú GM-fajták 

termesztése várható 

hazánkban?

A növénytermesztési technológia 

egyes fázisaiban különböző veszé-

lyekkel és kockázatokkal kell szá-

molniuk a növénynemesítőknek, a 

vetőmag-szaporítóknak, a kereske-

delmi árut termesztő gazdáknak és 

a feldolgozóknak (1. ábra). A veszé-

lyek és kockázatok azonban módo-

sításonként eltérők, ezért először 

azt kell tisztáznunk, hogy hazánk-

ban milyen típusú GM-fajták kerül-

hetnek köztermesztésbe a morató-

rium részleges vagy teljes feloldását 

követően.

A globális adatok és eredmények 

alapján, a GM-fajtatulajdonos cégek 

hazánkban is kétféle módosítás köz-

termesztésbe kerülését szeretnék 

elérni: 

A./ Totális gyomirtó szerekre 
(glifozát és glufozinát) toleráns 
GM-növényfajták. Elsőként a 
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Tanuljunk „géntechnológiául” (28.)  

„A transzgénikus (GM) fajták termesztésének és fogyasztásának kockázatai” (V./4.)

Dr. Heszky László

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

A transzgénikus (GM) fajták termesztésbiztonsági 
kockázatai (2): 

rizikótényezők a technológia egyes fázisaiban

A GM-fajtákkal kapcsolatos összes kockázat közül – beleértve az élelmiszer-biztonságit is – a termesztésbiz-
tonsági kockázatok jelentik az igazi veszélyt mind az ország, mind a termelő gazdaságok számára, ha meg 
akarják őrizni GMO-mentességüket. Az előző rész a termesztésbiztonsági kockázatok közül a génáramlás, 
génmegszökés és a koegzisztencia problémáival foglalkozott. Ebben az írásban a termesztés egyes fázisaival 
(nemesítés, vetőmag- és árutermesztés, tárolás, feldolgozás) kapcsolatos további rizikótényezőket ismertet-
jük.
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kukoricahibridek köztermesztésbe 

kerülése várható, amiket követni 

fognak a herbicidtoleráns szója-, 

cukorrépa-, repce-, lucernafajták és 

esetleg a GM-nyárklónok. 

B./ Rovarrezisztens (moly és bo-
gár) GM-növényfajták. Elsőként itt 

is a kukoricahibridek köztermesz-

tésbe kerülése várható, amiket kö-

vetni fognak a rovarrezisztens bur-

gonyafajták. 

A termesztési technológia 

egyes fázisaiban várható 

kockázatok

1./ Transzgénikus 

növénynemesítés kockázatai 

(1./1. ábra) 

A génáramlás és a génmegszö-
kés a legveszélyesebb rizikóténye-

zők, melyeket az előző részben (ld. 

AGROFÓRUM 2012, 23./9., szep-

temberi számában) részletesen is-

mertettünk. A biológiai és fizikai 

keveredés megakadályozása óriási 

erőfeszítéseket igényel a nemesítők-

től, ennek ellenére szinte lehetetlen 

vállalkozásnak tűnik.

A toleráns gyomok és rezisz-
tens rovarok megjelenésére is szá-
mítani lehet (részletesen lásd „A 
transzgénikus árutermesztés kocká-
zatai” 3.1. és 3.2. pontokban). 

A globalizáció motorjává vált 

a géntechnológia a növényne-

mesítésben az egész világon. A 

transzgénikus fajták előállításának 

óriási költségei és a fajták, módsze-

rek, gének stb. szabadalmi védelme 

néhány év alatt a tönk szélére juttat-

ják a kukorica, cukorrépa, gyapot, 

repce és szója hagyományos neme-

sítő cégeit azokban az országokban, 

ahol a GM-fajták termesztését enge-

délyezték (ld. AGROFÓRUM 2011, 

22./8., augusztusi és 2012, 23./1. ja-

nuári számaiban). Ez a veszély a ma-

gyar növénynemesítést is ellehetet-

lenítheti azoknál a fajoknál, amiknél 

a moratórium feloldásra kerül.

A többgénes fajták terjedé-
se várható (részletesen lásd „A 
transzgénikus árutermesztés kocká-
zatai” 3.3. pontban). 

2./ Transzgénikus 

vetőmagtermesztés 

kockázatai (1./2. ábra)

A génáramlás és a génmegszökés 
jelentik a legnagyobb veszélyt – a ne-

mesítéshez hasonlóan –, melyeket 

az előző részben (ld. AGROFÓRUM 

2012, 23./9., szeptemberi számá-

ban) részletesen ismertettünk. A 

biológiai és fizikai keveredés meg-

akadályozása a vetőmagtermesztés-

ben szinte lehetetlen azoknál a cé-

geknél, és azokban az országokban, 

ahol a hagyományos fajták és hibri-

dek mellett a GM-fajták nemesítése 

és árutermesztése is engedélyezett. 

Ennek kiváló bizonyítékait maguk a 

multinacionális cégek szolgáltatják, 

amikor szeretnék elérni az EU-ban, 

hogy a hagyományos fajtáik és hib-

ridjeik vetőmagjai GM-szemeket is 

tartalmazhassanak, legalább 0,1-0,5 

százalékban. Hazánkban hagyomá-

nyosként vetett, de GMO-tartalmú 

hibridkukorica-táblák – GMO kon-

tamináció miatti – jogos megsem-

misítése 2011 és 2012-ben, ezt a ve-

szélyt támasztják alá. 

A herbicidtoleráns gyomok és 
toxinrezisztens rovarok megjelené-

sére is számítani lehet (részletesen 

lásd „A transzgénikus árutermesz-
tés kockázatai” 3.1. és 3.2. pontok-

ban). 

A vetőmagtermesztés globalizáci-
ója azt jelenti, hogy a 21. században 

a nemesítés, a vetőmag-előállítás 
és a -kereskedelem egy multinacio-
nális vállalatnál összpontosul (ld. 

AGROFÓRUM 2012, 23./1., januári 

számában). Ez alapjaiban eltér a 20. 

századi gyakorlattól, amikor ezek a 

technológiai fázisok különálló cé-

gek, intézetek, egyetemek együtt-

működésében valósultak meg. Az 

USA Tudományos Akadémiájának 

anyaga is, a korábbi résztvevők (ál-

lami intézetek, egyetemek, gazda-

szervezetek stb.) szorosabb együtt-

működését javasolja a jövőben (ld. 

AGROFÓRUM 2012, 23./3., márciusi 

számában).

A többgénes fajták terjedé-
se várható (részletesen lásd „A 
transzgénikus árutermesztés kocká-
zatai” 3.3. pontban). 

3./ Transzgénikus 

árutermelés kockázatai

Az egyes gazdaságokban és gaz-

dáknál az árutermesztés során je-

lentkező veszélyeket a termesztett 

GM-fajták kétféle módosításának 

(herbicid- és rovar-ellenállóság) 

megfelelően, három részre osztva 

(rovar- és bogárspecifikus kockáza-

tok, valamint mindkettőben előfor-

duló közös kockázatok) mutatjuk 

be (2. ábra).

3./1. Herbicidtolerancia lényege 
és specifikus kockázatai: 
Géntechnológiai megközelítés: A 

1. ábra 
Termesztésbiztonsági kockázatok  I. 

 1: nemesítés,
 2: vetőmagtermesztés, 

 3: tárolás és a feldolgozás során felmerülő veszélyforrások
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totális gyomirtó (glifozát) ellenálló 

GM-fajták és -hibridek minden sejtje 
a glifozát hatóanyaga által károsított 

enzimnek (EPSPS), géntechnológiai 

úton bejuttatott, baktérium eredetű 

mutáns génjét (mutáns EPSPS gén) 

tartalmazza. Erről a transzgénről, 

a GM-növények minden sejtjében 

szintetizálódó mutáns enzimfe-

hérjéhez (mutáns EPSPS enzim) a 

herbicid (glifozát) hatóanyaga már 

nem tud kapcsolódni, ezért az így 

módosított GM-növényekben már 

nem képes káros hatását kifejteni. A 

GM-fajták esetében a toleranciát biz-

tosító változás tehát nem az eredeti 

génben következik be, hanem az 

eredeti gén mellé egy mutáns gént 

építenek be a géntechnológiával. 

Specifikus kockázatok (2./1. ábra)

Toleráns gyomok megjelenése. A 

glifozát-toleráns GM-hibridek ter-

mesztése során toleráns gyomok 

és gyomtársulások alakulhatnak ki, 

amiket a glifozát már nem képes 

elpusztítani. Napjainkra bizonyossá 

vált, hogy a toleráns gyomok min-

den olyan földrészen megjelentek, 

melyeken a glifozátot szelektív 

gyomirtó szerként használják a GM-

fajták termesztése során. A kanadai 

és az USA tapasztalatok alapján a 

betyárkóró (Erigeron canadensis) 

toleráns formái jelennek meg a leg-

hamarabb. Az ismertté vált ellenálló 

gyomok közül a Sorgum, Lolium, 
Poa, Amaranthus és Ambrosia nem-

zetségekbe tartozó fajok nálunk is 

megtalálhatók a gyomtársulások-

ban.  

A gyomok toleranciájának lénye-

ge, hogy a glifozát által károsított 

enzim (EPSPS) génjében, természe-

tes mutációval olyan változás követ-

kezik be, ami úgy változtatja meg a 

róla (mutáns EPSPS génről) szinte-

tizálódó enzim szerkezetét (mutáns 

EPSPS enzim), amihez a herbicid 

(glifozát) hatóanyaga már nem tud 

kapcsolódni. Az így megváltozott 

gyomnövényekben ezért már nem 

képes káros hatását kifejteni. A tole-

ranciát kiváltó változás tehát az ere-

deti génben következik be, spontán 

mutációval. 

Az USA Nemzeti Tudományos 

Tanácsa által felállított Bizottság je-

lentése szerint, ez viszonylag gyors 

folyamat. Néhány év alatt megje-

lenhetnek a rezisztens gyomok és 

gyomtársulások, ami a gazdákat 

arra kényszerítheti, hogy visszatér-

jenek a hagyományos termesztés-

hez (ld. AGROFÓRUM 2012, 23./3., 

márciusi számában). Ez volt az oka 

annak is, hogy az USA Szövetségi Bí-

rósága 2010-ben betiltatta a GM-cu-

korrépa és -lucerna termesztését. Az 

elmúlt évben megsemmisítette a cu-

korrépa szaporítóanyagát. A legfon-

tosabb indok az volt, hogy az USA 

Mezőgazdasági Minisztériuma nem 

kellően megalapozott vizsgálatok 

alapján hozta meg pozitív döntését 

(ld. AGROFÓRUM 2012, 23./1., 4., ja-

nuári és áprilisi számaiban). 

A glifozát domináns gyomirtó 

szerré vált az USA-ban – a hagyo-

mányos herbicidek kiszorításával 

– mind a szója, mind a kukorica ese-

tében. A rezisztens gyomok megje-

lenésének legfontosabb oka, hogy 

az USA kukoricaöv államaiban, a 

GM-szója és GM-kukorica vetésvál-

tás során, éveken keresztül folyama-

tosan csak a glifozátot használták és 

használják. A probléma megoldásá-

ra a Purdue Egyetem (USA) kutatói 

szükségesnek tartják a jövőben a 

visszatérést a különböző herbici-

dek rotációjára (Purdue University 

News, 2009. július 13.). 

A herbicid-felhasználás csök-
kenésének elmaradása, mert a 

GM-fajták bevezetését követően, a 

változás csak annyi, hogy a hagyo-

mányos szereket glifozátra cserélik 

a gazdák. 

A vegyszer és vetőmag kapcsolt 
áru megjelenése, a GM-fajtatulajdo-

nos cégek számára óriási üzlet. A 

glifozát-toleráns GM-fajták vetőmag-

jával együtt, kapcsolt áruként, meg 

kell vásárolni a glifozátot is (további 

részletek olvashatók lesznek a kö-

vetkező VI. fejezetben, ahol részle-

tesen ismertetjük az egyes géntech-

nológiai módosítások molekuláris 

hátterét, és a GM-fajtákat, előnyei-

ket, valamint hátrányaikat).

3./2. Rovarrezisztencia lényege 
és specifikus kockázatai 
Géntechnológiai megközelítés: 

A moly- és bogárrezisztens GM-faj-

ták és -hibridek (Bt-fajták) minden 

sejtje egy baktérium eredetű rovar-

ölő fehérje (cry-fehérje, Bt-fehérje 

vagy Bt-toxin) génjét (Bt-gén) tar-

talmazza. Erről a génkonstrukcióról 

a GM-növények minden sejtjében 

szintetizálódó fehérje (cry-fehérje) 

– a GM-növénnyel táplálkozó mo-

lyok és bogarak lárvái közül – csak 

az adott növényfajjal (kukorica, 

gyapot) táplálkozó 1-1 faj egyedeit 

pusztítja el, mert speciálisan csak 

2. ábra 
Termesztésbiztonsági kockázatok  II. 

A herbicidtoleráns és rovarrezisztens GM-növények  árutermesztése során 
felmerülő veszélyforrások:

1: Herbicidtoleráns fajták termesztésének kockázatai
2: Rovarrezisztens fajták termesztésének kockázatai

3: Mind a két módosítás során egyaránt jelentkező kockázatok
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azok bélhámsejtjeihez képes kap-

csolódni.

Specifikus kockázatok (2./2. 
ábra).

Rezisztens kukoricamoly 
(Ostrinia nubilalis) és kukoricabo-
gár (Diabrotica virgifera virgifera) 
populációk alakulhatnak ki a 

rovarrezisztens GM-hibridek ter-

mesztése során, melyek ellen a 

GM-hibridek már nem jelentenek 

védelmet, azokon ugyanúgy szapo-

rodnak és károsítanak, mint a hagyo-

mányos hibrideken  (http://www.
businessweek.com/news/2012-06-
15/monsanto-corn-injured-by-early-
rootworm-feeding-in-illinois). Ezt a 

folyamatot csak speciális technoló-

gia alkalmazásával lehet lassítani, 

ami viszont többletköltséggel jár. A 

technológiai utasítást csak a GM-ve-

tőmagot vásárlók kapják meg, jelen-

leg ez „nem nyilvános”. Az USA-ban 

a Környezetvédelmi Hivatal (EPA) 

előírta a „nagy dózis/menedék” 

technológia alkalmazását a GM-hib-

rideket termesztő farmereknek (ld. 

AGROFÓRUM 2012, 23./3., márciusi 

számában).

Toxin az élelmiszerben és a takar-
mányban. A GM-növényállomány 

folyamatosan termeli a toxint a nö-

vények minden szervében, szöveté-

ben és sejtjében, a növények egész 

élete folyamán (ld. AGROFÓRUM 

2012, 23./7., 8. júliusi és augusztusi 

számaiban). Ennek következtében a 

transzgén, és annak rovarölő fehér-

je terméke is jelen van a GM-növény 

minden élelmiszerként (pl. cseme-

gekukorica) vagy takarmányként 

(pl. abrak, siló) felhasznált részében 

(1. kép). A kukoricabogár esetében 

elég volna, ha csak a gyökerekben, a 

kukoricamoly esetében, pedig csak 

a szárban működnének a transzgé-

nek és termelnék a toxint, mert a 

bogár lárvái csak a gyökeret, a moly 

lárvái csak a szárat fogyasztják.

Toxin a mézben. A transzgén fo-

lyamatos működése miatt, a GM-

növények által termelt pollenben a 

Bt-toxin is jelen van. A méhek által 

gyűjtött méz, jelentős mennyiségű 

pollent tartalmaz. Közismert, hogy 

mézben lévő pollen alapján lehet 

pontosan meghatározni azokat a 

növényfajokat, melyekről a méhek 

a nektárt gyűjtötték. A GM-növény-

ről származó pollennel tehát mind 

a transzgén, mind annak a terméke, 

a toxin is bekerül a mézbe (2./A. és 
B. kép). Ez komoly tiltakozást váltott 

ki a méhészek hazai és nemzetközi 

szervezeteiben.

Toxintermelés a hagyományos 
fajták keresztbeporzott virágaiból 
fejlődő magvakban és termések-
ben. Ennek oka, hogy a GM-pol-

1.  kép A Bt-toxintermelő szervek és szövetek a GM-kukoricában
A rovarrezisztens GM-kukoricahibridek egész életükben, minden szervükben és 
szövetükben termelik a rovarölő  Bt-toxint (cry-fehérje), még a pollenben is. 

2. kép A rovarrezisztens GM-növény Bt-transzgént és annak fehérje 
termékét (Bt-toxin) tartalmazó pollenjének kockázatai I. 

A: a beporzó rovarok a GM-pollent (ld. nyíl) is szállítják a virágokból gyűjtött nektárral 
együtt (gmojournal.com)

B: a mézben lévő GM-pollennel a toxin is bekerül a mézbe, csökkentve annak értékét 
(newhope360.com)   

C és D: A rovarrezisztens, tehát a cry-fehérjét termelő GM-fajták növényeinek minden 
szerve és szövete termeli a toxint. A radikális környezetvédő mozgalmak ezt kívánják 

bemutatni a lényegre ugyan rámutató, de szakmailag hamis, és a civilek számára pedig 
megtévesztő és ijesztő képekkel (occupymonsanto360.org és alberteveblog.com)    
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lennel a keresztbeporzás során 

(biológiai génáramlás) a transzgén 

bekerül a hagyományos fajta virá-

gában fejlődő zigótába, embrióba, 

magba és gyümölcsbe. A transzgén 

azonban a hibás promóter választás 

miatt, folyamatosan működik, tehát 

a rovarölő fehérje is jelen lesz ezek-

ben a hagyományos fajta keresztbe-

porzással „fertőzött” magjaiban és 

terméseiben (2./C. és D. kép)!

A GM-növényállomány 
1500-2000-szeres toxin mennyisé-
get termel hektáronként a hagyo-

mányos biopeszticidként alkalma-

zott Dipel dózisához képest. Ennek 

oka, hogy a génkonstrukcióban al-

kalmazott promóter miatt, a transz-

gén folyamatosan működik a GM-

növény minden sejtjében, a növény 

egész élete folyamán. Sajnos a jelen-

leg termesztett GM-fajtákban nem 

specifikusan, hanem állandóan 

működő promóterek szabályozzák 

a transzgének működését. Ez nagy 

hiba, amin sürgősen változtatni 

kellene (ld. az AGROFÓRUM 2012, 

23./8., augusztusi számában). 

A toxinfelhalmozódás talajban, 
kimosódása élő vizekbe. Erre azért 

van lehetőség, mert a növényállo-

mány feleslegesen nagy mennyisé-

gű toxint termel azokban a szöve-

tekben is, ahol arra semmi szükség 

sincs. A növényben lévő toxin – ami 

a sejtekbe mint kapszulákba van 

bezárva – viszont sokkal lassabban 

bomlik le a talajba került növényi 

maradványokban, mint a permete-

zéssel kijuttatott Dipel. Az USA Tu-

dományos Akadémiájának (NAS) 

tudományos lapjában (PNAS 2010, 

107/E9, 2010. szeptember 28.) meg-

jelent közlemény szerint, az USA ku-

koricaöv államainak folyóvizeiből, 

217 helyen szedett minták közel 25 

%-ában találtak Cry1Ab fehérjéket. 

A kutatók arra a következtetésre 

jutottak, hogy a Cry1Ab toxin nem 

célzott hatásként befolyásolhatja a 

vizes élőhelyek biodiverzitását. 

Hagyományos vegyszeres véde-
kezés elmaradása. A transzgénikus 

rovarrezisztens GM-növények előál-

lításának legfontosabb célja, hogy 

az adott rovar elleni hagyományos 

vegyszeres védekezést meg lehes-

sen szüntetni. Ennek a célnak a 

megvalósítása is komoly veszélye-

ket rejt magában, amit a kínai eset is 

bizonyít. Kínában 2010-ben nagyon 

figyelemre méltó kárról számolt be 

a világ egyik vezető tudományos 

lapjai (Science). Kongming Wu 

(Kórokozó és Kártevő Állami Bio-

lógiai Labor munkatársa, Peking) 

pedig a Reuters-nek adott interjú-

ban közölte, hogy a rovarrezisztens 

Bt-gyapot termesztését követően 

abbahagyták a vegyi védekezést a 

gyapottok-moly ellen. Ennek hatá-

sára olyan mértékben felszaporo-

dott a mezeipoloska-állomány, ami 

letarolta a környező alma, földieper, 

őszibarack és zöldség kerteket. Je-

lenleg Észak-Kínában folyamatosan 

monitorozzák a 3 millió hektár GM-

gyapot és a környező 26 millió hek-

tár gyümölcsös területeket. Ennek 

célja, hogy ha kell – a mezei poloska 

gradációja miatt – előre jelezhessék 

a vegyszeres védelem szükséges-

ségét. Ennek a veszélynek az a ta-

nulsága, hogy egy géntechnológiai 

módosítás az egész ökoszisztémát 

érintheti. Ebben az esetben a vegy-

szeres védekezés elmaradása és egy 

faj (gyapottok-moly) kiesése miatt 

keletkezett „ökológiai rést” más faj, 

jelen esetben a mezei poloska a fel-

szaporodásával azonnal kitöltötte. A 

GM-gyapottermesztés kockázatából 

adódó tényleges kárt Kínában, a 

mezei poloska felszaporodása, kár-

tétele, illetve az ellene szükségessé 

váló vegyszeres védekezés jelentet-

te.

A toxikus hatás bizonyta-
lan fajhatárai. A cry-toxinok 

specifitásának fajhatárai nem is-

mertek teljes bizonyossággal, ezért 

a nem célzott rovarfajok (pl. védett 

lepkefajok) populációi is károsod-

hatnak. A transzgénikus pollen ki-

ülepedhet a GM-tábla szélén lévő 

növényekre, melyek különböző lep-

kefajok szaporodási helyei. A kikelt 

és fejlődő lárvák a növényekkel való 

táplálkozásuk során, a kiülepedett 

Bt-toxint tartalmazó pollent is elfo-

gyasztják. Részben amerikai, rész-

ben hazai (Darvas Béla, Lauber Éva 

és munkatársai 2007, Mezőgazda-

sági Géntechnológia, Országgyűlés 

Mezőgazdasági Bizottsága) vizsgá-

latok bizonyították, hogy az egyes 

lepkefajok, a különböző lárvastádi-

3. kép A rovarrezisztens GM-növény Bt-transzgént és annak fehérje  
termékét (Bt-toxin) tartalmazó pollenjének kockázatai  II. 

     A lepkék lárvái által  elfogyasztott növényi részre került – toxint tartalmazó – GM-
pollennel, a rovarölő fehérje is bekerül a lárvák emésztő rendszerébe. Emiatt nem célzott 

lepkefajok hernyói is áldozatul eshetnek. Fontosabb fajok, melyeknek hernyói bizonyos 
lárvastádiumban érzékenyek a Bt-toxinra (my.opera.com, indafoto.hu):

A: királylepke (Danaus plexippus)
B: nappali pávaszem (Nymphalis io)
C: atalanta lepke (Vanessa atalanta)

D: c-betűs lepke (Nymphalis c-album)



472012. október

A HÓNAP TÉMÁJA

umokban érzékenyek a Bt-toxinra 

(3. kép). 

3./3. A herbicidtolerancia és 
rovarrezisztencia esetében is 
jelentkező kockázatok (2./3. 
ábra) 
Azokat a problémákat tartalmaz-

za, melyek mind a kétféle módo-

sítás, tehát a herbicidtolerancia és 

rovarrezisztencia) esetében is fenn-

állnak. 

A génáramlás és génmegszökés 
a legveszélyesebb, melyeket az elő-

ző részben (ld. AGROFÓRUM 2012, 

23./9., szeptemberi számában) 

részletesen ismertettünk. A veszély 

kiküszöbölését az ún. koegzisz-

tencia törvény (ld. AGROFÓRUM 

2012, 23./5., májusi számában) tar-

talmazta. Ennek módosított vál-

tozatát a magyar parlament 2012. 

tavaszi ülésszakának végén fogad-

ta el (http://www.kormany.hu/
hu/videkfejlesztesiminiszterium/
parlamenti-allamtitkarsag/hirek/
otparti-egyetertessel-fogadtak-el-a-
gentorveny-modositasat).

GM-vetőmag drágább, ennek 
oka, hogy a transzgénikus (GM) faj-

ták előállítása sokkal költségesebb, 

mint a hagyományos nemesítés. A 

GM-fajtatulajdonos cégek befekte-

tései csak magasabb ár esetén térül-

nek meg.

GM-termés olcsóbb, ennek oka, 
hogy a világpiacon jelenleg a hagyo-

mányos fajták termése keresettebb, 

ezért felárral adhatók el.

Az utántermesztés (farm-saved 
seed) tilos azoknál a fajoknál is (pl. 

repce, szója), ahol a hagyományos 

fajták esetében az engedélyezett. A 

kanadai repcetermesztők például 

sokáig perben álltak a GM-fajtatu-

lajdonosokkal, végül a pert elvesz-

tették. 

A tartós hatásvizsgálatok hiá-
nya. Ezek csak most kezdődtek, 

velük kapcsolatban nagyon kevés 

megbízható adattal és információ-

val rendelkezünk. Tartós termeszté-

si tapasztalatok egyedül az USA-ban 

vannak, mivel ott 1996-óta folyama-

tos a GM-fajták termesztése. A leg-

fontosabb eredményeket és problé-

mákat az USA Nemzeti Tudományos 

Tanácsának értékelő jelentése alap-

ján az AGROFÓRUM 2012, 23./3., 

márciusi számában ismertettük.

Többgénes fajták megjelenése 

és terjedése várható. A SMARTAX 

kukoricahibridek 9 gént tartalmaz-

nak és 4 tulajdonságban (glifozát- 
és glufozinát-tolerancia, moly- és 

bogárrezisztencia) módosítottak 

(ld. AGROFÓRUM 2011, 22./9., szep-

temberi számában). A kockázat-

elemzések még teljesen hiányoznak 

mind a termesztés-, mind az élelmi-

szer-biztonsági szempontból. Vár-

ható, hogy a többgénes fajták még 

nagyobb ellenállásra számíthatnak 

a zöld mozgalmak és a fogyasztók 

részéről, mint a jelenleg termesztett 

egy-, illetve kétgénesek.

4./ Transzgénikus 

termés tárolásának és 

feldolgozásának kockázatai 

(1./3. ábra) 

A fizikai génáramlás és -gén-
megszökés a leggyakoribb veszély 
a technológiának ebben a fázisá-
ban (ld. AGROFÓRUM 2012, 23./9., 

szeptemberi számában). Az ott írta-

kat csak annyival kell kiegészíteni, 

hogy a hagyományos és GM-termés 

külsőre megkülönböztethetetlen 

egymástól, ezért a fizikai keveredé-

sük csak úgy akadályozható meg, 

ha azokat külön magtárban és rak-

tárban tárolják. A hazai tároló kapa-

citás azonban csak a hagyományos 

termésre lett méretezve (kb. 15 

millió tonna). A GM-áru tárolása és 

feldolgozása (szárítás, tisztítás, osz-

tályozás, darálás, őrlés, csomagolás 

stb.) az előbbiek miatt, több millió 

tonna kapacitású új rendszer kiala-

kítását igényelné. Párhuzamos rend-

szer kiépítéséig a moratóriumot ha-

zánkban semmiképpen sem szabad 

feloldani! 

A többgénes fajták terjedé-
se várható (részletesen lásd „A 
transzgénikus árutermesztés kocká-
zatai” 3.3. pontban). 

A GMO-tartalom jelölése: a tároló-

ból és feldolgozóból a kereskedelmi 

forgalomba kerülő termékek cso-

magolása során a GMO-tartalmat, 

jól látható helyen és módon kell fel-

tüntetni. 

A következő részben az élelmi-

szer-biztonsággal, valamint a gazda-

sági és szociális kérdésekkel és koc-

kázatokkal foglalkozunk.

A kutatás a TAMOP-
4.2.2/B-10/1-2010-0011 „A tehetség-
gondozás és kutatóképzés komplex 
rendszerének fejlesztése a Szent Ist-
ván Egyetemen” c. pályázat támo-
gatásával valósult meg.

■


