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Bevezetés

A világ népességének növekedé-
se az elmúlt évszázadban rendkívüli 
mértékben felgyorsult. Amennyiben 
a jelenlegi tendencia nem változik, 
2050-re elérheti a 10-12 milliárdot. 
Az éhezés sajnos már napjainkban 
is problémát jelent egyes földrésze-
ken. A FAO jelentései szerint az éhe-
ző emberek száma az ezredfordulón 
már elérte az 1 milliárdot. Az elmúlt 
évtizedekben az éves népességnö-
vekedés (1,5 %/év) meghaladta az 
élelmiszernövények termésének (1,2 
%/év) emelkedését (ld. Agrofórum 
2009. 20/3, 7-12.). Ez a tény na-
gyon lesújtó jövőképet valószínűsít, 
amennyiben nem tudunk az élelmi-
szertermelés növekedésén érdem-
ben javítani. Van azonban egy olyan 
lehetőség, ami nem a potenciális 
termőképesség növelésével, hanem 
a jelenlegi veszteségek csökkentésé-
vel kívánja fokozni a megtermelhető 

élelmiszer mennyiségét. Erre az ad 
lehetőséget, hogy jelenleg a megter-

melhető termésnek megközelítőleg 
csak a felét takarítjuk be a világon, 
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Tanuljunk géntechnológiául (32.)

Transzgénikus növényvédelem (VI./1.)

Dr. Heszky László

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

A „Transzgénikus növényvédelem” területei 
és stratégiái

A transzgénikus (GM) fajták termőterülete 2011-ben elérte a 160 millió hektárt, ami a globális termőterü-

letnek közel 10 %-a. A transzgénikus terület 100 %-án a növények védelmével kapcsolatos, főleg kártevőkre 

rezisztens és totális herbicidekre toleráns GM-fajtákat termesztenek. A VI. fejezetben ezért egy új diszciplíná-

val, a transzgénikus növényvédelemmel foglalkozunk.

1. ábra 
    A világméretű termésveszteség és annak megoszlása (A):  gyomok, 

kórokozók és kártevők között, valamint (B): a problémát részben megoldó 
géntechnológiai megközelítések



1052013. március

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

a másik felét elveszítjük a gyomok, 
kórokozók és kártevők miatt (1. 
ábra). Ennek a lehetőségnek kiakná-
zásához szükséges paradigmaváltást, 
a transzgénikus növényvédelem al-
kalmazása jelentheti.

Transzgénikus növényvédelem

Az Egyesült Államokban 1996-ban, 
a világon elsőként kerültek termesz-
tésbe a nagy gazdasági jelentőségű 
transzgénikus (GM) fajták, amik 
egytől egyig a növényvédelem ha-
tékonyságát javították. Ekkor jelen-
tek meg a növénytermelésben a 
herbicidtoleráns és a rovarrezisztens 
GM-fajták, melyeket „Elsőgeneráci-
ós transzgénikus növényeknek” is 
nevezünk (Heszky és mts. 2005). 
Az elmúlt 17 évben termőterületük 
a világon jelentősen növekedett, 
és 2011-ben elérte a 160 millió hek-
tárt. Nagyon érdekes viszont, hogy 
1996-óta, sem a géntechnológiai 
módosítások (herbicidtolerancia, 
rovarrezisztencia), sem a módosított 
növényfajok (kukorica, repce, szója 
és gyapot) érdemben nem változtak. 

A növényvédelmi célból módosí-
tott GM-fajták termesztésével kap-
csolatban, jelenleg már 10-16 éves 
tapasztalatok állnak rendelkezésre. 
Ennek eredményeként kialakuló-
ban van egy új diszciplína, ami a 
„Transzgénikus növényvédelem” 
nevet kapta. Erről szóló könyv (1. 
kép), két indiai professzor szer-
kesztésében, 2004-ben jelent meg 
„Transgenic Plant Protection” cím-
mel az USA-ban (Science Publishers, 
Inc.).   

A transzgénikus növényvédelem 
jellegzetessége, hogy az alap- és al-
kalmazott kutatás, a GM-fajták neme-
sítése és vetőmagjának előállítása, 
valamint forgalmazása egy-egy álta-
lában globális cégen belül történik. 
Ebből logikusan következik, hogy a 

kialakított rezisztencia és toleran-

cia, a 20. századi gyakorlattól eltérő-
en, nem faj-, hanem fajtaspecifikus 
és a módosított (GM) fajták számos – 
a multinacionális cégekhez köthető 
– globális szabadalommal védettek. 

A transzgénikus növényvédelem 
legfontosabb kutatási, fejlesztési és 
alkalmazási területeit, a kártevőkkel 
és kórokozókkal szembeni rezisz-
tencia, valamint a totális gyomirtó 

szerekkel szembeni tolerancia kiala-
kítása jelentik (2. ábra).

Kártevő-rezisztencia

 Transzgénikus 
rovarrezisztencia stratégiái

A géntechnológia célja a GM-nö-
vényekkel olyan – lehetőség szerint 

szűk fajspektrumban ható – anya-
gok termeltetése, melyek a növénnyel 
táplálkozó rovarokra, vagy azok lár-
váira letálisak. A cél elérését szolgá-
ló fontosabb molekuláris stratégiák:
1. Proteáz inhibitorok. A növé-

nyek természetes védekezési 
mechanizmusa olyan másod-
lagos anyagcseretermékek (pl. 
emésztőenzim-gátlók) előállítá-
sát jelenti, melyek károsak a ro-
varokra. A hagyományos neme-
sítés ezt próbálta felhasználni 
a rovarrezisztens növényfajták 
előállítására, de sajnos érdemi 
eredmény nélkül. A géntechno-
lógusok is az első években a ter-
mészetes védekezési mechaniz-
musokat próbálták felerősíteni a 
GM-növényekben. A különböző 
proteázenzim-gátlókkal (inhibi-
torokkal) és lektinekkel stb. kap-
csolatos eredmények szerények 
és ellentmondásosak voltak. 
Bizonyos fajtáik veszélyesek is 
lehetnek az állati és emberi táp-
lálkozásban, ezért ezek kutatási 
stádiumban maradtak.

2. Bt. endotoxin. A géntechnológia 
bakteriális gének felhasználásá-
val átütő eredményeket ért el az 
elmúlt 10 évben. Az első sikeres 
rovarrezisztens GM-növényről 
1987-ben számoltak be. Az első 
rovarrezisztens fajták (gyapot, 
kukorica) – melyekben a Bacillus 

1. kép  A „Transzgénikus 
növényvédelem” (Transgenic Plant 
Protection) című könyv címlapja 
és  szerkesztői (Opender Koul, és 

G.S. Dhalival)

2. ábra
A transzgénikus növényvédelem fő területeit a rovar- (Lepidoptera, 

Coleoptera fajok) és kórokozó- (vírus-, baktérium- és gomba-) rezisztencia, 
valamint a gyomirtószer -tolerancia molekuláris kialakítása,  GM-fajták 

előállítása és termesztése jelentik
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thüringiensis delta-endotoxin 
génje (Bt) biztosította a rovarre-
zisztenciát – 1996-ben kerültek 
köztermesztésbe az USA-ban. 
Vetésterületük 2011-ben megha-
ladta a 30 millió hektárt a vilá-
gon (ld. Agrofórum 2012. 23/1, 
56-61).

Kórokozó-rezisztencia

Transzgénikus 
vírusrezisztencia stratégiái

A géntechnológia célja a fertőzést 
követően megakadályozni a vírus 
szaporodását és elterjedését a GM-
növényben. A cél elérését szolgáló 
fontosabb molekuláris stratégiák:
1. Köpenyfehérje termeltetés (kö-

penyfehérje gén transzformáci-
óval) a keresztvédettség alapú 
rezisztencia kialakítása céljából.

2. Módosított mozgási fehérje ter-
meltetés (módosított m-fehérje 
gén transzformációval), a vírus 
növényben való terjedésének 
megakadályozása céljából.

3. Antiszensz vírus génekkel, vagy 
vírus genom fragmentumok-
kal való transzformáció (poszt 
transzkripcionális gátlás), a vírus 
replikációjának gátlása céljából.

4. Az RNS interferenciára alapuló 
gátlás, vírus szekvenciára specifi-
kus mikro RNS génnel.

Különböző fajok transzgénikus 
vírusrezisztenciával rendelkező 
változatai (GM-fajtái) – ha még kis te-
rületen is – néhány éve kereskedelmi 
forgalomba kerültek. Vírusrezisztens 
fajták köztermesztésben vannak pa-
paya, tök, paprika, paradicsom stb. 
fajokból (ld. Agrofórum 2012. 23/1, 
56-61). Széleskörű elterjedésüket 
azonban még gátolja, hogy a rezisz-
tencia nem 100 %-os, nem stabil az 
utódokban, mértéke a populáció 
egyedei között, sőt egy egyeden 
belül is változhat a tenyészidő folya-
mán. 

Transzgénikus 
baktériumrezisztencia 
stratégiái

A géntechnológia célja, hogy a 
fertőzés során a GM-növény minél 
gyorsabban felismerje a kórokozót, 

megakadályozza annak szaporodá-
sát és elterjedését. A cél elérését szol-
gáló molekuláris stratégiák:
1. Antibakteriális peptidek, azaz 

bakteriális membránt károsí-
tó fehérjék (cekropin, lizozim, 
laktoferrin, depolimeráz) termel-
tetése.

2. Baktérium toxinjának inakti-

válása (baktériumrezisztens a 
saját toxinjára, mert rendelkezik 
a hatástalanító enzimmel), a to-
xint (pl. tabtoxin, phaseolotoxin) 
inaktiváló enzim termeltetésével. 

3. R-gének. Természetes védekezési 
mechanizmus javítása reziszten-
ciagének izolálásával, transzfor-
mációjával és túltermeltetésével.

4. Reaktív oxigéngyökök (szuper-
oxid /*O2-/, hidrogén-peroxid /
H2O2/, hidroxil-gyök /*OH/) ká-
ros hatásának csökkentése a nö-
vény sejtjében.

Jelenleg még nincs GM-fajta 
köztermesztésben, mert a növény-
baktérium (gazda-parazita) kapcso-
latban, mind a két fél részéről több 
gén vesz részt. Tartós rezisztencia 
ezért egy génnel nem biztosítható.  

Transzgénikus 
gombarezisztencia stratégiái 

A géntechnológia célja megakadá-
lyozni a gomba szaporodását és el-
terjedését a fertőzött GM-növényben. 
A cél elérését szolgáló molekuláris 
stratégiák:
1. Gombaellenes enzimek 

túltermeltetése (kitinázok, 
glükanázok), a gomba sejtfalá-
nak károsítása céljából.

2. Gombaellenes fehérjék (pato-
gén kapcsolt /PR-fehérjék/, ri-
boszóma gátló fehérje /RIP/) 
és peptidek túltermeltetése 
(defenzinek, tioninok), a gomba 
sejtmembránjának, illetve anyag-
cseréjének károsítása céljából.

3. Reaktív oxigéngyökök mennyi-
ségének csökkentése (szuper-
oxid /*O2-/, hidrogén-peroxid 
/H2O2/, hidroxil-gyök /*OH/ 
(lásd: baktériumrezisztenciánál).

4. Állati eredetű fehérjék és 
peptidek termeltetése (lizozim, 
emlős defenzin) a kórokozó sejt-
membránjának károsítása céljá-
ból.

5. Antimikrobiális anyagok pl. 
fitoalexinek (resveratrol) termel-
tetése stilbén szintáz génnel (STS 
gén). 

Gombarezisztens transzgénikus 
növények még nincsenek 
köztermesztésben. Ennek legvalószí-
nűbb oka, hogy a kórokozó gomba 
és a védekező növény kapcsolatban 
sok gén vesz részt mind a két oldal-
ról. A fentiekben bemutatott egygé-
nes stratégiákkal ezért nem lehetett 
megbízható és stabil rezisztenciát 
kialakítani.

Herbicidtolerancia

Transzgénikus 
herbicidtolerancia stratégiái

A géntechnológia célja a jelenleg 
ismert totális herbicidekre toleráns 
fajták előállítása, és ezzel a széles-
körű szántóföldi alkalmazhatóságuk 
feltételéinek megteremtése. A cél el-
érését szolgáló molekuláris stratégi-
ák:  
1. Mutáns gén. A károsított fe-

hérje aminosav sorrendjének 
megváltoztatása (mutáns gén), 
mely meggátolja a herbicid 
hatóanyagához való kapcsoló-
dást. A mutáns génnel történő 
transzformációval a rezisztencia 
kialakítása sikeres volt a glifozát 
(mutáns EPSPS gén, Monsanto 
szabadalom) és a szulfonilurea 
(mutáns ALS gén, DuPont szaba-
dalom) típusú herbicidek eseté-
ben. Hátránya ennek a stratégi-
ának, hogy a toleranciát kiváltó 
mutációk a gyomokban is kiala-
kulhatnak, tehát a gyomok is re-
zisztensekké válhatnak.

2. Detoxifikáló gén. A herbicid 
hatóanyagának kémiai módo-
sítása (detoxifikáló gén), mely 
meggátolja a károsított fehér-
jékhez való kapcsolódást. A 
detoxifikálásra alapozott straté-
giát a glufonizát (fosztinotricin) 
és a bromoxynil hatóanyagú 
herbicidekre dolgozták ki, mely 
utóbbit veszélyessége miatt 
kivonták a forgalomból. Jelen-
leg ezt a megközelítést már a 
glifozátra is kidolgozták (GOX-
gén: glifozát oxido-reduktáz) és 
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kombináltan is alkalmazzák a 
mutáns génnel. 

Az első generációs transzgénikus 
növények közül gazdasági szem-
pontból, a herbicidtolerancia a 
legjelentősebb. Ez az oka annak, 
hogy a világon a különböző nö-
vényfajok (szója, kukorica, gyapot, 
repce, cukorrépa) transzgénikus 
herbicidtoleráns, úgynevezett 
GMHT fajtáinak (Genetically 
Modified Herbicide Tolerant) 
együttes vetésterülete meghalad-
ta a 90 millió hektárt 2011-ben (ld. 
Agrofórum 2012. 23/1, 56-61).

Többféle rezisztencia és 

tolerancia

A génhalmozás (piramidálás) 
stratégiája

A géntechnológia célja a kóroko-
zók és kártevők ellen rezisztenciát, 
valamint a herbicidekkel szemben 
toleranciát biztosító különböző 
transzgének beépítése egy GM-fajtá-
ba.  

Az előzőkben ismertettük a 
transzgénikus növényvédelem 
legfontosabb 3 területét, és a gén-
technológiai stratégiákat, me-
lyek sikeres felhasználásával a 
herbicidtolerancia, vagy rovar- és 
kórokozó-rezisztencia érhető el a 
GM-fajtákban. Napjainkban viszont 
már megjelentek azok a GM-fajták, 
melyek többféle rezisztencia-, illet-
ve toleranciagénnel rendelkeznek 
(3. ábra). A GM-burgonyafajtákba a 

bogárrezisztencia mellett, különbö-
ző vírusrezisztencia-géneket is be-
építettek. Általánosnak tekinthető a 
rovarrezisztencia- és a herbicidtole-
rancia-gének egy fajtába építése (3. 
ábra). Ez utóbbiak vetésterülete a 
világon folyamatosan növekedett és 
2011-ben megközelítette a 30 millió 
hektárt (ld. Agrofórum 2012. 23/1, 
56-61).

Jelenleg a legtöbb traszgénnel (9 
db) a SMARTAX kukorica hibridek 
rendelkeznek, és 4 tulajdonságban 
(glifozát- és glufozináttolerancia, 
moly- és bogárrezisztencia) 
módosítottak. A jövő stratégiáját tehát 
az egyszerre több transzgént hordo-
zó, egy időben több tulajdonságban 
is módosított GM-fajták és -hibri-
dek előállítása fogja jelenteni (ld. 
Agrofórum 2011. 22/9, 21-25).

A „Transzgénikus növényvédelem” 
című VI. fejezet következő részében a 
herbicidtolerancia géntechnológiai 
kialakítását és a különböző fajok 
totális gyomirtószer-toleráns fajtáit 
mutatom be.

Irodalom: 
 Heszky László, Fésüs László, Hor-

nok László (2005) Mezőgazdasági 
Biotechnológia. Agroinform Kiadó, 
Budapest, 163-170

A kutatás a TAMOP-
4.2.2/B-10/1-2010-0011 „A tehetséggondo-
zás és kutatóképzés komplex rendszerének 
fejlesztése a Szent István Egyetemen” c. pá-
lyázat támogatásával valósult meg.

■

3. ábra
A rovar- és kórokozó-rezisztenciáért, valamint herbicidtoleranciáért felelős 

transzgének halmozásának lehetséges kombinációi a GM-fajtákban

A MAGTÁR Kft. két évtizedes múltra 
visszatekintő Öntözési Irodája új ter-
mékkörrel indítja a 2013-as évet – jelen-
tette be Tóth János, a cég ügyvezetője 
az AGROmashExpo-Agrárgépshow 
2013. szakkiállításon.

Az elmúlt években mind a korsze-
rű öntözőrendszerek, mind a hígtrá-
gya technológiák kialakítása terüle-
tén nagy tapasztalatokat szerzett cég 
megújult Öntözési Irodája mostantól 
új, világszínvonalú termékek magyar-
országi piacra hozatalát segíti elő, 
amelyek jó ár-érték aránnyal és ed-
dig nem alkalmazott innovatív meg-
oldásokkal jellemezhetők. Az általa 
képviselt, nagy tapasztalatokkal és 
hagyományokkal rendelkező gyártók 
(LINDSAY, BEINLICH, EISELE, UTS) 
termékei mind az öntözés mind, a 
hígtrágya kezelés területén a legjobb 
minőségi kategóriába tartoznak. Kíná-
latuk e technológiákba tartozó számos 
termékre, így az amerikai LINDSAY-től 
lineár, centerlineár, körforgó és corner 
saroköntözős (lásd a képet) rendsze-
rekre, a német BEINLICH-től tiszta víz 
és hígtrágya kijuttatásra alkalmas csé-
vélődobos öntözőberendezésekre, a 
német EISELE-től hígtrágya keverőkre, 
szivattyúkra és tartálykocsikra, vala-
mint a biogáz technológiában is jelen 
lévő német UTS cégtől pedig szepará-
torokra terjed ki. A cég egyaránt kínál 
megoldásokat nagy- és közepes mére-
tű gazdaságok, családi gazdálkodók, 
valamint őstermelők számára. 

 ✍ AF

Öntözési Iroda új 
termékkörrel

Corner saroköntözős berendezés a 
LINDSAY-től


