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Bevezetés

A gluphosinate – továbbiakban 

glufozinát – a hatóanyaga a glufozinát-

ammónium nevű gyomirtó szernek. 

1984-ben a Hoechst cég hozta ke-

reskedelmi forgalomba Japánban. 

Az USA-ban 1993 óta használják. A 

mezőgazdasági célú felhasználás ke-

reskedelmi elnevezése Liberty®. A 

szabadalom tulajdonosai az elmúl 

évtizedekben folyamatosan változtak 

a résztvevő cégek (Hoechst, EgrEvo, 

Aventis stb.) fúziója miatt, 2001-től a 

Bayer CropScience a tulajdonos. 

A glufozinát-ammónium, ami a 

glufozinát-ammónium sóját tartal-

mazza, a glifozáthoz hasonlóan totá-

lis, nem szelektív gyomirtó szer. Kon-

takt felszívódó szer, ezért a lehetőség 

szerint az elpusztítandó növények 

teljes felületét le kell permetezni. 

Preemergens gyomirtásra használha-

tó a különböző növénykultúrákban, 

főleg szőlőben és gyümölcsösökben. 

Defoliáns (lombtalanító) szerként is 

alkalmazzák, megkönnyítve egyes 

szántóföldi kultúrák (pl. napraforgó) 

betakarítását. 

A glufozinát-ammónium biológia-

ilag lebomló herbicid, felezési ideje 

3-20 nap. Gyorsan hat, a gyomok a 

permetezést követően néhány napon 

belül elpusztulnak. A glufozinát ked-

vező biokémiai és toxikológiai tulaj-

donságai miatt hamar közkedvelt és 

széles körben alkalmazott nem sze-

lektív gyomirtó szerré vált az egész 

világon. Ismertebb kereskedelmi el-

nevezései: Basta®, Buster®, Liberty®, 

Finale®, Rely®, Challenge®, újabban 

Ignite® stb.

Glufozinát molekuláris 

hatásmechanizmusa

A glufozinát (glufozinát-

ammónium) hatóanyaga a 

foszfinotricin (PPT, DL-homoalanin-

4-yl/metil/-foszfonsav), ezért 

foszfinotricin-ammónium néven is 

ismert (1. ábra). 

A hatóanyag a permetezést köve-

tően gátolja a glutamin-szintetáz (a 

továbbiakban szintáz, és /vagy GS) 

enzim működését a növények sejt-

jeiben. A GS a növények nitrogén-

anyagcseréjének egyik kulcsenzime. 

Az állatokkal szemben a növények 

képesek a szervetlen nitrogénfor-

mákból előállítani azokat a redukált 

nitrogénvegyületeket (pl. ammónia 

NH
3
), melyek az anyagcseréjükhöz 

(pl. aminosav-bioszintézis) nélkülöz-
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A glufozinát-toleráns transzgénikus (GM) 
fajták előállítása és termesztése

Az előző részben a glifozát (Monsanto) hatóanyagú gyomirtó szerrel szemben toleráns transzgénikus nö-
vények előállítását és termesztésük tapasztalatait ismertettük. Ebben a részben a glufozinát (Bayer) ható-
anyagú totális herbiciddel szembeni tolerancia kialakítását és gyakorlati felhasználását mutatjuk be.
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1. ábra
A glufozinát hatóanyagának, 
a foszfinotricinnek szerkezeti  

képlete (A) és molekuláris modellje 
(B) (Wikipedia, the free encyclopedia 

htm)
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hetetlenek. Az ammónia-asszimiláció 

egyik kulcsenzime a glutamin-szintáz 

(GS). A növény sejtjeiben keletkezett 

ammónia (NH
3
) a glutaminsavba 

épül be a glutamin-szintáz enzim 

segítségével, miközben glutamin ke-

letkezik. A GS enzim által katalizált 

reakció: 

NH
3
 + L-glutaminsav + ATP → 

GS enzim → L-glutamin + ADP 
+ P

i

A glutamin az ammónia asszimilá-

ció első terméke és az aszparaginnal 

együtt meghatározó
 

szerepük van 

a növényi sejtekben az ammónia 

megkötésében. A glutaminban 

raktározott ammónia a forrása az 

amino-csoport (NH
2
) kialakításának 

(transzaminálás), az aminosavak bio-

szintézise során. 

A glufozinát permetezés hatásá-
ra a növény sejtjeiben a glutamin-
szintáz nem tud működni. Ennek 
legfontosabb következménye, hogy 
a sejtekben leáll a nitrogén-anyag-
csere és felhalmozódik az ammónia. 

Ezek a folyamatok először az egyes 
sejtek, végül az egész növény gyors – 
néhány napon belüli – pusztulását 
eredményezik.

A gyomirtó hatás hátterében az 

alábbi molekuláris folyamatok áll-

nak. A glufozinát hatóanyaga a 

foszfinotricin szerkezetileg és kémia-

ilag nagyon hasonló a glutamin ami-

nosavhoz (2/1-2. ábra), ezért képes 

megakadályozni a GS működését 

(kompetitív gátlás). A GS enzim mű-

ködésének hiánya miatt, a sejtekben 

nincs glutamin-szintézis, tehát a kelet-

kező, amúgy toxikus ammónia nem 

tud szerves formában megkötődni 

(detoxifikálódni) a glutaminban. A 

sejtekben ezért glutaminhiány alakul 

ki, az ammónia viszont felhalmozó-

dik. Végül leáll egyes aminosavak bio-

szintézise, a fotoszintézis (fotoszinte-

tikus elektrontranszport) károsodik, 

felszakad a sejtmembrán, a sejtek 

elpusztulnak. A növényeken először 

klorotikus foltok jelennek meg, majd 

bekövetkezik a nekrózis, és a növé-

nyek néhány nap alatt elpusztulnak. 

Glufozinát-tolerancia 

kialakítása detoxifikáló génnel

Molekuláris megoldás 

stratégiája

A megközelítés lényege, hogy a 

növényt egy olyan enzim génjével 

transzformáljuk, ami képes hatásta-

lanítani a herbicid hatóanyagát. Eze-

ket a géneket általában különböző 

– a herbicidre rezisztens – mikroor-

ganizmusokból izolálják. Több mik-

roorganizmus is képes detoxifikálni 

a glufozinátot. A tolerancia mechaniz-

musa, hogy permetezést követően a 

növény sejtjeibe jutó hatóanyagot ez 

az új enzim olyan formává alakítja, 

mely már nem tud a cél enzim-fehér-

jéhez (glutamin-szintáz) kapcsolód-

ni. Tehát a sejt N-anyagcseréje nem 

károsodik. 

Géntechnológiai kivitelezés 

A Streptomyces nemzetség tag-

jai többszáz féle antibiotikumot 

termelnek. Ezek közül egyik a 

bialaphos, vagy bilanafos, (továb-

biakban bialafos) röviden PTT. A 

bialafos mint tripeptid antibiotikum 

(L-fosfinotricil-L-alanil-L-alanin) a 

glutaminsavhoz szerkezetileg na-

gyon hasonló phosphinothricint 

(továbbiakban foszfinotricin), vala-

mint két alaninszármazékot tartal-

maz. A hatóanyag a foszfinotricin, 

azután lesz aktív, miután, a növényi 

sejtek peptidázai a két alanin ma-

radványt eltávolítják. A megmaradó 

foszfinotricin (PTC) gátolja a GS mű-

ködését (2/1-2. ábra), aminek a kö-

vetkezménye a toxikus szintű ammó-

nia felhalmozódás a sejtekben. 

A bialafost termelő Streptomyces 

baktériumokat azonban nem károsít-

ja az általuk termelt foszfinotricin. En-

nek oka, hogy a baktériumok rendel-

keznek olyan detoxifikáló enzimmel 

(foszfinotricin-N-acetiltranszferáz, 

PAT), amivel, az amúgy toxikus 

bialafos hatóanyagát a foszfinotricint 

detoxifikálni, tehát hatástalanítani 

képesek. A PAT detoxifikáló enzim 

génjeit (bar- és pat-gének) külön-

böző Streptomyces fajokból izolál-

ták. A pat- és a bar-géneket mind a 

Streptomyces Viridochromogenes-ből, 
mind a Streptomyces hygroscopicus-
ból, a bar-gént még az Alcaligenes 
faecalis-ból is izolálták. Mind a két gén 
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2. ábra
A glufozinát gyomirtó hatásának és a glufozinát- toleranciának 

molekuláris háttere
1. A növényi sejtek N-anyagcseréjének fontos lépése  a glutamin szintézis, amit  a 

glutamin-szintáz (GS) enzim katalizál.
2. A glufozinát  hatóanyaga a foszfinotricin nagyfokú szerkezeti hasonlóságot mutat 

a reakció egyik komponensével, a glutaminsavval.  A foszfinotricin  viszont nagyobb 
affinitással rendelkezk a GS enzimhez, ezzel gátolja (kompetitív gátlás) annak 
működését. A sejtekben leáll a glutamin szintézis.

3. A glufozinát-toleráns GM-növényekben, a transzgénről szintetizálódó új  enzim (PAT) 
acetilálja a foszfinotricin amino-csoportját,  az acetilált forma már nem képes a GS 
gátlására, ezért a glutamin szintézis  és a N-anyagcsere nem károsodik
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a PAT-enzimet kódolja. A PAT-enzim 

képes acetilálni a foszfinotricin 

amino-csoportját (2/3. ábra). Az 

acetilált forma pedig már nem képes 

gátolni a GS működését. A PAT-enzim 

által katalizált reakció:

acetil-CoA + foszfinotricin 
→ PAT → enzim CoA + 
N-acetilfoszfinotricin

Az enzimek részletes molekuláris 

vizsgálatai során nem találtak kü-

lönbséget a kétféle gén (bar és pat) 

által termelt enzimben és azok műkö-

désében. A pat-gént szintetikus for-

mában is előállították. A szintetikus 

gént DNS automatában szintetizálják 

a növények számára optimalizált bá-

zis (triplet) sorrend alapján. A szin-

tetikus génben tehát a bázissorrend 

eltérő, de csak olyan mértékben, ami 

még nem változtatja meg a kódolt 

aminosavakat. Az eredeti és a szinte-

tikus génekről, tehát azonos amino-

sav sorrendű fehérje, jelen esetben 

PAT-enzim fog szintetizálódni (1. táb-
lázat). A kodon optimalizálást részle-

tesen egy későbbi számban, a rovar-

rezisztencia tárgyalásakor mutatjuk 

be. 

A bar- és pat-géneket különböző 

génkostrukciókba építették be (3/A-
B. ábra). A kereskedelmi forgalom-

ban lévő LL-fajták általában a pat-gént 

tartalmazzák. A bar-gént mint szelek-

tálható markergént kutatási céllal is 

használják. Néhány fajtában azonban 

mind a két gén, pat- és bar-gének 

is beépítésre kerültek (pl. StarLink 

Cry9c kukoricahibrid). A detoxifikáló 

gének előtt minden esetben konstitu-

tív promóter található (vírus vagy nö-

vényi eredetű), ami biztosítja, hogy a 

GM-fajta minden egyedében a transz-

gén a növény egész életében működ-

jön. A GM-növényállományt tehát a 

tenyészidő alatt bármikor leperme-

tezhetjük, a GM-növények mindig el-

lenállók maradnak.

Újabban egy konstrukcióba két- 

vagy többféle herbicidtoleranciát 

kódoló gént is beépítenek. Ilyenek 

például a glufozinát (pat) és glifozát 

(epsps, gox) toleranciagének, vagy 

a glufozinát (pat) és imidazolinon 

(als, ahas) toleranciagének (3/C. 
ábra). A Bayer és Syngenta együtt-

működést írtak alá olyan GM-fajták 

(MGI-fajták) előállítására, melyek 

háromféle herbicid hatóanyagával: 

(Mesotrione, Glufosinate-ammonium 
and Isoxaflutole) szemben rendel-

keznek toleranciával. Az MGI-fajták a 

glufozinát-tolerancia mellett ellenál-

lók a Callisto® and Balance® szerekkel 

szemben is.

A bar- és pat-géneknek mint szelek-

tálható markergéneknek óriási sze-

repük van a transzgénikus növények 

és GM-fajták előállításában. Ugyanis 

jelentősen megkönnyíti a géntransz-

fer után a transzformáns sejtek és 

növények szelekcióját. Ezért szinte 

minden (kivétel a glifozát-tolerancia) 

kereskedelmi forgalomba került GM-

fajta vektor konstrukciójában megta-

lálhatók. Ez a tény egyszerűsíti továb-

bá a GMO-magvak, GMO-növények 

azonosítását a hagyományos vető-

magban, vagy növényállományban 

1. táblázat 
Fontosabb glufozinát-toleranciát biztosító gének származása és funkciója, 
valamint sikeres alkalmazásuk a különböző kultúrnövények termesztésbe 

került  GM-fajtáiban és -hibridjeiben

3. ábra
A glufozinát-toleranciát biztosító transzgének (vektor konstrukciók)

A. A detoxifikáló pat gént tartalmazó vektor konstrukció ( pat gén származása 
Streptococcus viridochromogenes vagy Streptomyces hygroscopicus). 

B. A detoxifikáló bar gént tartalmazó vektor konstrukció (bar gén származása 
Alcaligenes faecalis).

C. A glufozinát- (pat gén) mellett, a glifozát- (epsps/gox gének) vagy imidazolinon- (als 
gén) toleranciát is biztosító többgénes vektor konstrukció modellje, ami lehetőséget 
ad a különböző nem szelektív szerek rotációjára, ezzel a totális herbicidekre toleráns 
gyomok elpusztítására .

Vektor konstrukció elemei: P: promóter, T: terminátor, I: intron
különböző élőkből származnak.
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(ld. Agrofórum 2011/1. és 6., januári 

és júniusi számaiban). 

Glufozinát-toleráns GM-fajták 

termesztése, előnyök és 

kockázatok

A glufozinát (Liberty®) gyomirtó 

szerre toleráns GM-fajták kereske-

delmi elnevezése LibertyLink® (LL). 

A LibertyLink® tolerancia jelenleg a 

Bayer CropScience AG. globális sza-

badalma. A LibertyLink® toleranciára 

alapozott géntechnológiai rendszer, 

megteremtette a glufozinát ható-

anyagú gyomirtó szerek széleskörű 

posztemergens felhasználási lehető-

ségét a szántóföldi növényeknél. 

Az első glufozinát-ammónium to-

leráns fajta az AgrEvo (Aventis, Ba-

yer) LibertyLink® repcéje volt, mely 

1996-ban került köztermesztésbe az 

USA-ban, Kanadában, valamint az 

Egyesült Királyságban. Az UK-ban je-

lenleg tilos a GM-fajták termesztése, 

az USA-ban a kilencvenes években az 

LL fajták nem voltak versenyképesek 

az RR fajtákkal szemben. Kanadában 

viszont a GM-repce termőterülete el-

érte a transzgénikus termőterület 50 

%-át (1. kép).

Repcén kívül LL fajtákat állítottak 

elő cukorrépából, szemes- (takar-

mány, csemege) és silókukoricából, 

gyapotból, rizsből és szójából. 

A glufoznát-toleráns (LibertyLink®, 

LL) transzgénikus fajták megjelené-

sével a glufozinát-ammónium szelek-

tív gyomirtó szerként használható, 

de a szelektivitása a kultúrnövények, 

sőt az adott faj vonatkozásában is 

fajtaspecifikus! Ez azt jelenti, hogy 

posztemergens szerként csak az LL 

fajták esetében használható(!), mert 

az adott faj hagyományos fajtáit is el-

pusztítja. A LL fajták esetében viszont 

az egész tenyészidőben alkalmazha-

tó. 

A glufozinát előnye, hogy rendkívül 

gyorsan, néhány nap alatt elpusztítja 
a gyomokat. Hátránya viszont, hogy 

a növényben nem transzlokálódik, 
azért a glifozához képest kevesebb 

gyomfaj esetében hatásos (pl. évelők, 

fás szárú gyomok stb.). Leginkább fia-

tal gyomnövények esetében célszerű 

alkalmazni és akkor is teljes fedettsé-

get kell biztosítani. Az USA-ban ezért 

a kezdeti időszakban lassan terjedt, 

például az LL szója csak 2008-ban ke-

rült kereskedelmi forgalomba. 

2006. januárban a francia 

Riceland Foods egy hajórakomány 

rizslisztminta vizsgálatakor GMO-

szennyezettséget talált. Az USA-ban 

akkor még nem termesztettek GM-

rizst. A molekuláris tesztek pedig 

megerősítették, hogy a vizsgált min-

ta a hosszúszemű LL601 GM-fajtával 

szennyezett. A nyomonkövetés során 

nyilvánvalóvá vált, hogy az LL601 rizst 

tartalmazó rakomány, a hosszúsze-

mű rizst termesztő államokból (Ar-

kansas, Texas, Louisiana, Mississippi 

és Missouri) származik. A gazdák a 

GM-rizst, élelmiszercélú termelési en-

gedély nélkül termesztették. Abban 

az időben azonban már termesztési 

engedélye volt – a hasonló génkonst-

rukciót tartalmazó LL repcének és LL 

kukoricának, ezért az LL601 rizsfajta 

2006 novemberében megkapta az 

engedélyt.

Napjainkban viszont megváltozott 

a helyzet, mert a glifozát domináns 

herbiciddé válása az USA-ban, idő-

vel csökkentette a gyomirtási haté-

konyságát. Ennek legfontosabb oka 

a glifozát-toleráns gyomok, illetve 

glifozátra kevésbé érzékeny gyom-

társulások megjelenése volt. Az USA-

ban jelenleg alternatívaként hirdetik 

az LL toleráns szója és gyapot fajtá-

kat, valamint repce és kukorica hib-

rideket, amik lehetővé teszik a totális 

herbicidek rotációját, ezzel a glifozát 

(RR) toleráns gyomok, valamint más 

– hagyományos gyomirtókra tole-

ráns – gyomok elpusztítását. Az LL 
és RR transzgénikus fajták vetésvál-
tásával megoldódni látszik a totális 
herbicideknek (pl. glifozát) ellenálló 
gyomok elpusztítása, ami jelentős 
költségmegtakarítást is jelent a gaz-
dáknak. 

A RoundupReady® (RR) é a 

LibertyLink® (LL) termesztési rend-

szerek lehetővé teszik a folyamatos 

posztemergens gyomirtást, ezzel a ha-

tékonyabb, művelés nélküli termelés 

fenntartását. Ez jelentős költségmeg-

takarítást jelent a gazdák számára. 

Ezekben a termelési rendszerekben 

az LL fajták és hibridek minden má-

sodik évben kerülnek elvetésre 

és ezzel már megakadályozható a 

glifozát-rezisztens gyomok tömeges 

megjelenése és felszaporodása.

A glufozinát-ammónium toleranci-

át biztosító transzgéneket megtalál-

hatjuk a többgénes fajtákban is, pl. 

a rovarrezisztens GM-gyapotfajták-

1. kép Hagyományos ‘Drakar’ repcefajta (A)  és transzgénikus, glufozinát-
toleráns GM változata (B) a glifozináttal (Basta) történő permetezést 
követően.  Ez lehetőséget ad a gazdáknak,hogy választhassanak az eredeti 

(érzékeny, A)  és az új (toleráns, B) GM fajták között.
(J. Leemans, Plant Genetic Systems N.V., Gent, Belgium alapján in: Hayward, 

M.D., Bosemark, N.O., Romagosa, I (eds): 1993. Plant Breeding. Chapman & Hall, 
London)  
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ban (Bollgard IIR®, StonevilleR®) és 

kukorica-hibridekben (SmartStaxTM, 

AgrisureR®, HerculexR®).

A Liberty® szert 2009-ben a Ba-

yer CropScience lecserélte egy erő-

sebb herbicidre az Ignite®-re (Ignite 

280 SL). A toleráns GM-fajták és 

-hibridek elnevezése is változott pl. 

InVigor® repce, FiberMax® gyapot, 

új LibertyLink® kukorica (Herculex® 

és Agrisure® hibridek), vagy az új 

LibertyLink® szójafajták.

Az EU-ban hasonló eredmények-

ről nem tudunk beszámolni, mert 

napjainkig egyetlen glufozinát-

toleranciával rendelkező LibertyLink® 

(LL) fajtának a termesztését sem 

engedélyezték. Hazánkban a 21. 

század első éveiben Szegeden a Ga-

bonatermesztési Kutató Kht.-ben LL 

búzafajtákat állítottak elő (2. kép). A 

szabadalomtulajdonos azonban nem 

járult hozzá a kereskedelmi célú kibo-

csátáshoz, ezért a magyar Géntech-

nológiai Hatóság megsemmisítette a 

fajtajelölteket és szaporítóanyagaikat. 

A következő részben a szulfonilurea 

és imidazolinon hatóanyagú herbici-

dekre toleráns fajták hagyományos 

biotechnológiai és géntechnológiai 

előállítását, valamint termesztésük ta-

pasztalatait mutatjuk be.

■
A kutatás a TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011 
„A tehetséggondozás és kutatóképzés 
komplex rendszerének fejlesztése a Szent 
István Egyetemen” c. pályázat támogatásával 
valósult meg.
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2. kép Glufozinát-toleráns búzatörzsek összehasonlító kisparcellás 
kísérlete. Az első blokkban az eredeti nem toleráns fajta növényei a glufozinát 

permetezést követően elpusztulnak (nyíl), a GM-növények parcellái viszont 
semmiféle károsodást sem mutatnak (Pauk J. kísérlete GK Kht., Szeged). 
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