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Bevezetés

Miután a tudomány megismerte 

a Bacillus thuringiensis titkát, mivel 

és hogyan pusztítja el a rovarokat, 

valamint a tudósok kidolgozták a 

géntechnológia gyakorlati alkalma-

zásának módszereit, nem kellett 

sokat várni, hogy megjelenjenek 

az első tudományos közlemények 

a rovarrezisztens GM-növények si-

keres előállításáról. Mindez az 1980-

as évek második felében történt 

(Nature, 1987. július 328, 33-37). A 

növényvédő szereket is gyártó – ad-

digra már multinacionális vállala-

tokká fejlődött – cégek felismerték a 

felfedezés óriási üzleti jelentőségét 

és azonnal elkezdték a gyakorlati 

célú fejlesztéseket. Ennek következ-

tében a 90-es évek első felében már 

szántóföldi kísérleteket végeztek az 

Egyesült Államokban. Nem meg-

lepő ezért, hogy 1996-ban az USA-

ban kerültek legkorábban közter-

mesztésbe az első rovarrezisztens 

GM-gyapot- és GM-kukoricafajták. 

Termőterületük azóta 40 millió 

hektárra növekedett a világon. Az 

USA-ban a kukorica és gyapot ter-

mőterületének 70-75 %-án már 

rovarrezisztens GM-fajtákat és -hib-

rideket termelnek (ld. Agrofórum 

2012./2. számában). Az utóbbi évek-

ben főleg a többgénes fajták termő-

területe növekedett (20 millió ha), 

melyek különböző rovarreziszten-

ciával és herbicid-toleranciával ren-

delkeznek (ld. Agrofórum 2011./9. 

számában).

Cry-gének (bt-gének)

A transzgénikus rovarrezisz-
tencia célja, hogy magukkal a 
növényekkel termeltessük meg a 
Bacillus thuringiensis különbö-
ző rovarölő Cry-fehérjéit. A növé-

nyek által termelt Cry-toxin éppen 

olyan mechanizmuson keresztül 

pusztítja el a kártevőket, mint az 

előző számban bemutatott Bacillus 
thuringiensis Cry-fehérjéje. A kü-

lönbség annyi, hogy a GM-növények 

egy része nem az egész fehérjét ter-

meli, hanem csak az aktív toxint kó-

doló részt (géncsonkolás), továbbá 

a Cry-fehérje gént a növényi sejtek 

számára könnyebben olvashatóbbá 

tették (kodon optimalizálás), illetve 

több Cry-fehérje gént összekapcsol-

tak (fúzió).

Az előző részben bemutattuk, 

hogy napjainkig milyen sokféle 

Cry-fehérjét azonosítottak, és rész-

letesen ismertettük a Cry-fehérjék 

szerepét a rovarok elpusztításában. 

Folytassuk ott, hogy a sokféle Cry-

fehérje között jelentős méretbeli 

különbségek vannak, ami 600-1200 

aminosav között változik. A 600-700 

aminosavból álló fehérjék a Cry2, 

Cry3, Cry10 és Cry11 családokba 

tartoznak. Ezzel szemben a Cry1, 

Cry4, Cry5-7-8 és 9 családok tagjai 

1100-1200 aminosavat tartalmaznak 

(1. ábra). 

Az első transzgén konstrukcióba 

az eredeti (vad-típusú) Cry-gént a 

CaMV 35S (karfiol mozaik vírus 35-

S) konstitutív (folyamatosan műkö-
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dő) promótere mögé építették be. 

A transzformáns dohány, burgonya 

és paradicsom növények azonban 

nem mutattak megfelelő mértékű 

rezisztenciát a rovarokkal szemben. 

Ennek az volt az oka, hogy a GM-

növények nem termeltek elegendő 

Cry-fehérjét a rovarok elpusztítá-

sához. Ezt követően elkezdődött a 

valóban génmérnökinek nevezhető 

fejlesztés. Ez magába foglalta a gén-

csonkolást, kodon optimalizálást, 

szintetikus gén előállítását és Cry-

gének fúziójával hibrid gének elő-

állítását.

Géncsonkolás 

Első lépésben a Cry-fehérje gén 

méretét csökkentették. Erre az a 

megfigyelés adott lehetőséget, hogy 

a Cry-fehérjének mind az N-, mind a 

C-terminális végéből a rovar közép-

belében lévő enzimek kisebb na-

gyobb részeket hasítanak le. A meg-
maradó rész lesz az aktív toxin (ld. 

Agrofórum 2013./10. számában). 

Tehát nincs szükség a teljes gén be-

építésére, csak arra a részre, ami az 

aktív toxint kódolja. Az aktív toxin 

mérete a különböző géncsaládok-

ban megközelítően azonos. Mivel 

az eredeti Cry-fehérje méretében vi-

szont jelentős különbségek vannak 

a levágandó rész is különböző (1. 

ábra). Ezt kétféleképpen lehetett el-

érni: a Cry-génben a stop kód áthe-

lyezésével, vagy a felesleges kódoló 

szakaszok eltávolításával. A Cry1Ab 

fehérje például 1115 aminosavból 

áll, tehát az eredeti gén ennyi ami-

nosavat kódol. A csonkolt gén csak 

a 614 aminosavat az aktív toxint kó-

dolja. A csonkolt génnel transzfor-

mált GM-növények rovarreziszten-

ciája ugyan jelentősen javult, de az 

nem volt kielégítő. 

Kodon optimalizálás

A kutatók a különböző baktériu-

mokból származó herbicid-toleran-

ciagének szekvenciájának és műkö-

désének vizsgálata során jöttek rá 

arra a fontos tényre, hogy a növé-
nyekhez képest a bakteriális gének-
ben az egyes aminosavakat eltérő 
tripletek kódolják. Ugyanannak a 

fehérjének egyes aminosavait a bak-

tériumban olyan tripletek kódolják, 

melyekben nagyobb arányban for-

dulnak elő az adenin (A) és a timin 

(T) bázisok, szemben a növényi gé-

nekkel, melyek tripletjeiben inkább 

a guanin (G) és citozin (C) található. 

Tehát ugyanazt a fehérjét kódoló 

génnek a szekvenciája (DNS bázisa-

inak sorrendje) eltérő a baktérium-

ban és a növényben. Erre a geneti-
kai kód „lötyögése” ad lehetőséget, 

nevezetesen, hogy egy aminosavat 
többféle triplet is meghatározhat 
(lásd kódszótár, Agrofórum 2010./9. 

számában). A választékból a bakté-

riumok inkább az adenint és timint 

(AT), a növények pedig inkább a 

citozint és guanint (GC) tartalmazó 

tripleteket részesítik előnyben. A 

1. ábra
Különböző Cry alcsaládokba tartozó fehérjék szerkezeti és méretbeli 

eltérései. Az aktív toxin mérete mind az N-, mind a C-terminális rész egy 
részének eltávolítását igényli. A csonkolás nagysága eltérő a C-terminális 

részben, ami a Cry1A fehérje génjében elérheti az 50 %-ot. 
(Slater, A. és mts.: 2003. Plant Biotechnology. Oxford University Press).

2. ábra
A Cry-gén csonkolásának és kodon optimalizációjának következménye  
a lárvák korai pusztulása.  Kártétel és a lárvák pusztuláskori mérete: 
A: eredeti B.t. génnel, B: szintetikus B.t. génnel transzformált növény 

esetében
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tripletek eltérései ellenére a kódolt 

fehérje aminosav-sorrendje ugyan-

az marad! 

Mivel a Cry-fehérje is egy bakteri-

ális eredetű fehérje, a Cry-gén ere-

deti tripletjeit is át kellett kódolni 

úgy, hogy a majdani transzgénről 

a GM-növényben szintetizálódó fe-

hérje aminosav-sorrendje ne változ-

zon. Ezt a műveletet a Cry-fehérje 

szekvenálását követően számítógé-

pen végezték és végül megtervez-

tek egy olyan gént, ami ugyanazt a 

Cry-fehérjét, ugyanabban az amino-

sav-sorrendben kódolja, de sikerült 

a tripletek cseréjével a GC arányt 37 

%-ról, a növényi génekre jellemző 

nagyságrendre 49-65 %-ra növelni. 

A kodon optimalizált génekről a 

GM-növény sejtjei százszoros meny-

nyiségű Cry-fehérjét termelnek, ami 

már bőven elég a megcélzott rovar-

faj elpusztításához. A lárvák alig fo-

gyasztanak valamit a GM-növényből 

és elpusztulnak (2. ábra).

Szintetikus gén előállítása

A számítógépen a növények szá-

mára megtervezett „optimalizált” 

gént (kodon optimalizáció) DNS 

automatában állították elő. Ezeket a 

kodon optimalizált géneket, amiket 

a számítógép vezérelt automatákban 

szintetizálnak, nevezzük szintetikus 

géneknek. A köztermesztésben lévő 

GM-növényekben, ahol a transzgén 

bakteriális eredetű (pl. glifozát- és 

glufozinát-tolerancia) ilyen „szinte-

tikus” gének működnek. A növényi 

sejtek – mint robotok – nem tudnak 

különbséget tenni a természetes 

és szintetikus DNS között, mert a 

szintetikus is ugyanazokból az épí-

tőelemektől (nukleotidok) épül fel, 

a kód is ugyanaz. A sejt, mint egy au-

tomata, realizálja a szintetikus gén-

ben kódolt információt, ami ebben 

az esetben a Cry-fehérjék szintézisét 

jelenti.  

Gének fúziója (fúziós 

fehérje)

A génfúzió során különálló Cry-
géneket kapcsolnak össze. Ezek a 

hibrid gének ezért több (2-4) Cry-

fehérje kódját tartalmazzák. A fúzió 

során a gének kódoló szakaszait 

molekulárisan kapcsolják össze 

(ligálják). Abból a célból, hogy a fu-

zionált génekről az átírás folyama-

tos legyen, a stop kódot a gének egy 

részéről el kell távolítani, az csak 

az utolsó kódoló fragmentumon 

maradhat. Természetesen szinteti-

kus úton is elő lehet állítani olyan 

transzgént, ami több Cry-gén (Cry-

fehérje) kódját tartalmazza. Ezek-

ről a génekről is, a hibrid (fúziós) 

génekhez hasonlóan, a GM-növény 

sejtjeiben, egy időben többféle Cry-

fehérje termelődik.

Cry-gének felhasználása 

a világon

Az előző részben (ld. Agrofórum 

2013./10.) utaltunk arra, hogy 

a mezőgazdaságilag jelentős 

Cry-toxinok, úgynevezett pórus-

formáló-toxinok (PFT) osztályába 

tatoznak, mert hatásuk a bél perfo-

rációját okozza a rovarban. Ezeket 

a Cry-toxinokat a PFT osztályon 

belül a „három-doménes családba” 

sorolták, mivel három alegységből 

(domén) állnak. A három-doménes 

Cry-fehérje család a legnagyobb 

a Cry-családok között, amiből a 

Cry1-es alcsalád génjei által kódolt 

fehérjék a molyokat és lepkéket, 

a Cry3 alcsalád génjeiről szinteti-

zálódó toxinok pedig a bogarakat 

képesek elpusztítani. Mivel a Cry-

fehérjék specifikusak egyes kárte-

vő fajokra sokféle Cry-fehérjét és 

génjét izolálták és építették be kü-

lönböző kultúrnövényekbe az 20. 

század utolsó és a 21. század első 

évtizedében. 

Az 1. táblázatban azt a hét nö-

vényfajt mutatjuk be, melyekbe 

kereskedelmi céllal Cry-géneket 

építettek. A táblázatból látható, 

hogy 2013-ig különböző gazdasá-

gi céllal sikerrel beépített összes 

génkostrukciók száma alig haladja 

meg azokét, melyekben rovarre-

zisztencia gének vannak (pl. kuko-

rica 125/102, gyapot 49/37). Megál-

lapítható továbbá, hogy jóval több 

génkonstrukciót állítottak elő, mint 

amennyi a jelenleg termesztett (el-
érhető) GM-fajtákban felhasználás-

ra került (pl. kukorica 102/45, gya-

pot 37/21). A sok génkonstrukció 

ellenére viszonylag kevés a tény-

legesen felhasznált Cry-gének szá-

ma (kukorica 102/19, gyapot 37/8, 

burgonya, 30/1). A génkostrukciók 

(event) nagy számának oka az, 

hogy az utóbbi évtizedben a cégek 

nem új géneket vezettek be, hanem 

a meglévő génekkel számos új 

többgénes konstrukciót állítottak 

elő. 

A rovarrezisztencia gének fel-

használása különösen sikeres volt 

a kukorica, a gyapot és a burgonya 

esetében. E három fajjal kapcsola-

tos legfontosabb adatokat a 2. és 3. 

1. táblázat 
Hét kultúrnövény GM-fajtáiba 2013-ig beépített különböző génkonstrukciók 

száma (összes), és abból a rovarrezisztenciáért felelős konstrukciók, 
valamint génjeik

(https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/default.asp források felhasználásával)

Növényfaj
Génkonstrukciók* (db) Gének

száma
(db)

Rezisztenciáért felelős gének
Összes Rovar-

rezisztens
Elérhető
rov. rez.

kukorica 125 102 45 4

15

bogár: Cry34Ab1, Cry35Ab1, 
Cry3Bb1, mCry3A
moly: Cry1Ab, Cry1F, Cry1Fa2, 
Cry1Ac, Cry1A105, Cry2Ab2, 
Cry9C, mCry1F, pinII, vip3Aa20, 
vip3Aa, mCry1Ab, Cry1Ab-Ac, 
mCry1C, Cry2Ae

gyapot 49 37 21 8 moly: Cry1A, Cry1Ab, Cry1Ac, 
Cry1F, Cry2Ae, Cry2Ab2, 
Cry1C, vip3A(a) 

burgonya 31 30 30 1 bogár: Cry3A
szója 24 3 1 2 moly: Cry1Ac, Cry1F
paradicsom 11 1 0 1 moly: Cry1Ac
rizs 7 3 2 2 moly: Cry1Ab, Cry1Ac
nyár 2 2 0 1 moly: Cry1Ac
Megjegyzés: *event: egyedi génkonstrukciót tartalmazó növény/növényvonal 
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táblázatok tartalmazzák. További 4 

faj (szója, nyár, paradicsom és rizs) 

GM-fajtái jelenleg nincsenek, vagy 

csak rendkívül kis területen vannak 

kereskedelmi forgalomban (1. táb-
lázat). 

Molyrezisztencia gének 

és fehérjék

A molyokkal (Lepidptera-fajok) 

szemben rezisztenciát biztosító Cry-

géneket a 2. táblázat tartalmazza. 

Ezek a Cry1, Cry2 és Cry9 alcsalád-

ba tartozó toxinokat kódolnak. A 

géneket a Bacillus thuringiensis 
öt különböző alfajának törzseiből 

izolálták. A táblázatban felsorolt 

12 génkonstrukció közül 4 mind a 

kukorica, mind a gyapot kártevők 

ellen használható, további 5 csak a 

GM-kukoricahibridekbe és 3 csak a 

GM-gyapotfajtákba került beépítés-

re és felhasználásra. A kukorica- és 

gyapotfajtákba az eredeti gént, vagy 

annak csonkolt (pl. Cry1Ab), kodon 

optimalizált (pl. szintetikus Cry1C, 
Cry1F), továbbá fuzionált (pl. a 

Cry1A.105 fúziós gén által kódolt 

Cry1Ab, Cry1F, Cry1Ac fehérjék) 

változatait építették be. A GM-faj-

ták az első években közel 100 %-os 

rezisztenciát mutattak a molykárte-

vőkkel szemben. Azt követő évek-

ben azonban megjelentek a rezisz-

tens egyedek.

3. táblázat
A kukorica és burgonya 2013-ig kereskedelmi forgalomba került egy- vagy 

többgénes, bogárrezisztens GM-fajtáiban használt B.t. (Cry3) gének 
fontosabb adatai (https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/default.asp 

források felhasználásával)

B.t. (Cry) gén Származás Kódolt (Cry) 
fehérje Gazdasági jelentőség

Cry34Ab1 B.t. PS149B1- törzs
Cry34Ab1
delta-endotoxin

bogár rezisztencia
(kukoricabogár)

Cry35Ab1 B.t. PS149B1-törzs
Cry35Ab1
delta-endotoxin

bogár rezisztencia
(kukoricabogár)

Cry3A B.t.subsp. tenebrionis Cry3A
delta endotoxin

bogár rezisztencia
(burgonyabogár)

Cry3Bb1 B.t. subsp. 
kumamotoensis

Cry3Bb1
delta endotoxin

bogár rezisztencia
(kukoricabogár)

mCry3A 
szintetikus B.t. subsp. tenebrionis módosított Cry3A

delta-endotoxin
bogár rezisztencia
(kukoricabogár)

2. táblázat
A kukorica és gyapot 2013-ig kereskedelmi forgalomba került egy- vagy többgénes, moly rezisztens GM-fajtáiban 

használt B.t. gének fontosabb adatai
(https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/default.asp források felhasználásával)

B.t. (Cry)
gén Származás Kódolt (Cry) fehérje Gazdasági jelentőség

Cry1A.105 B.t. subsp. kumamotoensis Cry1A.105 fúziós fehérje (Cry1Ab, 
Cry1F, Cry1Ac tartalommal)

molyrezisztencia
(kukorica)

Cry1Ab B.t. subsp. kurstaki Cry1Ab delta-endotoxin
molyrezisztencia

(kukorica, gyapot)

Cry1Ab 
csonkolt* és szintetikus** B.t. subsp. kumamotoensis Cry1Ab delta-endotoxin

molyrezisztencia
(kukorica)

Cry1Ab-Ac 
szintetikus és fúzionált B.t. Cry1Ab és Cry1Ac fúziós delta 

endotoxin
molyrezisztencia

(gyapot)

Cry1Ac B.t. subsp. kurstaki HD73-
törzs

Cry1Ac delta-endotoxin
molyrezisztencia

(kukorica, gyapot)

Cry1C  
szintetikus B.t. Cry1C delta-endotoxin

molyrezisztencia
(gyapot)

Cry1F B.t. var. aizawai Cry1F delta-endotoxin
molyrezisztencia

(kukorica, gyapot)

Cry1Fa2 
szintetikus 

B.t. var. aizawai módosított Cry1F fehérje
molyrezisztencia

(kukorica)

Cry2Ab2 B.t. subsp. kumamotoensis Cry2Ab delta-endotoxin
molyrezisztencia

(kukorica, gyapot)

Cry2Ae B.t. subsp Dakota Cry2Ae delta-endotoxin
molyrezisztencia 

(gyapot)

Cry9C B.t. subsp. tolworthi 
BTS02618A-törzs

Cry9C delta endotoxin
molyrezisztencia 

(kukorica)

moCry1F  
szintetikus B.t. var. aizawai módosított Cry1F fehérje

molyrezisztencia
(kukorica)

pinII Solanum tuberosum proteáz gátló fehérje
rovarrezisztencia

(kukorica)

vip3A(a) B.t. AB88-törzs VIP3A vegetatív rovarölő fehérje
molyrezisztencia

(gyapot)

vip3Aa20 B.t. AB88-törzs VIP3Aa vegetatív rovarölő fehérje
molyrezisztencia

(kukorica)
Megjegyzés: * és **: magyarázatot ld. a szövegben
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Bogárrezisztencia gének 

és fehérjék

A bogár (Coleoptera-fajok) rezisz-

tenciát biztosító Cry-géneket a 3. 
táblázat tartalmazza. Ezek kivétel 

nélkül a cry3 alcsaládba tatozó Cry-

toxinokat kódolnak. A géneket a Ba-
cillus thuringiensis két alfajából és 

törzseiből izolálták. A kukoricába és 

a burgonyába bejuttatott génkonst-

rukciók egy kivételével (szintetikus 

mCry3A-gén) az eredeti Cry-gént 

tartalmazzák. Érdekes adat, hogy 

az 1. táblázatban bemutatott 30 

burgonyabogár-rezisztenciát adó 

génkonstrukció ugyanazt a rezisz-

tenciagént (Cry3A) tartalmazza. En-

nek oka, hogy a konstrukciók zöme 

többgénes, a burgonyabogár-rezisz-

tencia gén mellé, különböző vírus-

rezisztencia és herbicid-tolerancia 

géneket építettek be. A burgonya-

bogár-rezisztens GM-burgonyafaj-

ták termőterülete még az USA-ban 

is kicsi, a csipszgyártók és a gyors-

éttermek elutasító álláspontja miatt. 

A kukoricabogár-rezisztens GM-

kukoricahibridek termesztésében a 

toxinellenálló bogarak megjelenése 

és terjedése jelent problémát 

Cry-gének felhasználása 

az EU-ban

Az Európai Unióban csak egy 

génkostrukciót (MON810) tartalma-

zó GM-kukoricahibridek kaptak ter-

mesztési engedélyt (ld. Agrofórum 

2012./4. számában). Napjainkban 

5 tagországban, megközelítőleg 

100 ezer hektáron termesztik. Ez a 

konstrukció molyrezisztenciát biz-

tosít a GM-hibrideknek. A 4. táblá-
zat adatai szerint viszont az eredeti 

MON810 konstrukció összesen 4 

gént tartalmazott, melyből három 

gazdaságilag jelentős (molyrezisz-

tencia és glifozát-tolerancia), egy 

pedig szelektálható markergén 

(antibiotikum-rezisztencia) volt. A 

transzformációt követő generációk 

során a glifozát-tolerancia gének 

(goxy247, cp4epsp), valamint az an-

tibiotikum-rezisztencia gén (nptII) 

eliminálódott. A köztermesztésben 

lévőMON810 konstrukciót tartal-

4. táblázat
Az EU-ba különböző felhasználási céllal bejelentett – a MON810 kivételével az EU-Bizottság engedélyére váró – 

rovarrezisztens kukorica és gyapot GM-fajták 
(Felhasználási célok: 1: élelmiszer, takarmány és import, 2: élelmiszer, takarmány és termesztés) 

(https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/default.asp és a Zöld Biotechnológia 2013/9, 7-8. szám források 
felhasználásával)

Génkonstrukció
(event) Kereskedelmi név Tulajdonos

Konstrukciók
Gének Funkciók

Kukorica kétgénes hibridek
MON863 2 YieldGardTM RootwormRW 

MaxGardTM
Monsanto Cry3Bb1

nptII
kukoricabogár-rezisztencia
antibiotikum-rezisztencia

Bt11 1 AgrisureTM CN/LL Syngenta Cry1Ab
pat

kukoricamoly-rezisztencia
glufozinát-tolerancia

TC1507 1 HerculexTM  
HerculexTM CB

Dow  Ag.Sci.
Pioneer  H.B.

Cry1Fa2
pat

kukoricamoly-rezisztencia
glufozinát-tolerancia

MON88017 1 YieldGard  VTTM

RootwormRR2
Monsanto Cry3Bb1

Cp4 epsp
kukoricabogár-rezisztencia
glifozát-tolerancia

Kukorica három- vagy többgénes hibridek
MON810 1 YieldGardTM

MaizeGardTM
Monsanto Cry1Ab

goxy247
Cp4 epsp
nptII*

kukoricamoly-rezisztencia 
glifozát-tolerancia (marker)
glifozát-tolerancia
antibiotikum-rezisztencia

MON89034xTC1507
xMON88017x59122 2

Genuit®

SmartStaxTM

Monsanto

Dow Ag. Sci.

Cp4epsp
Cry2Ab2
Cry1A.105**
Cry35Ab1
Cry34Ab1
Cry3Bb1
pat

glifozát-tolerancia
kukoricamoly-rezisztencia
kukoricamoly-rezisztencia
kukoricabogár-rezisztencia
kukoricabogár-rezisztencia
kukoricabogár-rezisztencia
glufozinát-tolerancia

MON89034xTC1507
xNK603 2

Power CoreTM Monsanto

Dow Ag. Sci.

Cp4 epsp
Cry2Ab2
Cry1A.105**
Cry1Fa2
pat

glifozát-tolerancia
kukoricamoly-rezisztencia
kukoricamoly-rezisztencia
kukoricamoly-rezisztencia
glufozinát-tolerancia

Gyapot három- vagy többgénes fajták  
MON531 2 BollgardTM   Cotton

IngardTM
Monsanto Cry1Ac

nptII*
AAD*

gyapottokmoly-rezisztencia
antibiotikum-rezisztencia
antibiotikum-rezisztencia

MON531xMON1445 2 RoundupReady
BollgardTM Cotton

Monsanto Cp4 epsp
Cry1Ac
nptII*
AAD*

glifozát-tolerancia
gyapottokmoly-rezisztencia
antibiotikum-rezisztencia
antibiotikum-rezisztencia

Megjegyzés: * szelekciós markergén, **fúziós gén, ami tartalmazza a Cry1Ab, Cry1F és Cry1Ac fehérjék kódjait
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mazó GM-hibridek tehát már csak a 

Cry1Ab gén csonkolt és szintetikus 

változatát tartalmazzák.

A 4. táblázat – a MON810 

génkostrukción kívül – azokat a 

két- és többgénes transzgéneket is 

tartalmazza, amik élelmezési és ta-

karmányozási, valamint termeszté-

si céllal lettek bejelentve az EU-ba. 

Ezek a kérelmek még nem kaptak 

engedélyt, annak ellenére, hogy kö-

zülük néhány már rendelkezik az 

EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsá-

gi Ügynökség) pozitív állásfoglalá-

sával. Az EU-Bizottság engedélyére 

váró számos kérelem közül 7 rovar-

rezisztencia géneket is tartalmaz (5 

kukorica, 2 gyapot). Ezek szinte egy-

től egyig többgénes fajták. A fajtatu-

lajdonosok pedig kivétel nélkül glo-

bális cégek (Monsanto, Syngenta, 

Dow, Pioneer). 

A gének száma a konstrukciókban 

2 és 7 között változik. A rovarrezisz-

tencia és herbicid-tolerancia géne-

ket az egyes konstrukciók különbö-

ző kombinációkban tartalmazzák 

(pl. kukoricabogár + glifozát; ku-

koricamoly + glufozinát; kukorica-

moly + kukoricabogár + glifozát + 

glufozinát; kukoricamoly + glifozát 

+ glufozinát stb.). Ezek bemutatása a 
4. táblázatban azért időszerű, mert 

amennyiben az EU-Bizottság vala-

melyik kérelemre rábólint, akkor 

azok a génkonstrukciót tartalmazó 

transzgénikus fajták és hibridek 

azonnal termeszthetők lesznek az 

EU tagállamaiban, elvileg hazánk-

ban is. A következő engedély tehát 

a 4. táblázatban bemutatott konst-

rukciók közül várható, amire célsze-

rű itthon is felkészülni. 

*

A 40. részben egy-egy példán ke-

resztül mutatjuk be a kukoricamoly-, 

kukoricabogár-, gyapottokmoly- és 

burgonyabogár-rezisztens GM-faj-

tákat és termesztésük helyzetét a 

világon.

Kutató Kari Kiválósági Támogatás– Research 
Centre of Excellence – 17586-4/2013/
TUDPOL.

■

A búza egyik fontos gombabetegsége, a Septoria tritici elleni védekezés lehetőségei bővülni látszanak. A 

Rothamsted Kutatóintézet legújabb eredményei közé tartozik azoknak a búzagéneknek az azonosítása, melyek 

a betegséggel szembeni rezisztencia kialakulásában játszhatnak szerepet – olvasható a www.farmesrguardian.
com weboldalán. E két gén működésének lényege az, hogy aktiválják, beindítják a növényben a kórokozóval 

szembeni védekezési reakciót.

A szeptóriás megbetegedést a fertőzést követő 7-14 napos időszakban nem jellemzik különösebb tünetek. Ezt 

követően azonban igen gyors lefolyású a levél szöveteinek pusztulása. A kórokozó természetéből adódóan tehát 

igen nehéz a kuratív jellegű beavatkozás a folyamatba. Annak a molekulának a meghatározása és kimutatása, 

mely az újonnan felfedezett gének hatására aktiválódik, áttörést jelenthet a Septoria tritici elleni védekezésben.

A helyzetet tovább bonyolítja az a tény, hogy a két búzagén mellett meghatározták a patogén gombában azt a 

gént a kutatók, mely képes a gazdanövény betegség-ellenállóságért felelős génjeinek működésébe beavatkozni. 

A gomba és a búza közötti kölcsönhatásban tehát összesen három gén játszik alapvető szerepet. Biotechnológiai 

megközelítésben ez azt jelenti, hogy a védekezés irányát két dolog határozza meg: az egyik a búzagének műkö-

désének fokozása, illetve az adott gombagén működésének a gátlása.

Tallózás külföldi szaklapokban

Új fordulat a Septoria tritici elleni védekezésben

A legújabb felmérések szerint a globális felmelegedés következtében a kártevők évente újabb és újabb terüle-

teket hódítanak meg, átlagosan 3 km-rel kerülnek közelebb a Föld északi és déli pólusához. Az Exteri, valamint 

az Oxfordi Egyetem kutatói összesen 612 kártevő faj földrajzi elterjedését vizsgálták az elmúlt 50 éves időszak-

ban – olvasható a www.new-ag.info oldalon. Világviszonylatban a termés 10-16 százaléka vész el évente az állati 

kártevők miatt. Amennyiben a felmelegedés az előre megjósolt ütemben folytatódik, nagyobb mértékű termés-

veszteséggel kell számolni. Mindez, tetézve a világ népességének rohamos növekedésével, komoly élelmezés-

biztonsági kérdéseket vetít előre. A kutatók szerint a kártevők terjedésében – a klímaváltozás mellett – elsősor-

ban az emberi tevékenység, a világkereskedelem tehető felelőssé. A fertőzött szállítmányokkal néhány óra alatt 

eljuthatnak a kártevők olyan területekre, ahol eddig nem fordultak elő, és a globális felmelegedés következtében 

megváltozott környezetben képesek megtelepedni. Ebből adódóan kiemelt jelentősége van a kártevők monito-

rozásának, a kereskedelmi forgalomba került áruk ellenőrzésének.

 ✍ Fordította és összeállította: Polgárné Balogh Eszter

Évente újabb három kilométer a pólusokig


