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A bioKontroll új szerkesztőbizottságának megbízási
ideje 2014-2017. A továbbiakban is évi két számot
tervezünk, vagyis féléves megjelenésre térünk át.
A tudományos lap kapacitása évente 80 oldal
megjelentetése. Terveink szerint a számaink a
Magyar Ökotoxikológiai Társaság szerverén
jelennek meg először, majd innen átveszik a
Magyar Biokultúra Szövetség és a Biokontroll
Hungária Nonprofit Kft. szerverei. Örömmel
vesszük a határon túli magyar közösségek
szerverein való megjelenést is. Ehhez kérjük az
előzetes kapcsolatfelvételt.
A lap elektronikus változatának terjesztése a
facebook közösségi oldalon keresztül történik
(https://www.facebook.com/BioKontroll/), vagyis
örömmel
vesszük
az
egyes
számok
megjelenésekor a megosztást. A tudományos lap
magyar és angol nyelven közöl cikkeket. A cikkek
honlapra vételét támogatjuk. Ez esetben
elektronikus mutatót (link) kérünk az
elhelyezésről.
Az egyes számokat elektronikus formában (pdf)
ingyenesen letölthetők a felhasználók számára
(http://www.ecotox.hu/ecotox2/biocontrol/biok
ontrol.php;
https://www.biokontroll.hu/
kiadvanyaink/biokontroll-folyoirat/2012-2/). Főbb
témaköreink: ökológiai gazdálkodás, élelmiszer- és
környezetbiztonság,
környezetkémia,
ökotoxikológia és környezet-egészségügy.
Minden kézirat esetében feltüntetjük a beadás
pontos dátumát. A kézirat nyelvi és formai
változtatásának jogát fenntartjuk. Nem publikált
kéziratot nem őrzünk. Kézirat az alábbi helyre
küldhető: mott@bdarvas.hu.
szerk.
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Összefoglalás

Summary

A vetőmag szabadalmaztatása teljesen új
helyzetet eredményezett a mezőgazdaságban.
A géntechnológiai úton módosított (GM)
vetőmag vásárláskor nem kerül a teljesen gazda
tulajdonába: csupán saját termelési célú
vetéséhez használhatja, és nem foghat a
termésből vetőmagot a következő év(ek)re.
Ugyanakkor a GM-fajtacsoportok nem
kezelhetők sem környezettudományi, sem
dietétikai szempontból egységesen, vagyis csak
esetről esetre mondható velük kapcsolatos
vélemény. A GM-fajtákkal olyan új termék
jelent meg a világpiacon, ami önálló életre,
örökítésre és későbbi rekombinációra képes, a
visszahívhatóság tehát lehetetlen.
Az elsőgenerációs GM növények gyorsan
kerültek ki a mezőgazdasági használatba, abban
az állapotukban, amikor a kezelésükre és
ellenőrzésükre a gyakorlat nem volt felkészülve.
A rövid gyakorlati alkalmazás alatt jelentős
számú fajtavisszavonás és vetőmagszennyezés
történt. Mindezt az USA elnézően, Európa
országai nagyon kritikusan kezelték. 2008-ban

Seed patenting resulted in a completely new
situation in agriculture. Genetically modified
(GM) seeds do not become the full property of
the purchasing farmer upon sale: they can be
used solely in cultivation for production, and
seeds cannot be saved from the produce for
future sowing. GM variety groups cannot be
assessed uniformly, neither from the aspect of
environmental sciences, nor for dietetics; their
evaluation can be given only on a case by case
basis. With GM varieties a new product group,
capable for survival, gene inheritance and later
recombination, occurred on the world market,
product withdrawal of which being impossible.
First generation GM plants have rapidly been
introduced into agricultural use, in a state,
when practice was not prepared for their
management and control. Within a short period
of utilization, numerous variety withdawals and
seed contamination cases occurred, handled by
the US permissively, and by countries of Europe
with increasing rigor. A variety of Monsanto
produced in Romania in 2008 and sold for
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Romániában termesztett és 2011-es hazai
vetésre értékesített Monsanto fajtát kb. 2500
hektáron vetették el, majd szántották ki nálunk.
A MON 810 fajtacsoportra vonatkozó vetési
moratóriummal kapcsolatban folyt eddig
hazánkban a legjelentősebb környezettudományi kutatási aktivitás, amelynek szakmai
eredményei Európa-szerte ismertté váltak.

cultivation purposes in Hungary in 2011 was
sown and subsequently ploughed out on
approximately 2500 hectars. The most intensive
research activity in environmental sciences has
been performed in Hungary regarding the
cultivation moratorium of the MON 810 variety
group, the results of which became Europewide recognized.

Kulcsszavak: GMO, géntechnológia, GMvetőmag, MON 810, fajtahibrid

Keywords: GMO, genetechnology, GM seed,
MON 810, intraspecific hybrid

A vetőmag szabadalmaztatása új helyzetet
eredményezett a mezőgazdaságban. A
géntechnológiai úton módosított (GM) vetőmag
vásárláskor nem kerül a gazda tulajdonába,
csupán egy évre „lízingeli” azt. Ilyen módon a
gazda folyamatos függőségbe kerül a vetőmag
tulajdonosával, amely évente megfizetteti vele
a technológiadíjat, megveteti vele a GMnövényhez rendelt növényvédő szereit, s így
jövedelmének tetemes részét elveszi tőle. A
fajtához fűződő díj megfizettetése azonban
hazánkban sem ismeretlen. A nem hibrid
fajtáknál akkor is be kell fizetni a fajtadíj 50%-át,
ha a magot a gazda termelte saját céljára, s
bizonyítható, hogy ehhez korábban fémzárolt
vetőmagot vásárolt. Ennek oka, hogy a fajták
kezelése hazánkban is a szabadalmi körbe
került. Mindez valamiféle vetőmag-adóként
fogható fel, amely a hazai nemesítőket
támogatja. A GM-vetőmagnál egyetlen
szabadalomképes transzgénnel nemesítők
nemzedékeinek szelekciós munkája válik
értéktelenné, ha az ország a meglévő fajtáit
átalakításra felkínálja (ez egy Monsanto céggel
kötött szerződés értelmében meg is történt a

martonvásári
nemesítésű
kukoricafajták
esetében, bár a program nem fejeződött be), és
így sokak szerint az ország növénytermesztése
kiszolgáltatottá válik.
Ugyanakkor
a
GM-fajtacsoportok
nem
kezelhetők egységesen sem környezettudományi, sem dietétikai szempontból, vagyis
csak esetről esetre mondható velük kapcsolatos
vélemény. A jelenlegi géntörvény azzal a
sokszínűséggel, amit a GM-fajták ma
képviselnek – úgy tűnik – nem képes lépést
tartani. A nyugat-európai kutatási gyakorlatnak
megfelelően a hazai növényi géntechnológiai
kutatásokat – benne a környezettudományi és
takarmányozástan vizsgálatokkal – be kellene
indítani, ha a közeljövőben erről a területről
érkező engedélyezési igényeknek szakmailag
meg szándékozunk felelni.
A GM-szervezetekkel (GMO) olyan új termék
jelent meg a világpiacon, amely önálló életre,
örökítésre és későbbi rekombinációra képes.
Ilyen esetben tehát a visszahívhatóság
lehetetlen. A növényvédelmi célú, vagy
elsőgenerációs GM-növények általános elveiket
illetően nem különböznek a kémiai növényvédő
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szerektől, hiszen vagy ilyen hatású anyagot
termelnek (Cry-toxinok), vagy lehetővé teszik
adott növényvédőszer-hatóanyag (glyphosate,
glufosinate, dicamba, imidazolinonok, szulfonilkarbamidok stb.) elviselését és kiterjesztett
alkalmazását. A vegyipar megjelenésével a
termékfejlesztés napjainkig számtalan esetben
vezetett oda, hogy jelentős innovációként
üdvözöltünk egy-egy terméket, majd később a
krónikus toxicitási tesztek alapján mégis lekerült
a polcokról. Gyógyszerek, kozmetikai (pl.
hajfestékek) és növényvédő szerek tucatjairól
derült ki, hogy ökotoxikológiai/ környezetegészségügyi gond van velük [Darvas 2000,
Darvas és Székács 2006]. A vegyipar súlyos
melléfogásait elhúzódó tudományos viták után
lassan kivonják a gyakorlatból. Növényvédőszerhatóanyagok tekintetében az EU – nagyon is
megfontoltan – száz fölötti hatóanyag további
engedélyét nem hagyta jóvá, mert a revízió
során nem találta megnyugtatónak a
termékdokumentáció toxikológiai tartalmát
vagy készültségi fokát. Rendkívül lényeges az
európai környezet- és élelmiszerbiztonság
alapállását tekintve az elővigyázatosság elve,
vagyis gyanú esetén a termék kikerülhet a
forgalmazásból, amíg tulajdonosa nem igazolja
annak alaptalanságát. Egy szaporodásra képes,
genomjában módosított élőszervezet setében
még sokkal összetettebb a helyzet. Hiszen fajtaés fajhibridek képzésére lehet képes, azaz az
egyik élőszervezetbe bevitt idegen gén a
bakteriális konjugáció vagy a növényi beporzási
háló mentén kikerülhet az ellenőrzésünk alól.
Ezért is sokkal nagyobb közfigyelem követi
ezeket
a
módosított
élőszervezeteket,
szigorúbbak
a
genetikai
biztonsági
követelmények, miközben a mezőgazdaság
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eddigi nagy kritikái (DDT, HCH, atrazine stb.) a
kémiai biztonság területe kapcsán érkeztek
[Darvas 2000]. Sokak szerint az elsőgenerációs
GM-növények túlságosan gyorsan kerültek ki a
gyakorlatba, abban az állapotukban, amikor
még csupán félkész termékeknek lehet őket
minősíteni, és amikor a kezelésükre és
ellenőrzésükre a gyakorlat kellően nem volt
felkészülve. Észak-Amerika ezen túllendült, és
nagyon sok GM-fajtát gyorsan levett a követési
listájáról is. Európa országai viszont ezzel
ellentétesen reagáltak, vagyis kifejezetten
lassítani
igyekeztek
a
GM-fajták
engedélyezését.
Az
európai
országok
elővigyázatosságát támasztja alá, hogy a GMfajtacsoportok rövid gyakorlati szereplése alatt
jelentős számú fajta visszavonására került sor (I.
táblázat). Közülük leginkább a StarLink kukorica
allergén hatásának ügyét tárgyalta kiterjedten a
szakirodalom.

GM- GM-növények – fajtacsoportvisszavonások és szennyezési esetek
A GM-növények megjelenése óta több olyan
esetről tudunk, amikor engedély nélküli
termékek kerültek be a takarmány- és
élelmiszerláncba (lásd az Európai Unió
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Gyorsriasztási Rendszere, a RASFF adatbázisát).
Európában a tofu és a mexikói típusú
kukoricacsipszek a leginkább gyanúsított
feldolgozott élelmiszerek. Növények közül
viszont a rizs emelkedik ki, valamint a Kínában
előállított, Cry1-toxint tartalmazó fajták,
amelyeknek az Európai Unióban nincs
engedélyük (II. táblázat). A kétezres évek elején
az Egyesült Államokból sokféle új rizsfajta
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érkezett Kínába, amiről az ottani nemesítők
nem tudták, hogy géntechnológiai módosításon
estek át. Ennek következménye az, hogy
Kínában jelentős befektetéssel program indult a
fajták/törzsállományok megtisztítására [Baomin
Wang, szóbeli közlés].
A közelmúlt kétségkívül legnagyobb horderejű,
a mezőgazdasági géntechnológiát érintő hazai
történése a GM-vetőmaggal szennyezett
vetőmagtételek megjelenése, vetése, majd
megsemmisítése volt. A GM-vetőmagszennyezés
bekövetkezte – a koegzisztencia gyakorlati megvalósíthatatlansága miatt – előre várható volt, s
az események itt is a más országokban korábban
bekövetkezett hasonló szennyezési ügyekben
tapasztalt forgatókönyvek szerint zajlottak.
Ilyen GM-szennyezés ugyanis korántsem egyedi
jelenség, az elmúlt 15 év során világszerte
számos országban megtörtént már véletlen
vagy szándékos kijuttatás formájában, így csak a
kukorica esetében Brazíliában, Chilében, az
Egyesült Államokban, Mexikóban, Új Zélandon,
Európán
belül
pedig
Ausztriában,
Franciaországban, Görögországban, Horvát,
Németországban, Olaszországban, Svájcban és
Szlovéniában is [Greenpeace 2007].
Az Egyesült Államokból vált ismertté, hogy a
2001-2004 közötti kísérleti termesztés során a
Syngenta SYN-BT11 magját összecserélték a
SYN-BT10 fajtacsoportéval, és ez utóbbit 15.000
hektáron elvetették. A termény bekerült az
európai takarmányláncba is.
2010-ben Németországban, mintegy 2000
hektár hagyományos kukoricában MON 603-6
(NK603 néven ismert) szennyezés fordult elő. A
konkrét vetőmag tulajdonosa a Pioneer Hi-Bred
volt, bár a genetikai eseményé a Monsanto. A
szennyezés mértékét ~0,1%-nak találták, ami a
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mennyiségi kimutathatóság határa. A probléma
többrétű: (i) Németország – bár 2006-2008
között pár ezer hektár MON 810 kukoricát
vetett – 2009-ben vetési tilalmat rendelt GMkukoricára; (ii) a MON 603-6 fajtacsoportra
nincs vetési engedélye az Európai Unió
területén. Az ügy kapcsán Magyarország is
érintett volt, amennyiben egy vetőmagszállítmány hazánkon keresztül érkezett,
azonban a termelői helyet jelző szám nem
hazánkra utalt. A Pioneer vitatta a németországi
kimutatás helyességét, és hibás pozitív
eredményről beszélt [Darvas és Székács 2011b].
A fentiekből kiindulva a vidékfejlesztési
miniszter 2011. áprilisában fokozott ellenőrzést
rendelt el az Európai Unión kívülről érkező
országokból származó vetőmagvakra, de olyan
tagországokból származó tételek esetében is,
amelyeknek területén legális vagy változó
besorolású a GM-növények vetése. A hatóság
által megmintázott tételekben a kijelölt Nemzeti
Referencialaboratórium (NRL) mérései során
találtak
olyan
tételeket,
amelyekben
karfiolmozaikvírus-eredetű promóter (35S)
fordult elő, ami jele a GM-fajtáknak. A mérések
helyességét egy másik NRL ellenőrizte, és
eseményspecifikus
meghatározásokat
is
végzett. Kukoricánál a MON 810 vetőmag volt a
leggyakoribb szennyező, de MON 603-6 is
előfordult.
A VM Sajtóirodája 2011. június 17-én közölte,
hogy a Bólyi Agrokémia Kft. 240 hektáros
területén elvetett GMO-val szennyezett vetést
kitárcsáztatta. A vetőmag tulajdonosa a Pioneer
Hi-Bred volt. A vetőmagok között MON 40-3-2 GMmagokat találtak, amelynek fajtatulajdonosa a
Monsanto. A MON 40-3-2 genetikai eseményre
nincs vetési engedély az Európai Unióban.
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I. táblázat A legismertebb visszavont vagy lejárt engedélyű GM-fajtacsoportok
Növény

Fajtatulajdonos

Genetikai
esemény

Módosítás
típusa

Burgonya

Monsanto

NMK-89601
(NewLeaf)

bogárrezisztens
(Cry3-toxin)

Syngenta

SYN-EV176
(Alfa)

Kukorica

Olajrepce

Szegfű

Aventis
Crop
Science
Renessen
LLC

Bayer
Crop
Science

Florigene

Lejárat

Ok

molyrezisztens
(Cry1-toxin)

2007

ACS-ZN4-3
(StarLink)

molyrezisztens
(Cry9-toxin)

2000

2001-ben
felfüggesztve
(USA)
jelentős Cry1toxintartalom a
pollenben (EU)
élelmiszerláncszennyezés,
allergén (USA)

REN-00038-3
(LY038)
ACS-BN4 x
ACS-BN1
ACS-BN4 x
ACS-BN2
ACS-BN7
(Topas 19/2)
FLO-11363-1
(Monshadow 2)

magasabb
lizintartalom

2009

visszavonva

glufosinate-tűrő
+ hímsteril

2007

engedély lejárt

glufosinate-tűrő
+ hímsteril

2007

engedély lejárt

glufosinate-tűrő

2007

engedély lejárt

hosszan
tárolható

2008

engedély lejárt

A VM Sajtóirodája 2011. július 14-én közölte,
hogy a legjelentősebb szennyezett kukoricatételek Chiléből és Romániából származtak, s
közülük is kiemelkedik egy (DKC 3511 kukoricahibrid, H-8-001/0717 fémzár), amit 2008-ban
Romániában termesztettek, és 2011-es vetésre
értékesített a Monsanto. Ezt a tételt kb. 2500
hektáron vetették el [Darvas és Székács 2011b].
Az országba kívülről érkező kismérvű
szennyezettség inkább a koegzisztencia
lehetetlenségére utal, bár Font Sándor, az
Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának
elnöke a szándékosság kérdését is felvetette.

Valóban elgondolkoztató, hogy a Monsanto 2011ben miért 2008-ban Romániában termesztett
kukorica-vetőmagot értékesített az országban,
mikor abban az évben ott 8000 hektáron
vetettek MON 810 kukoricát és 200 méteres
izolációs távolságot (ez a hazai megkövetelt
érték fele) tartanak csupán szükségesnek?
Hazánkban viszont jelentős mértékű kukoricavetőmag-előállítás folyik, aminek jelentős részét
Nyugat-Európában értékesítjük. Ismert, hogy a
GM-növényeket nem termesztő Brazília 2004ben azért adta fel az álláspontját, mert az
argentin határszakaszon a GM-növények
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előfordulása jelentőssé vált az 1999 óta
Argentínából csempészett GM-vetőmag miatt.
II. táblázat A legismertebb GM-szennyezési esetek takarmányokban és élelmiszerekben
Növény

Fajtatulajdonos

Genetikai
esemény

Módosítás
típusa

Burgonya

BASF

BPS-A1020-5
(Amadea)

módosított
keményítő

Kukorica

Syngenta

SYN-BT10

Len

PBI
Saskatoon

FP967
(Triffid)

molyrezisztens
omega-3zsírsav

LL601

Rizs

Bayer
Crop
Science

LL62

glufosinatetűrő
glufosinatetűrő

Év

Eset *

Egyéb

2010

kevert
Amfloraval (Svéd-,
Cseh- és
Németország)

ipari
burgonya

2004

T (EU)

takarmány

2009

É (Németország)

lenmag

2006
2006

É (USA,
EU)
É (Franciaország)

KMD1
2011
KeFeng6
moly2011
É (EU)
Rizs
Kína
rezisztens
Xianyou BT63
2005
(TT51-1)
* Jelmagyarázat: T: takarmányszennyezés; É: élelmiszerlánc-szennyezés

GM-mikroorganizmusok
Az Európai Bizottság Közös Kutatási Központja
(Joint Research Centre, JRC) 176 GMmikroorganizmusokkal
folytatott
kísérleti
kibocsátást tart nyílván Európában. Ezt a számot
sokan keveslik, s úgy gondolják, hogy zárt
rendszerű felhasználásban ennek sokszorosa érte
el mára a gyártási fázist.
Ma közel 130 fehérjét használnak gyógyászati
célra [Leader et al. 2008]. Közülük 95

rizs
rizs
rizs
rizskeksz
rizstészta

termeltetésének ismert a rekombináns útja. A
legnagyobb sikert a rekombináns humán inzulin
termelése érte el, amely közel 25-éves múltra
tekint vissza. Az Amerikai Egyesült Államok
Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA)
1982-ben engedélyezte az első inzulintemelő
Escherichia coli-törzseket. Hasonló megoldás
létezik a vérzékenység kezelésére alkalmas
fehérjék (véralvadási faktor VIII és IX) és
növekedési rendellenesség kezeléséhez az
emberi növekedési hormon előállítására.
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Az élelmiszer-termelésben is megjelennek
transzgenikus enzimfehérjék, például az alfaamiláz (keményítőből cukrokat készít), az
élesztőfélékkel termeltetett és 1988-ban
engedélyezett kimozin (a tejfehérjék koagulálódását idézi elő), továbbá a pektin-észteráz,
amely a gyümölcslevek minőségét javítja.
A mezőgazdaságban is terjed a takarmányozási
célra speciális fehérjetípusokat előállító mikroorganizmusok és a rekombináns vakcinák
előállítása. Növényvédelmi célra úgyszintén
használnak
transzkonjugált
Bacillus
thuringiensis-törzseket (EG2348, EG2349,
EG2371, EG7826, EG7841, GC-91), bár ezzel nem
sikerült a világpiac jelentős szegmensét
elfoglalni. A Pseudomonas fluorescens-be bevitt
cry gének (MYX104, MXY300, MYX833,
MYX7275) képezik a transzgenikus CellCap
technológia alapját, amikor a fermentáció végén
elpusztítják a baktériumot, és az így a Cry-toxint
„mikrokapszulázott” formában tartalmazza
[Székács és Darvas 2012b].

GM-állatok
A genommódosítás ezen a területen főként
gyógyászati célokat szolgál: gyógyszerfejlesztési
célokra
használható
modellállatokat
fejlesztenek ki különféle betegségekhez. Akad
olyan próbálkozás is, amikor a humánfehérje az
állatok tejében jelenik meg. Az ATry
technológiát (transzgenikus kecskék tejéből
kinyert emberi antitrombin III), 2009-ben
engedélyezte az FDA. Az Európában
engedélyezett a Ruconest (GM-nyulak tejéből
kinyert speciális fehérje) angioödémás betegek
kezelésére alkalmas.
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Próbálkoznak
humanizált
sertések
kifejlesztésével,
amikor
azok
szerveit
implantációs célra használnák. Kanada 2010ben engedélyezte az EnviroPig sertésfajta
kísérleti tenyésztését. Ezek az állatok a
nyálukban fitázt termelnek, amely a növényi
fitátok emésztésére alkalmas, így az ürülékkel a
környezetbe kerülő foszforvegyületek szintje
30-60%-kal csökken, ami segíti a felszíni vizek
szennyeződésének csökkentését [Bősze és Hiripi
2011].
Hipoallergén és speciális háziállatok kifejlesztésére
is történtek próbálkozások. Közülük az UV fény
alatt fluoreszáló GloFish (a medúza zöld
fluoreszcens fehérjét kódoló gfp génjét
tartalmazó zebradánió a legismertebb), bár
tartásuk Európában nem engedélyezett. Gyorsan
növő, jó táplálékhasznosító halakra (lazac) és
sertésre is irányulnak a növekedési hormonnal
kapcsolatos kísérletek.

A GM-növények és a termőföld
A GM-növényekkel kapcsolatos fajtatulajdonosi
előny olyan mértékben nyilvánvaló, hogy
minden nemzetközi növényvédőszer-gyártó
elindult ebbe az irányba. E folyamat egyik
mozgatórugója, hogy a gyártók így elkerülhetik
az új növényvédő szerek mára rendkívül
hosszadalmassá
és
költségessé
vált
engedélyezési folyamatát, s régi hatóanyagok
elképesztően hosszú szabadalmi túlélését
biztosíthatják. Ennek következményeként
azonban rendkívül lelassult az új, eredeti
hatóanyagok fejlesztése, hiszen a rendelkezésre
álló pénzügyi K+F+I-kereteket a növényi
géntechnológia területébe fektették be. Tíz év
alatt (1998-2008) például a BASF 1 milliárd eurót
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költött géntechnológiára (ez éves bevételének
2%-a), s a jövőbeli kitörést, a cég vezető
termékeit is ezen a területen képzeli el.
Terveiben szárazságtűrő és beltartalmukban
módosított GM-növények szerepelnek. Első
terméke a módosított keményítőt termelő
burgonya (Amflora) azonban súlyos gazdasági
kudarcot vallott Európában, hiszen termesztésbe
vonása korántsem érte el a várt szintet, s az
engedélye bírósági úton visszavonásra került.
Észak- és Dél-Amerikában a GM-növények
terjedése meglehetős gyorsasággal indult, így
2009-ben a Monsanto/DeKalb 7,4 milliárd USA
dollár értékű (éves értékesítésének 64%-a) GMvetőmagot adott el, míg a DuPont/Dow/Pioneer
érdekkör csupán 4 milliárd USA dollárnyit.
1995-ben a bromoxynil-tűrő (BXN) gyapot volt
az első GM-növény, amelyet az Amerikai
Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala
(EPA) engedélyezett. A bromoxynil gyomirtószerhatóanyag, amelynek készítményei Magyarországon is használatban vannak kukorica és
búza gyomirtására, továbbá napraforgó és
olajrepce lombtalanítására. Az EPA toxikológiai
szempontból problémásnak találta (felvetődött
a bioakkumulációra való hajlam: olajpogácsa –
hús – tej) az ügyet, és a bromoxynil
bomlástermékének, a 3,5-dibróm-4-hidroxibenzoesavnak (DBHA) részletes toxikológiai
vizsgálatát kérte, amit a fajtatulajdonos (RhônePoulenc, ma a Sanofi-Aventis része) a megadott
határidőre nem végzett el, így a hatóanyag
felhasználását a BXN-gyapotban 1998-ban
visszavonták [Darvas 2000]. Így viszont a
gyakorlatban e GM-fajtacsoport használata
értelmét vesztette. Az első példa is jól mutatja,
hogy a vetőmag-szabadalom nyújtotta
lehetőség miatt a növényi géntechnológiai
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ágazat elképesztő gyorsasággal kellően nem
ellenőrzött termékek forgalmazásával kezdte meg
a kereskedelmi munkáját, ami a környezet- és
élelmiszerbiztonsági
kérdésekben
sokkal
kritikusabb szemléletű Európában komoly
presztízsveszteséget eredményezett. A BXNgyapot példáját a GM-növények kifejlesztésében
és kereskedelmében további melléfogások
követték, de ettől eltekintve az amerikai
kontinensen – ahol a fejlesztési tevékenység
folyt – a GM-növények növényvédelmi célú
forgalmazását sikeresnek ítélték. Az 1996-os
globális 1,7 millió hektáros vetésterület 2012-re
– az ISAAA nyilvántartása szerint – közel 170
millió hektár vetésterületre emelkedett [ISAAA
2013], és ez a kockázati tőke számára elégséges
bizonyíték volt a siker előrejelzésére.
A meghatározó termesztő Egyesült Államok
mögött a nagy GM-termesztők között találjuk
Brazíliát és Argentínát; a közepesek között
Indiát és Kanadát, míg a kis termesztők között
Kínát, Paraguay-t, Pakisztánt, Dél-Afrikát és
Uruguay-t. Nincs tehát közöttük egyetlen
európai ország sem, így a vetésterület 1%-a sem
található Európában (főként Spanyolországban),
ahol a növényi géntechnológiát máig nagyfokú
szkepszis kíséri, s ennek oka a környezet- és
egészségtudományok által felvett aggályok
[Pusztai et al. 2003, Pusztai és Bardócz 2006,
Darvas 2007, Darvas és Székács 2011a, Heszky
2011, Séralini et al. 2011, Székács és Darvas
2012a, 2012b, Graef et al. 2012]. Több európai
ország hirdetett vetési moratóriumot legalább
egy genetikai eseményre: Ausztria (1999 – MON
810, MON 863, T25), Magyarország (2005 –
MON 810), Görögország (2005 – MON 810),
Lengyelország (2006 – általános), Olaszország
(2006 – általános), Franciaország (2008 – MON
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810), Németország (2009 – MON 810),
Luxemburg (2009 – MON 810) és Bulgária (2010
– általános). Hozzá kell azonban ehhez tennünk,
hogy Lengyelország, Olaszország és Bulgária
nem konkrét vetési moratóriumot hirdetett,
hanem az ország területét GMO-mentes
területnek nyilvánította [Darvas és Székács
2010], ez azonban jogi értelemben nem
kényszerítő erejű nyilatkozat, csak a többségi
akarat megnyilvánulása, amit az egyéni gazdák –
ha úgy akarják – tiszteletben tarthatnak. Az
Európai Unión kívüli országok közül Svájc (2005ben hirdetett 5-éves általános moratóriumot,
amit meghosszabbított), Szerbia (2009-től tiltja
a GM-termékek forgalmát is) és Norvégia az
elővigyázatosság elvét követve nem járulnak
hozzá a GM-növények szabadföldi köztermesztéséhez.
A GM-növényekkel kapcsolatos kutatásokat
nem tiltják az Európai Unióban, s a JRC máig
2500 körüli kibocsátást jegyzett fel [Darvas és
mtsai 2013]. Az Európai Közösségben
nyilvántartott
kísérletek
durván
felét
finanszírozzák nemzetközi vállalatok. A
megítélést nehezíti, hogy több országban nem
feltétlenül a fajtatulajdonos a kibocsátó, hanem
valamely általa megbízott kutatókollektíva. Ez a
típusú dokumentációkezelés Magyarországra is
jellemző.
Kétféle
stratégia
világosan
felismerhető: (a) Spanyolország és Belgium
kísérleteit főként nemzetközi vállalatok
finanszírozzák; míg (b) Hollandia saját
géntechnológiai céljait igyekszik megvalósítani
[Darvas és mtsai 2013].
Az Európai Közösség nyilvántartásának egyik
legnagyobb meglepetése Magyarországhoz
fűződik.
Eszerint
B/HU/08/2
számon
Magyarországon
humán
szérumalbumint
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termelő tavaszi árpát bocsátottak ki (Tap-Top
Bt., amely cég csupán az árpatermelést
biztosította). Ez minden bizonnyal megfelel a
2002. novemberi 16.081/44/2002 számú hazai
engedélynek, amely Galgamácsa (Sallang-dűlő)
területén kapott 2003-ra vetési engedélyt. Sem
a módosított tulajdonság, sem a génkonstrukció
megnevezése nem található meg a Magyar
GMO adatbázisban, ami alapján súlyos kérdés,
hogy erre a kibocsátásra vajon miként kaphatott
engedélyt a kutatási kapacitás és cél nélküli
kérelmező?
A magyarországi 98 kísérleti kibocsátás
növények szerinti megoszlása az európai
átlagtól eltér. Jelentős a kukoricán végzett
kísérletek
túlsúlya.
Meglepő
a
búza
módosításának magas aránya, amely területről
a nemzetközi vállalatok is elálltak, érzékelve az
európai fogyasztók elutasítását [Darvas és
Székács 2010]. Hazánkban 14 ilyen kibocsátás
történt, ami az Európai Közösségben jelenleg a
legmagasabb
érték,
bár
mindeddig
gyakorlatban hasznosítható eredmény nélkül
zárult ez a terület is. Magyarországon az MTA
martonvásári
intézete
2008-ban
tette
nyilvánossá, hogy elkészült az első (nem eredeti
ötletű) magyar molyölő (MON 810 eseményű)
fajta, melynek neve Mv 500 Bt. A fajtát az
intézet vezetői a spanyol piacra szánták, de az
eddig sem a hazai (itt vetési moratórium van),
sem a spanyol piacon nem jelent meg. Mára az
is bebizonyosodott, hogy a fejlesztési munka
Dél-Afrikában történt, s ehhez az érintett
magyar kutatóintézet csupán egy nem
módosított fajtát adott. A hazai nemesítésű GMfajtáról szóló hír tehát jelentős csúsztatásnak
bizonyult, s ez a hazai kutatási támogatások
számára igen rossz szolgálatot tett.
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A MON 810 fajtacsoportra vonatkozó vetési
moratóriummal kapcsolatban folyt hazánkban
eddig a legjelentősebb környezettudományi
aktivitás, amely eredményei Európa-szerte
ismertté váltak [Darvas és Székács 2011a],
amelyet jórészt a NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézetének (korábban MTA
NKI ÖKO-ban dolgozó kutatók) és a Szent István
Egyetem munkatársai végeztek. Az európai
átlaghoz képest a magyarországi kísérleti
finanszírozók között nem jelennek meg a
kukoricatermesztésben
betöltött
európai
szerepének megfelelően a nemzetközi cégek.
Közülük
különösen
a
Sanofi-Aventis
(tevékenysége Belgiumban, Franciaországban,
az Egyesült Királyságban és Németországban
jelentős) marad távol a magyarországi kísérletek
finanszírozásától, miközben hazánk a második
legjelentősebb európai kukoricatermesztő.
A GMO Compass adatbázisának nyilvántartása
szerint az európai engedélyezésben 130
egyszeres (várható ennek bővülése, hiszen az
ISAAA
nyilvántartásában
e
fajtaszám
sokszorosát találjuk) és többszörös (64%)
genetikai esemény található [Darvas és mtsai
2013]. A genetikai események a Monsanto
(43%), a Syngenta (15%), a Sanofi-Aventis (14%),
a DuPont (11%) és a Dow (10%) szabadalmi
körébe tartoznak. Az EU-ban engedélyezés alatt
álló fajtacsoportok 92%-a növényvédelmi célú,
és csupán 8%-a irányul összetétel változtatásra.
Az ISAAA (a fajtatulajdonosok által támogatott
adatbázis) viszont csupán 67 genetikai
eseményt jegyez, aminek valamilyen szintű
engedélye van az EU országaiban. A két
adatbázis közötti eltérés okai szerteágazóak,
részben az is, hogy az Egyesült Államokban a
többszörös genetikai események nem kerülnek
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külön engedélyeztetésre, vagyis az eltérő
transzgének egymásra hatását nem gondolják
vizsgálni szükségesnek [Darvas és mtsai 2014].
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Összefoglalás

Summary

Az Európai Uniós engedélyezési szerkezetből 35
egyszeres módosítás emelhető ki, amelyekből a
többségi kombinációk is előállnak. Ennek
többsége a kukoricát (12) és a szóját (11) érinti.
Az engedélyeztetett események többsége
„gyomirtószer-tűrést” eredményez, míg másik
számottevő része „rovarellenálló”, ún. Btnövény.
Az önbeporzó növényeknél már csekély
izolációs távolságokkal is hatékonyan elejét
lehet venni a keresztbeporzásnak. A
legszélesebb körű kritika az idegenbeporzó
növényekre vonatkozik, ahol viszont a
fajtahibridek előfordulásának esélye nagy. A Btnövények nagy mennyiségű Cry-toxint termelnek
meg hektáronként (50-1500-szor annyit, mint
egy Dipel kezeléssel engedélyezett), és a transzgenikus toxinfehérje a növényi sejtekbe zárva
hosszú ideig megmarad. Ennek hatása a
tarlómaradvány lebontásában és a talajt alkotó
mikrobiális közösség alakulásában még nem
ismert. Jelentős hatása van a Cry1-toxint

There are 35 single genetic event that can be
highlighted from the registration system of the
European Union, of which the majority of the
stacked events are also generated. Most of
these event pertain to maize (12) and soy (11).
Most of the authorized events result in
"herbicide tolerance", while another significant
part are "insect resistant" so-called Bt plants.
For self-pollinated plants, cross-pollination can
be effectively prevented even with small
isolation distances. The broadest criticisms is
related to plants pollinated by foreign species,
where, however, the likelihood of hybrid
formation is high. Bt plants produce large
amounts of Cry toxins per hectare (50- to 1500fold higher than that allowed for treatments
with Dipel), and the transgenic toxin protein
persists in the plant cells for long periods. The
effect of this on the decomposition in stubble
residues and on the formation of the microbial
community in soil is not yet known. Pollen
containing Cry1 toxin exerts substatntial effects
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tartalmazó
pollennek
a
hazánkban
kukoricatábla-szegélyen élő védett nappali
lepkék (pl. Inachis io) hernyóira. Cry-toxint
termelő növényekre a kártevőkben viszonylag
gyorsan alakul ki rezisztencia. Glyphosate-tűrő
gyomok jelentkezése egyre gyakoribb világszerte azokon a területeken, ahol ilyen GMnövényeket termelnek és a glyphosate-használat
gyakorivá vált. Bár Cry-toxinokat illetően is akad
terhelő adat a toxikológiai szakirodalomban,
azonban a magasabb rendű állatokra gyakorolt
toxicitás kérdése súlypontossá a glyphosate
esetében vált, amelynek teratogén és
karcinogén hatásán vitázik a szaksajtó.

on the larvae of protected butterflies (e.g.,
Inachis io), living in Hungary on the perimeters
of maize fields. Pests relatively rapidly develop
resistance against plants producing Cry toxins.
The occurrence of weeds tolerant to glyphosate
is worldwide becoming increasingly frequent in
areas where such GM plants are cultivated and
the use of glyphosate has also become more
common. Although there are incriminating data
in the toxicology literature also for Cry toxins,
the issue of toxicity to higher order animals has
come to focus in the case of glyphosate, the
teratogenic and carcinogenic effects of which is
a subject t debate in the press.

Kulcsszavak: GMO, Bt-növény, Cry-toxin,
glyphosate, rezisztencia

Keywords: GMO, Bt plant, Cry toxin,
glyphosate, resistance

A géntechnológiai úton módosított (GM)
növényeket tekintve hazánkban fontos tényező,
hogy gyapottermesztés nincsen, szója- és
cukorrépa-termesztésünk csekély, illetve ipari
burgonya termesztésének igénye jelentős
papíripar nélkül a közeljövőben sem valószínű. A
GM-szegfű termesztése aligha váltana ki
különösebb ellenzést, mivel zárt technológiával
termesztik, és fogyasztásra nem kerül. Marad
tehát a GM-olajrepce és a GM-kukorica.
Az Európai Uniós engedélyezési szerkezetből az
érvényes dokumentációval rendelkező GMnövényfajták közül 35 egyszeres módosítás
emelhető ki (I. táblázat), amelyekből a többségi
kombinációk is előállnak. Túlnyomóan a kukorica
(12) és a szója (11) érintett. Az engedélykérelmek közül kisszámú (4) céloz meg vetést.
Ezek közül a MON 810 jelű kukoricának és a
Moonshadow 1 szegfűnek van vetési engedélye.
Az előrehaladást tekintve megjósolható, hogy

rövid időn belül jelentős gazdasági nyomás
nehezedik majd a GMO-mentes stratégiát
hirdető országokra. A fajtatulajdonosok között
vezető a Monsanto, amely a genetikai
események mintegy felét birtokolja. Jelentős
még a Bayer Crop Science, amely voltaképpen a
Sanofi-Aventis része, ám a túlnyomóan
glufosinate-tűrő növényeik nem jelentek meg az
európai
termesztési
gyakorlatban.
A
fajtatulajdonosi listán – rejtve maradva – ott
szerepel a DuPont is, amelynek része a Pioneer
Hi-Bred nevesül a GM-növények kapcsán. Egyre
gyakoribbak
a
nemzetközi
cégek
együttműködéséből származó fajtacsoportok,
hiszen a többszörösen módosított fajták között
számtalan olyat találunk, ahol a gének
szabadalmi joga szerint több cég közös
termékéről van szó. Ebből az álláspontból
érthető, miért egymást támogató a nemzetközi
vállalatok hozzáállása.
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I. táblázat Az Európai Unióban engedélyezési folyamatban lévő egyszeres genetikai események
Engedély
típusa státusza

Növény

Fajtatulajdonos

Genetikai
esemény

Cukorrépa

Monsanto +
KWS Saat

H7-1

T

m

glyphosate-tűrő

T304-40
LL Cotton 25
MON 531
MON 1445
MON 15985
MON 88913

T,F
T,F
T
T
T,F
T,F

m
m
m
m
m
m

molyrezisztens
glufosinate-tűrő
molyrezisztens (nptII)
glyphosate-tűrő
molyrezisztens (nptII)
glyphosate-tűrő

Bayer Crop Sci.

T25

T,F

m

glufosinate-tűrő

Monsanto

MON 603-6
MON 810
MON 863
MON 87460

T,F
T,F,V
T
T,F

m
p
p
m

MON 88017

T,F,V

m

MON 89034
DAS-1507
DAS-59122-7

T,F
T
T,F,V

m
m
d

glyphosate-tűrő
molyrezisztens
bogárrezisztens
szárazságtűrő (nptII)
bogárrezisztens +
glyphosate-tűrő
molyrezisztens
molyrezisztens
bogárrezisztens

MIR162
MIR604

T,F
T,F

m
m

SYN-BT11

T

m

BPS-CV127-9

T,F

m

imidazolinon-tűrő

A2704-12
A5547-127
GT73
MON 40-3-2
MON 87701

T,F
T,F
T,F
T
T,F

m
m
m
m
m

MON 87705

T,F

m

MON 87708
MON 87769
MON 89788

T,F
T,F
T,F

m
m
m

glufosinate-tűrő
glufosinate-tűrő
glyphosate-tűrő
glyphosate-tűrő
molyrezisztens
telített zsírsav +
glyphosate-tűrő
dicamba-tűrő
omega 3-zsírsav
glyphosate-tűrő

305423

T,F

m

Bayer Crop Sci.
Gyapot
Monsanto

Kukorica
Pioneer HiBred + Dow
Syngenta
BASF
Bayer Crop Sci.

Szója

Monsanto

Pioneer
Hi-Bred
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Módosítás típusa

molyrezisztens
bogárrezisztens
molyrezisztens +
glufosinate-tűrő

magas olajsav +
szulfonilkarbamid-tűrő
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Bayer Crop Sci.
Olajrepce

T45

http://www.ecotox.hu

T,F

m

glufosinate-tűrő

MON 73-7
T,F
m
glyphosate-tűrő
MON 88302
T,F
m
glyphosate-tűrő
Moonlite
F
m
kék szín
Szegfű
Florigene
Moonshadow 1
V
p
kék szín
Megjegyzések: T – élelmiszer- és takarmánycélú felhasználásra; F – importra és feldolgozásra; V
– vetésre; d – benyújtott dokumentáció; p – termék; m – engedélyezése meghosszabbítás alatt;
nptII – antibiotikum-ellenállósági (kanamycin) gént tartalmaz; Bayer Crop Science = Aventis Crop
Science; Pioneer Hi-Bred = DuPont
Monsanto

Növényvédelmi célú GM-növények
Az engedélyeztetett események többsége
„gyomirtószer-tűrést” (glyphosate, glufosinate,
dicamba, imidazolinonok, szulfonilkarbamidok)
eredményez, míg másik számottevő része ún.
Bt-növény, amely a Bacillus thuringiensis
valamelyik cry-génjét (cry1 és cry2 – molyrezisztens; cry3 – bogárrezisztens) tartalmazva
„rovarrezisztenciát” kölcsönöz a módosított
növény számára.
A kiadott engedélyek szólhatnak élelmiszer- és
takarmánycélú felhasználásra, importra és
feldolgozásra, valamint vetésre. Ez utóbbihoz
kell csatolni a részletes környezettudományi
dokumentációt, amelyet ezidáig sokkal nehezebb
volt elkészíteni, mint az élelmiszerbiztonsági
dokumentációt. Az Európai Unióban jelenleg
megadott engedélyek közül csak négy vonatkozik
vetésre (I. táblázat).
Az európai engedélyezés szakbizottsága az
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (European
Food Safety Authority, EFSA) GMO-Panelje,
amely szakterülete ellenére – az élelmiszerbiztonság tematikáját kiterjesztve – környezetbiztonsági kérdésekben is szakértői szerepét
tünteti fel. Működését mindezért számos kritika

érte, melynek oka az is, hogy eddig a fajtatulajdonosok állításait kritizáló független
vizsgálati eredményeket korlátozottan fogadtak
el. A nevezett Panel úgy működik, mintha a
tudományos testületek fölött álló lenne,
miközben – bár az Európai Bizottság valóban
jelentős mértékben támaszkodik a GMO-Panel
állásfoglalásaira – az csupán egyes időszakokra
kinevezett, változatos tudományos teljesítményt
felmutató tagokkal rendelkező szakértői testület.
A hazai szakértői [Darvas és mtsai 2006], majd
uniós tárgyalói [Rodics és mtsai 2011]
delegációk szakmai véleményei is jelentősen
eltérek az EFSA GMO-Panel álláspontjától.
Az engedélyek számát tekintve feltűnő, hogy az
élelmiszerbiztonsági területen az engedélyek
megszerzése sokkal könnyebb, mint a környezetbiztonság területén. Mindeközben hiányzók
vagy ellentmondásosak a takarmányozási
eredmények, legfőként a haszonállatfajokkal
(baromfi, sertés és szarvasmarha) kapcsolatban.
Nézzünk a viták közül párat.

Hibridképződés idegenbeporzóknál
Szögezzük le az elején, hogy ez a nagyon kritikus
terület az idegenbeporzókra vonatkozik csupán,
vagyis nem az önbeporzókra, ahol igen csekély

bioKontroll │ 5. évf. 1. szám, 2014

– 19 –

izolációs távolságokkal elejét lehet venni a
keresztbeporzásnak. Az egyes növényekre
általánosságokban ismertek azok az izolációs
távolságok, amelyeknél a vetőmagtermelés
biztonságosan művelhető [Darvas 1997]. Ehhez
képest a GM-növényeknél kissé szigorúbb
szabályok betartására van szükség.
Az olajrepce rovarbeporzású növény, ezért a
GM- és a hagyományos fajták vetésterületét
kötelezően elválasztó, ún. izolációs távolság
minimum három kilométeres sugarú kör, mivel
ez a mézelő méh átlagos gyűjtési távolsága.
Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a növény
géncentruma Földközi-tenger-melléki, ami
megnyilvánul abban, hogy nagyszámú rokon faj
található a térségben [Darvas 1997]. Ezek között
a keresztbeporzás (lásd később, mint
fajhibridek) nagy valószínűség szerint valósul
meg, és érinti a termesztett káposztaféléket is.
Így valószínűleg ez a növénycsoport az utolsók
között lesz, amely az európai ökológusok
helyeslésével találkozik majd. Ugyanakkor ez
ellen szól, hogy máris nagyszámú kísérleti
kibocsátás történt Észak-Európában. Talán az
sem véletlen, hogy ez esetben hímsteril GMfajtacsoport képezi a vizsgálatok tárgyát.
Ezen az úton jutottunk el a mai viták
legjelentősebb forrásához, a kukoricához, amely
viszont hazánk számára kiemelt gazdasági
fontosságú növény, hiszen Magyarország –
Franciaország után – Európa második
legjelentősebb, termékeit a piacon értékesítő
kukoricatermesztője.
A GM-növények használata során igen fontos
gond a génmegszökés/génáramlás kérdése.
Génszökés esetén a transzgén kikerül az emberi
ellenőrzés alól. A génáramlás során a transzgén
pollen segítségével átkerül valamilyen más
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növényre (faj- és fajtahibridek). A fajtahibridképződésnél a transzgént is tartalmazó pollen
átkerül más fajták virágára. A fajhibridképződésnél rokon növények beporzására kerül
sor, aminek főként az adott faj géncentrumában
nagy az esélye. Erre példa az olajrepce (a
tarlórépa és káposzta fajhibridje) és rokonsági
köre. A fizikai génmegszökés során a GM-növény
vetőmagja vagy valamilyen reprodukcióra képes
szerve (gumó, hagyma, hajtás stb.) a termesztési
technológia valamelyik fázisában keveredik a
hagyományos fajtával vagy a szállítás során
elszóródik (1. kép) és később szaporodási
helyzetbe kerül (Heszky 2011).

1 kép Szállításkor elhullott repcemag
Mivel a GM- és nem GM-magvak, szaporítóanyagok, növények ránézésre egymástól megkülönböztethetetlenek, a tényleges keveredés,
illetve a mentesség kimutatása csak műszer- és
költségigényes módszerekkel lehetséges. A
fizikai keveredés megelőzése párhuzamos
művelő eszközök és raktárak kiépítését teszi
szükségessé. A hagyományos és GM-növények
együtt-termeszthetőségét meghatározó ún.
koegzisztencia-törvény [FVM 2006] az egyidejű
termesztés problémájával foglalkozik, és
alapvető célja a génáramlás/génmegszökés
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folyamatának a lehetőségek szerinti hatékony
megakadályozása. A törvényi szabályozás az
ökológiai, az intenzív (ide sorolva környezetbarát
változatát az integrált termesztést is) és a GMfajták egyidejű vetőmag- és árutermesztésének
feltételeit igyekszik adott termőterületen
megteremteni úgy, hogy a hagyományos
termények maximálisan 0,9%, a biotermények és
vetőmagvak elvileg 0,0% (gyakorlatban 0,1%)
transzgénarányt tartalmazhatnak. (A fenti
arányokra nézve fontos kitétel, hogy azok a
véletlenszerűen
a
terménybe
bekerülő
transzgénekre vonatkoznak – a terménybe
szisztematikusan vagy a technológiából
szükségképpen adódóan bekerülő transzgéntartalom esetén már ezen szint alatt is a GMOtartalom jelölése előírt.) Ám idegenbeporzás
esetén a koegzisztencia megvalósítását hosszú
távon sokan ökológiai nonszensznek tartják,
tehát bizonyos transzgének széleskörű,
ellenőrzés nélküli elterjedése az első pillanattól
fogva megjósolható. Erre fontos példa a
hazánkban napjainkban előfordult GM-vetőmagokkal bekövetkezett szennyezés, amelynek
kiszántás lett a vége. Ez azt jelenti, hogy
idegenbeporzott (szél- vagy rovarbeporzású)
növényeknél az országnak az első pillanatban
döntenie kell arról, hogy a termesztés melyik
válfaját választja.

http://www.ecotox.hu

Cry1-toxint termelnek. Legismertebb ezek közül
a MON 810 fajtacsoport, amely a kukorica
szárában károsító kukoricamoly (Ostrinia
nubilalis) ellen igen jó hatásfokú, viszont a cső
károsítása esetén mindig akadnak túlélő
rovarok. A csövön károsító kukoricamoly és
nálunk a gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa
armigera) hernyói okozta károsítás a
táplálkozási sebzés miatt növeli a csőfuzariózis
esélyét. A MON 810 kukoricában tehát
valamelyest
csökken
a
mikotoxinokat
tartalmazó fuzáriumos csövek aránya, azonban
a GM-fajta nem küszöböli ki ezt a kártételt
[Darvas et al. 2011b]. A molyrezisztens
kukoricák termésnövekménye az a kár, amit
ilyen módon megelőzünk. Hazánkban ilyen igen
ritkán – nagyjából tízévenként egyszer – fordul
elő molykár, mivel a főként parazitoidokra épülő
természetes szabályozás igen hatékony (2. kép).
Ez az oka annak, hogy nálunk a gazdák nem
védekeznek kukoricamoly ellen, míg a további
ok, hogy a védekezés időpontjában a kukorica
állománykezelése csak helikopterrel lenne
megoldható, ám ezen a módon sem elég
hatékony a kis permetlémennyiség bejutása a
sűrű növényállományba.

Bt-növények és mellékhatásaik
A „rovarrezisztens”, Cry-toxint termelő, ún. Btkukoricák a világpiac kisebb szegmensét adják
(az egyes gyomirtó szereket tűrő GMnövényekhez képest). Két változatuk van
terjedőben. Az egyik csoportjuk tagjai
lepkefélék hernyói ellen hatásosak, és általában

2. kép Kukoricamoly lárva exoparazitoiddal
(Fotó: Darvas B.)
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A Cry3-toxint termelő kukoricaváltozatok a
kukoricabogár (Diabrotica sp.) lárvái ellen
hatásosak. Ez azt jelenti, hogy az ilyen táblákon
előforduló imágókártételek közül a bibe
károsítását és így a hiányos megtermékenyülést
ez a megoldás sem küszöböli ki. Az alkalmazás
kezdetekor azonban a gyökéren károsító lárvák
számát jelentősen csökkenti ez a GM-fajtacsoport. A kukoricabogár jelentős gyakorlati
gond Magyarországon, főként monokultúrában
termesztett kukoricában. A várható termésnövekmény tehát nagyüzemi monokultúrás
táblákban a kártétel mértékének megfelelő
szintet érhet el.
Lényeges megjegyeznünk, hogy a fajtatulajdonosok reklámszövegeivel ellentétben a
növényvédelmi célú GM-növények potenciálisan
nem teremnek többet közel izogenikus (anyai)
vonaluknál, amelyből kifejlesztették őket. A
termésnövekmény egyetlen forrása ugyanis az
elkerült kártétel. Ennek mértékét a hazai
vizsgálatok 0-5%-ban állapították meg [Füsti
Molnár 2011]. Evidens tehát, hogy a globális
élelmiszerhiány megoldására ezek a termékek
nem alkalmasak, és a rekordtermés álmáról is le
kell mondani azoknak, akik ebben hittek.
A permetező szerekkel (melyek esetén a
hatóanyag
csak
kijuttatását
követően,
lebomlásáig vagy más módon történő
távozásáig fejti ki hatását) szemben a Btnövények (melyek teljes életciklusuk alatt
termelik az adott Cry-toxin hatóanyagot)
folyamatos védelmet biztosítanak a célkártevő
ellen. Környezetanalitikai szempontból ezeket a
növényeket speciálisan formázott növényvédő
szereknek is tekinthetjük, ahol a hatóanyag (itt
Cry-toxinok) a növényi sejtben a sejtfal által
mikrokapszulázva jelennek meg. Ez azonban
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egyszersmind azt is jelenti, hogy a növényben a
a kártevő megjelenésétől és az aktuális
népességdinamikai jellemzőitől függetlenül, a
növénybe ültetett génkonstrukció és a növény
genetikai
programja
által
szabályozott
mértékben folyamatosan termelődő fehérjetoxin állandó környezeti terhelést jelent. Egyes
genetikai eseményekben a toxin szervenkénti
eloszlása viszonylag egyenletes, másokban – pl.
a MON 810 – a génkifejeződés szervenként
eltérő [Székács et al. 2010]. A permetezéssel
járó okszerű védekezéssel szemben a szakmai
felügyeletet nem igénylő folyamatos védelem
azzal jár együtt, hogy a növény akkor is termeli
a Cry-toxint, amikor arra nincs szükség, és olyan
növényi részekben is, ahol fölösleges. A MON
810 kukoricamoly-rezisztens kukorica például a
gyökerében is jelentős mennyiségű Cry1-toxint
termel, miközben a kukoricamoly azt nem
károsítja. Koránt sincsen tehát optimalizált
fajtacsoportról szó.
Mérések szerint a tarlómaradvánnyal a talajba
kerülő Cry-toxin 1-4%-a mérhető még egy év
múlva. Ez nagy vegetatív tömeget termelő
fajtáknál még mindig tetemes mennyiség lehet
[Székács & Darvas 2012b]. A Cry-toxinok
felhalmozódására mutatkozik esély, hiszen
nagyüzemi viszonyok között a monokultúrás
kukoricatermesztést gyakran alkalmazzák. A
talajban élő egyes ugróvillásfajok kevésbé
fogyaszthatják a Cry1-toxint tartalmazó
kukorica maradványait a hagyományos
kukoricához képest [Bakonyi et al. 2006], illetve
ezen a táplálékon a szaporaságuk is mérséklődik,
mely részben magyarázhatja a MON 810 fajtacsoport lassabb lebomlását.
Nem célzott állatok a táplálkozásuk során
kerülhetnek kapcsolatba a Bt-növények által
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termelt Cry-toxinokkal. Kiemelkedő gondot
jelent a célkártevő rokonsági körébe eső nem
célzott fajok érintettsége. A Cry1-toxint termelő
növények a pollenszórási időszakban potenciálisan
veszélyeztetik a tábla gyomszegélyén élő védett
lepkelárvák biztonságos élőhelyeit (hazánkban
213 védett lepkefajt tartunk nyilván),
amennyiben azokra Cry1-toxinartalmú pollenje
kiülepszik, és hosszabb ideig tápnövényükön
marad. Hazánkban 33 faj valamilyen szinten
érintett lehet, és közülük is kiemelhetők a
kukoricaszegélyen gyakori, lárvakorukban
csalánféléken táplálkozó, védett nappali lepkék
(3. kép).

3. kép A nappali pávaszem bábjai
(Fotó: Polgár L.)
A nappali pávaszem (Inachis io) Cry1-toxinokra
érzékeny hernyója kiváló modellállatnak
tekinthető [Darvas és mtsai 2004, Lauber 2012].
A kukoricaportokokból kiszóródó Cry1-toxintartalmú pollen megváltoztatja az egyes
élőhelyek adottságait. Egyfajta növényvédő
szeres kezelésként is felfogható, hiszen a Crytoxint tartalmazó pollen lerontja azoknak a
gazdanövényeknek a fogyasztási értékét,
amelyekre rákerül. A bioföldrajzi régió
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megóvása érdekében a védett állatokkal
kapcsolatban a hazai természetvédelmi törvény
nem engedélyezi az élőhely, így a tápnövény
minőségének megváltoztatását.
A szubletális behatások hozzájárulhatnak a Cryrezisztencia és -keresztrezisztencia kialakulásához. Laboratóriumi tenyészetben modellállaton (Plodia interpunctella) már a 10.
nemzedék toleránsnak bizonyult a MON 810
kukorica levélőrleményével szemben, mely a Btfajták várhatóan gyors lejárati idejére utal
[Darvas és Lauber 2007]. Ez mind a
hagyományos Bt-permetezőszerek, mind a Btnövények használhatóságának elvesztéséhez
vezethet, hiszen a MON 810-re rezisztens lárvák
Dipel készítményre is toleranciát mutatnak. A
Cry1-rezisztencia kézbentartására izogenikus
vonallal történő 20-50% arányú szegélyvetést
ajánlanak a fajtatulajdonosok, ami az érzékeny
kártevőnépességet fenntartja. Ez úgyszólván a
kártétel állandósulását jelenti, hiszen jelentős
területrészen a kártevő tenyésztése folyik.
További nehézség, hogy a Cry1-toxint tartalmazó
növényi részeken a kártevők lassabban
táplálkoznak, így a rajzáscsúcsuk eltér majd az
izogenikus növényeken táplálkozó fajtársaiktól.
Napjaink tudományos ténye, hogy az Egyesült
Államokban Iowa állam térségében megjelentek
a kukoricabogár Cry3B-toxinra rezisztens
népességei [Gassmann et al. 2011].
Az előnyök és hátrányok számbavételével
esetről esetre kell mérlegelni azt, hogy egy GMfajtacsoport alkalmas-e termesztésre. A MON
810 fajtacsoport esetén elég világos, hogy
pusztán a környezettudományi ellenérveket
számba véve is sokkal több a hátrány, mint a
keletkező előny. Mindez azonban csupán a
MON 810 és hasonló célú toxinfehérjét termelő
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fajtacsoportokra érvényes megállapítás, ami
nem szélesíthető ki más fajtacsoportokra. Míg
az önálló Környezetvédelmi Minisztérium idején
hazánkban a MON 810 területén jelentős
környezettudományi munka folyt, az Alaptörvénybe foglalt GMO-mentességi deklaráció
gyakorlatilag véget vetett ennek az érdemi
feltáró munkának [Darvas és mtsai 2013].
Hazánk így az Európai Uniós engedélyezésből
dömpingként
érkező
módosított
fajtacsoportokra nem készülhetett fel.

Glyphosate-tűrő növények – a gyomok
szelekciója
A glyphosate-tűrő (GT) kukorica a GMnövénypiac nagyobbik szegmense. Ez esetben
arról van szó, hogy egy totális gyomirtó
hatóanyaggal (glyphosate) minden gyomot
kiirtunk, csak a GM-fajta marad életben. A
glyphosate eredetileg csak a kultúrnövény
kelése előtt (preemergens) alkalmazható
gyomirtó volt, ami a GT-növények megjelenésével
a kultúrnövény kelése utáni (posztemergens)
állománykezelésre is használhatóvá vált. A
kémiai gyomirtásra jellemző, hogy szakszerűtlen
használat esetén ún. perzselési kár keletkezik,
amelynek akár a termésmennyiségre is hatása
lehet. Ezt bizonyosan megelőzi a glyphosate
kijuttatása esetén a GT-növények alkalmazása. A
technológiától csupán annyi termésnövekmény
várható, amennyi a perzselési kár elmaradásából
származhat. A termék előnye tehát szakképzetlen munkaerő esetében látványos, míg
szakképzett munkaerőnél csekély. Kétségkívül
egyszerűsíti a gyomirtás éves gyakorlatát, hiszen
egyetlen hatóanyagra alapozhatjuk a kukorica
gyommentesen tartását, míg ellenkező esetben
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több hatóanyagot kellene használnunk, ami
nagyobb szakértelmet követel. A káros ökológiai
következmények viszont szerteágazóak. A GTnövények alkalmazásával Dél-Amerikában terjed
a talajművelést minimalizáló művelési mód is,
mely gyakorlat hosszabb távon a talajok
kihasználását
fokozza,
azok
fokozatos
leromláshoz vezet.
A GT-gyomok jelentkezése egyre gyakoribb
világszerte. 1996-ban Pratley és munkatársai
Ausztráliából írták le a GT-merevperje (Lolium
rigidum) első populációját. 1997-ben követte
ezt a GT-aszályfű (Eleusine indica) Malájföldön,
a GT-betyárkóró (Conyza canadensis) az
Egyesült Államokban, a GT-olaszperje (Lolium
multiflorum) Chilében. További ismert GT-fajok:
Ausztráliából az Echinochloa colona (2007), az
Urochloa panicoides (2008) és a Chloris truncata
(2010); Dél-Afrikából a Conyza bonariensis
(2003) és a lándzsás útifű (Plantago lanceolata,
2003); az Egyesült Államokból az ürömlevelű
parlagfű (Ambrosia artemisiifolia, 2004), az
óriás parlagfű (Ambrosia trifida, 2004), az
Amaranthus palmeri (2005), az Amaranthus
tuberculatus (2005), a vesszős seprűfű (Bassia
scoparia, 2007) és az egynyári perje (Poa annua,
2010); Spanyolországból a Conyza sumatrensis
(2009); Dél-Amerikán belül Argentínából a
fenyércirok (Sorghum halepense) (2005), az
angolperje (Lolium perenne, 2008); Brazíliából
az Euphorbia heterophyla (2006); Kolumbiából a
keserű hamisüröm (Parthenium hysterophorus,
2004) és Paraguayból a Digitaria insularis (2006)
[Heap Epubl].
Powles és munkatársai [1998] 7-11-szeres
glyphosate-dózisnak ellenálló merevperjenépességet írtak le Ausztráliából. Powles [2008]
szerint nem véletlen, hogy azon országokban,
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ahol a GT-kultúrnövények terjednek (Argentína
és Brazília), ott a GT-gyomnépességek előfordulása gyakoribbá válik. Véleménye szerint
ez lesz a GT-növények gyakorlatban való további
terjedésének egyik legfontosabb akadálya. A
glyphosate-tűrés öröklődő természetű, azaz a
kezelt területeken e gyomok felgyarapodására
kell számítani. A GT-népesség vizsgálata során
azt találták, hogy a glyphosate-tűrésében
szerepet játszó célenzim génjének (epsps)
mutációja (ma már a kukoricában is megtalálták
a tűrésért felelős mutált allélt, lásd mepsps,
2mepsps) nem ritka a természetben. Mindez a
GT-növények huzamos termesztése esetén
pótlólagos, más hatóanyagokkal végzett
gyomirtó hatású kezelést tesz szükségessé.

Takarmányozási kísérletek GM-növényekkel
A jelenleg takarmányként és táplálékként
forgalomban lévő GM-növényeket a lényegi
azonosság elve alapján engedélyezték [Pusztai
et al. 2003]. Ennek alapja, hogy biztonsággal
fogyasztható a transzgenikus növény, ha főbb
kémiai összetevői (szénhidrátok, fehérjék stb.)
az elterjedési területén található fajtaválaszték
beltartalmi szórásértékei közé beilleszthetők. Ez
különösen zavarba ejtő, ha a GM-vonal az
izogenikus vonalához képest szignifikáns
beltartalmi eltérést produkál, ami nem is ritka.
Az eddigi takarmányozási és táplálkozási
vizsgálatok eredményei súlyos bírálatot kaptak.
Ezen a területen az egyik legkíméletlenebb
érdek- és nézőpontháború folyik.
A MON 863 Cry3Bb1-toxint termelő
kukoricabogár-rezisztens fajtával patkányokon
végzett háromhónapos kísérlet eredményeiből
– melyek a Monsanto fajtadokumentációjából

http://www.ecotox.hu

kerültek nyilvánosságra – kimutatták, hogy a
kezelt állatok élettani értékeinek 8%-a eltért a
normális szinttől. Ebből a nőstények
májkárosulása a leginkább figyelemre méltó
[Séralini et al. 2007].
2011-ben jelent meg Aziz Aris és Samuel Leblanc
[2011] cikke, amely szerint várandós anyák és
magzatjaik vérszérumában a glufosinate
bomlásterméke a 3-(metil-foszfiniko)-propionsav
(3-MMPA, glufosinate-tűrő fajták), valamint a
Cry1Ab-toxin (MON 810) is kimutatható volt. Ez
azt jelenti, hogy a tápcsatornában ezeknek a
vegyületeknek egy része nem bomlik le, és a
méhlepényen is átjutva megjelenik a magzati
vérkeringésben is. A cikk több kritikai
hozzászólást kapott.
A glyphosate hatóanyagot és a GT-fajtával
(NK603) végzett egész életre kiterjedő
takarmányozási
kísérletben
Séralini
és
munkatársai [2012] az időskori emlőrák
emelkedő gyakoriságára hívták fel a figyelmet.
Ez a cikk a megjelenésének helyén rendkívüli
mértékű hozzászólást és kritikát kapott. A cikk
számunkra is adós marad a GM-kukoricára
(epsps gén) vonatkozó ok megnevezésével. A
hatás kialakult Roundup gyomirtóval (polietoxilált fagyúamin (POEA) formázószert
tartalmaz) szennyezett ivóvíz fogyasztásával,
ahol nincs transzgén, és olyan esetben is, ahol
csak a transzgén fordult elő, de a gyomirtóval
nem kezelték azt. Nem keletkezhetett tehát
ebben az esetben szermaradék útján, vagyis itt
az NK603 a gyanúsított. A cikk magyarázata
azonban ehhez nem meggyőző. Újabb
sérülékeny jelzés érkezett tehát. A bizonytalanság
nem olyan nagy meglepetés azoknak, akik élő
állatokkal dolgoznak. A felvetett kérdéseket
szerintünk a fajtatulajdonosoknak kell nyilvános
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vizsgálatokban hitelesen megválaszolni. A
daganatkeltő hatások értékelését egyébként
kritikai adatbázisok (több kísérlet eredményének
összevetése) eredményei alapján, pl. az IARC (az
Egszségügyi Világszervezet, a WHO rákkutatási
ügynöksége) végzi. Egy vizsgálati eredmény
tehát nem döntő, hanem problémafelvető.
Kétségtelen viszont, hogy Séralini és
munkatársai több vizsgálata is terhelő
eredménnyel járt a glyphosate hatóanyag egyes
formázott (POEA) készítményeivel kapcsolatban
[Richard et al. 2005, Benachour et al. 2007,
Benachour & Séralini 2009, Gasnier et al. 2009,
Mesnage et al. 2013]. A francia toxikológiai
iskolán kívüli terhelő adatokat is találhatunk a
glyphosate hatóanyagról. De Roos és
munkatársai [2003] felmérései szerint a nem
Hodgkin-lymphoma előfordulásának kockázata
növekszik a növényvédő szereket felhasználók
körében. Mindezt a glyphosate-tartalmú
készítményekre is érvényesnek találták. Egy
évvel későbbi, az Egyesült Államok kukoricatermesztési övezetében csak glyphosatetartalmú készítményekre fókuszálva a legtöbb
rosszindulatú
betegségre
elvégezve
az
elemzést, csak a kóros plazmasejt-szaporodás
(myeloma multiplex, plasmocytoma) előfordulási
gyakoriságának enyhe növekedését tapasztalták
[De Roos et al. 2004]. A myeloma a rosszindulatú
hematológiai betegedések mintegy 10%-át teszi
ki. Bár a betegség oka nem ismert, rizikófaktorai
az autoimmun betegségek, bizonyos vírusok
(HIV és Herpes), valamint egyes oldószerek
gyakori használata. George és munkatársai
[2010] egér bőrrák-modellkísérleteik alapján
arról számoltak be, hogy a glyphosate több
speciális fehérje indukciója miatt bőrtumorok
promótere lehet.
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A glyphosate-tartalmú gyomirtó szerek teratogén
hatásait kétéltű- (Xenopus laevis) és madár
embriókon (Gallus domesticus) tesztelték.
Szubletális dózisban, közvetlenül beinjekciózva
az
idegrendszer
embrionális
fejlődési
szakaszában a rhombomérák elhelyezkedése és
mintázata megváltozott; a velősánc területe
csökkent;
az
anterior–poszterior-tengely
megrövidült; a cefalikus markerek megjelenése
gátolt volt. Emiatt a békaembriók hasonló
fenotípusúvá váltak: a törzs megrövidült, a
fejméret csökkent, a szemek nem megfelelően
vagy egyáltalán nem fejlődtek ki (microphthalmia),
emellett egyéb koponyadeformitások jöttek létre
a későbbi fejlődési stádiumokban. A magzatburkosok (Amnioták) közé tartozó csirkeembriókon tesztelve, hasonló teratogén
hatásokat tapasztaltak. Ezek a fejlődési
rendellenességek kapcsolatban állhatnak a
retinolsav jelátviteli útvonal károsításával,
melynek hatására bizonyos létfontosságú gének
(shh, slug, otx2) kifejeződésének gátlása
következett be. Ezek a gének az embriogenezis
során, az idegrendszer-szerveződés folyamatában
kulcsfontosságú feladatokat töltenek be
[Paganelli et al. 2010]. Ez a cikk úgyszintén a
gyártók kritikai megítélése alá esett [Darvas és
mtsai 2011a, Székács & Darvas 2012a].

Összetételükben módosított GM-növények
A géntechnológiai úton beltartalmukban
változtatott növények jelenleg kis szeletét (8%)
képezik az Európában engedélyezés alatt álló
GM-növényeknek, azonban sokan a jövőt látják
ezekben a fajtákban. A BPS-A1020-5 (BASF,
Amadea), EH92-527-1 (BASF, Amflora) és AV436-G7 (Avebe) ipari burgonyák gbss génje
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burgonyaeredetű, hatására a keményítő ipari
feldolgozására alkalmasabb, ezért a minőségi
papírgyártásra kedvezőbbé válik. Az Amflora
fajtának kiadott vetési engedélyt azonban
bírósági eljárás után vonták vissza, s időközben
az is kiderült, hogy az európai piac nagysága
csekély ahhoz, hogy a fajtatulajdonos (BASF)
ennek a fajtájának köztermesztését tovább
forszírozza Európában.
Szóját illetően mutatja fel az európai
engedélyezés a legtöbb gyakorlati eredményt. A
Monsanto fajtái közül a MON 87705 (Vistive
Gold) fajtában a linoleinsav aránya csökkentett
az olajsav emelkedése mellett. Ez alternatívát
nyújthat a sütéshez használt redukált olajokkal
szemben (melyeknek tranzsírtartalma ismerten
kedvezőtlen). A MON-87769-7 szójában a Júliakankalinból (Primula juliae) származó Pj.D6D
gén és a Neurospora crassa penészgombafajból
származó Nc.Fad3 gén a telítetlen zsírsavak, így
az omega-3-zsírsavak arányát növelik. A Pionner
DP-305423-1 (Treus Plenish) szója szintén
szójából származó gm-fad2-1 génszakasza a
linoleinsav arányát csökkenti az olajsav egyidejű
emelkedése mellett. A fajta a gm-hra gén
(módosított acetolaktát szintáz enzimet kódol)
miatt a szulfonilkarbamid-típusú gyomirtó
szereket is tűri.
E terület terméke a liláskék színű szegfű is,
amelyek közül a Moonshadow 1 fajtának vetési
engedélye van Európában, de senkit sem vitatja
jelenlétét, még a GMO-mentességet hirdető
országokban sem. A megváltoztatott összetételt
nem találkozik ugyan a dietetikusok/
háziorvosok egyöntetű elismerésével, azonban
környezettudományi szempontból mindezidáig
nem érte súlyos kritika ezeket a GMnövényeket.
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A világirodalomban igen sok szó esik az ún.
„aranyrizsről”, amelyet a fejlődő országok Avitamin-problémájának orvoslására gondolnak
bevethetőnek. Az ezzel kapcsolatos gondok
sokrétűek. Az „aranyrizs” fajta-dokumentációját
senki sem készítette el és adta be az ezzel
foglalkozó hatóságoknak, így az engedélyezési
folyamata el sem indult. Másrészt az A-vitaminhiánybetegség sárgarépa termesztésével és
fogyasztásával sokkal könnyebben lenne
orvosolható, mint ehhez felhasznált GM-rizzsel.

Szárazságtűrő növények
A MON 87460 (Droughtgard) kukoricafajtacsoportot szárazságtűrésre jelentette be a
Monsanto Európában. A Bacillus substilis
baktérium hidegsokkfehérjéjét kódóló cspB
génje mérsékli a szárazság okozta termésveszteséget. A környezettudományi kutatások
minden bizonnyal kevés akadályt gördítenek
majd az efféle fajták elé. Toxikológusok viszont
bizonyára kifogásolják majd ebben a konkrét
esetben az nptII jelölő gén jelenlétét, ami
Escherichia coli fajból származik és antibiotikumrezisztenciáért felel. A növényi géntechnológiai
kutatások új célpontjai azonban sokkal
meggyőzőbbek lehetnek, mint a korábbi, első
gyakorlati próbálkozások.
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A gödöllői ivóvíz 2010-es atrazine-szennyezése – Esettanulmány
Atrazine contamination of drinking water at Gödöllő in 2010 – A case study
Gyurcsó Gergő
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Significant atrazine pollution was detected in the drinking water supply network in 2010 at Szent
István University in Gödöllő. The contamination also reached the central kitchen of the university
campus, while the urban drinking water network at Gödöllő remained uncontaminated. The
contamination case my have occurred due to accidental mixing of the water from the water well
used for irrigation in the university botanical garden into the drinking water mains. Nitrate content
in the drinking water was also temporarily high, moreover, herbicide residues of propazine and
metolachlor were also found. The polluted well was been shut down, leading to normalization of
the situation.
Kulcsszavak: Gödöllő, ivóvíz, atrazine,
propazine, metolachlor, nitrát
2010-ben a gödöllői csapvíz a hatósági
határérték felett tartalmazott növényvédőszermaradékot és nitrátot. (Az EU ivóvíz-határértéke
növényvédőszer-hatóanyagok maradékaira: 0,1
µg/l.) A Wessling Hungary Kft. (WH) akkreditált
környezetanalitikai laboratóriuma mérte a
szennyezést. Az egyetem hallgatóit és dolgozóit,
valamint a gödöllői lakosságot később
tájékoztatták a szennyezési esetről. Számukra
egy 2010. november 6-án az egyetem
honlapjára felkerült, éppen ellenkező tartalmú,
rövid közleményből derült ki, hogy valami
mégsem lehet rendben. A Szent István Egyetem
Szenátusának 2010. október 28-ai ülésén Solti
László rektor tájékoztatást adott arról, hogy az

Keywords: Gödöllő, drinking water, atrazine,
propazine, metolachlor, nitrate
egyetem gödöllői kampuszán az ivóvízhálózatban lévő víz minősége minden
határértéknek megfelel, fogyasztása senki
számára nem káros. A közleményhez csatoltak
egy jegyzőkönyvet is mely igazolja, hogy az
ivóvíz minősége megfelel a hatályos egészségügyi határértékeknek. A hallgatói önkormányzat
utólagos tájékoztató ülést szervezett 2010.
december 1-ére melyen részt vett az illetékes
hatóság, az egyetem vezetése, valamint
felkérték Zacher Gábor gyógyszer-toxikológus
főorvost. A fórumon megjelent hozzászólók
elsősorban az atrazine-szenyezés elhanyagolható
mértékű egészségügyi kockázatát hangsúlyozták,
ami a mért értékek ismeretében – és a hatósági
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határérték megállapításánál alkalmazott 1:100
biztonsági faktor figyelembe vételével –
toxikológiai szempontból elfogagható, de jogi
szempontból elég különös érvelés.
Gödöllő város ivóvízellátását a Dunamenti
Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) végzi. Az egyetem
ellátását négy kútból biztosítják, a D25, D26,
D28 és D29 számúakból. Az atrazine-szennyezés
alatt a D28-as kút műszaki gond miatt nem
üzemelt. A négy kútból kettő korábban
tömedékelésre került, de a kutak védőterületein
belül készült két „melléfúrás” a DMRV részéről,
D26/M és D29/M jelű kútként üzemeltek. Az új
kutakat a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
(KDKTVF) és az ÁNTSZ engedélye nélkül helyezték
üzembe. Az egyetem ebben az évben
létrehozott egy új kutat. Ez a botanikus kert
öntözőkútja, melynek szemléje során kiderült,
hogy – szabálytalanul – közös vízgépészeti
aknában fut a városi ivóvízvezetékkel. Innen
lehet szabályozni, hogy a városi vagy a kútvizet
vezessenek rá az öntözőhálózatra. A
dokumentumokból kiderül, hogy a kutat az
engedélyben felüntetettnél mélyebre fúrták: 30
méter helyett 52,5 méter mély, melynek
szűrőzése 40 méteren kezdődik, ami megegyezik
a DMRV D26/M jelű kút első szűrőzött
rétegével.
Mérések.
A
növényvédőszer-maradékok
meghatározásárra végzett analitikai méréesek
2010. június és november között történtek. A
szennyezés első kimutatása a 2010. június 24-ei
mintákból történt, amikor a WH környezetanalitikai
laboratóriuma
az
egyetemi
laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges csapvíz
vizsgálatát végezte el. A mintát az egyetemi
főépület 1108. számú szobájából vették. A
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vizsgálatok alapján a csapvízben a nitrát és az
atrazine koncentrációja határérték fölött volt:
nitrátra 67 mg/l, atrazine gyomirtó hatóanyagra
0,47 µg/l értéket mértek. Ezt követően 2010.
július 6-án mintát vettek a dékáni hivatal
konyhai csapjából, amelyben a nitrát 61 mg/l, az
atrazine 0,32 µg/l volt. 2010. augusztus 27-én a
WH három vízmintát is vizsgált, amelyek
Gödöllőről, de nem az egyetem területéről
származtak. A mintákban sem a nitrát, sem az
atrazine mért szintjei nem lépték túl a
határértéket.
Az egyetemi labor munkatársai a szolgálati
útnak megfelelően a dékánt értesítették az
akkreditált mérés eredményeiről. Az Egyetem
rektora Solti László, amikor értesült a
szennyezésről, megrendelte az ÁNTSZ KMRI
laboratóriumától az ivóvíz ismételt vizsgálatát
(mintavétel: 2010. szeptember 21.), annak
ellenére, hogy már létezett két, akkreditált
mérési eredmény. Ezt a decemberi kollégiumi
tájékoztató ülésen azzal indokolta, hogy ha a
DMRV tudomására jut az eredmény, akkor
megelőzve a hatósági intézkedést, a szolgáltató
lezárhatta volna a kutat, és egy ismételt
mintavétellel már nem lehetett volna
bizonyítani a szennyezést. Vörös József, az
ÁNTSZ Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi
Intézetének (ÁGKI) kistérségi tiszti főorvosa
azonban erre azt válaszolta, hogy a WH által
készített akkreditált vizsgálatot is elfogadták
volna, hogy megindíthassák a hatósági eljárást,
és eközben is megindíthatták volna a saját
vizsgálatot. Emellett, ha az egyetem a hatóság
felé azonnal jelzi a szennyezést, a DMRV nem
vonhatta volna ki magát a felelősség alól. A WH
akkreditált méréseit tehát az ÁNTSz és az érintett
vízszolgáltató DMRV (vizsgáló: VITUKI) ellenőrző
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mérései követték, s a mérések eredményeit
illetően az egy időpontban a vizsgálók között
jelentős eltérések mutatkoztak.
Növényvédő szereket illetően az atrazine és a
deetil-atrazine, de propazine és metolachlor
meghatározását is elvégezték. A VITUKI a SzIE
központi konyhájának, a kollégium B.
épületének csapvizében és a D26/M kútban
2010. október 14-én 0,71-0,78 µg/l propazine
hatóanyagot mutatott ki. Az ÁNTSz a 2010.
október 21-én a SzIE botanikus kertjében 0,130,15 µg/l metolachlor hatóanyagot talált.
Az egyetemi kampusz területén a fő szennyezők
az atrazine és a nitrát (10-100 mg/l) voltak. A
központi konyha csapvizének szennyezése
különösképpen fontos, mert nemcsak az
egyetem, hanem általános iskolák és óvodák
közétkeztetésével is foglalkozik, így a
szennyezett
vízből
készült
élelmiszer
gyerekekhez is eljuthatott. Továbbá ezt a vizet
használta az egyetem területén működő összes
kávézó és büfé. A kollégium nyáron szállásként
működött, többek között gyerekek és
sporttáborok számára is. A ’Campus’ kávézót
rendszeresen látogatták a gödöllői lakosok is.
Mivel a pótlólagos mérések eredményeit csak a
megrendelő számára adják ki, Bálintné Kristóf
Krisztina, a SzIE Gazdasági Főigazgatóság
Biztonságszervezési Iroda (GFBI) vezetője 2010.
október 13-án szóban, majd elektronikus
levélben bejelentette az ivóvíz szennyezettségét
az ÁGKI-nek. Az ÁGKI még aznap értesítette az
ÁNTSz
Közép-magyarországi
Regionális
Intézetét (KMRI) a SzIE GFBI által tett
bejelentéséről. Az egyetem kezdeményezésére
végzett ellenőrző, akkreditált laboratórium által
vett és vizsgált hálózati ivóvíz nitrát és atrazine
tekintetében nem felelt meg az ivóvíz minőségi
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követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
szóló 201/2001. Korm. Rendelet (X. 25.)
előírásainak. ÁNTSz KMRI és az ÁGKI az ivóvizet
szolgáltató DMRV képviselőivel közösen 2010.
október 14-én vízmintavétellel egybekötött
ellenőrzést tartott az ivóvíz minőségének
kivizsgálása ügyében. A DMRV a mintavétel
során tájékoztatta a hatóságokat, hogy az
egyetem ivóvízhálózatára a D25, D26/M, D-28
és D-29/M számú kutakból szolgáltat ivóvizet,
melyek közül a D28 számú kutat műszaki
probléma miatt kikapcsolták a víztermelésből. A
D25 kút, valamint a „melléfúrással” létesített új,
D26/M és a D29/M számú kutak termelnek a
hálózatra. Az ÁNTSz október 14-én az ellenőrzés
alkalmával szóban elrendelte az egyetem
területén található ivóvíz-kutak lezárását, amíg a
vízvizsgálat nem igazolja a víz megfelelő
minőségét. Ezt 2010. október 15-én
határozattal is elrendelte. A DMRV október 15én értesítést küldött az ÁNTSz-nek arról, hogy
október 14-én lezárta a D26/M kutat, másnap,
pedig a D25 és D29/M kutakat. Az ÁNTSz
bekérte a DMRV-től az egyetemi kutakra
vonatkozó 2010. évben végzett önellenőrző
vizsgálatok eredményeit, amelyekből kiderült,
hogy az ivóvíz minősége már korábban sem
felelt meg az előírásoknak. Október 21-én
mintát vettek a botanikus kert öntözőkútjából
és a kerti csapból is. Megállapították, hogy a két
hálózat az aknában műszakilag nincs
megfelelően szétválasztva. Tekintettel arra,
hogy a városi hálózat és az öntözővíz-hálózat
kialakítása műszakilag nem megfelelő, a vizek
keveredése nem zárható ki.
Az ÁGKI 2010. október 29-én 6402-2/2010.
iktatószámon rendelkező határozatot adott ki a
SzIE
botanikus
kertjében
üzemeltetett
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öntözőkút, a hozzá tartozó öntözővíz hálózat és
a városi ivóvízhálózat összeköttetésének
azonnali megszüntetésére. Az ÁNTSz értesítése
alapján 2010. november 24-én a KDKTVF a
DMRV képviselőjével bejárást tartott. A
jegyzőkönyvből
kiderül,
hogy
2009.
szeptemberében a D26/M és D29/M jelű kutak
kialakítása és hálózatra való kötése annak
ellenére megtörtént, hogy az erre vonatkozó
vízjogi létesítési engedélyek az előírás ellenére
nem kerültek benyújtásra a felügyelőség
számára. A felügyelőség előírta valamennyi
gödöllői vízbázison üzemelő kút alapállapotvizsgálatát 2011. június 30-ig, kivéve a D22, D23,
D24, D26/M, D28, D29/M kutak esetében, ahol
2011. február 28-a volt a határidő, valamint a
2011. február 28-ig a D26M és D29M jelű
kutakra a vízjogi fennmaradási engedélykérelem benyújtását. Ezt követően 2010.
november 9-én határozatban szabta meg az
ÁNTSz a DMRV számára azokat a feltételeket,
amelyeket teljesíteni szükséges a kutak újbóli
üzemeltetéséhez. Emellett két új hálózati
mintavételi pontot is kijelöltek az egyetem
területén. Az egyetem ügyészségi feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen 2010. november 22én, amit a Gödöllő Városi Ügyészség másnap
átadott a Budakörnyéki Ügyészségnek.
Következtetések. Hazánkban nem ez az első
eset, amikor a triazintípusú gyomirtók felé
figyelemmel fordultunk. 1998-ban 17, ősszel
megvizsgált nyersvízminta közül 3 atrazinetartalma meghaladta a határértéket, s egy a
magyar szabvány szerintit is, amennyiben a
buki-szigeti (Vác) víztároló 5,7 µg/l atrazine
mellett µg/l prometryn és 0,3 µg/l diazinon
hatóanyagot tartalmazott [Kárpáti és mtsai
1998]. Az atrazine használatát az Európai Unió
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2004-ben felszíni- és talajvíz-szennyező képessége
miatt betiltotta [Darvas 2000, Darvas és Székács
2013]. Kérdés, hogy a 2010-ben miként
jelenhetett meg ennek a hatóanyagnak
maradéka a SzIE egyetemi vízhálózatában,
magában foglalva a botanikus kert területét,
ahol növényvédelmet folytattak. Az atrazine
állatkísérletekben kifejezetten hormonmoduláns
hatásúnak bizonyult [Hayes et al. 2002, 2010],
mivel a genetikailag hímnek születő békák
hermafrodita fejlődését indította el, ami hím
ivari kromoszómákkal is életképes és megtermékenyíthető petesejtek képzését (neofemale)
idézte elő. Az utódgeneráció genetikailag
hímekből állt. Az ENSz Nemzetközi Rákkutatási
Ügynöksége (IARC) [1999] állatkísérletekben
rákkeltőnek találta ezt a hatóanyagot, azonban
emberre ehhez a minősítéshez nem talált
elégséges bizonyítékot. Freeman és munkatársai [2011] nem mutattak ki összefüggést
permetezőmesterek rákbetegségei és az
atrazine-használat között, bár a pajzsmirigyrák
kockázatát kissé megnövekedettnek találták. A
propazine kémiailag az atrazine-hoz hasonló,
dealkileződés során ugyanarra a szimmetrikus
metabolitra bomlik, mint az atrazine, és képes
kötődni az ösztrogénreceptorhoz. A metolachlor
mutagén hatású [Darvas és Székács 2006].
Köszönetnyilvánítás. A szerző köszönetét fejezi
ki a SzIE egyetemi hallgatóinak Emődi
Andreának, Fejes Ágnesnek és Kőrös Éva
Juditnak, akik az esettanulmányhoz a
dokumentációt összeállították. Ugyancsak
köszönet illeti a tanáraikat, Szoboszlay Sándort
és Hartman Mátyást, akik a mérési
eredményeket tartalmazó jegyzőkönyveket a
rendelkezésükre bocsátották.
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Szent István Egyetem, botanikus kert (Gödöllő)

II. Országgyűlési nyílt nap a GMO-król
Darvas Béla
Az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága
(Font Sándor) és a Vidékfejlesztési Minisztérium
géntechnológiai hatósága (Viski József) 2014.
február 20-án, ’Célkeresztben a GMO-k
mezőgazdasági felhasználása’ címmel nyílt
napot szervezett. A rendezvény iránt a helyszín,
az
Országház
Vadászterme
befogadóképességének kétszeresét elérő volt az
érdeklődés, így a jelentkezők felét tudták csak
fogadni. A szervezők között meg sem jelenő
GMO-Kerekasztal a fővédnöktől (Jakab István) is
kérte a rendezvény nagyobb terembe
helyezését, de eredménytelenül. A nagyszámú
visszautasítás így sok érdeklődőben kelthette
azt a hatást, hogy jelenléte ezen az agrárpolitikai
rendezvényen nem kívánatos.
A rendezvény megnyitóját Budai Gyula
államtitkár tartotta. A mezőgazdasági tárca
referensével (Kőrösi Levente – VM) mondták el
a tárca mezőgazdaságpolitikai véleményét, ami
a hazai GMO-mentességről szólt.

A Vadász terembe bejutott hallgatóság

Az első szekcióban az érdekképviseletek
szólaltak meg, így a vetőmagágazat (Takács
Géza – VSzT) mondta el a véleményét. Az ország
kutatóintézeteiben dolgozó gabonanemesítők
véleményeit Heszki László (VM GEVB, SzIE)
összegezte. A GMO-termelés alternatív
megoldásai közül az ökológiai gazdálkodás
ebbéli konfliktusairól (ifj. Hubai Imre – NAK), a
nem GM-szója alternatívájáról (Bene Zoltán –
Karintia Kft.) és a hazai tájfajták újrafelfedezéséről (Baktay Borbála – VM NöDiK)
esett szó. Az első részből Takács-Sánta András
(ELTE) elméleti jellegű előadása emelhető ki
(’Szükség van-e hazánkban a GM-növényekre a
nemzetközi tapasztalatok fényében?’), valamint
Vajda Boldizsár (VM NÉBIH) előadása, aki a hazai
takarmányok és élelmiszerek GMO-mintavételezéseiről és az eredményekről beszélt. Míg
a szójatartalmú (jobbára dél-amerikai eredetű,
glyphosate-tűrő GM-szója) takarmányokban ez
az érték magas, az élelmiszereinkben a
szennyezés a jelölési határérték alatt van.
Ebéd után – amelynek a szervízterülete a terem
közel harmadát foglalta el, s talán a rendezvény
„fő mutatványa” volt – a GM-növények
dietétikai mellékhatásairól hangzott el két
előadás. Mindkettő interpretáció volt, vagyis
egyik előadó sem dolgozott engedélyezésre
került genetikai eseménnyel takarmányozási
vizsgálatokban. Bardócz Zsuzsa (VM) a szakirodalomban található negatív állításokat
ismertette, míg ezeket az állításokat durván
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sértő hangnemben Györgyey János (MTA SzBK,
BZBE) kritizálta. A hangvétel azért is különös
volt, mert az EU tagországai (közöttük
Magyarország – a tárgyaló éppen Bardócz Zsuzsa)
egyetlen genetikai esemény engedélyezését sem
akadályozták meg eddig egészségügyi vizsgálati
eredményekre hivatkozva. A hangvételét
tekintve eltévedt Györgyey viszont semmilyen
ebbéli vizsgálatot nem végzett a munkahelyén,
ezért a szakterületre szóló előadói meghívása is
utólag kérdésként merült fel.
A befejező szekció a környezeti hatásokat
foglalta össze. Itt általános bevezető (Móra
Veronika – Ökotárs) és méhekre vonatkozó
hatásokról (Békési László – VM HáGK) szóló
interpretációk hangzottak el. Az egyetlen hazai
tudományos vizsgálatokra alapozó előadást
Darvas Béla (MTA NKI → KÉKI) tartotta,
amelyben a MON 810-es molyölő kukoricával
kapcsolatos eredményekről számolt be.
Az előadások utáni vita igen rövid volt, a
kérdések fele sem hangozhatott el. Közülük
Székács András (MTA NKI → KÉKI) Györgyey
Jánosnak szóló higgadt válaszát emelhetem ki.
Séralini és munkatársainak munkásságából a
glyphosate hatóanyaggal és készítményekkel
sejtvonalakon végzett vizsgálatokat (ebben a
társszerző jogán szólalt meg) és a
takarmányozási
vizsgálatuk
eredményeit,
valamint a publikációk sorsát mérlegelte.
A ’II. Országgyűlési nyílt nap a GMO-król’ a 2006os elsőhöz viszonyítva és programját tekintve –
véleményem szerint – kifejezett csalódásnak
nevezhető. Nem kapott kellő szerepet a
programban a hazai egyetemi és kutatási szféra.
Helyüket a VM mezőgazdaságpolitikai szószólói
vették át, ami mélyen szakmai kérdések esetén
nem helyes. A GMO-ra vonatkozó hazai kutatási
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eredményismertetés (MTA SzBK – Dudits Dénes,
MTA MGKI – Marton L. Csaba, GKI – Pauk János)
elmaradása ugyanúgy szervezői melléfogásnak
nevezhető, mint a mellékhatás-vizsgálati
eredmények (dietétika: KÉKI – Gelencsér Éva,
környezetanalitika: KÉKI – Székács András)
bemutatásának hiánya. A rendezvény után nem
maradt kiadvány. A szervezők erre nem is
gondoltak. A helyszínen Viski Józsefnek és
Kőrösi Leventének mondtam el ebbéli
kritikámat.

Az elnökség

Ez a rendezvény a VM civilszervezeti teljesítményre
emlékeztető ’GMO Roadshow’-ja után határozott
lépés volt abba a helytelen irányba, amelyben
mindkét esetben a tudományos tények és
szereplőik távoltartása volt jellemző.

GMO Roadshow (Jászberény)

III. Ökotoxikológiai Konferencia
Időpont: 2013. november 22.
Szervező: Magyar Ökotoxikológiai Társaság
A válogatás kötetének helye: Abs. III. Ökotoxikológiai Konferencia –

http://www.ecotox.hu/ecotox2/download/konf/motkonf2013.pdf
Mikotoxinok biodegradációjára képes mikroorganizmusok szelekciója és alkalmazása
Cserháti M – Krifaton Cs – Kukolya J – Szoboszlay S – Dobolyi Cs – Kriszt B
Szent István Egyetem, MKK-KTI, Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék, Gödöllő
Munkánk során sikerült több mikroorganizmust azonosítani, amelyek káros metabolitok nélkül
képesek a különféle mikotoxinok bontására. Több mint hatvan mikroszervezet átvizsgálása történt
meg, és közel harminc mikroszervezet mikotoxinbontó képességét mutattuk be. Ezáltal a tudomány
és a gyakorlat számára is sikerült jelentős mértékben bővíteni a rendelkezésre álló és felhasználható
mikrobák számát a mikotoxin-mentesítés és -biodegradáció terén.
Az általunk vizsgált mikotoxinok biodegradácójára képes törzsek detoxifikációs képességét több
módszerrel is igazoltuk: proteináz-K-vizsgálattal, pelletvizsgálattal és biotesztekkel történő geno- és
citotoxicitás méréssel, EDC-hatáselemzéssel, valamint állatetetési és -kezelési kísérletekkel. A
kutatás során azonosított és mikotoxinok lebontására képes törzsek esetében sikerült feltérképezni
és bemutatni, hogy melyek képesek káros mellékhatások és metabolitok nélkül lebontani az adott
toxinokat, ami 2009 óta EFSA-előírás.
Vizsgálataink fókusza elsősorban a Rhodococcus nemzetségbe tartozó törzsekre irányult, mivel ez
rendkívüli anyagcsere-folyamatokra képes nemzetség, és a tanszékünk is jelentős számú,
szénhidrogének bontására képes izolátummal rendelkezik. Munkánk során harmincnál több
Rhodococcus faj toxinbontási profilját vettük fel, ami alapján a R. erythropolis fajon kívül, aflatoxinB1
(AFB1) -bontásra képesek a R. ruber, R. globerulus, R. coprophilus, R. gordoniae, R. pyridinivorans és
R. erythropolis fajok képviselői. Az eredmények alapján az is elmondható, hogy a bontási képesség
szempontjából nemcsak a fajok között, hanem egy fajon belül is jelentős eltérések lehetnek.
Mindezek mellett a toxinbontási profil arra is rámutatott, hogy az AFB1 toxin mellett a Rhodococcus
nemzetség egyes tagjai jelentős zearalenon (ZEA) (R. pyridinivorans, R. erythropolis és R. ruber) és T2-bontó (R. erythropolis, R. globerulus, R. rhodochrous, R. coprophilus és R. gordoniae)
tulajdonsággal is rendelkeznek. Bár a két toxin szimultán bontásáról a szakirodalom egy
mikroorganizmus esetében (Trichosporon mycotoxinivorans) már beszámolt, két további
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mikroszervezet (R. pyridinivorans és R. rhodochrous) két mikotoxin (AFB1-ZEA, AFB1-T-2)
párhuzamos bontása és a R. erythropolis N11 multimikotoxin-bontása (AFB1, ZEA és T-2) a területen
eddig publikált eredmények szerint egyedülálló tulajdonság.
A Rhodococcus nemzetségeken túlmenően kiemelnénk még a Cupriavidus nemzetséget, amelyből a
C. basilensis jelentős ochratoxin A-bontási (OTA) képességgel rendelkezik. Ezen faj mikotoxinbontási
képessége ezidáig ismeretlen volt.
A munkánk során kiválasztott mikotoxin-biodegradációra képes három törzs (két Rhodococcus
pyridinivorans törzs: AK37, K408 és egy Cupriavidus basilensis törzs: ŐR16) biodetoxifikációs
hatékonyságát több módszerrel is ellenőriztük. Az AFB1 esetében az SOS-Chromo-teszttel, valamint
két állatetetési (hal, brojlercsirke) kísérlettel sikerült igazolni a mikotoxin-detoxifikációs képesség
hatékonyságát. A ZEA esetében az EDC hatás vizsgálatára kifejlesztett BLYES tesztrendszerrel,
valamint egy patkánykezelési kísérlet (génexpressziós vizsgálat) eredményeivel sikerült
alátámasztani a törzs káros metabolitoktól mentes lebontó képességét. Az OTA esetében pedig egy
egérkezelési kísérlet (génexpressziós vizsgálat) eredményei igazolták a detoxifikáló képesség
meglétét. Ezen bioteszteken és állatmodelleken lefolytatott vizsgálatokkal sikerült igazolnunk a
törzsek mikotoxin-lebontó és toxicitásmentesítő képességét.
*

Aflatoxintermelő Aspergillus flavus törzsek megjelenése Magyarországon, a
toxintermelés igazolása analitikai, genetikai és biológiai hatásmérésen alapuló
rendszerekkel
Kukolya J – Sebők F – Baka E – Szécsi Á – Krifaton Cs – Kriszt B – Dobolyi Cs
Szent István Egyetem, MKK-KTI, Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék, Gödöllő
A globális klímaváltozás lehetővé teszi a melegkedvelő gombák eddigi elterjedési területein túli
megjelenését, és így az általuk termelt mikotoxinok olyan takarmányokban és élelmiszerekben
jelenhetnek meg, ahol ezidáig nem okoztak problémát. Az aflatoxintermelő penészgombáknál a
veszélyes toxint termelő törzseket egyre északabbra mutatják ki.
A jelenséggel az utóbbi években Európa számos országában, így a hazánkkal határos Szerbiában,
Szlovéniában, Horvátországban, Romániában és Ukrajnában is szembesülnünk kellett. Indokoltnak
látszott tehát egy átfogó, Magyarország kukoricatermő területeire kiterjedő, az aflatoxint termelő
penészgombák jelenlétét tisztázó, mikrobiológiai tenyésztésen alapuló vizsgálatsorozat elvégzése.
Az elmúlt években végzett, az ország fő gabonatermő vidékeiről származó, több mint száz független
gabonaminta vizsgálata során a kukoricaszem-minták 65%-ából az Aspergillus nemzetség Flavi
szekciójába tartozó izolátumokat tudtunk kitenyészteni. Ezek kalmodulinszekvenciáinak analízisével
megállapítottuk, hogy valamennyiük az Aspergillus flavus fajba sorolható. Steril kukoricaszemek
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laboratóriumi fertőzésévelkimutattuk, hogy izolátumaink 19%-a idéz elő az Európai Uniós határérték
(5 µg/kg, 165/2010/EU rendelet) feletti aflatoxinszennyeződést a szemekben. ELISA módszerrel
végzett méréseink eredményeit HPLC-FLD és HPLC-MS módszerekkel is alátámasztottuk. A
legjelentősebb aflatoxin B1-termelő Aspergillus a dél-dunántúli eredetű SZMC 20750 törzs volt, közel
5000 µg/kg dózissal. Ez a kukorica szemtermésen produkált érték az élelmiszerekre megállapított
határérték ezerszeres túllépését jelenti.
A klasszikus immunokémiai és analitikai vizsgálatokon túl SOS-Chromo-tesztekkel is alátámasztottuk
a legerősebben toxintermelő törzsek jelentős genotoxikus hatását. Az izolátumok aflatoxin B1termelő képességének prognosztizálására a toxinszintézis kulcsenzimeinek jelenlétét igazoló PCRtechnikát használtunk. Ennek során kimutattuk, hogy a nor1, ver1 és aflR gén vagy gének hiánya az
aflatoxintermelés megszűnésével jár együtt.
Az Aspergillus flavus fajnak és különösen aflatoxintermelő törzseinek Magyarországon történő
ismételt előfordulása és egészségkockázatot jelentő toxintermelésének mértéke, melyre példa a
tavalyi évben a hazai tejtermékekben jelentkező aflatoxin M1-szennyezés, indokolttá teszi az erre
irányuló hazai vizsgálatsorozat folytatását, kiegészítve az aflatoxintermelő képesség felmérésével is.

Aspergillus flavus kukoricán

Hormonterheltség felmérése a Balaton és a Zala vízgyűjtőjében modern
tömegspektrometriai (MALDI MS, LC-ESI MS) módszerekkel
Pirger Zs – Takács P – Erős T – Márk L – Avar P – Maász G
Balatoni Limnológiai Intézet, Ökológiai Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia, Tihany
Az ivóvízkészlet tisztaságának megóvása kiemelt feladat világszerte. A napjainkban alkalmazott,
Európai Szabványok szerint működő, többlépcsős szennyvíztisztítási technológiák számos
természetes és mesterséges hatóanyagot nem képesek eltávolítani a tisztítási eljárások során. Így
ezek a hatóanyagok akár a kibocsátott tisztított szennyvízzel a felszíni vizekbe jutva, akár a
hulladéklerakókból vagy termőföldekre kihelyezett szennyvíziszapból, állati trágyákból kimosódva,
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komoly szennyező hatással bírnak. A viszonylag kis koncentrációjú hatóanyagok hatásuk alapján a toxikus
gyógyszermaradványok (pl. zsíranyagcsere-szabályozók, béta-blokkolók, fájdalomcsillapítók), a
rezisztenciát kialakító gyógyszermaradványok (pl. antibiotikumok) és a hormonműködésre hatók
csoportjába sorolhatók.
A tisztított szennyvízből az élővizeinkbe kerülő gyógyszerszármazékok, hormonok hatással lehetnek
egyed szinten a vízben élő szervezetekre, rendszer szinten a táplálékláncokra. Az élő szervezetek
hormonháztartását befolyásoló endokrin zavaró vegyületek három csoportba sorolhatók:
fitoösztrogének, szintetikus xenoösztrogének és emberi vagy állati eredetű szteroidhormonok. A
szteroidhormonok családjába tartoznak a természetes ösztrogének (ösztradiol, ösztron, ösztriol), a
progeszteron és az androgének (pl. tesztoszteron). A természetbe kijutó szteroidok egy részét az
emberi és állati endokrin folyamatok bomlástermékei, míg más részét, az orális fogamzásgátló
tabletták hatóanyagának bomlástermékei, az ösztrodiol szintetikus formája az etinil-ösztradiol adja.
A hormonok és hormonszármazékok biológiai lebontása általában lassú a stabil, többgyűrűs
szteránváz és az esetleges xenofor csoportok miatt, így azok bioakkumulálódnak. A víztestekben
akkumulálódó természetes és szintetikus hormonok már kis koncentrációban (ng/l) változásokat
idézhetnek elő az egyébként stabil ökoszisztémákban. Drasztikus változásokat okoznak az arra
érzékeny halak, kétéltűek, puhatestűek, ízeltlábúak, primitív táplálékszervezetek endokrin
szabályozásában, reproduktív rendszerében, megzavarva az egyes fajok populációdinamikáját. Az
ökoszisztémába bekerülő szteroidok utánozzák és antagonizálják az endogén hormonok
(ösztrogének, progeszteron, androgének) hatását, megváltoztatják a természetes hormonok
metabolizmusát és szintézisét, valamint módosítják a hormonreceptorok szintjét.
Ugyanakkor, Magyarország vizeiben ez idáig természetes és szintetikus hormonok mennyiségi
analízisét átfogóan nem vizsgálták. Célunk volt tehát, hogy modern tömegspektrometriai
mérőműszerek felhasználásával kimutassuk a Balaton és a Zala vízgyűjtőjének lehetséges
hormonterheltségét. 71 előzetesen meghatározott mérési ponton gyűjtöttük a vízmintákat a
vízgyűjtő területen és a Balatonban. Párhuzamosan felmértük az adott víztest halállományát is a
hormontartalom és a halgazdagság összefüggéseinek későbbi meghatározása céljából. A vízminták
eddigi vizsgálata során a progeszteron- és tesztoszteron-hormonszennyezések mennyiségi mérését
végeztük el. A progeszteronterheltség mennyiségi viszonyai változatos eloszlást mutattak LC-ESI MS
méréseinkben, 2-81 ng/l koncentrációtartományban mozogva. Kiugró értékeket főleg a Balaton déli
partjának vízgyűjtő területéről regisztráltunk. A tesztoszteron mennyisége alacsonyabb értékek
között mozgott, mint a progeszteroné: átlagosan 45 ng/l koncentrációt mértünk. Felméréseink
folyamatban vannak, de az már most megállapítható, hogy a Dunához, a Velencei-tóhoz hasonlóan
a Balaton is jelentős hormonterhelést kap vízgyűjtő területéről. Jelenlegi megfigyeléseink
alátámasztják korábbi méréseink eredményeit is.

