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A GMO-Kerekasztal 2005-ben azzal a szándékkal alakult, hogy a géntechnológiával módosított szervezetek szerteágazó tudományos, gazdasági és jogi területein tanácsot
adjon az országgyűlés bizottságainak. A munkában a pro-GMO szemléletű Barabás Zoltán
Biotechnológiai Egyesület (elnöke Dudits Dénes) önszántából nem vett részt. Mindez a
GMO-Kerekasztalt kritikus szemlélet felé tolta el. Ezeknek a véleményeknek írott nyoma
is maradt. A GMO-Kerekasztal tagjainak átlagéletkora azonban folyamatosan emelkedett.
2014-ig a GMO-Kerekasztal elveszítette a
működését támogató növénynemesítőket.
Pusztai Árpád 2009-es súlyos betegsége miatt nem állhatott a rendelkezésünkre. Kovács
Géza 2012-ben bekövetkező halála után őt
Balla László 2014-ben követte. Súlyosbította
a bajt, hogy ettől az évtől Heszky Lászlót is
súlyos betegség miatt nélkülöznünk kellett.
Vida Gábor már korábban visszavonult erről
a területről. Az országban dolgozó nemesítők
nem álltak a helyükre, azt gondolták ugyanis,
hogy ez hátrányosan befolyásolná a karrierjüket. Az MTA nemesítéssel foglalkozó kutatóintézete elég korán a Monsanto-val GMkukorica fajtacsoportok kifejlesztésébe kezdett, s vezetői a kor tudományos haladásának eszközét a növényi géntechnológiában
látták. A kritikusokat egyre erősebb nyomás
érte a géntechnológiai ipar és fejlesztéseikben partner kutatók részéről. A minisztérium
eközben úgy gondolta mindez csupán jogi
kérdés és egyedül is képes megoldani a vitát.
A szakmában laikus politikusok és gazdasági
érdekköreik GMO-mentes termékekkel álltak
elő, ami szakmai szempontokból nem vállalható. A GMO-Kerekasztal elnöke, Darvas Béla
ezért 2018-ban feloszlatta ezt a segítőszándékú kezdeményezést.
db

-3-

bioKontroll, 9. évfolyam, 1. szám

Szakcikk
Csípőszúnyog-állománygyérítés – No2 Integrált védekezési modell 1
Darvas Bélaa* és Székács Andrásb
a

Magyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest; bNAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet,
Budapest; *bdarvas@bdarvas.hu

Ma csípőszúnyogok elleni védekezésben az integrált védekezési formát javasolják, amelyben a lakosságnak is aktív szerepe van. A hazai gyakorlat a deltamethrin (+ PBO) hatóanyagra épülő kémiai irtásra
helyezi a hangsúlyt, így különösen 2013 után a rendkívül kiterjedt ökoszisztéma pusztítás jellemző hazánkra. 2017-ben már mintegy 700 ezer hektár részesült idegméreg-kezelésben. A környezetbarát Bacillus thuringiensis var. israelensis épülő lárvairtás teljesen háttérbe szorult és országos szinten pár százalékot ér csak el. Ezt kifejezetten korszerűtlen országos védekezési gyakorlatnak lehet minősíteni. Az
időszaki víztócsákat megszüntető tereprendezés szinte mindenhol elmarad, pedig ezek a települések
környékének legjelentősebb lárvanevelő helyei lehetnek.
A lakosság idegmérgekkel való ismételt kezelése különféle mellékhatásokkal járhat. Az idegrendszeri és
allergiás hatásokon túlmenően a hormonmoduláns hatást (EDC) kell piretroidoknál kiemelni. Egy figyelmen kívül hagyott súlyos gazdasági probléma, hogy szúnyogirtásban részesített területeken biotermesztés nem végezhető, hiszen évi 2-6 deltamethrin hatóanyaggal való és a talajszintre kiülepedő kezeléssel
állunk szemben, vagyis a tanúsítók ilyen területen a szintetikus vegyszermaradékoktól való mentességet nem tanúsíthatják.
Kulcsszavak: deltamethrin, PBO, etofenprox, Bacillus thuringiensis var. israelensis, idegméreg, allergia, homonmoduláns hatás,
biotermesztés

Mosquito control – No2 Integrated mosquito management
Béla Darvasa and András Székácsb
a

Hungarian Society of Ecotoxicology, Budapest; bNARIC Institute of Agro-Environmental Sciences, Budapest

Today, an integrated form of protection against mosquitoes is proposed, in which the inhabitants’ activity also has an active role. The Hungarian practice focuses on chemical eradication based on the active substance deltamethrin (+ PBO), especially after2013, the extremely extensive ecosystem devastation is characteristic. In 2017, all the same 700 thousand hectares received pyrethroid nerve poison
treatment. The eco-friendly Bacillus thuringiensis var. israelensis larvicide is completely overshadowed
and reaches only a few percent nationally. This can be classified as a particularly outdated national defense practice. Spatial planning, which eliminates periodic water ponds, can be the most important task
for larval growing places in the vicinity of the settlements.
Repeated treatment of the population with pyrethroid nerve poison can have various side effects. In
addition to neurological and allergic effects, the effects of endocrine-disrupting chemicals (EDC) should
be highlighted in pyrethroids. A serious economic problem that has been overlooked is that organic
production cannot be carried out in areas with mosquito control, 2-6 treatment with deltamethrin active substances per year that is deposition at ground level, i.e., the certifiers cannot certify the absence
of synthetic chemical residues in this area.
Keywords: deltamethrin, PBO, etofenprox, Bacillus thuringiensis var. israelensis, nerve poison, allergy, EDC effect, organic production
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A cikk elődje az Átlátszón öt részben jelent meg (1, 2, 3, 4 és 5).
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A csípőszúnyogok elleni védekezés igen összetett dolog [Darvas 2017], nemcsak az állami
védekezésből áll, hanem a lakosságnak is sokféle teendője akad azért, hogy az életünket
ezek a vérszívók és az általuk terjesztett betegségek ne keserítsék meg. Az egyéni megoldásokat tekintve ma igen széleskörű a kínálat.
Ezek között eligazodni csöppet sem egyszerű.
Az állami védekezés hazánkban fokozatosan
emelkedett arra a kémiai gyérítési szintre, ami
korábban csak az árvizes éveket jellemezte.
Szükségessége tehát megkérdőjelezhető, hiszen amint később látjuk ez a kémiai szúnyogirtási gyakorlat az ökoszisztéma ízeltlábú faunájának kiterjedt pusztításával jár együtt. A
hazai szúnyogállomány-gyérítés ma egyértelműen a józan szemlélettől elszabadult és korszerűtlen, benne a környezetbarát biológiai
lárvairtás egyre jelentéktelenebb. Ma több
százezer hektáron deltamethrin (+ PBO) hatóanyagot permeteznek a lakóhelyünkre a katasztrófavédelem koordinálásában. Mindez
rendkívüli mennyiségű hasznos rovar pusztulását (pl. beporzók érintettsége, így a méhészperek nem is a véletlen következményei)
eredményezi. A halakat (piretroidokra szélsőségesen érzékenyek), hüllőket és kétéltűeket,
sőt rovarfogyasztó madarakat (pl. molnárfecske) sem kíméli ez a védekezési mód. A kérdésben teljesen érthetetlen módon magát illetékesnek nem tartja a mezőgazdasági tárcánál
elhelyezett hazai természet- és környezetvédelem.
A csípőszúnyogok és az általuk hurcolt betegségek elleni védekezés igen összetett természetű, ma szívesen használják erre az integrált
védekezés fogalmát. Közösségi és személyes
feladatokat sorolhatunk fel. Már ebből is következik, hogy állami feladatvállalásra szükség
van, még ha ezt a döntéshozóink máig sem
ismerték el szakbiológusokra (nem turisztikai
és katasztrófavédelmi szakemberekre) tartozó
munkának.
A 2013-as árvíz után a BM katasztrófavédelem
vette át a szúnyogállomány-gyérítés irányítását. Kétségtelen, hogy az állami védekezésben

részesített területek nagysága (ami azonos a
deltamethrin-nel végzett imágóirtással) ekkor
több mint duplájára növekedett, és azóta is
úgy maradt, mintha hazánkban folyamatosan
árvízi helyzet lenne. Egészen szép kis vállalkozói üzlet kerekedett a hajdani még visszafogott ökoszisztéma-pusztításból, amit a hazai
természetvédelem nem ismer fel saját feladataként és egyidejű kudarcaként.
Nézzük akkor át közösen az integrált védekezés lehetőségeit (7. ábra), amellyel kapcsolatban majd folyamatosan tapasztaljuk, hogy
mennyire nem használjuk ki ezeket. Ennek
lényegi része a környezetünkkel kapcsolatos
igénytelenségünk (tisztelet a kivételeknek) és
talán belenyugvó lustaságunk is, amelyben
minden megoldást mástól várunk. Nem jelenti
mindez azt, hogy nem tartom rendkívüli hibának az állami szerepvállalás teljes eltávolodását a szakmailag helyes megoldásoktól valamint, hogy a területi gazdasági lobbi – még ha
itt KKV nagyságrendű is – nem korszerűsítette
egyáltalán a szúnyogállomány-gyérítés területén folyó munkát. Biológiai, toxikológiai és
járványügyi tudás nélkül miként is tehetné?
Környezet-egészségügyi szempontok szerint
államilag támogatott szerintem csak a biológiai lárvairtás lehetne, beleértve azt is, hogy az
önkormányzatok Bti tablettákat/granulátumot
osztogathatnának ingyenesen a súlyosan érintett területeken. Utópia lenne ez vagy beleférne az évi 1,5 milliárd forintba, amit erre a területre költünk, mindenesetre a rovartani
K+F+I területek közül ennek kellene a legfejlettebbnek lenni, de nem az [Darvas et al.
2006a, 2006b]. Csak a deltamethrin-üzletben
érdekelt gyártók és kivitelezők gazdagodnak.
Mindez ellen az állam által kiválasztott monitorozók nem tesznek semmit.
Személyes teendők – megelőzés
Sokan közülünk megfeledkeznek az ebbéli
személyes teendőikről, pedig enélkül a közösségi (állami és önkormányzati) védekezés is
hiábavaló. A csípőszúnyogok ellen Magyarországon alkalmazható engedélyezett készítmények az OEK honlapján még elérhetők.
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7. ábra Az integrált szúnyogállomány-gyérítés vázlata
Házunk táján tartsunk rendet, vagyis ne legyen autógumi [Reiter 1998], eldobott műanyagpalack, amelyben időszakosan esővíz
halmozódhat fel. Ha esővizet gyűjtünk, akkor
a tárolásra használt hordót fedjük, illetve
időnként Bacillus thuringiensis var. israelensis
(Bti) tartalmú lárvaölővel mentesítsük. A védekezésnek ez a leginkább környezetbarát
válfaja, amely nem széleskörűen mérgező. Ha
kerti tavunk van, akkor annak vizét is időnként
kezelnünk kell, mert ideális lárvanevelőhellyé
válhat. Ugyanez vonatkozik a cserepes növényeink alá tett mélyebb víztartó alátétekre is,
amelyeket hetente kell üríteni. Kerti tavunk
csípőszúnyoglárváit
pusztíthatjuk
neem*
kivonatokkal (ahogyan Indiában teszik), ínfűfajok* (elsősorban Ajuga repens), de akár lucerna* házilag készített kivonatával is. Az engedélyezett készítmények adatbázisában ezek
nem találhatók, mint pár itt említett, de interneten elérhető készítmény sem (ezeket *-gal
jelöltük). Tehetősebbek a szökőkútjukról és a
fürdőmedencéről se feledkezzenek meg. Ott a
Bti-készítmények javasolhatók, bár a fertőtle-

nítő szerek alkalmazása vagy a kiszárítás és
fedés ezt is megoldja.
Vízközeli területeken lényeges a nyílászárókon
lévő szúnyogháló. Szúnyogos területeken a
bejárati ajtóknál előszoba elkerítése javasolható, amelyet időnként valamilyen módon
szúnyogtalanítsunk. A bejáratnál, ablakok
alatt célszerű szúnyogriasztó növényeket (pl.
kakassarkantyú, Plectranthus coleoides; citronella, Cymbopogon nardus) ültetni, az előszobában szúnyogriasztó gyertyák* (pl. Citronella
gyertya) és füstölők* (pl. Tulasi citronella) égetése, ha valaki ilyesmire szavaz. Sokféle indiai
füstölőnek* (pl. eukaliptusz, levendula) is van
efféle riasztó hatása. Vigyázat, a füstölő spirálok között több is van, amelynek ugyan növényillata (citrom, levendula vagy muskátli) van,
de hatóanyaga piretroid (pl. Vape Mini spirál –
d-allethrin), vagyis a hatóanyag iránt vásárláskor mindig érdeklődjünk. Természetesen itt
spray is alkalmazható, amelyben valamilyen
piretroid (pl. transfluthrin, cyfluthrin, dphenothrin) hatóanyag van.
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Ha egyáltalán valahol, akkor az előszobában
ajánlható a folyamatosan valamilyen rovarölő
szert kibocsátó elektromos párologtató (pl.
Vape Magic – prallethrin, Protect szúnyogirtó
– d-allethrin), de semmiképpen sem azon a
helyen, ahol alszunk. A bejárati ajtók nyitogatása a napfelkelte és alkonyi órákban kritikus
(az ázsiai fajok megtelepedésével ez változik,
az egész napra kiterjed majd), hiszen a hazai
csípőszúnyognőstények többsége ilyenkor
támad. Az előtér kivilágítása nem javasolt. A
csípőszúnyogok távoli orientációját segíti a
díszkivilágítás, de a szellőztetés is, amely
széndioxidban és verejtékszagban gazdag,
vagyis a folyamatos napközi szellőztetés javasolható.
Alkonyati órákban használhatunk szúnyogriasztó krémeket/aeroszolokat is, ez azonban
inkább a tartósan a lárvanevelő helyek közelében (időszaki tócsák, árkok, vízelvezető árkok,
lassú vizű patakok) időt töltőknek (horgászok,
vadászok, túrázók, napozók) javasolható. A
korábbi DEET típusú riasztóknál lényegesen
hosszabb hatásidővel rendelkeznek az icaridin
(= picaridin) tartalmú készítmények (pl. Autan
Tropical). A készítmények koncentrációja ezt a
hatást befolyásolja, ezért vásárláskor célszerű
mindig ellenőrizni. Egyes riasztó szerekre lehetünk allergiások, amit érdemes egyedileg
figyelni.
Használhatunk ölőcsapdát is (pl. Hauser). Tószéli, jól kivilágított csárdáknál gyakori megoldásként alkalmazzák, amelynek hasznossága
igen kétséges. Odavonzzák a környezetünkbe
a csípőszúnyogokat mielőtt megölik azokat.
Egyrészt sokféle nem vért szívó rovart vonzanak és fölöslegesen ölnek meg, másrészt lesznek csípőszúnyogfajok, amelyek a fénycsapdánk által kibocsátott hullámhosszú fényre
(többször UV-tartományban üzemelnek) nem
gyülekeznek majd. Ilyen fénycsapdák – típustól függően – egyik helyen beválnak, máshol
nem, aminek oka az eltérő szúnyogfajok is
lehetnek. Léteznek ultrahangos szúnyogriasztó készülékek is (pl. Weitech), ami ugyanez az
eset, vagyis van faj, amit riaszt, és van, amit

mindez hidegen hagy. Az általam Angliában
vásárolt készülék a Tisza környékén nem volt
átütő sikerű.
Olyan körzetekben, ahol a csípőszúnyogok
vírusvektorként is megjelennek, ott az ágy
köré emelt vektorháló is alkalmazható (ma
utazási változataik is ismertek), aminek épségéről naponta kell meggyőződnünk. Ez a felszerelés maláriás vagy sárgalázas területen
tett utazásaink alkalmával javasolható, de
ilyenkor a megelőző gyógyszerezés is fontos
eszköz, amiről trópusi betegségekben járatos
orvos felvilágosítást nyújthat. Ilyenkor az ivóvíz felforralása (merülő forraló) nagyon fontos
eszköz. A felforralt vizet használjuk fogmosáshoz is. Mindez a vízben élő egysejtűek ellen
nyújthat védelmet.
Közösségi teendők – gyérítés
A közösségi teendők közül sem a legelső a
permetezés, de nálunk ilyesmi ma csak önkormányzati szervezésben valósítható meg. Környezetünkben – különösen magas talajvízszint
esetén, amikor időszaki vízterek alakulhatnak
ki – gondot kell fordítani a tereprendezésre,
pl. vízelvezető árkok alkalmazásával. Enélkül
tartósan lárvanevelőhelyeket tartunk fenn,
amelyek esők után gyorsan ellátják a környezetünket vérszívókkal. Azt is tudnunk kell,
hogy a csípőszúnyogok passzív terjedése jelentősebb, mint az aktív (repüléssel megtett
távolság), vagyis a felszálló légmozgások szállítják általában az imágókat, és nagy távolságban teszik le őket.
Hazánkban az állami védekezés területenként
egyenlőtlen szolgáltatást jelent. A turisztikailag kiemelt övezetekben (Balaton, Velenceitó, Tisza-tó, Dunakanyar, Budapest és nagyobb városok) állami védekezés folyik, kisebb
helyeken a gazdagabb önkormányzatok (pl.
Budaörs, Hévíz) intézkedhetnek, ha finanszírozni tudják azt. Az ország igen nagy részén
állami szúnyogirtás nem folyik. Kivéve árvíz
idején, amikor az árterek is kiemelt területekké lépnek elő. Ma 1,5 milliárd forint/év összeget különítenek el erre a területre. Tíz évvel
ezelőtt 150-300 millió forint/év állami költség-
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vállalás történt még. 2000 környékén évi 300
ezer hektáron folyt védekezés, de 2006-ban
ez már az 500 ezer hektárt is meghaladta, s
ebben csak 30 ezer hektár közeli területen
alkalmaztak Bti-készítményeket, ami rendkívül
korszerűtlen védekezési gyakorlatra utal. A
helyzetet a 2013-as árvíz rendezte át, amikor
– az adott évben indokolt módon – az ártéri
területeken szükséges fokozott védekezés
miatt az erre megállapított állami költségvetési keret több mint duplájára emelkedett, s
azóta is enyhén tovább emelkedett évről évre.
2017-ben augusztus közepén már meghaladta
a 700 ezer hektárt a védett terület nagysága, s
ez igen rossz arányban imágóirtásra korlátozódott. A hazai gyártók a deltamethrin értékesítésében érdekeltek. Szemléletében – szerintem – nincs semmilyen előrelépés a hazai szúnyogállomány-gyérítésben, de mitől is következett volna be? És ami még ennél is súlyosabb kérdés, ki végzi majd el a szükséges technológia-fejlesztéseket és a járványügyi helyzet
értékelését? Szergyártóktól, kijuttató cégektől
és monitorozóktól ilyesmi nem várható, vagyis
a jelenlegi rendszerben súlyos K+F-hiány mutatkozik.
Halastavakban fogaspontyokkal (pl. Gambusia
affinis) való biológiai védekezéssel több helyen is kísérleteztek. Nálunk a hévízi és a miskolctapolcai termálvízű tavakba is telepítettek
belőlük, hiszen melegigényes halakról van szó,
amelyek egyébként ivadékevés miatt saját
népességüket is ritkítják. Komolyabb gyakorlati sikerekről azonban nem számoltak be. Ragadozó ízeltlábúak használata sem elképzelhetetlen és különösen természetvédelmi területeken lenne hazai fajokkal javasolható. Viszont ez is K+F munkát igényelne [Székács
2006].
Lárvairtás Bti-kezeléssel
A tollascsápú párzó hímek rövid életük alatt
nektárt szívnak, és ilyen módon a beporzásban működnek közre. Hímek betegségeket
nem terjesztenek, ezért is hímeket bocsátanak ki a sterilhímes és géntechnológiai véde-

kezésformáknál. A nőstények is táplálkozhatnak nektárral, de tojásrakásukhoz vért szívnak. A közhiedelemmel ellentétben nem
mindegy, hogy erre milyen gazdafajt választanak. Az egyes fajoknak kifejezett gazdapreferenciájuk van és szerencsére az embert
nem minden faj kedveli. A Balatonnál például
a Coquillettidia richiardii, Aedes vexans és
Ochlerotatus annulipes a legyakoribb problémát okozó fajok. A Velencei-tónál a fogott
fajok többsége Culex modestus, C. pipiens és
Uranotaenia unguiculata volt. Debrecen környékén például a C. pipiens és az Ae. cinereus
előfordulása jelentős. Azt mondhatjuk, hogy
igen változatos dominanciával jelentkeznek
nálunk az embert támadó csípőszúnyogfajok,
s ez az év hónapjai szerint és évenként is jelentős eltéréseket mutat.
A nőstények a tojásaikat vízinövényre (pl. Coquillettidia), kis tutajokat képezve (pl. Culex,
Culiseta, Uranotaenia) (5. kép) vagy egyesével
a vízre (pl. Anopheles) rakják. Az Anophelestojások esetén speciális felületnövelő képlet
segíti, hogy azok a vízfelszínen maradjanak.
Egyes fajok a vizes területek peremére, de
szárazra rakják a tojásaikat (pl. Aedes,
Ochlerotatus). Ez utóbbi esetben átmeneti
kiszáradás után várják a következő esőzést,
amikor kikelnek. A lárvák általában az aljzaton
szerves törmelékeket fogyasztanak és levegővételért a víz felszínére jönnek. Vannak olyan
fajok is, amelyek a vízi növényeken keresztül
lélegeznek úgy, hogy fari légzőnyílás-horgukat
(Coquillettidia) a növénybe mélyesztik. Ezek
megjelenése tehát vízi növényekhez kötött. A
lárvák a sekély, nem gyors folyású, gyorsan
melegedő víztereket kedvelik. A csípőszúnyogbábok szabad mozgásúak. Nem táplálkoznak,
de levegővételre a vízfelszínhez jönnek.
A csípőszúnyogok fejlődésmenetéből többféle
dolog következik. A víz peremére tojást rakó
fajok esetében a tartós szárazság kiváltotta
időjárás nem akadály. A tojásokban lévő embriók ekkor nyugalmi állapotban vészelik át a
számukra kedvezőtlen időszakot. Ezek a fajok
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5. ábra Culex-tojástutaj a víz felszínén (Fotó: M. Horton)

ezért hosszú távon autógumikban is szállíthatók, mint Aedes albopictus és Ae. aegypti esetében. A fajok túlnyomó többsége nagy csapatokban él. A nagyszámú lárva (lásd tojástutaj)
együttes előfordulása növeli a túlélés esélyét
a vízi környezetben igen gyakori ragadozókkal
szemben. Egyedi előfordulás a vízi növényhez
kötött fajok sajátja, amelyek lárvakori mérgezése Bti-készítményekkel éppen ezért problematikusabb a többi fajnál. A vízinövények eltávolítása a lárvanevelő helyeken jó megoldás
ekkor. Mindez nem kivitelezhető természetvédelmi területeken, ahol a hazai Coquillettidia
richiardii (mocsári szúnyog) tömegei fejlődnek
ki és árasztják el az országot. Azok a fajok,
amelyek az aljzaton táplálkoznak és a felszínre
jönnek levegővételre, sokkal könnyebben
mérgezhetők a felszínen maradó filmképző
vagy az aljzatra süllyedő (mikro-granulátumok) formulációkkal.
A hírek szerint Nyugat-Európában a lárvairtás
támogatott csak a védekezési eljárások közül,
az imágóirtás nem. Megelőző célzatú, de még
akkor kell elkezdeni, amikor lakossági panaszok nincsenek. Jelentős helyismeretet igényel, vagyis szakembereknek a lárvatenyész-

helyeket előzetesen fel kell mérni (a Balatonnál és a Velencei-tónál is készült ilyen, gyakorlatban való használata azonban nem valósult
meg) és a védekezéseket ezekre a sokszor
időszaki vízterekre kell koncentrálni. A Btikészítmények mellékhatás-spektruma a legkedvezőbb [Szalay-Marzsó és Szántó 1979,
Szalay-Marzsó 1985] Komoly hátránya, hogy
helyismeretigénye nagy, s ezért átmenetileg
drágább módszernek tűnik, mint a lakossági
panaszok idején végzett kémiai imágógyérítés,
amit csak tűzoltásra specializálódott felkészültséggel is lehet megfelelőnek találni. A
kémiai formák közül egyik sem mellékhatás
nélküli az emberre és háziállataira, vagyis ezek
a védekezések túlnyúlnak a pár órás védekezési időn és utólag a környezet- és egészségügynek adnak munkát [Fekete et al. 2011].
Hol van azonban az erre figyelmet fordító környezetvédelmi és egészségügyi tárca? Hazánkban jelenleg hozzáértést nélkülöző belügyi
probléma.
A Bacillus thuringiensis egyik törzse (israelensis) olyan endotoxinokat termel, amelyek
elpusztítják a csípőszúnyoglárvákat. Az ebből
kifejlesztett orális hatású lárvairtókat ma

-9-

bioKontroll, 9. évfolyam, 1. szám
környezetbarát hatásuk miatt a legmagasabbra értékeljük /Takács et al. 2010). A szúnyoglárváknak el kell fogyasztaniuk a készítményt
ahhoz, hogy hatni tudjon, ezért a hordozóanyag itt nagyon fontos: a szemcséknek el kell
merülniük és oda kell kerülniük, ahol a lárvák
táplálkoznak. A szúnyog szervezetébe bejutva
a készítmény a középbélben aktiválódik, leállítja a bélperisztaltikát, majd rövid időn belül a
lárvák pusztulását idézi elő. Hazánkban mindez a gyérítések csekély arányában jelenik csak
meg, s méltán jelenthető ki, hogy – jelezve a
környezetvédelmi tárca irányításának hiányát
– nem a kor környezet-egészségügyi tudásának megfelelő szúnyogállomány-gyérítés folyik, hanem piretroidokkal (deltamethrin) az
ökoszisztémák rendszeres megtizedelése (a
kivitelezők rendkívüli mennyiségű hasznos
rovart pusztítanak el), amelynek lassan a rovarevő madarak (pl. molnárfecske), de a hüllők és kétéltűek (pl. békák) is áldozatul esnek.
Kémiai lárvairtás – IDRD anyagok
Élővizekbe idegmérgek nem juttathatók. A
hazai nagy halpusztulások idején is gyanúsították a szúnyogirtás piretroidokra építő gyakorlatát. A rovarfejlődés- és -reprodukciószabályzó (IDRD) anyagok felfedezését
ezért is előzte meg jelentős várakozás, hiszen
hatékony lárvairtók (juvenoidok – Smethoprene, pyriproxyfen*; vedlésgátlók –
diflubenzuron*; ekdiszteroid agonisták – neem*) kifejlesztését várták innen [Zöldi et al.
2005]. Sajnos a követő toxikológiai vizsgálatok
nem igazolták teljesen ezeket a reményeinket,
így például az S-methoprene-t vízi környezetben teratogén hatással gyanúsították meg,
míg a pyriproxifen* erősen mérgező halakra.
Van, aki más véleménnyel van erről. Ma nálunk szökőkutak, kerti medencék, csónakázó
tavak, tehát élővíznek nem számító vízterek
kezelésére javasolják (pl. Biopren 50 LML).
Imágóirtás lakóhelykezeléssel
Az utóbbi öt idényben évi 700-ezer hektáron
használtak az ökoszisztémát tizedelő del-

tamethrin hatóanyagot (8. ábra). Évente közel
fél tonnát szórnak összesen, 2-6 alkalommal
az érintett települések polgáraira. Ezzel együtt
elképesztő mennyiségű (évente közel félezer
tonna) finomított ásványolajat (ami a készítmények hordozóanyaga) juttatnak ki. 20172019 között a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (OKF) keretszerződést kötött a PMG-konzorciummal az efféle ökoszisztéma-gyalázásra. A munka minimum 51%-át a
PMG-konzorcium légi partnere, a Szatymaz
Repülőtér Kft. vállalta. A szúnyogállománygyérítést irányító és ellenőrző monitorozók
(~157 millió/három év) főként csípésszámmal
dolgoznak, ami a védekezések hatékonyságának megállapítására közismerten alkalmatlan.
Az idegmérgekkel végzett irtás eredményeként a kihulló rovarmennyiségnek csak 0,1-2%
-a csípőszúnyog, vagyis a kezelés a nem célzott rovarokat pusztítja elsősorban. Az eredeti
gyártású Bti-készítményekkel való olcsóbb és
környezetbarát lárvagyérítés lenne megoldás,
de a BM OKF a keretmegállapodás számai szerint nem támogatja kellőképpen a lárvairtást,
amit Nyugat-Európában és nálunk is kellő hozzáértéssel, jó hatékonysággal alkalmaznak.
Hazánkban a legkiterjedtebb gyakorlata sajnos ennek van; hatóságaink belátóképessége
a távlatos mellékhatásokkal kapcsolatban máig nem alakult ki. Kémiai imágóirtásnak is nevezik, és visszamenőleg egyáltalán nem dicső
korszakokra bontható. A DDT korszaka után
foszforsav-észterek (malathion, dichlorvos),
majd a piretroidok (deltamethrin, permethrin,
lambda-cyhalothrin) következtek.
A DDT 1968-as Magyarországi kivonása után
talajokból, folyók és tavak üledékéből, valamint az arra épülő táplálékláncokból kerül elő.
A mocsaras területek víztükörkezelései miatt
nagyon is indokolt lenne még ma is az élővízi
compók és pontyok húsának szermaradékvizsgálata. Hazánkban a Budapesti Vegyiművek (az egyik hely, ahol gyártották) körüli talajok gilisztáiból, ott élő kapirgáló tyúkok tojásaiból mutattuk/mutatták ki, de folyamatos előfordulása ismert a hazai anyatej zsírfrakciójá-
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8. ábra A DDT korszaka után szúnyogállomány-gyérítésre felhasznált fontosabb
hatóanyagok területi adatai (az alapadatok többségét az OEK DDO publikálta,
kivéve az utolsó négy évet, aminek forrását az OKF adatai képezik)
ból is. Igaz, időben csökkenő mennyiségben. A
recirkuláció oka nem feltárt, a hazai közegészségügy erre energiát sohasem fordított.
A DDT hormonmoduláns és rákkeltéssel (2A)
is gyanúsított. A malathion mutagén és rákkeltéssel (2A) vádolt. Speciális betegségként
okozza a rövidlátást (myopia, Japánban írták
le, mint a malathion okozta Saku-kórt). A
dichlorvos az egyik legerősebben mutagén
hatású növényvédő szer, és rákkeltő hatásért
(2B) is felelősség terhelheti. A piretroidok rákkeltéssel kapcsolatos vizsgálatai már napjaink
fejleménye azt követően, hogy egyik-másik
képviselőjük felkerült a hormonmoduláns-

listára. Tény, hogy a permethrin (az US EPA
szerint lehetséges humán rákkeltő) már nincs
az európai pozitív listán, vagyis a növényvédelemben nem alkalmazható és a szúnyogirtásból is kikerült (2. táblázat). Hosszú ideje a deltamethrin az egyetlen hatóanyag (8. ábra),
amit imágóirtásra Magyarországon használnak (pl. Coratrin – deltamethrin + PBO). Ez azt
jelenti, hogy rezisztens népesség esetleges
kialakulása esetén nem lesz megoldás és az
egyoldalú kezelés ezt sietteti majd. Megjelent
ugyan a lambda-cyhalothrin engedélye (pl.
Mosquitox-Lambda 1 ULV), de forgalma még
nem ér el jelentős mennyiséget.

2. táblázat Szúnyogirtó hatóanyagok és egészségügyi ellenjavaslataik
(Megjegyzések: hormonmoduláns hatás – EU besorolás szerint; rákkeltés – IARC és US EPA adatbázisok szerinti
jelölések; * – hazánkban már nem alkalmazható hatóanyagok; E – extrém toxicitás vízi gerinceseken; Im – immunmoduláns hatású; M – méhveszélyes; P – perzisztens szerves szennyező (POP), bioakkumuláció, biomagnifikáció; S
– Saku-kór; T – teratogén néhány fajon; V – vízszennyező)
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Ahogy látjuk, nincs megnyugtató megoldás
lakóhelykezelésre, vagyis egészségügyünk ebbéli pozícióvesztése érthetetlen. Súlyos kérdés, hogy miben jobb meghalni, maláriában/
sárgalázban (vö. arbovírusos betegségekben)
pár éven belül vagy hormonmoduláns alapú
rosszindulatú betegségekben évtizedek múlva
– gondolhatták az érintett hatóságok (India,
Dél-Afrika, Afrika szubszaharai régiója), amikor maláriás és sárgalázas területeken újra
engedélyezték a DDT-használatát. Nemcsak az
a világ létezik, amit mi itt Európa közepén érzékelünk, hanem ettől lényegesen durvább is,
ahol a kérdések élesebbek és a reális válaszok
sem simogatók. Nem jelenti azt viszont, hogy
nekünk nem a saját érdekeink szerint kell döntenünk. A globális felmelegedéssel megjelenő
új rovarvektorok és az általuk hurcolt trópusi
betegségek e század közepén majd erre tanítják meg nálunk is a döntéshozókat, akik ma
szerintem nem képesek még ezen a területen
racionális döntéseket hozni. Itt még bizonyosan nem tudják elválasztani a fontosat a lényegtelentől, illetve a fontosat a gazdasági
érdekekkel azonosítják.
Vajon miért nem hódít nálunk a Bti-üzlet? Az
egyik oka, hogy amikor az éves tevékenység
elindul (lakossági panaszok alapján), már
többnyire elkésett a lárvairtás, vagyis a gyakorlati kivitelezés évről évre súlyos szakmai
hibát követ el. Horn András a MASzOSz elnöke
2016-ban ezt világosan leírta (3-4 old.), mielőtt elnöki tisztségéről lemondott. Úgy érezte,
hogy nem képes az állami döntéshozókra hatni [Horn 2011]. Mondanivalóm vele sok helyen összecseng. Az alábbi sorait ajánlom utólag is a BM illetékeseinek figyelmébe: „A környezetkímélőnek (szelektívnek) nevezhető biológiai szúnyoglárva-irtás kizárólag a hektárköltséget tekintve valóban 5-10-szer drágább,
mint a vegyszeres imágóirtás […]. Dr Becker
Németországból származó adatait idézve, miszerint: 1 négyzetméter vízben annyi szúnyoglárva lehet (koncentráltan, lárvaölő szerrel
aránylag könnyen kezelhető helyen), amely
lárvák, ha kikelnek, 160 m2-en teszik szüksé-

gessé a vegyszeres imágóirtást (tehát a terület arány 1: 160). Azaz egy hektár elmulasztott
lárvairtás (adott szituációban) 160 hektár terület vegyszeres imágóirtását teheti szükségessé.” Ez az oka annak, amiért visszatérően
korszerűtlennek nevezem a hazai szúnyogállomány-gyérítés gyakorlatát és szimpla deltamethrin-bulinak gondolom.
A szervezési fogyatékosságok miatt elmulasztott korai lárvairtás nagyságrenddel nagyobb
területen teszi szükségessé az ökoszisztémát
pusztító piretroidokkal (a deltamethrin mellett
a lambda-cyhalothrin és az etofenprox is hasznáható lenne, de a statisztikák szerint nincs
alkalmazási gyakorlata) történő kezeléseket. A
hasznos és közömbös (illetve komoly ökoszisztéma-szolgáltatást nyújtó) ízeltlábúakra még
ki sem tértem. Ehhez hozzá kell tennem, hogy
a hazai fejlesztésű Bti-készítmények hatékonysága számomra is komoly kérdés, mint ahogy
Horn András számára is, aki az Abbott/Valent/
Sumitomo készítményeire gondolhatott, amik
hazai képviselője is volt. A Bti SA3A törzsének
európai elismert forgalmazója a Sumitomo
Chemical Agro Europe SAS. A hazai készítmények gyártásában/forgalmazásában 2014-ben
lényegi változás történt. Az Abbott/Sumitomo
-eredetű bábolnai Bti-gyártás a Sumitomo
engedélye alapján valósulhatott meg; míg a
Corax-Bioner „Corabac készítménye”, ami Bti
H-14 törzsre utal, nem található az ECHA által
elismert hatóanyagok között. A Biobac 5 GR,
Vectobac TT és CG, Teknar HP-D, Culinex Plus,
Sukito XQ-1, PP99, valamint a Corabac G és L
2014-ben a szándéknyilatkozat elmaradása
miatt kivonásra került. A hazai készítmények
közül csak a Vectobac 12 AS és G meghosszabbítása történt meg.
Szeged körzetében – amit hajdanán a kiterjedt dichlorvos-használat jellemzett – alapjaiban változtatták meg a védekezési stratégiát
[Szepesszentgyörgyi és Gajda 2009], és ma ezt
nálunk a Bti hatóanyagon alapuló lárvairtás
követendő modelljének is nevezhetjük. Szegeden legalább 300 kritikus vízteret írtak le és itt
folyik a lárvairtás. Az éves irtási költség a
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módszerükkel 2012 óta 150-ről 25 millió forintra csökkent, vagyis az éves szinten lényegesen olcsóbbnak bizonyult, miközben a kémiai védekezés súlyos mellékhatásaként jelentkező ökoszisztéma-pusztítást rendkívüli mértékben lecsökkentette.
Csípésszámlálás
A szúnyogállomány-gyérítés hatékonyságellenőrzése – monitorozásnak hívják – elvileg
az irányítás területe. A monitorozók részint
azt vizsgálják, szükséges-e a védekezés (a kezelést megelőzően kellően nagy-e a csípésszám), részint a kivitelező munkáját ellenőrzik
(a kezelést követően kellően lecsökkent-e a
csípésszám), ezért függetlennek kell lenniük a
kivitelezőktől. Az ellenőrzés része az is, hogy a
kezeléskor ellenőrzik, hogy a kijuttatásban a
szerfelhasználás valóban megtörtént-e. A monitorozót viszont senki sem ellenőrizte vagy
hitelesítette, ők valahogy keletkeztek. Még
csak ebbéli tanúsítási rendszer sincsen – mint
mondjuk az ökológiai termesztésben. Kimegy

valaki (vagy megbízottja) a terepre csípésszámokat ír egy jegyzőkönyvbe. Egyáltalán nem
szükséges meglepődni akkor sem (7. ábra), ha
különböző emberek mást mérnek. Egyfajta
önjelölt és bizalmi feladat ez. Ugyanakkor a
milliárdos költségű védekezési kezeléseket a
monitorozási eredmények alapján indítják be.
Imágóirtásnál – szerintem – a védekezés hatékonyságának megállapítása teljesen alkalmatlan módon történik. Ennek szemléltetésére egy 2005-ös monitorozó által kifogásolt
példát mutatok be (9. ábra). A kezelés előtt,
majd a védekezés után a szakértő bejárja a
területet, és több helyen megállva 5-10 percig
felkínálja magát a szúnyogoknak. A jelenlét
vagy hiány természetesen így is megállapítható, vagyis a lakossági panaszok hitelesítésére
alkalmas módszer. A monitorozók az időegység alatti szúnyogcsípések számának csökkenéséből számítanak hatékonyságot, amire a
módszer a rendkívüli pontatlansága (a meghatározás szórásai) miatt korlátozottan alkalmas.

9. ábra A csípésszámlálás egy 2005-ös reklamált területen (M1 – hivatalos monitorozó, a lila számok M1 két héttel korábbi mérései voltak; K1 – Darvas B.; K2
– Fekete G. a Gergely Air Kft. képviseletében; felvételezési idő: 5-10 perc)
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A csípőszúnyogok gazdakeresése függ a konkrét időponttól: az alkonyati idő – amikor mérések végezhetők – igen rövid, márpedig a
területről ez idő alatt kell az adatokat beszerezni. Lényeges, hogy az ellenőr pontosan hová áll, mennyire felöltözött, milyen a bőrhőmérséklete, párakibocsátása stb. Ha nagy a
terület, akkor esetleg többen csípetik magukat
(Hogyan is lesz ez arbovírus-járványok idején?), de az eredmények személyi szórása elképesztően nagy. Lényeges az is, hogy a környezetben van-e nem kezelt (pl. természetvédelmi) terület, hiszen ilyen környezetből az
utánpótlás beáramlása jelentős mértékű. A
fordítottja is elképzelhető, mikor a szél kisöpri
a területről a vérszívókat.
A példánkban jól érzékelhető, hogy a három
felvételező adatai – bár azonos időben egymástól ~50 méterre álltak – nagyon másként
mutatnak. Az első két helyet reklamálta az M1
jelzésű személy (ismert monitorozó), de két
hét múlva mindhárom mérés alacsony értéket
mutatott ki. Ellenkező volt a helyzet a harmadik helyen, ahol rendben találta a hatékonyságot, de két hét múlva a felszaporodás igen
jelentős volt. Az időtartam egy személynek
elégtelen volt a terület bejárására, mivel a
monitorozott terület közepétől az már naplemente utánra esett. Ekkor már esetleg más
fajok csípnek. Fentiek is bizonyítják a módszer
sokféle alkalmatlanságát.
Géntechnológiai módszerek csípőszúnyogok
ellen
Az ún. gene drive nevű géntechnológiai módszer sokak érdeklődését felkeltette napjainkban. A módosított szúnyog hímek keresik fel a
természetben a nőstényeket (a módszer emlékeztet a sterilhímes védekezési módszerre,
amivel csak szigeteken értek el gyakorlati sikereket), s utódjaik embriói/fiatal lárvái elpusztulnak. Az Egyesült Államokban és Mexikóban
a csípőszúnyogok által terjesztett arbovírusjárványok tették a közvéleményt fogékonnyá
a módszer gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban. Kísérleti kibocsátások már korábban is
folytak Dél-Amerikában (Brazília, Panama), a

Kajmán-szigeteken és Dél-Ázsiában (Malajzia).
A módszer elvileg szuperszelektív vagyis, ha
megfelelően működik, akkor csak a módosított faj (pl. Ae. albopictus) utódnemzedékét
pusztítja el. Ebben a tekintetben még a Bti
mellékhatás-spektruma sem terheli.
A kérdés viszont az, hogy a módosított gén
átkerülhet-e a módosított fajból módosítatlanba, hiszen más rovarfajokban bizonyosan
működőképes a génkonstrukció. A területen
élénk vita van kibontakozóban, arról is, hogy
meddig lehet elmenni egy faj likvidálását illetően, hiszen ebben a módszerben elvileg ez a
lehetőség (értsd: adott faj tudatos kiirtása) is
bennfoglaltatik. Ez ökológiai krízist eredményezhetne a szúnyogfogyasztó fajok körében.
Ezt a szcenáriót én személy szerint erősen
kétlem. Az agroökológia négy évtizede túllépett azon, hogy megengedhetőnek tartaná
egyes fajok (legyenek kártevők ugyan) teljes
kiirtását (eradikációját). A géntechnológia
mégis visszahozhatná ezt az ökológiailag elavult szemléletet. A gyakorlat szintjén pedig e
szúnyogirtási módszer alkalmazására hazánk
jogilag és gyakorlati hozzáértést tekintve sem
felkészült. Rovart érintő géntechnológiával
nálunk kutatási szinten senki sem foglalkozik.
Egyáltalán, az igen összetett csípőszúnyog kérdésre specializálódott hazai kutatás sem létezik, pedig kellene.
A gene drive egy haladottabb változatában a
módosítás már az érintett csípőszúnyogfaj
(Anopheles stephensi) megbetegedését teszi
lehetetlenné és ilyen módon a módosított
szúnyogok utódai a vektorszerepüket is elveszítik. E megoldás felé ma indokolt és komoly
figyelem fordul.
Ökotermesztés és légi piretroid-használat
Ahol kémiai szúnyogállomány-gyérítés van,
ott gyakorlatilag lehetetlenné tesszük az ökológiai termesztést. A biogazdák talán nem is
tudnak róla, vagy nem is akarják tudomásul
venni, pedig ez a szintetikus vegyület a biotermékeikre ülepedik (10. ábra), vagyis szermaradék szempontjából olyan mintha évente 2-6
alkalommal közel 70%-os deltamethrin-
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kezelésben részesült volna a bioterületük. Számoljunk: a Decis (50 g deltamethrin/l) dózisa a
házikerti növényekre 0,2-0,25 l/ha. Mindezt a
Biokontroll Hungária ellenőreinek figyelmébe

ajánlom. A légi szúnyogállomány-gyérítésben
érintett biotermesztők termékeinek kizárása a
biotermesztésből nem gazdasági károkozással
azonos?
0,55
0,68

446,72

deltamethrin
PBO

8,9635

7,74

ásványolaj-párlat

ciklohexanon

egyéb

10. ábra Egy év alatt imágóállomány-gyérítésre felhasznált mennyiségek tonnában a Coratrin példáján
Ökoszisztéma-pusztítás
A csípőszúnyogállomány-gyérítés sem a turizmus, sem a katasztrófavédelem irányításában
nincs szerintem a megfelelő szakmai helyen. A
turizmus az ebbéli igényeit közvetíthetné az
irányító felé, úgy, hogy a területének hasznából átad lárvairtásra. A katasztrófavédelem
bekapcsolódása értelemszerűen csak árvizek
idején vagy súlyos vírusos járványok esetén
értelmezhető. Koordinálóként semmiképpen
nem szakmai feladata ez a terület. Szerintem
tagjainak felkészültsége (a tűzoltókhoz kaptak
beosztást) nagyon messze áll ettől. Meglehet,
pár év múlva, például az arbovírus terjedése
kapcsán már tényleg indokoltan irányító szerepet kaphat majd a válságkezelésben és a
területőrzésben. A környezet-egészségügyi
területen kifejtett hatása miatt a csípőszúnyog
-állománygyérítést eddig a környezetvédelemnek kellett volna vezetnie, hiszen jelenleg a
legsúlyosabb mellékhatásokkal [Sáringer
1988] ott jelentkezik (pl. méhek, hasznos ízeltlábúak, madarak, halak, hüllők és kétéltűek).
Mindez a mai környezetvédelmi tárca

(pontosabban annak maradéka) érdeklődésében, gyakorlati tevékenységben nem látható.
A 11. ábrán tettem nyilvánossá a saját adatainkat arról, hogy a kezelt területen elpusztult
ízeltlábúak közül a dichlorvos alkalmazásakor
(földi melegköd alkalmazása, amihez egykoron gázolaj volt a vivőközeg) a csípőszúnyogfrakció csupán 0,13% volt. Ebben a házikertben tehát, ahol a célkitűzés szerint csípőszúnyogállomány-gyérítést végeztek, valójában a
növényeket szívogató poloskák irtása folyt. Az
eredményeink területről területre változhatnak, attól függően, hogy mi él ott tömegesen.
A deltamethrin ehhez képest nem fest másként, hiszen mint idegméreg, egyáltalán nem
szelektív. Ez az oka annak, hogy az idegmérgekkel folyó irtást ökoszisztéma-irtásnak nevezem, amivel kapcsolatban a hivatalos környezetvédelemnek fel kellene lépnie. Ezért
nevezem kitartóan korszerűtlennek a jelenlegi
szúnyogállomány-gyérítést, amit ökológiai
szempontok szerint nem lehet elfogadni. Más
rovarnépességeket sokkal inkább gyérít, mint
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a gyakorlati célját. Kíváncsi lennék arra, ha
valaki a rovarkihullás faji feldolgozását nagy
területen elvégezné, akkor a védett fajok
pusztítása címén mennyi bírság lenne kiszabható egy-egy deltamethrin-kezelés után? A
katasztrófavédelem szúnyogállomány-gyérítő
gyakorlata tehát helyi ökológiai katasztrófákat

okoz. Bizonyos területeken évi 2-6 alkalommal
is. Ez annál súlyosabb minél nagyobb területre
terjed ki ez az elavult védekezési stratégia. A
jelenlegi monitorozókra igen rossz fényt vet
ez az ökológiai szempontokat ignoráló gyakorlat, hiszen ez ellen éppen – állami felhatalmazással – nekik kellene fellépniük.
Culicidae 2%
Homoptera 21%
Brachycera 11%

94%

6%

Aculeata 36%

Terebrantes 26%
Symphita 4%

Heteroptera

Egyéb

11. ábra Dichlorvos hatóanyaggal végzett földi melegködös szúnyogállománygyérítés (Culicidae) hatása öt ismétlés átlagában, az ott élő ízeltlábúakra
(Békéscsaba-Gerla házikert, 2003. augusztus 23. - Darvas és Gergely nyomán)
A deltamethrin hormonmoduláns hatása
A hazai irtás kivitelezői – akik között a védőfelszerelés nélkül dolgozók aránya, a saját tapasztalatom szerint gyakori – azt terjesztik a
lakosság körében, hogy a deltamethrin csak a
csípőszúnyogokat pusztítja el, ami teljesen
abszurd állítás. Idegmérgekről ilyesmi állításához toxikológiában teljesen laikusnak kell lenni. Az irtószerek adatbázisában látható, hogy a
gyártók (Bayer, Sharda/Corax, Bros, Home
Brand/Unilever, Caola/Johnson, Sano stb.)
különféle ízeltlábúak irtására használják ezeket. Itt hangya, csótány, darázs, szúnyog és
kullancs elleni védelemre is forgalmaznak készítményeket. A növényvédelemben a Bayer
(generikus gyártója a Sharda és Rotam) gyümölcsösökben levéltetvek, tripszek, platán
csipkés poloska, cseresznyelégy, káposztalégy
és különféle molylepkék hernyói (pl. kukoricamoly, almamoly, barackmoly, szőlőmoly stb.)

ellen ajánlják. Itt védőszemüveg, védőkesztyű,
védőruha és védőcipő használata van előírva a
kezelést végző számára. Akut toxicitása idegmérgeknek mindig mérhető. A 12. ábrán világosan érzékelhető, hogy a deltamethrin-nek –
mint többi piretroid társának is – a vízi toxikológiája rossz, vagyis halakra és rákokra veszélyt jelent az alkalmazásuk. Ebben a tekintetben a vetélytársa (etofenprox – Munguía/
Ekoprevent; növényvédelemben Mitsui) jobb
mutatókkal rendelkezik. A profilját tekintve
kilenc paraméterből hétben jobb a deltamethrin hatóanyagnál, de állami megrendelést kapott kivitelezők nem ezt alkalmazzák
nálunk és a monitorozók nem szólalnak fel
ellene.
Az akut hatáson túlmenően a piretroidok egyre több tagját vádolják krónikus kitettség esetén hormonmoduláns hatással [Ismail és Mohamed 2012, Slima et al. 2016]. Egér és pat-
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kány hímeken is bizonyították a negatív hatásait. A deltamethrin-kezelés rontotta a sperma
minőségét és mennyiségét az egereknél, amelyek jelentősen károsították a libidót, a párzási
és termékenységi indexet a kezelt hímekkel
párzott terhes nőstények alapján mérve. A
deltamethrin-nel kezelt egerekben jelentősen
csökkent a tesztoszteron- és inhibin B-szint és
ez befolyásolta a reproduktív teljesítményt. A
kezelt egerek heréi jelentős kórszövettani elváltozásokat mutattak a kontrollcsoporthoz
képest. A deltamethrin-nel együtt gyakorta

alkalmazott PBO nevű P-450 gátló hatású szinergistáról még egy szót sem szóltunk. Pedig
ez esetben a méhviaszban való felhalmozódása közismert [Johnson et al. 2010, 2013, Darvas et al. 2015].
A várható arbovírus-járványok miatt a jövőben az egészségügyi társirányítás elkerülhetetlen. Ez a megszüntetett járványügyi és kémiai biztonsági intézetek kapcsolatos funkcióinak visszaállítását és a felhasznált eszközök és
partnerek kritikai értékelését igényli.

12. ábra A deltamethrin és az etofenprox akut toxicitásának összehasonlítása
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Szakcikk
Mezőgazdasági géntechnológia – No1 Transzgenikus szervezetek (GMO)1
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Hazánkban a mezőgazdasági géntechnológia fogadtatása a környezettudományok részéről igen kritikus.
Ennek lényegi okai a fajtaszabadalmak által akadályozott környezettudományi vizsgálatok. A kérdéskör
gazdasági és politikai oldalról is erősen motivált, így nem sikerült érdemi párbeszédet kialakítani a proés kontraoldalak között.
Mára a GMO jelzésű, jogilag szigorúan kezelt transzgenikus növények területét a molekuláris biológiai
alaptudomány elhagyta. Az Európán kívüli növénytermesztésben azonban, főként az amerikai kontinensen a gazdaság meghatározó részévé vált a szója, a kukorica, a gyapot és a repce vonatkozásában. Az
Európai Unió sem tudta magát függetleníteni a GM-szója piacától, így takarmányaiba bekeveri azt.
Mindez a magyar Alaptörvény elvárásával szöges ellentétben áll.
Kulcsszavak: GMO, Agrobacterium, génpuska, transzgenikus, Bacillus thuringiensis, cry gének, glyphosate-tűrő, epsps gén, ISAAA,
plazmid, markergén, jelölt GMO -termék

Agricultural gene technology – No1 Transgenic organisms (GMO)
Béla Darvas,a Gergő Gyurcsó,b Eszter Takácsb and András Székácsb
a

Hungarian Society of Ecotoxicology, Budapest; bNARIC Institute of Agro-Environmental Sciences, Budapest

In Hungary, the response to agricultural genetic engineering by the environmental sciences is very critical. The main reason for this is environmental research impeded by variety patents. The issue was highly motivated from both the economic and political side, so no meaningful dialogue between the pros
and cons could be established.
Today, the field of legally strictly managed transgenic plants called GMOs has been abandoned by molecular biology. However, in crop production outside Europe, it has become a major part of the economy in the American continents in terms of soy, maize, cotton, and canola. The European Union has also
failed to separate itself from the GM soybean market, so it mixes it into its feeds. It is in direct contrast
to the expectations of the Hungarian Fundamental Law.
Keywords: GMO, Agrobacterium, gene gun, transgenic, Bacillus thuringiensis, cry genes, glyphosate-tolerant, epsps gene, ISAAA,
plasmid, marker gene, labeled GMO

2010-től – miközben idehaza a kormányzati
GMO-ellenes Road Show járta be a hazai felsőoktatási intézményeinket – a kutatásban
megjelentek azok a géntechnológiai módszerek, amelyek a növényi géntechnológia egy
haladottabb válfajának körvonalait kezdték
kirajzolni. Az Alaptörvény egészségünket féltette az élelmiszerekre kiterjedő géntechnoló-

giától [Pusztai és Bardócz 2004 vs. Darvas et
al. 2016, Baska et al. 2017, Gyurcsó et al.
2017, Simon et al. 2017, Takács et al. 2017].
Az általánosítás ebben az esetben is tévedésnek minősíthető. A magyar polgárok egészségét az Európai Unió élelmiszer-biztonsági
rendszere (RASFF) szerint egyértelműen nem
a GM-növények fenyegetik, hanem a

1

A cikk egy változata az Átlátszón 2017-ben hétrészes cikksorozatban jelent meg (1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7) és a Nemzeti
Agrárkamara elnökségi ülésén felkérésre, Dunaharasztiban 2018 június 20-án lényegében elhangzott.
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táplálkozási eredetű patogének, a mikotoxinok és a növényvédő-szermaradékok [Darvas
és Székács 2017].
Mi a lényegük és lehetséges mellékhatásaik
[Darvas 1997] ezeknek az új géntechnológiai
módszereknek, amelyekre kellő körültekintés
nélkül mutogatnak a mezőgazdasági géntechnológia hazai művelői? A tényeket feltételezésekkel pótló állítások pro [Dudits 2009, Venetianer 2010, Balázs et al. 2011, Dudits és
Györgyey 2013, Fehér 2014, Dudits 2014, Balázs és Dudits 2017] és kontra [Pusztai és Bardócz 2004] is számosak. Igen ritkák a mért
eredmények alapján való ténybeli eredményütközések, de a MON 810-es molyölő
kukorica példáján, ami egyedüliként kapott
eddig nem visszavont vetési engedélyt az Európai Unió területén ez is megtörtént [lásd
Kiss et al. 2007a, 2007b, Darvas et al. 2007].
E cikk szerzői a GMO-Kerekasztal kollektívájával igyekeztek középen maradni és országgyűlés érintett szakbizottságai előtt megvitatni a
mezőgazdasági GMO-k gazdasági és társadalmi hasznát, amit a saját korában az akadémiai

tudományt is elérő gazdasági (kiemelhető nálunk a Monsanto, Pioneer, Agricultural Biotechnology in Europe, EuropaBio és a Barabás
Zoltán Biotechnológiai Egyesület (BZBE –
utódja az Innovatív Mezőgazdasági Biotechnológiáért Egyesület) érdekek is motiváltak
[Darvas 2007, Darvas és Székács 2011, Darvas
2015]. A GMO-Kerekasztal üléseiről saját elhatározásából a pro-GMO prominens képviselői
(Venetianer Pál, Dudits Dénes, Balázs Ervin)
távol maradtak, bíztak a számukra szinte korlátlanul támogatott könyvmegjelentetésben
(lásd BZBE kiadványai) és az MTA hallgatólagos támogatásában2 így elmulasztották a szakszerű érvelést, amelyet a magyar társadalom
szigorúan figyelt.
Transzgenezis – transzgenikus élőlények
Transzgenikusnak nevezzük azt az élőlényt,
amely genomjában eltérő fajok génjei jelennek meg úgy, hogy az párosodási vagy természetes vektorkapcsolattal nem jöhetett volna
létre. Mindez a tudomány különféle ágai számára igen sok új, megvitatásra érdemes problémát vet fel [Darvas 1997].

1. ábra A nemesítés mérföldkövei [Jorasch 2016 nyomán]
2

Darvas Bélával, aki hosszabb ideig a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság tagja/elnöke volt és a
GMO-Kerekasztal alapító elnöke Vizi E. Szilveszter és Pálinkás József elnök urak (MTA) is tárgyaltak. Egyikőjük
sem volt elkötelezetten támogató vagy ellenző a mezőgazdasági géntechnológia irányában. A szakmai ellenőrzést és
megvitatást viszont fontosnak tartották.
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A nemesítési technikákkal bekövetkező
génerózió és a vetőmag-világpiac kialakulásával rendkívüli mértékű tájfajtavesztés járt
együtt. (1. kép) A ma hetvenfelé közelítő generáció bizonyosan emlékezik még arra az

elképesztő alma és körte fajtaváltozatosságra,
ami már a múlté. Amit a század nemesítése
nem karolt fel, az töredékeiben már csak a
génbankokban létezhet.

1. kép Paradicsom-tájfajták (Fotó: Pinterest)
A keresztezés lehetőségének felismerése már
a genetika alapismereteinek birtokában bekövetkezett, majd követte ezt a hibridhatás felfedezése (1. ábra). A fizikai (röntgen-, gammaés UV-sugárzás) és kémiai (pl. MMS, EMS,
ENU stb.) eszközökkel indukált mutáció lehetősége (1930) követte mindezt, vagyis a fajtaelőállítás eszközei és gyakorlata meglehetősen felgyorsult. A sikeres növényi sejt- és szövettenyésztés teremtette meg a lehetőségét
az egy sejtből kiinduló növényregeneráció
irányába (1960), bár kezdetben ezt a módszert elsősorban vírusmentes törzsanyagok
(pl. burgonya, paprika stb.) előállítására használták. Gazdasági értelemben 2000 (az ISAAA
statisztikája szerint 1996-ban) körül indult a
szelekciós markerekkel segített transzgenikus
fajtacsoportok előállítása és 2010-től itt állunk
– nem is kevés tanácstalansággal – a genomszerkesztés új módszerei előtt.
A transzgenikus növények közül hazánkban a
Bt-növények a legismertebbek [Székács és
Darvas 2012], amelyekbe a Bacillus thuringi-

ensis nevű baktérium cry, vagy újabban vip
génjei kerülnek be. Ilyen növények a természetben nem jöhettek létre.
A ciszgenikus kifejezés eredetileg csak azt jelentette, hogy az allél (pl. mepsps, 2mepsps a
kukoricában) előfordul az illető faj speciális
népességeiben, vagyis a lehetséges allélok
közül az egyik. Ma szűkebb értelemben akkor
nevezünk egy fajtacsoportot ciszgenikusnak
(ma még nincs ilyen a kereskedelemben, de az
új genomszerkesztési technológiák ígérnek
ilyet), ha az allél helyspecifikus megjelenésű
is, vagyis a kromoszómának azon a helyén/
helyein fordulnak elő, amelyeken az illető növényben eredetileg elfoglalt (2. ábra). Ezen
túlmenően a természetesnek megfelelő a promótere, az intronja és a terminátor génszakasza, amelyek sorrendje is azonos, vagyis a kifejezés a teljes működő génkonstrukcióra vonatkozik úgy, hogy a géntechnológiai eljárásból (a transzformálásra használt plazmidból)
semmilyen örökítőanyag nem marad vissza.
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2. ábra A molekuláris nemesítés vázlata
A gén eredeti helyét azért tartják többen fontosnak, mert ha a genomban nincs egy génnek
helye, akkor elronthatja/befolyásolhatja azt,
aminek a helyébe/közelébe kerül, illetve a
környezetébe nem illő lehet a működése (a
promóterek általában bekapcsolt állapotúak).
Mások szerint az örökítő anyag másolása anynyiféle hibával és javítgatással jár, amíg az
egysejtű zigótából soksejtű egyedi élőlény
válik, hogy az említett hatás akár el is hanyagolható és végső soron a mutációs hibák az
okai az evolúciónak. Az európai szabályozás
elővigyázatossági elve azonban nem ezt a fajta megengedő szemléletet támogatja.
Az első generációs növényeknél alkalmazott
véletlenszerű génbejuttatási módszerekkel (3.
ábra) nem lehet ciszgenikus fajtacsoportokat
előállítani, hiszen a helyazonos allélcsere végrehajtására a génpuska, vagy az Agrobacterium-típusú vektorrendszer nem alkalmas
[Dudits és Heszky 2003, Heszky et al. 2005,
Heszky 2017]. Ezekkel a beviteli módszerekkel
létrehozott növények olyannyira egyediek és

ismételhetetlenek, hogy megnevezésükre a
genetikai esemény (genetic event) kódja (a
fajtatulajdonos cég betűjele és számkombinációja) szolgál. A genetikailag rendkívül pontatlan eljárásból (ezért sem helytálló a Venetianer Pál által javasolt génsebészet kifejezés)
létrejövő élőlényeket valójában a követő szelekció (ehhez a bevitt génkonstrukcióban valamilyen jól felismerhető markert alkalmaznak)
segít a transzformáltak felismerésében és kiválogatásában. Ezt követően klasszikus szelekció (a fajtaelőállítás időtartama tehát változatlan) választja ki azokat a növényeket, amelyek
gazdasági célra használhatók. Erre azért is
szükség van, mert a technológiai valós találati
esélye még igen alacsony. Egyidejűleg sok növényi sejttel dolgozunk, ahol véletlenszerűen
megvalósul az, ami lehetséges. A nagyszámok
törvénye értelmében reménykedhetünk a jó
találatban is. Ugye, nem így néz ki egy korszerű technológia, amiről azt hirdetik, hogy pontos?
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3. ábra Elsőgenerációs, transzgenikus növények transzformálásának vázlata
A fentiekből következik, hogy az eljárás során
nem csupán a transzgén, hanem egy összetett
vektorrendszer (több gén és génszakasz) kerül
a növénybe, amelyben a részfeladatokat a
különböző egységek oldják meg. Ez a jelölés
(markergén) a transzformáltak felismerését is
lehetővé teszi. A felismeréshez PCR-vizsgálat
szükséges, hiszen az idegen gének és részeik
az illető növényben természetes körülmények
között nem fordulnak elő vagy a transzgén
fehérjetermékének (pl. Cry-toxinok → ELISA)
elemzése vezet el.
A génpuskával előállított fajtacsoportra a
MON-810-6 (molyölő) példáján az alábbiak a
jellemzőek. Itt kétféle plazmidot használtak a
transzformációra: a PV-ZMBK07 és a PV-

ZMGT10 nevűt. A PV-ZMGT10 plazmidon – az
ISAAA adatbázisa szerint – markergénként
glyphosate-tűrést előidéző géneket találunk
(cp4 epsps, goxv247), viszont a CERA adatbázisa szerint ezek nem kerültek át a kereskedelmi forgalomba került fajtacsoportba (4. ábra).
Az ISAAA adatbázisa jelzi, hogy az nptII szelekciós gént is tartalmaztak a transzformálásra
használt plazmidok. A CERA adatbázisa leírja,
hogy a kereskedelmi fajtákban CamV 35S karfiolmozaik-vírus eredetű promóter és Hsp70
kukorica eredetű intronfehérje génje mutatható ki. Azt is megtaláljuk, hogy a beépüléskor
a 3’ vég leszakadt, vagyis a kereskedelmi fajtákban nem találunk több, a transzformáláskor felhasznált gént. Mindkét dokumentáció
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állítja, hogy a cry1Ab transzgén rövidített formája került a növénybe (4. ábra), ami így ún.
preaktivált Cry1Ab-fehérjetoxint termel. Elmondhatjuk azonban, hogy a GM-fajták leírása szabadalmi okokból elég bizonytalan tartalmú, amit a kutatók nem kedvelnek.
Az Agrobacterium vektorral (PV-ZMIR39 plazmid) végrehajtott módosítások közül egy több
transzgénes változatot (MON-88017-3) választottam ki, ahol az egyik transzgén a szelekciós
(glyphosate) marker szerepét is betölti (4. ábra). Az egyes transzgénekhez külön promóter,
intron és terminátor tartozik. A cry3Bb1-gén
ugyan Bacillus thuringiensis ssp. kumamotoensis-ből vált ismertté, de a transzformálásra

használtat szintetikusan állították elő. A szintézis apróbb módosításokat tesz lehetővé.
A MON-810-6 példája is jól mutatja, hogy a
plazmidot tartalmazó partikulum belövése,
illetve az ezt követő kezelése a transzformáló
genetikai tartalom sérülésével járhat, ugyanis
a fajtacsoport-kifejlesztésére választott módosított egyedből már hiányzik (leszakadt) a terminátor és a neomycin/kanamycin-rezisztenciát biztosító rész (4. ábra). Hasonló eset
nem ritka, hiszen a DAS-1507-1 fajtacsoport –
amelyet úgyszintén génpuskával állítottak elő
– tartalmaz egy ép és egy sérült cry1Fa2-gént
is, ami azért is érthetetlen, mert ebben a hibás kivitelezésben is, az Egyesült Államokban
engedélyt kapott.

4. ábra Két transzgenikus növényi génkazetta-vázlata (MON-810-6 – génpuska; MON-880173 Agrobacterium-vektorral előállított több transzgénes módosítás, ahol cp4-epsps a szelekciós marker szerepét is ellátja)
A számunkra kívánatos tulajdonságai alapján
kiválasztott transzformáns genetikai eseménynevet kap, amit szabadalmaztatnak (pl. MON810-6, illetve kap védjegy-nevet is – ez esetben pl. YieldGard, MaizeGard), amivel forgalmazzák a fajtacsoportot. A genetikai esemény
(pl. kukoricánál apavonal) nem azonos azzal,
amit majd a vetőmag-cégnél a szerződés alá-

írása után átvehetünk. Ezt a GM-szülővonalat
nagy teljesítőképességű fajtákkal (pl. DK-440)
6-8-szor visszakeresztezik és így áll elő a módosított szülővonalra alapított fajtacsoport,
ami a transzformáns tulajdonságait garantáltan örökíti az F1 generációban (pl. DK-440
BTY), miközben termőképessége és a helyi
klímához való alkalmazkodása már a másik
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szülőre jellemző. Ez alapján érthető, hogy az
egyes fajtacsoportokhoz tartozó konkrét fajták tulajdonságaiban nagyfokú eltérések lehetségesek, ami az azonos minőséghez szokott kutatókat igen sokszor megzavarja, amikor adataikat egymáséihoz viszonyítják. A későbbi nemzedékekben bekövetkező genetikai
hasadás is az egyik oka annak, hogy a vásárolt
GM-magból vetőmag nem fogható, vagyis azt
minden évben meg kell vásárolni a fajtatulajdonostól, s megfizetni érte a technológia díjat. Ez már a hibridfajtáknál is így volt. A vetőmagot, mint terméket szabadalmi jog védi,
ami tulajdonjogi perek indítására is lehetőséget ad. A GM-technológia prominens cégei
érték el először azt, hogy élő szervezetet (lásd
living modified organisms, LMO) szabadalmaztatni lehet, s ez egyúttal a nemzeti fajták védelme miatt Európában nagyfokú ellenállást
váltott ki, ami máig tart. Ezen az úton ugyanis
a nemzetek a szaporítóanyagra vonatkozó
önrendelkezési jogukat elveszíthetik, miközben a növénytermesztésben keletkező jövedelmet a nemzetközi cégek technológia díj
formájában az országból kiviszik. Ez az Európai
Unió alapvető problémája, hiszen saját GMfajtacsoportokat tőkeerő hiányában nem tud
kifejleszteni.
Miközben az elsőgenerációs GM-növényeket
nagyon sokféle kritika éri és Európa országainak többsége (kivétel Spanyolország és Portugália) nem mozdult arról az álláspontjáról,
hogy területén nem tartja kívánatosnak a GMfajtákat, a géntechnológiai módosítás módszertana nagy léptekkel haladt előre és szabadalmaztatott a korábbiaktól sokkal precízebb
előállítási utakat. Ennek kapcsán korábban
csak teoretikus kérdés volt az, hogy van-e lényegi különbség a genetikailag módosuló (az
evolúció során bekövetkezik) és a géntechnológiai úton módosított szervezetek között.
Különösképpen fontos ez hazánk számára,
amely nem az Európai Unió nevezéktanát
használta többségében a géntörvényben és a
büntető törvényben. A géntörvény születésekor a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutató-

központban szerveztek tanfolyamot, ahol a
„géntechnológiával módosított” elnevezés
nyert.
Az alaptörvény fogalomhasználata az EU terminológiájával azonos (vö. „Az (1) bekezdés
szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes
mezőgazdasággal…”). A géntörvény azonban
az alábbi megnevezéseket használja „géntechnológiával módosított szervezetek”, „géntechnológiával módosított növények” stb, vagyis a
kifejezésnek az eredeti angol nyelvűtől eltérő
formáját alkalmazza. Előfordul azonban a géntörvényben is a „genetikailag módosított fajta” terminus (lásd 31§).
A Büntető Törvénykönyv is a „géntechnológiával módosított növényfajta” kifejezést
használja. A hazai rendeletek, országgyűlési
határozatok és kormányhatározatok többsége
a géntechnológiai szót használja, csak egy országgyűlési határozat beszél „genetikailag módosított szervezetek”-ről, ami nemzetközi
ügyet érint (Alpok-Adria kezdeményezés), így
találkozhatott az EU tagországok eltérő szóhasználatával.
GM-fajtacsoportok az ISAAA adatbázisában
Miközben a GM-fajtacsoportok százait engedélyeztették/törölték (a fluktuáció igen jelentős) az ISAAA adatbázisából, mely csoportokat
a nemzetközi fajtatulajdonosok elsősorban az
amerikai kontinensen termeltetnek, a kritikára figyelő géntechnológiai kutatás már más
utat járt. A pro-GMO hívei azonban változatlanul kiszorítani igyekeznek a tudomány területéről azokat, akik a transzgenikus módszerek
kezdetleges hibáit sorolják. Törekvésük az Európai Unióban sikertelen. A másik oldalon –
nálunk is – gazdasági (ellen)spekuláció vette
kezdetét. Egyesek haszonra próbálják váltani
a semmit (vö. GMO-mentes termékek köre).
Az ISAAA adatbázisában közel ötszáz egyszeres és többszörös módosítást találunk, de
ezek közül úgy háromszáz neve mellett az olvasható, hogy nem elérhető. Valamilyen okból
tehát kereskedelmi forgalomban nem kaphatók. Igen tekintélyes szám ez, s ehhez további-
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ak is társulhatnak, hiszen az őszi búzánál úgy
tűnik, mintha lenne egy fajtacsoport, de ha
belelapozunk a dossziéba, azt találjuk, hogy
2004-ben volt engedélye, majd a Monsanto
felfüggesztette ezt az engedélyezési folyamatot. A fajtacsoport tulajdonosa a glyphosatetűrő búzával nem akarta a kedélyeket fokozni.
Hasonló eset a Cry9-toxint termelő kukorica
(Starlink) is, ami mintha csak papíron létezne.
A 29 bejegyzetten módosított növényfajból
egy tucatból nem forgalmaz a kereskedelem
módosított fajtát. Ezek tehát elkészültek, de
több nem mondható róluk. A megmaradt 17ből csupán a kukorica, a gyapot, a burgonya,
az olajrepce, a szegfű és a szója azok, amelyekből komolyabb választék létezik, vagyis
hat fajt érint kereskedelmi szempontból jelentős géntechnológiai módosítás. Európát ebből
csak a kukorica érdekli, Magyarországot még
az sem. Gyapotot időjárásunk miatt nem termesztünk, bár ezen a globális felmelegedés
változtathat. A burgonya még kerüli Európát,
a fajtatulajdonosok nem akarnak ezzel itt előhozakodni. Talán Pusztai Árpád hajdani esete
miatt, talán az Amflora GM-burgonya jogi és

piaci kudarca miatt. Az olajrepce kritikus eset
Európában a rovarbeporzás és számtalan mediterrán rokon miatt. A lila szegfű még nem
vált leküzdhetetlen igénnyé a hölgyek között.
GM-szóját – ami az európai húzódozás abszurduma – viszont olcsóbban vesz Európa DélAmerikából, mintha maga termesztené és bizony Európa állattenyésztése szója nélkül egyszerűen összeomolna. Ez a legnagyobb ellentmondás a GMO megítélése kapcsán, hiszen az
Alaptörvény egészségügyi okokra hivatkozik,
miközben állattenyésztési célra elképesztő
mennyiségű GM-szóját szállít be, s a hírek szerint nem tudott évtizedeken keresztül sem
felmutatni állatainkon takarmányozásra viszszavezethető betegségeket ezekkel kapcsolatban senki.
Meglepőbb az ISAAA adatbázisában található
nagyarányú nem-elérhető megjegyzés, hiszen
ez az egyszeres és többszörös genetikai események 3/5-ére, vagyis több mint a felére
jellemző (5. ábra). Ezekben az eseményekben
a fajtatulajdonosok nem találták meg a számításaikat, így az engedélyezési folyamatot egy
bizonyos ponton abbahagyták. Mindez azért
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nagyon kínos, mert idegenbeporzó növényeknél az előzetes kibocsátások már megtörténtek, és ezeknél a növényeknél a genetikai tartalom elszabadul, vagyis nem hívható vissza.
Keresztbeporzás révén más fajtacsoportokba
kerülhettek az érintett transzgének. Ez korántsem azonos biológiai értékű a természetes
allélek ilyesfajta terjedésével. A gyors fajtacsere arról árulkodik, hogy a fajtatulajdonosok
engedélyezési kedve meglehetősen elszabadult. Talán piacfoglalásról van még szó.
Ugyanakkor ez a jelenség jól példázza, hogy a
GM-fajtacsoportokkal kapcsolatos európai
szkepszis megalapozott.
A gyors fajtacserét megfejelik az elcserélt
vagy szennyezett vetőmagvakból/-gumókból
és kereskedelmi tételekből (pl. kanadai GMlen, egyesült államokbeli és kínai GM-rizs)
származó problémák. Szennyezés szempontjából a GM-rizs és a GM-kukorica kiemelkedők,
ahol 147 és 98 esetet tartanak nyilván. Mögöttük sorakozik a GM-olajrepce, a GM-szója,
a GM-len, a GM-papaja és a GM-gyapot is. 16
év alatt közel 400 esetet gyűjtöttek össze
2013-ig (6. ábra), ami meglehetősen magas
induló érték [Price és Cotter 2014]. Az azóta
eltelt időben is több esetet tártak már fel,

amit a GMO-kontaminációs adatbázisban
tesznek folyamatosan nyilvánossá.
Megjelennek azonban ezek a termékek az
élelmiszer- és takarmánykereskedelemben,
így találkozunk velük az európai gyorsriasztási
rendszerben is (RASFF), amelyben 2002 és
2016 között 624 esetet találunk. Kína (231) és
az Egyesült Államok (198) az európai importpiacon ezen a részterületen a legtöbbet vétő
országok, akiket harmadikként Kanada (80)
követ. A RASFF pedig csak az európai engedély (importra és takarmányokban/táplálékokban felhasználásra, jelölési kötelezettség
mellett igen sok engedélyt adtak ki) nélküli
GM-termékeket tartóztatja fel. A fentiek szerint tagadhatatlan az a tény, hogy igen sok
javítanivaló akad a logisztika; a GMOtermeltetés és -kereskedelem területén. A
fajtatulajdonosok nem voltak képesek kellő
fegyelemmel követni a termékeiket. A jelöléshez nem szokott észak- és dél-amerikai termelők eddig nem birkóztak meg sikeresen ezzel a
feladattal. A CETA és TTIP GMO-liberalizálási
törekvései nagyon érthetők a kanadai és
egyesült államokbeli tárgyalók részéről. Komoly vesztességeik származtak már eddig is
egyik-másik ügyből.
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Az elsőgenerációs, transzgenikus, többnyire
növényvédelmi célú módosítások (5. ábra)
után érkezünk el majd oda (lásd e cikk második része), hogy a tudomány által felkínált, a
gyakorlat közelébe került új genomszerkesztési eljárásokat áttekintsük és értékeljük. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ezek a részek a mezőgazdasági felhasználásra fókuszálnak, vagyis
nem tárgyalják az egészségügyi célú módosításokat, amelyek korántsem vonnak maguk
után Európában akkora vitát, mint éppen a
mezőgazdasági célú géntechnológia. Minden
bizonnyal azért is, mert az egészségügy területén a személyes előnyök világosan beláthatók
és a mérleg másik serpenyőjében a túlélési
esélyünk (vö. GM-inzulin vagy más gyógysze-

rek, gyógyászati módok) áll. A mezőgazdasági
géntechnológia viszont az élelmiszert célozza,
amelyet illetően az európai fogyasztó választhat, aki – úgy tűnik – ezen a területen meglehetősen konzervatív felfogású. Ugyancsak elmondható, hogy a fejlesztés eddig nem a fogyasztókat, hanem a termelőket célozta meg,
s ez korántsem tűnik tömegeket meggyőző
érvnek, ha az alternatív élelmiszerformákra
gondolunk. Állhatna mellette környezetvédelmi érdek, de ezt bizonyítani is tudni kellene.
Ez esetben az ismeretterjesztés kulcsfontosságú feladat, hiszen nem lesz automatikus belátás, s nélküle marad az európai halogatás és
elutasítás.

7. ábra Az ISAAA adatbázisában található, kereskedelemben elérhető egyszeres módosítások
cél szerinti csoportosítása

A kereskedelemben megjelenő egyszeres fajtacsoportok világosan mutatják, hogy a növényvédelem más eszközökkel való megoldása a cél (7. ábra). Ehhez képest nálunk a mezőgazdasági tárcánál nem a növényvédelemmel foglalkozó szakmai csoport kezeli ezeket a
fajtákat. A növényvédelem a kezdetektől elzárkózott ettől a feladattól, forrónak érezte,
vagyis sohasem volt ez számára valóságos
szakmai ügy. Nem is véletlen, hogy a glypho-

sate ügye kifog ezen a suta irányítási modellen, hiszen azzal a növényvédelmi irányítás
foglalkozik, míg a GM-növényekkel az FM egy
másik államtitkárságánál elhelyezett mezőgazdasági géntechnológiai hatóság.3 A két államtitkárság nincs teljesen tisztában egymás törekvéseivel, így a glyphosate-tűrő növények
érdekellentétes területekre kerültek. Az öszszetétel-módosítás a következő tétel, ahol jó
kérdés, hogy miként húzható erre rá a lényegi

3

Darvas Béla GEVB elnöksége alatt tárgyalt mind a mezőgazdasági, mind az egészségügyi géntechnológiai hatóságokkal és meglepve tapasztalta a két hasonló területen dolgozó hatóság nagyon is eltérő véleményét. Az egészségügyi területen a jogszabályi rendszer sem volt áttekinthető állapotban.
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azonosság elve, mikor éppen a lényegileg eltérő beltartalom elérését célozzák ezek a módosítások. A hímsterilitás főként az olajrepcére
és a kukoricára vonatkozik és a vetőmagtermeltetésre van hatása. A gyakorta szóba
kerülő stressztűrés, ami itt szárazságtűrést
jelent, viszont csupán a futottak még kategóriájában szerepel. Sokak szerint a többgénes
szabályozású területen nem mostanában születhet áttörő eredmény [Heszky pers. comm.].
Az eddigi szabályozás – egyébként helyesen
(génszerkesztéssel is készíthető transzgenikus
növény) – nem vette figyelembe, hogy egy
fajta milyen típusú technológiával jött létre.
Nem engedélyez kémiai mutációval előállított
fajtákat aszerint, hogy azt melyik mutagén
ágens felhasználásával állították elő. Kétségtelen, hogy ez esetben a mutagén vegyianyagnak nem marad nyoma az új fajtában, vagyis
attól függetlenné válik. Ezen túlmenően nem
keletkezhet olyan új gén (legfeljebb egy meglévő változata, vagyis új allél), amely a génkészletnek nem előzményekkel rendelkező
része. A GMO-fajtaszabályozás viszont éppen
az örökítőanyag drasztikus változtatása (vö.
transzgenezis) és örökíthetősége miatt vált
szükségessé. Most kérdésessé vált, hogy mikortól tekintsük a változtatást a szabályozás
szempontjából a GMO-körbe tartozónak.
Meddig azonos és mikortól különböző? Mindenhol felbukkanó, régi dilemma. Az Egyesült
Államok engedélyezési gyakorlata abba az
irányba halad, hogy a transzgenikus technikákat használó géncsendesített élőlényeknek
könnyített eljárási utat hoz létre, míg a genomszerkesztéssel előállított géncsendesítést
nem tartja a GMO-körbe tartozónak. Az Európai Unió nem alkalmazza ezt a szabályozásenyhítést.
A transzgenikus növények eddigi két, gyakorlatilag fontos variánsával (Agrobacteriumvektor, génpuska) létrehozott fajtacsoportok
engedélyezését az EU nem választotta külön,
hiszen a létrehozott terméket nézte, vagyis
azt, hogy az elkülöníthető-e vagy beltartalmát
illetően lényegileg azonos a természetes faj-

tákkal. Ez a lényegileg azonos meghatározás
éppen a GMO-k kapcsán borzolta fel sokak
idegrendszerét, hiszen a fő komponensek (a
kultúrfaj elterjedési területén mért fő beltartalmi értékszórás) vizsgálata alapján olyan
fajtaváltozatokat minősített azonosnak, ahol a
biometria esetleg tudományosan belátható
különbségeket igazolt. Pusztai Árpád csoportja mutatta be ennek fonákságait az általuk
vizsgált burgonya összetevőin. Az orvosi leletértékelés elveinek (lásd normális értéktartomány) bevezetése a biológiai kutatás és a
hatáselkülönítés területére szerintem abszurd
gondolat. Ellentmond a tudományban használt statisztikai értékelés hosszú eddigi gyakorlatának. Viszont léteznek talán vezető elvek, amelyek a géntechnológiai módszerekkel
előállított növényeket engedélyezési szempontból tagolják, eltérő csoportokba sorolják.
Ezt az európai engedélyezőknek is végig kell
gondolniuk. Biológusok számára elégtelen
következményű a hazai Alaptörvény jogi paszszusára való mutogatás. Helyesebb lenne azt a
hazai fajták védelmére alapozni, illetve az, ha
a természetbarát termelési módszereket (így
az ökológiai termesztést) kiemelt szempontnak nyilvánítanák. Ez az indoklás jogilag is
védhető lenne, míg a mostani egészségügyi
gyanúra alapozó bizonyosan nem hiszen, ha
lehet is ilyen (pl. glyphosate-maradék a
glyphosate-tűrő növényekben) az bizonyosan
esetről esetre való vizsgálatot igényel. Saját
vizsgálataink arról győztek meg bennünket,
hogy az egészségügyi szempontból való elutasítás mellőzi a mérhető, konkrét tényeket
[Darvas et al. 2016, Baska et al. 2017, Gyurcsó
et al. 2017, Simon et al. 2017, Takács et al.
2017].
Az ezredforduló táján, a géntechnológiára
alapozva új Zöld Forradalmat is emlegettek
néhányan; az éhezés eltörlését és személyre
szabott gyógyszereket is ígértek. Eufórikus
hangulatba kergették egymást a pro-GMO
aktivisták, aztán Európában egymás után buktak ezek a meseszép – politikusfüleknek szánt
– szólamok. Maradtak nekünk a glyphosate-
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tűrő kultúrnövények és a -rezisztens gyomok,
a rezisztens kártevők felszaporodása miatt
hatásukban amortizálódó Bt-növények és különleges dísznek a lilaszegfű. A géntechnológia
mezőgazdasági eredményei meglehetősen
szerények; mai teljesítményén technikailag
még sok a javítandó.
Ennek a cikknek a végére hagytuk a transzgenezis és ciszgenezis közötti, nem is csekély
távolságot. Itt bujkál szerintünk a növényi
géntechnológia európai bukdácsolásának a
lényege. A törekvésünk eljuthat-e oda, hogy a

természetes folyamatoknak megfelelőt hozunk létre, tehát azonos növényből származó
alléleket elkülönítve, azokat azonos helyre
(locus) bejuttatva. Ez már valóban molekuláris
nemesítés lenne és a génsebészet kifejezés
sem hatna nevetségesnek.
Az alább részletezett csoportosítás a tudásunk
bővülésével időben sokat változott. Eltérő
szerzők mást értenek alattuk. Nézzük milyen
fő formákat látunk ma elkülöníthetőnek (8.
ábra) [Nielsen 2003].

8. ábra A transz-, intra- és ciszgenezis különbségei
Génmódosítások
A célgénre vonatkoztatható természetes genetikai variabilitás (allélkészlet) nem jön létre
a befogadó fajban; a célgenomban való specializált locus sem létezik; jól kimutatható módosított élőlények keletkeznek ezen az úton.
Esetükben a GEO (genetically engineered organisms) kifejezés lenne helyes, amit géntechnológiai úton létrehozott szervezeteknek fordíthatunk. Formái:
- Xenogenezis – A célsejtbe bevitt génkonstrukció elemei a természetben nem léteznek,
azt szintetikus úton hozzák létre. A szintetikus

biológia ezt az irányt választotta. Átmeneti
formák azok (vagyis nem xenogének), ahol a
természetben előforduló géneket kurtították
meg (a Bt-növényekben többnyire ilyeneket
találunk), vagy éppen kiegészítették. A crygének kezelésekor elterjedt ez a géntechnológiai gyakorlat.
- Transzgenezis – A célsejtbe bevitt génkonstrukció (pl. promóter – operátor – intron –
markergén – donorgén – terminátor) a természetben csak összetételét tekintve nem létezik. A transzgén idegen – közeli evolúciós kapcsolat nélküli – sejtekből származik (8. ábra).
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A szelekciós célú markergén (valahogy követnünk kell az átalakítást) tipikus mellékterméke
ennek a technológiának. A mai amerikai kereskedelemben többnyire ezek a fajták kaphatók.
- Linegenezis – A géntechnológia olyan genetikai elemeket használ, amelyben a filogenetikai rokonság a családnál távolabbi, de a kompatibilitás valamilyen formája létezik, s amelyet a klasszikus nemesítők is használnak. Átmeneti kategóriaként – bár itt nincs géncsere,

csak epigenetikus hatások – a vegetatív szaporítás (pl. oltás) használhatja ki ezt a lehetőséget. Kihalt fajok interspecifikus klónozásánál is
gondolnak rá, ahol viszont már linegén is működhet.
- Famigenezis – A taxonómiai családon belüli
génekről (famigén) van szó. Idesorolhatók
azok a génkombinációk is, amelyeket laboratóriumi sejt-/szövetkultúrákban (nem ivaros
keresztezések) tudunk csak valamilyen genetikai ok miatt (pl. ploiditás) megvalósítani.

9. ábra Eukarióta 0,2-20 µm hosszúságú homológ kromoszómapár
Allélmódosítások
Természetes allélvariabilitás (domináns/
recesszív tulajdonságok) létezik (génszintű
biodiverzitás), mint a célgenomban való speciális locus/loci (allélhely/allélhelyek) is (9. ábra). A transz, intra- és ciszgenikus szervezetek
önálló jogi szabályozása fontos hatósági feladat lenne. Lényeges kitétel, hogy az előállításra
használt
plazmidok
génjeinek/
génrészeinek elemei nem maradhatnak az
utódsejt örökítőanyagában. Az allélváltoztatások pozitív és negatív formáit is elkülönítjük,
amelyben a negatív változat a csendesítés,
amely amint láttuk alapulhat az allél kivágásán, mutációs elrontásán és működésének
másodlagos gátlásán is (lásd a cikk második

részében).
- Intragenezis – A faj/alfaj genomján belüli
allélkombinációk tartoznak ide. Az allélkonstrukció ebből átrendezett sorrendű lehet (8.
ábra). Csak a feladat szempontjából nélkülözhetetlen részeket tartalmazza ez az allélkonstrukció, vagyis intront nem feltétlenül. A helyazonos csere itt még nem kitétel. A helyazonosság kitétele transzpozonok (mobilis genetikai elemek) esetében plasztikus szempont,
hiszen itt a mobilis elemek természetes mozgásaival bekövetkező helyváltoztatások rendjén valók. Az allélkivágással történő géncsendesítés idetartozik. Összetételbeli eltérések és
helykülönbözőség miatt is kimutatható.
- Sensu lato ciszgenezis – Az allélkonstrukció
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az eredeti sorrendnek és összetevőknek megfelelő. A beviteli helye választható, de lehetőleg nem kódoló területekre vonatkozik, vagy
olyanra, amit szándékosan akarunk elrontani.
Helykülönbözőség miatt genetikai módszerekkel kimutatható változtatás.
- Sensu lato allélcsendesítés – Kivágunk, mutációs úton elrontunk egy allélt (és kópiáit vagy
azok közül párat), esetleg RNS-interferencia
(RNSi) vagy antiszenz-RNS-technológiával lehetetlenné tesszük az allél működésével kapcsolatos mRNS-tevékenységet. Genetikai
módszerekkel nehezen kimutatható változtatás. Gyakorlatilag fontos variánsai tulajdonságaikban esetleg jelentősen eltérnek.
- Sensu stricto ciszgenezis – Locus-azonos allélcseréről van szó, mint az ivaros alapú keresztezésekben is. Genetikai módszerekkel
nem mutathatók ki, de gyakorlatilag fontos
variánsai eltérő tulajdonságaik alapján felis-

merhetők, hiszen csak természetazonos részeket tartalmaznak, így bennük semmilyen idegen örökítő elemet nem találunk.
- Sensu stricto géncsendesítés – Az allél működését gátoljuk, például kapcsolódó mRNSgátláson keresztül vagy metiláció útján. Nem
ismerhető fel, hiszen az utódok reakciója mindenben természetazonos. Számunkra hasznos
tulajdonsága alapján felismerhető lehet.
- Markerasszisztált nemesítés – A szülői vonalak allélmódosítása történt meg (lásd fordított
nemesítés), de a szóban forgó nemzedékben
már nincs nyoma a géntechnológiai beavatkozásnak.
Korántsem állítjuk azt, hogy a felsoroltak merev falakkal elkülöníthető csoportokat képeznek. A különbségek láttatására azonban alkalmas a csoportosítás. A mai jogi szabályozás, a
közel húszéves gyakorlat után nem tehet úgy,
mintha az említett lényegi különbségek nem

10. ábra A DuPont/Pioneer viaszos kukorica létrehozására felhasznált hat vektor. Félkövér
(vastag) betűvel olvashatók a konstrukció fontos elemei, amelyek a plazmidokból a Wx1-gén
csendítését elérő génkonstrukció részei. Vastag kerettel szedve a kukoricából származó gének/génrészek láthatók. CBI jelöléssel látjuk a cég által bizalmasnak minősített részeket
(confidential business information).
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léteznének. Kellő mélységben nem tárgyalhattuk a géntechnológiai megoldást vezérlő
vektorokat (ezek is idegen gének, amelyekről
keveset beszélünk), amelyek összetétele és
sejten belüli sorsa nagyon is lényeges. Erre
példaként említem a CRISPR/Cas9 viaszos kukoricát (DuPont/Pioneer), amelynek létrehozását a fajtatulajdonos részben bemutatta
(10. ábra), s amely sokféle gondolatot ébreszthet. A plazmidokat génpuskával lőtték be
a transzformálásra kijelölt sejtekbe. A plazmidok két gRNS-et hoztak létre, amelyek a CRISPR/Cas9-technológia alapján és a genomban
való felismerés után két DNS-törést idéztek
elő, amely az amilózképződésért felelős Wx1gént kivágta. 54 gént/génrészt használt ez a
fél tucat plazmid, ami a sejtbe egyáltalán nem
specifikus úton kerül. A génpuska használata
semmiképpen nem biztosíték arra, hogy nem
tervezett változások (vö. plazmidtöredékek)
ne jöjjenek létre. Az európai nem GMO státusznak tehát már ezen a ponton sem felel
meg ez a fejlesztés. A felhasznált vírus
(Enterobacteria fág, SV40) és bakteriális
(Escherichia coli, Streptococcus pyogenes) gének többsége nagyon távoli a kukoricától,
vagyis transzgének. A létrejött mutánsból hiányzik egy gén (kivágtuk), ami felfogható úgy,
mint GMO--variáns. A fajtatulajdonos a szigorú szelekció során kiválogatta azokat az utódokat, amelyek elérése a célja volt. Valóban
nem maradt mit ellenőrizni a hatóságoknak?
Nézzük a problémánk fonákát is. Amennyiben
a jelenlegi GMO-szabályozás alá tartoznának a
sensu stricto géncsendesített és ciszgenikus
növények, akkor nem lehetne engedélyezni
ilyen fajtacsoportokat, mert nem felelnek meg
az EU törvényei által megszabott kimutathatóság és jelölhetőség kritériumának. Amennyiben markergénnel kimutathatóvá tennénk
ezeket, akkor viszont transzgenikusra rontanánk az eredményünket. Mindenképpen a 22es csapdája áll elő, vagyis igen fogós kérdés az

EU törvénykezése számára. A genomszerkesztéssel előállított növények/állatok is teljesítik
azt a kitételt {Cartagena Protocol (Article 3) és
EU [(Article 2(2) of Directive 2001/18/EC]},
hogy a GMO az in vitro technika következménye. A géntörvényünk is ezt tükrözi a géntechnológiával módosított kifejezés alkalmazásával. A törvényi változtatásokat – ha valamely
kormány így döntene – tehát a jogi alapoknál
és ott a keletkező termékek elkülönítésénél
kell kezdeni.
A hagyományos nemesítésnek bizonyos növényfajoknál is vannak beltartalommal kapcsolatos veszélyei. Azokra gondolok, amelyek
toxikus allelokemikáliákat termelnek. A zeller
(Apium graveolens) környezeti stressz és betegségek
hatására
például
8-metoxipszoralént (xanthotoxin – furokumarinszármazék) termel, amelyet mutagenitással és speciális esetben rákkeltéssel vádolnak. A nemesített változatokban ez a vegyület alacsony szinten termelődik, vagyis a kockázat felvállalható. Előfordult azonban, hogy a hagyományos
nemesítés során létrejött fajtajelölt (a tervezett neve Snowball volt) 8-metoxi-pszoraléntermelése rendkívül magas volt, s a fajtajelölt
nem kapott termesztési engedélyt az Egyesült
Államokban. Ez azt jelenti, hogy a zeller képes
arra, hogy bizonyos allélkombinációban fokozza a metil-pszoralén termelését és ezáltal emberi fogyasztásra alkalmatlanná váljon. Ez a
típusú pleitropikus hatás a ciszgenikus növények esetében is előállhat. Az is tény, hogy a
célzott változtatások miatt az erre való számítás esélye talán magasabb, vagyis kiemelt ellenőrzés kérdése a kockázattal bíró növények
nemesítése. Hasonló elővigyázatosságot érdemel a burgonya glükoalkaloidja, a szolanin
vagy a sárgabarack és a keserű mandula magja az amigdalin (ciántartalmú glikozid) miatt. A
gyógynövényekre – ha eléri ezeket a géntechnológiai – a fentiek hatványozottan érvényesek.
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A nemesítés hatása a kultúrnövények biodiverzitásának csökkenésére (forrás)

-35-

bioKontroll, 9. évfolyam, 1. szám

Publicisztika
Géncsendesítésről Caius Rommens – Innate burgonyák
Darvas Béla*
Magyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest – *bdarvas@bdarvas.hu

Mindenkinek vannak hősei, akik a személyiségének eltérő pontjain esetleg mások. A kutatásban dolgozók ma gyorsan és mélyre ásnak
és tudásuk speciális kútjából hamarosan ki
sem látnak. A szakbarbárok többnyire elveszítik a horizontális tájékozódási képességüket.
Az új tudományterületeken, így a növényi
géntechnológiában halmozottnak tűnik az
előfordulásuk. Rendkívüli, ha egy növényi géntechnológus mégis a kijárathoz jön és ki képes
dugni a fejét a tárnájából. Meglepetések érhetik, hiszen amit felküldött azt kint már használják, és mindenféle véleményt hallhat.
Ha már burgonyáról szól ez a riport, akkor
nem felejtkezhetünk meg Pusztai Árpádról (1.
kép), aki takarmányozás-/táplálkozás-tudo-

mányi szakértőként az eredményeiből azt a
következtetést vonta le, hogy a kísérleti célra
előállított hóvirág-lektint termelő burgonyából súlyos bajok lehetnek. Pusztai Árpádot és
csapatát a korrektnek gondolt Egyesült Királyságban azonnal elsöpörte a pro-GMO figurák
által gerjesztett vihar, szószólóik az őket gátlástalanul kiszolgáló tudományos lobbi volt.
Szóval a belső szoborparkomban Árpád is ott
áll, mert a saját érdekei ellenére a tudományos kételyét nem hallgatta el.
De hazai hősöm Heszky László is (2. kép), aki
nálunk a növényi géntechnológia első tankönyveit írta, megszervezte ennek doktorképzését, és eközben nyitott maradt a társtudományok felé, nem veszítette el a kritikai kész-

1. kép Pusztai Árpád 2003-ban (Fotó: Darvas Béla)
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ségét. Súlyos magánkonfliktusai lehettek, hiszen alkalmazott géntechnológusokat képezett, miközben befogadta és kritizálta a jelen
géntechnológiai gyakorlatát. Ma mindkét hősöm hallgat. A szájukra és a kezükre a némaságot parancsoló betegségük tett lakatot. Ke-

vesen tudják mennyi szerencsétlen lépéstől
kímélte meg a Magyar Tudományos Akadémia
Vizi E. Szilveszter és Pálinkás József alatti vezetése a tüsténkedő mezőgazdasági osztályát
(Balázs Ervin, Dudits Dénes és Venetianer Pál
járt ebben az élen).

2. kép Füsti Molnár Gábor (a GEVB titkára) és Heszky László 2006-ban (Fotó: Pető Zsuzsa)
Miként is ne ismertem volna fel Caius Rommens (3. kép) cikkében, majd kitárulkozó
könyvében a velük való sorsközösséget? Önsorsrontás ez a lépés, vagy saját sorsunk vállalása? Én ez utóbbira tippelek. Az épen maradó
kutatói etika csak erre enged haladni és eközben a saját sorsunk lényegtelen. Felbecsülöm
az iránymutató fényt és rámutatok, hogy minél többeket vezessen. A tudományt mindig is
a tudásra/tudatlanságra alapuló szkepszis hajtotta tovább. Nincs tökéletes találat, ahogy
állandóság sem. Minden mozgásban van, minden alakul. Az evolúció eseményeiből is megtanulhattuk volna ezt a leckét. A helyzetfelmérésre, alkalmazkodásra képtelen életformák
kihalnak. Az ember sem kivétel. Most éppen
túlszaporodásának termékei/ technológiái/
hulladékai vezette el létezésének pereméhez.
Úgy néz ki, hogy ennek belátására az emberi
közösség üzleti érdekek miatt képtelenek

Már
éppen
bizakodtam.
Egy
GMfajtacsoporttal (Innate) kapcsolatos fejlesztésről kedvezően vélekedtem. A szóban forgó
terület a módosított burgonyák csoportja,
amelyek közül ezek éppen azt kínálják, hogy
sütéskor kevesebb rákkeltő akrilamid képződik. Ez kell, hogy a fogyasztókat érdekelje. A
burgonyavész pedig Európában nagyon fontos
növényvédelmi probléma, s aligha lehet termesztő, aki az ezzel kapcsolatos rezisztenciára
nem kapja fel a fejét. Bár hazánkban is létezik
klasszikus nemesítéssel létrehozott, ökotermesztők (éppen Ács Sándornétól értesültem
róla, aki termesztette is) által hasznosított
rezisztens fajta (Sárpo Mira). Az Egyesült Államokban J. R. Simplot Co. burgonyái közismert
GM-fajtákká váltak, amit villámgyors engedélyezés, majd dereguláció követett.
És most alapos meglepetésünkre megszólalt –
több mint száz tudományos közleménnyel és
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3. kép Caius Rommens (Fotó: gmwatch.org)
szabadalommal a háta mögött – a sikeres innovátor, Caius Rommens és arról írt, hogy
korai volt az öröme, mert több dolog ellenőrzésére a fejlesztés időszakában nem kerülhetett sor, ami utólag nyomasztja. Az Amszterdami Egyemen végzett, majd PhD után a Kaliforniai Egyetemen dolgozott tovább. Kórokozókkal kapcsolatos rezisztencia-géneket izolált, s ez felkeltette a Monsanto figyelmét.
1995-től tehát a következő hat évben St. Luisban folytatta a munkáját.
2000-ben a J. R. Simplot Co.-hoz szerződött át
(Boise, Idaho), ahol évi 5000 GM-vonalat állított elő és karakterizált. Elképesztő munkabírás, valahogy ezt az arcán is látom (3. kép). A
kereskedelmi tempó hatására elnyomta azt az
érzését, hogy a GM-burgonyavonalak életképessége (később kel és hamarabb elöregszik)
és terméskilátásai (kisebbek a gumói, -5-25%)
is csökkentek. A sikeresebbek közül végül három vonalat kombinált, és hozta létre azokat,
amelyet a vállalat gyorsan piacra segített, sőt
az FDA-deregulációt is szaporán elintézte.
Rommens szerette volna az eredeti vonalait
újra ellenőrizni, de már késő volt. A cég meg-

jelent az új fajták első generációival az amerikai (2014 – Egyesült Államok, 2016 – Kanada,
2017 – Mexikó), az ázsiai (2017 – Japán, 2018
– Malajzia) és az ausztrál (2017 – Ausztrália,
Új-Zéland) kereskedelemben. 2016-ban már a
második generációs fejlesztések (Acclimate,
Hibernate, Invigorate) következtek az Egyesült
Államokban.
2013-ban Rommens doktor – tapasztalva,
hogy a kereskedelmi érdekek felülírják a tudományos érvelését – elhagyta ezt a munkahelyét is és egy kis farmon helyezkedett el. Ma, a
könyvének megjelenésekor már Franciaországban él. Korábbi szerződései kötik abban,
hogy mit mondhat el és miről kell hallgatnia,
de szerinte nem is vitás, hogy a ppo (a gumó
fekete foltossága ellen vetették be – a ppo5 a
Solanum verrucosum-ból származik) gén csendesítése (RNAi-módszer) sokféle mellékhatással járhat. Ugyanez vonatkozik az asn (az aszparagin-termelését
módosítja)
és
Inv
(csökkenti a redukáló cukrok arányát) génekre
is. Rommens munkájához köthető az Innate
(többféle van: Accelerate, Acclimate, Cultivate, Generate, Hibernate, Invigorate), a
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Hibernate (pl. ppo5, asn1, VInv) és a White
Russet (az ISAAA adatbázisában nem azonosítható) GM-burgonyák is. Az adatok újra értékelése során arra jött rá, hogy a szóban forgó
burgonyák fontos termesztési paraméterei
kedvezőtlenebbé váltak, s ennek éppen a géntechnológiai átalakítás volt az oka.
Új értékelését könyvben tette közzé (77 oldal,
109 hivatkozás), aminek címe Pandora’s Potatoes – The Worst GMOs (az Yimagine kiadó,
az Amazon-on 11 US $-ért árusítja) és aminek
szerinte el kellene vezetni oda, hogy a piacról
visszahívják ezeket a GM-burgonyafajtákat (1.
ábra). Az ügy kapcsán súlyos árnyék vetül a
géncsendesítéssel előállított Arctic Apple és a
CC-csiperke fejlesztésekre is. Ugye milyen
képtelenségnek tűnik most Nagy István
(Agrárminisztérium) és Győrffy Balázs
(Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) vagy az
őket támogató Gyuricza Csaba (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) sürgölődése, hogy a genomszerkesztés ne tartozzon a

GMO-k jogi megítélése alá? Még akkor is, ha
mindezt a Magyar Tudományos Akadémia
vezetői (Dudits Dénes és Balázs Ervin) indították is el. Míg a köztisztviselők jobbára megérteni sem képesek a géntechnológia genetikai mélységeit, az MTA vezetői politikusi magatartásformákat gyakorolnak kutatói helyett,
miközben saját GM-fajtajelöltet egyet sem
állítottak elő. Termék nincs, szöveg van.
Az Egyesült Államok pár újságírója a Washington Post-ban az anti-GMO tanulmányokat az
anti-tudománnyal azonosították, ami csöppet
sem szokatlan azoknak, akik a géntechnológia
területén kritikus szemlélettel tűnnek fel. Az ő
hősük a megtért Mark Lynas, aki történelem/
politika szakon végzett, de beleszól a géntechnológia mezőgazdasági ügyeibe. Rommens
szerint az anti-tudományokat jelenleg a cégek
laboratóriumaiban művelik és hajlamos vagyok arra, hogy szemtanúként neki higgyek.

1. ábra Caius Rommens könyve a Pandora’s Potatoes
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Elképesztő vallomásnak olvasom a beharangozót, aminek megnevezett viszonyait régen
sejtem. A fajtatulajdonosok az európai ellenőrző vizsgálatok számára sem biztosítanak
vetőmagot/vetőgumót és hazánkban is vannak olyanok, akik ezt helyesnek tartják, így
Dudits Dénes – ex-BZBE → IMBE/MTA, Balázs
Ervin – ex-PNBE → IMBE/ex-MBK → MTA ATK,
Vancsura József – GOSz, Horváth Gábor –
MOSz (lásd Zöld Biotechnológia 2009. november). „A példátlan hatósági önkényt törvényesítő kötelező vetőmag-mintaadás indokolatlanul kiszolgáltatottá tenné a fajtatulajdonosokat…” – írják a fenti véleményhordozók. Miért
gondolják vajon azt, hogy helyes az, ha egy

nemzet nem ellenőrizheti azokat a GMnövényfajtákat, amit a területén termelni akar
egy nemzetközi fajtatulajdonos? Mit takargatnak viszont a fajtatulajdonosok? A félkész fajtaállapotot, a kereskedelmi haszon által siettetett termékfejlesztést, amiben a fejlesztőt
morális gondok gyötrik. Elég alapos volt az
előzetes munka? Kapott-e az innovátor kétségei eloszlatásához elég kutatási időt? Úgy tűnik az ipari kutatóintézetekben már a munka
korai fázisában személytelenné válik a termék.
Az innovátor kételyeinek sincs helye. Akár
mehet is, hallgatásra bírják a vele kötött jogi
szerződések.

4. kép Burgonya a géncentrumban (Fotó: USC Canada)
Egy, a könyvet beharangozó cikk olvasása
után – amit Jonathan Latham (az Independent
Science News szerkesztője) genetikustól kaptam – emailt írtam Rommens doktornak (most
ismételten klasszikus nemesítéssel foglalkozik), aki gyorsan válaszolt, és nagyon nyitott
volt az érdeklődésemre. Ebben a részben a
könyvének tartalmát elemzem majd, úgy ahogyan könyvismertetőkben szoktuk.
A burgonya címszó alatt a nemesítésben közel
200 keresztezéssel előállított fajtát találunk

(4. kép) és ~50.000 gént. A baktériumokat
~4.000-5.000, az embert ~20.000-30.000 génnel (ennyi a vízibolhának is van) hozta össze az
evolúció. Növényeknél nem ritka ez a hatalmas génszám. A magas génszám a biodiverzitás növekedése felé mutat, bár a nemesítői
tevékenység (géneróziónak tekinthető, ha a
génszintű biodiverzitás felől nézzük) a kultúrfajtákban ennek csökkentését tűzzük ki, vagyis
egyöntetűségre szavazunk. A Russet Burbank
burgonya egy egyed klónja például, ame-
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lyet 1873-ban találtak, és sejtjei már túl vannak a 145. generáción. E burgonya tenyésztése talán az egyike a klónozás területén végzett
leghosszabb kísérleteknek. Rommens azt
mondja az előszóban magáról, hogy egyike
volt a legismertebb burgonya-genetikusoknak,
de a technikai tudása, ami az átalakításra vonatkozik az veszélyes volt a következményeit
illetően. Most itt padlót is foghatunk. Nem
voltam/vagyok képes a hatások felmérésére –
mondja, s én azt feltételezem, hogy más növényi géntechnológusok sem, akiket a szabadalmak mozgatnak. Megrendelésre dolgoztam
és teljesítettem, amit a fogyasztón keresztül a
cég kívánt, de nem tettem fel magamnak azt a
kérdést, hogy az evolúció miért olyanná tette
a burgonyát amilyen eredetileg. Az általa kreált burgonya más szempontú bírálata elvezette oda, hogy ellenőrizni akarta újra, hogy
mivel mit változtatott, de már késő volt, s a
szerződésének jogi tartalma megelőzte abban,
hogy nyilvánosan beszéljen. Pusztai Árpád is
ebben a hálóban vergődött.
A dietetikusok több szempontból is lefokozták
(junk food) a chipseket, egyrészt az olajtartalma, másrészt a magas sótartalma miatt, s ehhez jött a sütéskor keletkező akrilamid tartalom, ami rákkeltő. Mindez az utóbbi két évtizedben a burgonyafogyasztást közel negyedével csökkentette, amibe a burgonyaágazat nem nyugodott bele és megoldást keresett. Mára a kukorica, szója, repce és gyapot
mellett a burgonya a leginkább a géntechnnológia érdeklődésének középpontjában lévő
növényünk.
Az egyik ügy, ami az innovátorokat vezette a
túlsütött chips esete, amit 5%-ra becsülnek
ma az Egyesült Államokban. E hatásban főszerepet játszik a magas alanin-tartalom, ami az
anv génnel kapcsolatos. Tároláskor a burgonyagumó a csíraképződés miatt a keményítő
átalakításába kezd, amit az Inv gén indít el. A
cukrok- és az alanin-tartalom emelkedése vezet el a sütéskori akrilamid képződéshez.
Mindkettőt el kell csendesíteni az akrilamidszegény chipshez. Rommens szerint ez a szé-

leskörűen
előforduló
vegyület
ezertízezerszeres mennyiségben okozhat rákot
(2A), mint ami a túlsült chipsben előfordul. E
megjegyzés értékelésében nem kell felednünk, hogy érzékenységben közel ezerszeres
eltérés van az egyes emberek között, s különösképpen vonatkozik ez a gyerekekre.
A burgonya feketefoltossága mintegy 40%
vesztességet (15% betakarításkor, 15% raktározáskor és 10% feldolgozáskor) okoz a burgonyát feldolgozó french fries iparnak. Ez súlyos
kárnak nevezhető. A fekete foltosságot a polifenol-oxidáz enzim (ppo gén, amelyből több
kópia is található a genomban) okozza, amely
elcsendesítése megoldja ezt a problémát.
Pontosabban gumók ütődésekor a megsérült
sejtfalon keresztül kiszabaduló tirozin fenolvegyületekkel és oxigénnel érintkezve melanint
(festékanyag) képezve válik láthatóvá.
Végül a burgonya legfontosabb betegsége a
burgonyavész (Phytopthora infestans), amely
ha másként nem lenne ismert, onnan bizonyára, hogy az 1840-es írországi járvány közel
egymillió ember éhhalálát okozta (Great Famine). Ehhez egy Argentínában (a gént a cég
egyszerűen eltulajdonította; a szabadalomhoz
Argentínának nincs köze, bár a rezisztenciagén a területén található) honos vadburgonyából (Solanum verrucosum) származó VNT
rezisztenciagént kellett átvinni, de mivel ez
nincs párosodási kapcsolatban a termesztett
burgonyával (Solanum tuberosum), így a termék GMO minősítést kellett, hogy kapjon. A
burgonyavésznek különféle és változékony
törzsei vannak, s egy-egy rezisztencia gén,
mint a VNT bizonyos években működik, míg
máskor/máshol nem. A megjelenés utáni
években a hatáscsökkenés bizonyosan várható. Folyamatos versenyfutás ez a kórokozó
mikroorganizmus változékonyságával.
A megoldások után Rommens arra döbbent
rá, hogy a géncsendesítéssel (asn, Inv és ppo)
egy sor kapcsolt növényfiziológiai változást
indított el, hiszen nem speciális (egygénes)
szabályozásról van szó. Pontosabban ezek a
gének nem csak egyetlen, számunkra fontos
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folyamatot szabályoznak. Csökkent a módosított vonalak szaporodóképessége, termésmennyisége, míg speciális toxintermelőképességük növekedett.
Tapasztalataim szerint a mezőgazdasági tudományok felől érkező növényi géntechnológusok jelentős részére jellemző az eltúlzott magabiztosság. Úgy gondolják, hogy az evolúció
során hibák keletkeztek és a természet hibás
génműködéseket tart fenn, amit ők egyszerűen kijavítanak. Rommens szerint ez éppen
fordítva igaz, s a géncsendesítés valamiféle
fordított irányú evolúciónak tekinthető, ami
egy korábbi állapotot állít vissza. A polifenoloxidáz-csendesítése (ppo) a növény stressztűrő-képességét gyengíti, az asv-csendesítése
csökkenti a nitrogénműtrágyák hasznosítását,
ami terméscsökkenéssel jár, míg az Invcsendesítés termékenységcsökkenést vált ki,
fejlődési eltéréseket okoz és romlik a burgonyafajta eredeti íze.
Valójában a ppo-csendesítés (ezt az enzimkészletet csendesítik az Arctic Apple és CRISPR/Cas9 csiperkében is) nem állítja le a feke-

tefoltosság biokémiai eseménysorát, csak elrejti azt, a látványt módosítja (5. kép). A beltartalmi változások jelzik, hogy azok lényegileg nem azonosak. A sötét szín megjelenése
figyelmeztet a növénybetegségekre és a romlásra (csiperke) bennünket, vagyis a növény
normális reakciójának elmaradása bakteriális
és gombás betegségek elfedését vonja maga
után, s közöttük több speciális toxintermelő
és allergén is van. A keletkező vegyületek között említhetjük a tirozin metabolitját a tiramint, ami vérnyomás-emelkedést okoz és
nem mellesleg allergén is, s ami éppen a ppocsendesítés következtében nem jut el a melanin képződéséhez. Ebben a környezetben
két toxin is feldúsul, ami normál burgonyában
nincs jelen. A chaconin-malonil, amelynek rokona a chaconin (szteroid-glikoalkaloid) a szolaninra emlékeztető vegyület. Hatására emberen fejfájás, hányinger, hasfájás és hasmenés
jelentkezik. Az alkaloidtermelő növények,
amelyek közé a burgonyafélék tartoznak, nemesítése különösen felelősségteljes munka.

5. kép Harminc perccel a hámozás után – elől polifenol-oxidáz-csendesített burgonya (Fotó: Business Wire)
A másik egy lizin-metabolit az α-amino-adipát,
ami ismert idegméreg. Ennek szintje a ppocsendesítés után közel hatszoros, s az ~500
mg/kg GM-burgonya szintet is elérheti. A főzés során ebből keletkező vegyületeket (AGE)
többféle krónikus betegséggel (cukorbeteg-

ség, daganat, Alzheimer-kór stb.) hoznak öszszefüggésbe. A magas lizintartalmú Mavera
(LY038, REN-38-3, Renessen LLC) kukoricát
ennek negyede miatt visszahívták a piacról.
A burgonya géntechnológiai módosítása, a
módosított sejtből a teljes növény regenerálá-
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sig rendkívüli mennyiségű mutációt eredményez, amely hatások feltérképezése általában
nem történik meg. A cégek ebbe nem fektetnek pénzt és az ellenőrző szervezetek Rommens szerint ennek észrevételezésére sem
alkalmasak, hiszen adminisztratív munkát végeznek. Az innovátor szerint az Innate burgonyák genetikailag, valószínűleg a valaha piacra
kerültek közül kimagaslóan a leginstabilabb
hasznosított GMO-k.
Foglaljuk össze: egy, a burgonyaágazatban
tevékenykedő cég kutatókkal létre hozatott
több GM-burgonyafajtát. A fejlesztő elvárásait
a cégtulajdonos egy idő után nem támogatta.

A GM-burgonyák Amerikában, Ázsiában és
Ausztráliában piacon vannak. A kutató elhagyta a fejlesztés színhelyét és kételyeit, amelyek
súlyosan terhelők az Innate burgonyákra ismeretterjesztő könyvben írta le. A fogyasztókhoz szól. Minden, ami eddig csak sejthető volt
a GMO-cirkusz működéséről, most láthatóvá
is vált. Európa helyesen teszi, hogy távol tartja
magát a jelenlegi növényi géntechnológiától
és genomszerkesztéstől, amely körültekintőnek nem nevezhető fejlesztése úgy működik,
ahogy Caius Rommens leírta. Ez még csak a
géntechnológia kőkorszaka.

Innate burgonyák (forrás)
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Krónika
Az Mv 500 Bt (MON 810) GM-fajtától a GMO-mentes termékig1
Darvas Béla*
*Magyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest

Az alábbi áttekintés a tárcaközi GMOmunkacsoport működésétől a GMO-mentes
termékek megjelenéséig mutatja be azokat a
történéseket, amelyekben a hazai agrárpolitika vezetése bejárt a géntechnológia tekintetében
GMO-munkacsoport (vezető: Feldman Zsolt)
Egy kormányhatározat 2011. augusztus 22-én
hozta létre a GMO-munkacsoportot, amely
még aznap a Magyar Közlönyben került kihirdetésre. A tárcaközi GMO-munkacsoport
2011. augusztus 23-án alakult. Példátlanul
gyors fejleménynek tűnik. Vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter, hat tagját pedig a közigazgatási-, a belügy-, a külügy-, a nemzeti
erőforrás, a nemzeti fejlesztési, illetve a nemzetgazdasági miniszterek delegálták. A tárcák
jogászokat delegáltak. Fő feladatuk a hazai és
európai jogrendszer ellenőrzése volt. A meghívott agrármérnököknek és biológusoknak
(több közülük minisztériumi ügyintéző volt,
tehát nem a területen elmélyült szakember)
nem volt szavazati joguk. A GMOmunkacsoport létrehozását megelőzte az április végi országos vetőmag-ellenőrzés, amely
szerint 535 mintából 19 kukorica- és 5 szójaminta vizsgálati eredménye lett géntechnológiai módosításra pozitív. Ennek az Ángyán József által vezetett ügynek a körüljárására a
GMO-Kerekasztal egy egész ülést szánt
[Darvas és Székács 2011]. Az ügy részletei
2012-ben az Átlátszó mellékletében jelentek
meg.
A Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező
Bizottság (GEVB) elnökeként kaptam meghí-

vót tárcaközi GMO-munkacsoport tárgyalásaira. Czerván György államtitkárságáról helyettesét Feldman Zsolt jogászt jelölték elnöknek, akivel 2009-ben a TapTop Bt. géntechnológiai ügyeit illetően nem igazán barátságos
körülmények között már találkozhattam, s aki
akkor olyan jellegű ülésösszefoglalóra vállalkozott, amelyben a GEVB tagjait abba az
irányba igyekezett befolyásolni, hogy váltsanak le. Ez ugyanis csak tőlük függött, a minisztérium ebbe jogszerűen nem nyúlhatott bele.
A GEVB tagjai a következő választáson ennek
ellenére nagyobb arányú pozitív szavazattal
választottak elnöküknek, mint első alkalommal. Kérdezhető erről Raskó István, Heszky
László és a többiek, akik átélték a történteket.
A mezőgazdasági tárcánál a géntechnológiai
hatóság (MIGH) Ángyán József államtitkársága
alá tartozott, vagyis az ügyet elvileg az ő államtikárságának kellett volna kapni. Ángyán
József a megalakulás időpontjában nem tartózkodott az országban, de meglepetésemre a
későbbi ülésekre (2012. január 1-ig tartott az
eredeti megbízatás, de meghosszabbításra
került) sem hívták meg, bár szakértői ott ültek
(pl. Bardócz Zsuzsa, Andorkó Rita).
Feldman Zsolt az azonnali megalakulás miatt
nagyon felkészületlenül vezette le az első
ülést. Sokszor a titkárától – akinek aktivitása
addig ismeretlen volt ezen a területen – várt
segítséget, aki úgyszintén tájékozatlan volt a
tényeket tekintve. Arra a kérdésemre, hogy
mint szavazati joggal nem rendelkező milyen
minőségben veszek részt az ülésen azt a választ kaptam, hogy eseti meghívottként. Később azonban kiderült, hogy a szakmai kérdé-

1

A cikk egy változata az Átlátszón 2016-ban jelent meg.
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sek némelyikében a titkár tőlem várna szakmai tájékoztatót a következő ülésen is. Mikor,
mint eseti meghívott azt mondtam, hogy én
jelenleg itt vagyok, de a következő ülésen már
nem veszek részt, akkor Feldman úr hirtelen
megváltoztatta a részvételi minőségemet állandó meghívottra. Szóval 2011-re már körülbelül ennyit ért a géntechnológia körüli természettudományos tájékozottság és a GMOKerekasztal parlamenti és minisztériumi bizottságoknak adott tanácsadása. Feldman úr
és társai erre az időpontra mindent kézbe
vettek, önállóságra törekedtek, bár ehhez genetikai felkészültségük nem volt. Úgy gondolták, hogy kellőképpen átlátják ezt az érdekekkel és érzelmekkel átszőtt ügyet, így ügyesen
jogászkodhatnak majd rajta a továbbiakban.
A csoport ülései a módosított növények körüli
jogszabályi környezet felülvizsgálatát tűzték ki
célul, s ehhez nyilvánvalóan az Alaptörvény
XX. pontjának (lásd később) alátámasztása
volt a cél, bár az még majd ezt követően lépett hatályba. Számomra az üléseken a tárgyalás menete nem körvonalazta kellőképpen,
hogy merre haladunk. Pontosabban, nem volt
világos, hogy mi történik az ülések között. Bizonyos, hogy mint szavazati jog nélküli tag
nem láttam minden anyagot, ami a tárcák között cirkulált. Az információ megosztása mára
gyakori eszköze a köztisztviselői hatalomgyakorlásnak, hiszen ekkor ők vannak csak a döntéshez szükséges ismeretek birtokában. Illetve, amit ők nem tudnak az talán nem is fontos. Pillanatnak dolgozó politikusoknál ez így
szokott lenni, történelmi távlatokban viszont
ez fölöttébb kevés.
Olyan érzésekkel jöttem el ezekről a tárgyalásokról, hogy a jogászok kellő természettudományos háttér nélkül nem láthatják be azt a
teret, amit pár pillanat alatt vázolhatok a számukra. Néha alapvető szakszavakra kérdeztek
rá, ami egy frissen végzett mérnöknek sem
probléma. Persze ez fordítva is igaz lehetett.
Esetleg a kérdéseik okait valószínűleg én nem

fogtam, amelyben a jogi rutin mondataihoz
kerestek megfelelő szavakat, ami konkréttá
tehette a rendelkezési elhatározást. Én úgy
ítéltem meg, hogy meglehetősen komoly előítéletekkel a gombhoz képzelték el az extrém
stílusú kabátot.
A tárcaközi GMO-munkacsoport tevékenységét, mint a bizottság titkára Sándorfy András
osztályvezető (akkor a VM Mezőgazdasági
Főosztálya, ma a Dow AgroSciences Hungary
Kft. marketing vezetője) a GMO-Kerekasztal
2013. május 8-i ülésén foglalta össze, de az
írás tartalma alapján nem igazán juthattunk
közel – több mint egy év után sem – az elvégzett munka megismeréséhez. Nem véletlenül.
Nem tartozott a szakemberekre a hivatal jogi
célja.
Én a munkabizottsági üléseken megragadtam
a lehetőséget arra, hogy a GMO-munkabizottság ne csak a szigorítás és büntetés lehetőségeivel éljen, hanem a Biotechnológia
2000 mintájára hirdessen tematikus pályázatot, amely a növényi géntechnológia számára
K+F lehetőségeket kínál. Tettem ezt azért is,
mert Pálinkás József – az MTA akkori elnöke –
egy általa kezdeményezett beszélgetésben
erre kért, s mert mellékhatás kutatási területeken én is így láttam azt helyesnek.
Bardócz Zsuzsát (a MIGH mai is foglalkoztatott
munkatársát) bízta meg Feldman úr azzal,
hogy ezt az anyagot szerkessze. Előkészítettem ezt a K+F anyagot, de aztán nem
láttam többé. Bardócz Zsuzsa (a kifejezetten
GMO-ellenes Road Show egyik szervezője – 1.
kép) leadta ennek az átdolgozott változatát a
GMO-munkacsoport titkárának a láttamozásom nélkül, sőt állítólag nála sem maradt kópia, vagyis hiába kértem arra, hogy küldje
meg a számomra. Az egyszervolt dokumentum sohasem került továbbküldésre a vidékfejlesztési
tárcától,
pedig
a
GMOmunkacsoportban éppen mellettem ült az, aki
vállalta volna az anyag pályázati iroda felé
való hivatalos továbbítását/gondozását és
ennek többször is nyilvánosan hangot adott.
Vajon miért tartotta vissza Feldman Zsolt –
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1. kép 2013-ban a GMO-Roadshow hódmezővásárhelyi rendezvényén (Budai Gyula, Bardócz
Zsuzsa, Andorkó Rita és Fidrich Róbert) (forrás)
mint elnök – ezt az átfogó GMO kutatási tervet, amely az országban újra nyithatta volna a
pályázhatóságot ezen a területen? Sándorfy
úr a minisztériumból való távozása előtt adta
át ezt az anyagot Szépe Ferenc úrnak (Fazekas
Sándor barátjának, aki valójában lótenyésztő
volt), aki ezt Bardócz Zsuzsának örömmel újságolta el, de azóta sem hasznosított ebből
semmit. Továbbra is jegelik ezt a kutatási területet az FM K+F tevékenységéért felelős
vezetői (Feldman Zsolt és Szépe Ferenc). Valóban nem érdekünk a kérdésben való tudományos tisztánlátás és az eset szerint a kor tudásának megfelelő ésszerű döntés sem? Nekem
ez hihetetlennek tűnik. Ezen a ponton Fazekas
Sándor egyesült államokbeli módosított vetőmag-kérése is eszembe juthat.

Sándorfy úr beszámolójához és hírt adtam
arról, hogy a martonvásári kutatóintézet Mv
500 Bt nevezetű fajtája, amelyet a sajtóból
2008-ban az első magyar módosított kukoricafajtának ismertünk meg valójában nem magyar kutatói munka eredménye és mint konkrét fajta/termék nem is található meg a világban ezen a néven. Ez egyértelműen a GMOmunkabizottság tevékenységének eredményeként derült ki, de közhírré mégsem vált. Az
FM döntéshozóinak bizonyára nem állt ez érdekében. Pedig a botrány elég világos (a hírt
az Agroland, a Nébih és az MTA honlapjai
tették közzé), egy MTA intézet megvezette a
közvéleményt (lásd MTA MGK 2008-as kutatóhelyi beszámolójának 52. oldala) és a pályázati
rendszereket, hiszen gyors eredményről számolt be, bár igen homályos formában. Az
érintett MTA intézet vezetője (1992-) és munkatársai a médiában megjelenő híreket nem
Az Mv 500 Bt rejtélye (közreműködők: Bedő helyesbítették. Szerintem ez Bedő Zoltán (2.
kép) feladata lett volna, aki éppen 2017 márZoltán és munkatársai)
A 24. GMO-Kerekasztal ülésén hozzászóltam ciusában vonult nyugdíjba.
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2. kép Bedő Zoltán megtekint (forrás)
Az ún. első magyar GM-fajta története
A GMO-munkacsoport kérdései (az eredeti kérdéseket én fogalmaztam meg) és a martonvásári kutatóintézet vezetőinek válaszai (bold-italic) olvashatók. A válaszokat nem írta alá névvel
az intézet igazgatója (GEVB tagságát éppen az én felvetésem tette lehetetlenné, ugyanis a
Monsanto-val kötött martonvásári szerződés értelmében összeférhetetlenné vált a tagsággal,
mint Balázs Ervin esetében is, aki éppen a fajtatulajdonosok érdekeit képviselte).
*
Milyen együttműködés vezetett az Mv 500 Bt (MON 810) Bt-kukoricafajta kifejlesztéséhez?
Mv: Az eredeti – nem transzgénikus – hibridet (Mv 500) az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete (MTA MKI, az MTA ATK egyik jogelődje) egy dél-afrikai nemesítő céggel (Pannar Seed
Ltd.) folytatott közös program keretében állította elő. A hibrid anyai szülője martonvásári
nemesítésű beltenyésztett törzs, apai szülője a Pannar tulajdonát képező beltenyésztett
törzs, melyek egyike sem transzgénikus.
Vagyis egy félig hazai hibriddel (nem GMO) járultunk hozzá a magyar géntechnológiai sikerhez.
*
A cry1A-gén Monsanto szabadalom alá esik. Milyen megállapodás született a magyar nemesítők és a közvetítő (Pannar Seed Ltd.) között?
Mv: Az együttműködés során az eredeti – nem transzgénikus – Mv 500 hibrid Pannar Seed
Ltd. által nemesített apai szülőkomponensének transzgénikus változata – a velünk folytatott
együttműködéstől függetlenül – a dél-afrikai cég rendelkezésére állt. A Pannar Seed Ltd. a
megállapodásban ennek a vonalnak a használatát ajánlotta fel és így született meg az Mv
500 Bt, azaz a hibrid kukoricamollyal szemben rezisztens transzgénikus változata. A martonvásári kutatóintézet ebben az együttműködésben tehát a saját – nem transzgénikus – vonalát adta át, átalakítási munkát nem végzett. A jelzett Bt gén (sic!) felhasználásával kapcso-
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latban MTA MKI és Monsanto között nem volt megállapodás.
Nem volt tehát az MTA intézetének köze az előállított Cry-1 toxint termelő módosított fajtához. Nem vele kötött szerződést a szabadalomtulajdonos (Monsanto) és nem ők végezték el –
hanem a dél-afrikai Pannar Seed – a keresztezést/szelekciót.
*
Hol fejlesztették ki ezt a fajtát?
Mv: A fajta vetőmagjának kísérleti mennyiségű előállítása a Dél-afrikai Köztársaságban történt.
Tehát a kísérleti mennyiségű vetőmag Afrika déli csücskében keletkezett.
*
Ki finanszírozta az Mv 500 Bt kifejlesztését?
Mv: Pannar Seed Ltd.
Az MTA intézetnek sok köze hozzá így aligha lehetett.
*
Mi történt a bejelentett GM-fajtával? Hol került értékesítésre?
Mv: A transzgénikus Mv 500 Bt hibrid vetőmagja soha, sehol nem került kereskedelmi forgalomba.
Ebben biztos voltam, hiszen ezen a néven a nemzetközi adatbázisokban nincs találat. Miről
szólt viszont idehaza a könnyen félreérthető hírverés? Mi volt a célja? Kinek az érdekét képezte azt terjeszteni, hogy létre jött ilyen magyar GM-fajta? Szerintem a pályázati irodák közvetett befolyásolásáról volt szó.
*
Hol történik jelenleg a fajták fenntartása és milyen finanszírozással?
Mv: Az Mv 500 és az Mv 500 Bt hibridek anyai szülője martonvásári nem transzgénikus beltenyésztett törzs. Ennek a fajtafenntartása Magyarországon történik. Az Mv 500 és az Mv
500 Bt apai szülője a Pannar Seed Ltd. tulajdona. Ezeknek a törzseknek a fajtafenntartása a
Pannar kutatóbázisain történik a Pannar cég finanszírozásában.
Tiszta sor. A hazai hozzájárulás nem érintette a tényleges géntechnológiai munkát. Azt a Pannar Seed végezte és az ő tulajdonában van/volt a végeredmény, amiből az MTA kutatói szerint
termék nem lett.
*
A fenti történet nagyon sokat rontott a hazai növényi géntechnológia kutatóinak/kutatási témáinak megítélésén, hiszen az első magyar módosított fajtáról négy év után derült ki, hogy
nem magyar kutatómunka eredménye és valójában hazai géntechnológiai kutatásoknak nincs
ehhez köze, vagyis GM-fajtának a közelébe sem értünk. Az előzőekben vázolt növényi géntechnológiai kutatási tervnek a jegelése elvileg ennek következménye is lehetett. Nem volt
azonban kivizsgálás, felelősök keresése, csak folyosói suskus, ami máig erősíti a kutatási területre vetülő hatósági előítéleteket. Sokfélék vagyunk – ha az előzőeket az általánosságok szintjére emelhetem –, akár a kukorica közép-amerikai géncentrumában termő színes indiánkukorica is eszembe juthat, amelynek művészi szépségű csövei vannak.
A GMO-munkacsoport jogászainak – az ő te- büntethetőségének feltételeit megteremti
vékenységük volt a meghatározó – fő tevé- úgy, hogy az ne ütközzön az európai jog alapkenysége a jogszabályok olyan jellegű átvizs- vetéseivel.
gálása volt, ami a kapcsolatos jogsértések
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Büntető Törvénykönyv 2012-es C törvényben olvashatjuk a közigazgatás rendje elleni bűncselekményekről
„Géntechnológiával módosított növényfajtákkal kapcsolatos kötelezettség megszegése
362. § Aki az Európai Unióban
a) engedéllyel nem rendelkező géntechnológiával módosított növényfajta szaporítóanyagát az
ország területére jogellenesen behozza, tárolja, szállítja, forgalomba hozza, vagy a környezetbe kijuttatja,
b) termesztési célú felhasználásra ki nem terjedő engedéllyel rendelkező géntechnológiával
módosított növényfajta szaporítóanyagát a környezetbe jogellenesen kijuttatja,
c) termesztési célú engedéllyel rendelkező géntechnológiával módosított növényfajta szaporítóanyaga vonatkozásában a védzáradéki eljárás időtartamára biztonsági intézkedésként
elrendelt behozatali, előállítási, tárolási, szállítási, forgalomba hozatali, felhasználási tilalmat megszegi, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
Vagyis két év börtönbüntetést kockáztat az,
akinek a cselekedetei a fentiekkel valahogyan
ütköznek. A szöveg véleményezése azonban
nem képezte a GMO-munkacsoport nem sza-

vazati jogú tagjainak feladatát. Legalábbis én
sohasem láttam ezt a szöveget a megjelenése
előtt. Gondolom ez tisztán jogi ügynek minősült, amit az Alaptörvény alapozott meg.

Alaptörvény a géntechnológia megítéléséről – XX. cikk
(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a
sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő.
Ehhez Budai Gyula államtitkársága alatt (hozzá
tartozott Ángyán József távozása után a
MIGH) társult az 53/2013. (VI. 17.) számú VM
rendelet, amely az egyetlen európai vetési
engedéllyel rendelkező fajtacsoport, a MON
810 esetében is máig tilalmazza a vetőmagjának behozatalát. Kísérleti behozatal sem kivétel, vagyis ez a rendelet a MON 810-es kukoricával végzendő hazai kísérleteket is akadályozza. Viszont nem tilalmas – jelölés mellett –
a MON 810 takarmányokba vagy élelmiszerekbe való keverése. E szerint a magyar hatóság
gyakorlata nem lát egészségügyi, csak környezettudományi problémákat és azt olyan súlyosan bünteti, hogy még az intézkedést megalapozó környezettudományi kísérleteket is gátolja. A súlyos bökkenő ekkor az, hogy miért
fogalmazta az alaptörvény kapcsolatos paszszusát a máig nevét nem vállaló felsőszintű

döntéshozó egészségügyi okokat is sejtetve.
Hol vannak ezek bizonyítékai?
Mindez illeszkedik az európai engedélyezés
tudathasadásos stratégiájához, hiszen sok módosított fajtacsoport importálható, feldolgozható és bekeverhető takarmányokba vagy
élelmiszerekbe csak jelölni kell. Ez azt jelenti,
hogy az EFSA nem talált kritikát tűrő kifogást a
takarmányozási és élelmiszercélú felhasználásra, s ezt az Európai Unió tagállamai – közöttük Magyarországgal – hatékonyan nem is
támadták, vagyis elfogadták. Eközben az európai fogyasztó tájékoztatása az előbbiektől teljesen eltér. A média szerepe itt súlypontos.
Ma a kormányzati szervek csupán a vetést
akadályozzák, vagyis a módosított termékek
dara vagy pép formájában beszállíthatók és
jelölés mellett főként takarmányokban felhasználhatók.
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3. kép GMO-mentes áldomás (Keresztes Zsolt, Nagy István, Zászlós Tibor és Südi András; Fotó:
Borbély Béla)
A GMO-mentes termékek abszurditása
(Zászlós Tibor és Nagy István)
A pillanatnyi kormányzati aktivitás (Nagy István parlamenti államtitkár) tehát most speciális civilszervezeti (GONGO) megoldással a
GMO-mentes jelölés bevezetését célozta meg,
vagyis szervezett egy profitban érdekelt társaságot a jelölésre és azt követően a módosítatlan élelmiszerért magasabb árat kérhet majd.
Persze európai előzményei is vannak ennek. A
nem-GM-szója ára kb. 20%-kal drágább az
európai piacon. Mi azonban a garancia, hiszen
a tejből (3. kép) és tojásból nem lehetséges
még a takarmány GMO-tartalmát megbízhatóan kimutatni, vagyis az elkülöníthetőségnek
nincs megbízható műszeres alapja. Így persze
a GMO-mentes felirattal (0,4% szinttel akarják
ezt megadni, ami nem jelent valóságos GMOmentességet) nem rendelkező termékről majd
azt lehet hinni, hogy GM-összetevőt tartalmaz.
Rendkívüli a melléfogás, amihez az FM
(elsősorban Nagy István államtitkár) készségesen asszisztál. Nos, szerintem nem ez az, amit
a 2006-os Parlamenti Nyílt Napok előadói és

közönsége megfogalmazott, vagyis hogy öszszemossuk a géntechnológia fajtacsoportjait
és termékeit, fittyet hányunk a tudományos
erejű vizsgálatokra és hitbéli védjeggyé, extrajövedelmet eredményezővé tesszük a GMOmentességet, amiért több pénzt kérünk a fogyasztóktól, nem tájékoztatva őket arról, hogy
nem bizonyított a GM-növények egészségkárosító hatása. Mindez az európai engedélyezés eseményeiből pontosan kiolvasható. Ennek abszurditását (A GM-takarmány fogyasztó
állat még nem GM-állat!) foglalta össze egyesült államokbeli útján Fazekas Sándor kijelentése: „Magyarországra évente mintegy
700.000 tonna import szója érkezik, ezt feletetjük, de a GM-növények termesztése tilos.”
Tartható álláspont a nem kell, mert nem kell?
Ez a hozzáállás szerintem hosszútávon a GMO
-mentességre törekvő európai mezőgazdasági
politika biztos bukását eredményezi majd,
hiszen nem kínál ellenőrizhetően új minőséget a megemelkedő árért, s mindeközben a
biotermék védjegy már eleve magában foglalja – tanúsításra alapozva – a szermaradék- és
GMO-mentességet.
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Ács Sándorné és Ángyán József: GMO-mentes vs. biotermék (2016. március 23.)
„Először is le kell szögezni, hogy GMO-mentes termék már van! Bioterméknek hívják. Ezt a
bioterméket – szigorú EU-s szabvány szerint – úgy állítják elő, hogy a termesztés, feldolgozás,
tárolás, szállítás minden fázisában kiküszöbölik az egészségre vagy a környezetre káros szintetikus szerek, illetve károsnak ítélt módszerek – köztük a GM-fajták, illetve GMO tartalmú takarmányok használatát […]
…a GMO-mentes jelölés többszörösen félrevezető, mert
(i) a GMO-mentes kifejezésből a fogyasztó számára nem derül ki, hogy valójában nem maga a
termék, hanem az állat által fogyasztott takarmány GMO-mentessége értendő ez alatt,
amit a minősítésre jelentkezett civilszervezet pillanatnyilag nem tud mérni;
(ii) teljességgel félrevezető pl. a GMO-mentes jelölés a tej esetében, mert GM-tehén még
nincs, így GM-tej sem lehet, tehát a jelölés hamis képzetet kelt;
(iii) a GMO-mentes jelölés azt az üzenetet is sejteti, hogy egészséges, kockázatmentes termékről van szó, holott a biotermékhez képest egészségre veszélyes növényvédőszermaradványt tartalmazhat és a tápanyag összetevők vonatkozásában is a műtrágyázás hatására kialakult tápelem diszharmóniát hordozhat – ami nitrogén, kálium, foszfor túlsúlyt
jelent a mikroelemekkel szemben;
(iv) a 2015. október 27-én társadalmi konzultációra bocsátott tervezetben 0,4% határérték
szerepelt. Ez az érték messze fölötte van a kimutatási határértéknek, így GMO-t tartalmazó
terméket is ellátna GMO-mentes jelöléssel. A GMO-mentesség azt kell, hogy jelentse, hogy
a termékben nincs kimutathatósági határ (0,1%) fölötti GMO-tartalom […]
A kezdeményezés a „kormányzati erőfeszítéseknek köszönhetően alakult GMO-mentes Magyarországért Egyesülettől (sic!) származik, melynek tagjai közt ott találjuk például a Vitafort
Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt-t és a Mezőfalvai Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt-t. Az egyesület elnöke Zászlós Tibor, a Mezőfalvai Zrt. vezérigazgatója, aki egyben a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke is.

1. ábra A hazai GMO-kérdés fontosabb magyar szereplői

-51-

bioKontroll, 9. évfolyam, 1. szám
A GMO-Kerekasztal 2013-as ülésén vita robbant ki a GMO-mentes termék körül [Ácsné és
Ángyán 2013]. Mint elnök maradéktalanul
osztottam az Ács Sándorné, Éva és Ángyán
József által képviselt tartalmat, hogy elhibázott ennek a termékformának a bevezetése. A
tagok közül Bardócz Zsuzsa (FM – szerintem
ebben az időben a GMO-ellenesség hazai
meghatározója dacára annak, hogy a hivatalos
szereplők között alig volt látható; 1. ábra) és
Roszík Péter (Biokontroll Hungária Nonprofit
Kft.) viszont védték a kormányálláspontot,
mindenféle szakmai érvelés nélkül. Roszík Péter az ülést megelőzően Zászlós Tibor gazdaságába szeretett volna levinni megbeszélésre
(gazdasága jelentős legelőterületet vitt be a
Roszík által vezetett tanúsítószervezethez),
amire nem voltam hajlandó. Azt javasoltam,
hogy hivatalos megbeszélésre az Országgyűlés
Irodaházában a GMO-Kerekasztal két érintett

bizottsága elnökének jelenlétében kerüljön
sor (Font Sándor és Sallai R. Benedek), de így
már nem lett a találkozóból semmi. A 2016.
márciusi vita pillanatai voltak azok, amikor
mint alapító a GMO-Kerekasztal feloszlatására
először gondoltam, hiszen a tudományos
hátterét és elfogulatlanságát ez az összetétel
szerintem politikai befolyásra már nem volt
képes megőrizni. Igen gyors volt ezt követően
eltávolodásom mindkét érintett személytől és
ez történetesen a bioKontroll szaklap sorsát is
befolyásolja, hiszen a Biokontroll Hungária
Nonprofit Kft. az egyik kiadó.
Irodalomjegyzék
Ács Sné és Ángyán J (2013) Jelölési kérdés – GMOmentes vs. biotermék. GMO-Kerekasztal füzetek 29,
21-22.
Darvas B és Székács A (2011) A betárcsázott kukorica
igaz története. Le Monde Diplomatique (magyar
kiadás) szeptemberi szám.

Xenia (Fotó: Darvas Béla)
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Krónika
MÖTT konferenciakiadvány
(válogatás - 2017)

Fajtahibridképződés és izolációs távolság kukoricánál
Darvas Bélaa és Székács Andrásb
a

Magyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest; bNAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest

A két alapeset az interspecifikus (fajhibrid) és
intraspecifikus (fajtahibrid) hibridképződés.
Termesztett fajhibrideket illetően jól dokumentált példa a szekunder hexaploid tritikálé,
ami a hexaploid búza (Triticum) és a diploid
rozs (Secale) utódja. Ennek létrehozása igényelte a nemesítők hatékony genetikai munkáját. Az ún. mutációs nemesítés eszközei (pl.
besugárzás, EMS) elég változatosak és eredményeik (pl. rizs, árpa, szója) nemzetközileg
ismertek. Ugyancsak sikeresen alkalmazták a
poliploidizáció jelenségét több termesztett
növényünk (pl. búza, kivi, görögdinnye) esetében.
A fajtahibrid-képződés a nemzeti fajtákat veszélyezteti és hazánkban kukoricában valamint szójában több vetés kiszántását is eredményezte eddig. A növényekre az önbeporzás
és az idegenbeporzás a jellemző. Az önbeporzókból a fajidegen gén tovább kerülése alacsony valószínűségű. Más a helyzet az idegenbeporzóknál, ahol a szél- vagy vízbeporzás,
továbbá a rovarbeporzás (elsősorban méh-,
légy- és lepkefélék), de madár- és denevérfajok általi beporzás is ismert. Mindez változatos izolációs távolságigénnyel jelentkezik.
Az egyidejű termesztéskor (vö. termesztési
koegzisztencia) a keresztbeporzás az ökológiai
termesztőket hozná kezelhetetlen helyzetbe,
hiszen náluk kizárt a géntechnológiai úton
módosított fajták termesztése, így ennek kereszteződésben való előfordulása is. Az EUban vetésre engedélyezett MON 810 kukorica
a pollenjében lévő idegen génnel (cry1Ab)

már a megporzás évében Cry1Ab-toxint termeltet a fajtahibridjeiben, így az eredetileg
biotermesztésre szánt fajtánk szemeiben is,
vagyis a keresztbeporzás révén felülírja az
ökológiai termelés célját. A fajhibrid-képződés
Európában főként a GM-repce engedélyezése
esetén jelentene komoly gondot, ami keresztbeporzással a káposzta- (Brassica) és a retekféléket (Raphanus) érintené. Európában a cukorrépafélék ősei (Beta) gyomnövényként
élnek, míg a kukorica teosinte nevű ősei (Zea),
mint invazív gyomnövények éppen Spanyolországban (és Franciaországban) terjednek, ahol
a MON 810 GM-fajtacsoportot is termesztik.
Európát vetési szempontból ma még csak a
kukorica foglalkoztatja. A transzgénterjedés
megakadályozásának eszközei a címerezett
szegélysorok és a táblák közötti izolációs távolság. A megadott izolációs távolságok azt a
minimális értéket rögzítik, ami nem jelent
mentességet; csupán hogy az állományunk
gazdasági szempontból egyöntetű marad. A
kukoricavetőmag-termesztést hazánkban 400
méteres izolációs távolság biztosításával végzik. Az Egyesült Államokban a csemegekukorica és a pattogatnivaló kukorica előállításához
1600 méteres izolációs távolságot javasolnak.
A kukoricapollen rövidtávon könnyen kiülepedik, de ezt felülírhatja a pollenszóráskor uralkodó szeles időjárás, amely ilyen pollencsóvát
is felemelhet, majd nagyobb távolság után
kiszór. Bálint Andor vetőmagtermesztésről írt
könyvében azt olvashatjuk, hogy árutermelésnél, 500 méternél 0,5%, míg vetőmag-
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termesztésnél 2,6% a mérhető hibridképződési arány. Ez a vetőmag jelöléskötelességét
(>0,1%) jelenti. Saját kísérletes tapasztalataink
szerint vetőmagtermesztésénél >800 méteres
izolációs távolságra van szükség.
A rovarbeporzású növényeknél (pl. repce) sokan csak a mézelő méhre gondolnak, de ez
koránt sincs így (lásd poszméhek). Tény, hogy

a mézelő méh is közelítőleg három kilométeres sugarú körben gyűjt, így a megporzási körzete ezzel jellemezhető, vagyis az izolációs
távolság itt még nagyobb, mint a kukoricánál.
Kulcsszavak: Darvas Béla, Székács András,
fajhibrid, fajtahibrid, MON 810, izolációs távolság

Glyphosate és formázó anyagainak hatása a Danio rerio embrionális
fejlődésére
Gyurcsó Gergő,a Simon László,a Bohus Péter,b Mörtl Mária,a Takács Eszter,a Oláh Marianna,a
Fejes Ágnes,a Székács Andrása és Darvas Bélac
a

NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest; bLamberti S.p.A., Albizzate; cMagyar
Ökotoxikológiai Társaság, Budapest

A XX. század nagy változásokat hozott a növényvédő- és a hormonhatású fogamzásgátló
szerek fejlesztésében. Az előbbire az I. Világháború okozta vegyipari fejlődés, utóbbira
Ludwig Haberlandt, az Innsburcki Egyetem
professzorának, az 1920-as évek elején tett
javaslata, hogy petefészek-kivonatot adjanak
fogamzásgátlás céljából, volt nagy hatással. A
II. Világháború után fellépő élelmiszerhiány
okozta mezőgazdasági fejlesztések (Zöld Forradalom) és a XX. században folyó női emancipáció egyszerre adott hatalmas piacot a növényvédő- és a hormonhatású fogamzásgátló
szereknek. Ezek egyre nagyobb térnyerésével
egyszerre indult meg a szabályozásuk és a felülvizsgálatuk.
A jelentőssé vált felhasználás következtében
az említett vegyületek jó része környezetünkbe került, így a vízi élőlényekre kifejezett expozíció valósult meg. Az ökotoxikológia tehát
vizsgálni kezdte hatásaikat és az akut toxicitáson túlmutatóan krónikus hatások, így mutagenitás, karcinogenitás, teratogenitás, hormon- és immunmoduláns hatások vizsgálatára
és kimutatására is sor került.
Az alkalmazott embrionális tesztet (FET – Fish
Embryo Acute Toxicity Test) az OECD 236 számú szabvány alapján végeztük. A FET során
modellállatként zebradániót (Danio rerio) alkalmaztunk. A tesztek során többféle anyagot
vizsgáltunk. Ezek voltak a glyphosate ható-

anyag, annak készítményei és gyakori formázó
anyagai. A 96-órás teszteket frissen (1,5-2órás) lerakott 4-16-sejtes zebradánióikrákkal
végeztük. A vizsgált anyagokból több koncentrációt és ezek mellé pozitív illetve negatív
kontrollt állítottunk be. A tesztoldatok hígítására, illetve a kezeletlen, negatív kontrollcsoport oldataként meghatározott összetételű
sóoldatot használtunk (FET-oldat). Pozitív
kontrollként ismert teratogén anyagot (3,4diklór-anilin, DCA) alkalmaztunk 4 mg/l koncentrációban. A vizsgálatokat >3 ismétlésben
végeztük. Az ikrákon belüli fejlődést 24 óránként inverz mikroszkóp (Olympus IX73) alatt
ellenőriztük. A kapott adatokat ToxRat statisztikai program segítségével értékeltük ki. A
glyphosate-tartalmú készítmények a Medallon, Roundup Classic, Total és a Glyfos, a formázó anyagok a Rolfen Bio, POEA, SAPS és
SAPC voltak.
A vizsgálatok során letális és szubletális elváltozásokat rögzítettünk, az eredmények kiértékelése után LC50 értékekeket kaptunk. Ezen
értékek alapján a tiszta hatóanyag a legkevésbé toxikus (LC50: 9750 mg/l), a készítmények
toxikusabbak (LC50: 221–29 mg/1) és az ezekben található formázóanyagok bizonyultak a
legtoxikusabbnak (42–4 mg/1).
A teratogén elváltozások LC50-értékek közelében a legtöbb anyagnál szubletális elváltozások (deformitások, ödémák, visszamaradott-
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ság, szívverés és vérkeringésgátlás), LC50-érték
fölött az azonnali koaguláció mellett letális
elváltozások (a farokrégió hiánya, szívverés
hiánya) is megjelentek. A vizsgálataink alapján
a formázóanyagokra, ugyanolyan figyelmet
kell fordítani, mint a növényvédelemben al-

kalmazott hatóanyagokra és készítményekre.
Kulcsszavak: Gyurcsó Gergő, Simon László, Bohus Péter,
Mörtl Mária, Takács Eszter, Székács András, Darvas Béla,
Danio rerio, glyphosate, POEA, teratogén, FET, formázóanyagok

Növényvédő szerek biodetoxifikációjára képes mikroba-törzsgyűjtemény
kialakítása
Háhn Judit,a Tóth Gergő,b Szoboszlay Sándorb és Kriszt Balázsb
a

SzIE, Regionális Egyetemi Tudásközpont, Gödöllő; bSzIE MKK, Akvakultúra és Környezetbiztonsági
Intézet, Gödöllő

A növényvédő szerek felhasználása világszerte
töretlenül növekszik, ezzel párhuzamosan
azonban egyre több környezeti elemből lehet
őket kimutatni, valamint összefüggésbe hozni
nem célszervezetekre gyakorolt káros biológiai hatásokkal. Mint szennyező anyagok, eliminációjukra számos technika létezik, azonban a
biológiai úton történő lebontásuk az eljárás
költséghatékonysága és környezetbarát mivolta miatt a figyelem középpontjában áll. A növényvédő szerek biodegradációjának szakirodalma rendkívül bőséges, viszont a kutatások
nem terjednek ki a biotranszformáció eredményeképpen keletkező maradékanyagok
komplex biológiai hatásmérésére.
Munkánk során az atrazine, terbuthylazine,
mesotrione és S-metolachlor hatóanyagok
bakteriális úton történő biodegradációját kémiai analitikai módszerrel (GC-MS, HPLC) követtük nyomon. A biodetoxifikációt a maradékanyagok citotoxicitásának mérésével, illetve az atrazine esetében három, nem sejttoxikus maradékanyag hormonmoduláns hatásának mérésével vizsgáltuk. A citotoxikus hatás
detektálására a szabványos, 30-perces akut
Aliivibrio fischeri (AVF) biolumineszcenciagátláson alapuló teszt meghosszabbított kontaktidejű (krónikus, 25 h) verzióját alkalmaztuk. A krónikus AVF-teszt korábbi vizsgálatainkban az atrazine-ra, terbuthylazine-ra, mesotrione-ra és S-metolachlor-ra nézve nagyságrendekkel érzékenyebbnek bizonyult az
akut tesztnél. Az indirekt hormonmoduláns

hatást (ivari hormonok szintézisének indukálása humán sejtben) az általunk korábban kidolgozott kombinált módszerrel (H295R humán
adrenokortikális karcinóma sejtvonal + BLYES/
BLYAS bioriporter tesztek) mértük.
Vizsgálatainkba 17 baktériumnemzetség 34
faját képviselő 51 törzset, valamint ezekből
alkotott 23 törzskeveréket vontunk be. A törzseket szennyezett környezeti mintákból,
komposztmintákból, illetve néhány esetben
bolygatatlan közegből izoláltuk, korábbi vizsgálatokban sokuk jó szénhidrogén-, ill. mikotoxinbontó képességet mutatott.
Az atrazine-t egyénileg 13 törzs, keverékben 9
konzorcium volt képes 50-98%-ban lebontani,
közülük azonban csak 3 törzs és 4 keverék
maradékanyaga nem volt citotoxikus hatású.
Három, nem toxikus maradékanyag hormonmoduláns hatását vizsgálva csak egy törzskeverék esetében nem tapasztaltunk sem ösztrogén, sem androgén hormonok szintézisére
gyakorolt induktív hatást. A mesotrione degradációjára azonban egyik vizsgált (köztük számos kiváló atrazine-bontó) törzs sem volt képes, az S-metolachlor-t egyetlen törzs volt
képes mindössze 22%-ban bontani, de ennek
a maradékanyaga citotoxikus hatású volt. A
jelenleg hazánkban is engedélyezett, az atrazine-hoz hasonló hormonmoduláns hatású terbuthylazine-t mindössze 3 törzs volt képes
bontani (35-58%), azonban a maradékanyagok toxicitása esetükben sem szűnt meg. Az a
tény, hogy a terbuthylazine-t a legjobb atra-
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zine-bontó törzsek sem voltak képesek elbontani – noha szerkezetileg csupán egyetlen metilcsoportban különböznek – felhívja a figyelmet a hatóanyag fokozott ökotoxikológiai veszélyességére.
Előzőekből tehát látható, hogy a kémiai analitikával mért bontás nem feltétlenül jelent detoxifikációt, a maradékanyagok biológiai ha-

tásmérése tehát elengedhetetlen. A továbbiakban újabb törzsek és hatóanyagok bevonásával folytatjuk a biodetoxifikációra képes törzsek/törzskeverékek gyűjteményének bővítését.
Kulcsszavak: Háhn Judit, Tóth Gergő, Szoboszlay Sándor,
Kriszt Balázs, atrazine, terbuthylazine, mesotrione, Smetolachlor, Aliivibrio fischeri, BLYES/BLYAS

Fakultatív patogén baktériumok környezeti és nozokomiális infekciókból
származó törzseinek összehasonlító vizsgálata
Kaszab Edit, Radó Júlia, Harkai Péter, Kriszt Balázs és Szoboszlay Sándor
SzIE MKK Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Gödöllő

A humán-egészségügyi kockázatok tekintetében mind gyakoribb jelenség a környezeti eredetű, fakultatív patogén (opportunista) mikroorganizmusoknak tulajdonítható kolonizáció
vagy infekció. A környezetbiztonság speciális
területe a biológiai biztonságot veszélyeztető,
környezeti eredetű mikroorganizmusok azonosítása,
virulencia
és
antibiotikumrezisztencia mechanizmusaik megismerése,
nozokomiális törzsekkel való rokonsági kapcsolataik feltárása.
Vizsgálataink során a kiemelt egészségkockázattal jellemezhető probléma-baktériumok
(priority pathogens) egy konkrét képviselőjére, a Pseudomonas aeruginosa fajra koncentráltunk. Ez az ubikviter mikroorganizmus széleskörű katabolitikus potenciálja révén számos környezetszennyező anyag bontására
képes. Kórházi környezetben ugyanakkor a
nozokomiális fertőzések egyik leggyakoribb
kórokozójaként ismert, mely az antibiotikumok széles spektrumával szemben mutathat
rezisztenciát.
Munkánk során célul tűztük ki 14 környezeti
P. aeruginosa törzs rokonsági kapcsolatainak
megismerését multilókusz szekvencia tipizálás
(MLST) módszerével, valamint a filogenetikai
kapcsolatrendszer összefüggéseinek feltárását
egyes, a virulenciához köthető faktorokkal, a
1
2

tapasztalt antibiotikum-rezisztencia profillal, a
biofilmképző képességgel, illetve a szénhidrogénbontási potenciállal.1
Eredményeink szerint a környezeti P. aeruginosa törzsek döntő többsége cisztás fibrózisban (CF) szenvedő pácienseknél azonosított
izolátumokkal megegyező vagy azokhoz hasonló szekvenciatípust (ST) képviselt. A virulencia faktorokban tapasztalt mintázat, illetve
a szerotípusok eloszlása a vizsgált elemszám
alapján kapcsolatban van a filogenetikai törzsfán mutatott elhelyezkedéssel. Az antibiotikum-rezisztencia profil esetében nem tapasztaltunk összefüggést a megállapított szekvenciatípussal vagy a filogenetikai pozícióval,
mely valószínűsíthetően a rezisztencia mechanizmusok mobilis genetikai elemekkel történő
terjedésének tulajdonítható. A vizsgált környezeti P. aeruginosa törzsek közül legalább
egy esetében teljesültek a multirezisztencia
(MDR) kritériumai, mely alapján kijelenthetjük, hogy a többszörösen rezisztens P. aeruginosa nem klinikai környezetben való előfordulása igazolt jelenség. Az azonosított multirezisztens környezeti törzs in vitro laboratóriumi
kísérletek2 alapján bizonyítottan virulens,
ugyanakkor képes a szénhidrogén-szenynyezések biológiai lebontására.
Eredményeink alapján felülvizsgálatra szorul

Radó et al. (2017) J. Med. Microbiol. 66 (10): 1457-1466.
Kaszab et al. (2016) Int. J. Occup. Med. Environ. Health 29 (3): 503-516.
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az a gyakorlat, mely szerint az opportunista
kórokozók egészségügyi kockázatának megítélését részben vagy egészben a törzs nozokomiális vagy környezeti eredetére alapozzák,
legtöbbször ignorálva ez utóbbiak megbetegítő képességét. Multilókusz szekvencia tipizálással a környezeti és CF-eredetű izolátumok
ugyanis szoros filogenetikai kapcsolatban álló,
egymástól el nem különíthető csoportot alkot-

nak. Átértékelni szükséges továbbá minden
olyan környezetvédelmi vagy géntechnológiai
módszert és beavatkozást, mely célzottan
vagy a természetes mikrobióta stimulációjával
az opportunista kórokozók élősejtszámának
növekedését eredményezi a környezeti elemekben.
Kulcsszavak: Kaszab Edit, Radó Júlia, Harkai Péter, Kriszt Balázs,
Szoboszlay Sándor, Pseudomonas aeruginosa, nozokomiális
fertőzés, MLST, antibiotikum-rezisztencia

Cink- és rézterhelések hatásai szabadon élő fonálféreg-együttesekre
metaanalízis alapján
Nagy Péter,a Bakonyi Gábor,a Gerard Korthals,b Slavka Georgievac és
Magura Tibord
a

Szent István Egyetem, Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő; bNIOO-KNAW Centre for Soil
Ecology, Wageningen, Hollandia; cSofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology, Department
of Zoology and Anthropology, Sofia, Bulgária; dDebreceni Egyetem, Ökológiai Tanszék, Debrecen

Annak ellenére, hogy számos közlemény áll
rendelkezésre egyes nehézfémeknek a szabadon élő fonálférgekre gyakorolt hatásairól,
még mindig viszonylag keveset tudunk arról,
hogy milyen átfogó következtetéseket lehet
levonni a nehézfémek hatásairól, a helyi körülmények által befolyásolt speciális eredményeken túlmenően. Ebből kiindulva metaanalízist végeztünk olyan kontrollált körülmények
között kivitelezett terepi kísérletek adatainak
bevonásával, amelyek többé-kevésbé ismert
koncentrációjú és egyedi (nem kevert) nehézfémkezelésekből álltak. Összesen hat kísérlet
adatai feleltek meg az előzetes válogatási követelményeknek, ezért ezeket vontuk be analízisünkbe, amely a legismertebb hatású nehézfémek közé tartozó réz és cink vizsgálatára
irányult, az alábbi három nematológiai paraméter alapján: (i) taxonszám, (ii) táplálkozási
csoportok, (iii) c-p csoportok aránya.
Genus-szinten a cinkkezelések nem mutattak
negatív hatásokat, ellenben enyhén pozitívan
befolyásolták a herbivor Filenchus és Paratylenchus genus-ok mennyiségét. A rézkezelések szintén pozitívan hatottak a gombafogyasztó Aphelenchoides és a baktériumevő
Cephalobus genus-okra, míg változó súlyosságú negatív hatásokat gyakoroltak különböző

taxonokra, minden táplálkozási csoportban.
Különösen a baktériumevő Acrobeles és
Cervidellus, valamint a mindenevő Eudorylaimus genus-okat befolyásolták negatívan a
metaanalízisbe vont rézkezelések. A táplálkozási csoportok közül a rézkezelések csak a
gombafogyasztó fonálférgekre hatottak pozitívan, míg az összes többi csoportot kisebbnagyobb mértékben negatívan érintették. Különösen a mindenevők csoportja bizonyult
érzékenynek erre a fémre. Az életmenetstratégiákat vizsgálva, a c-p 3 csoportba tartozó fonálférgek negatívan reagáltak a rézkezelésekre abban az esetben, hogyha a növényi
táplálkozású taxonokat is bevontuk az analízisbe, ezeket kihagyva azonban a negatív hatás nem érvényesült. Fentieken túlmenően, a
rézkezelések nagyon károsnak bizonyultak a cp 4-5 csoportba tartozó, K-stratégista fonálférgekre is. A cinkkezelések a fenti paraméterek közül egyikre sem hatottak.
Metaanalízisünk eredményei hasznos referenciát jelenthetnek több tekintetben is: egyrészt
a vizsgált fémek fonálféreg-együttesekre gyakorolt általános hatásaira vonatkozóan, másrészt azokban az esetekben is, amikor nem
specifikus terepi kísérletek eredményeit vagy
talajszennyezési esetek távolságtól függő ha-
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Epigenetikai vizsgálatok a Folsomia candida (Collembola) fajon
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Szent István Egyetem, Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő, bVrije Universiteit Amsterdam,
Department of Ecological Science, Amsterdam

Az epigenetika területén az utóbbi években
számos jelentős új tudományos eredmény
született. Kiderült, hogy az epigenetikai jelenségeket az ökotoxikológiában is figyelembe
kellene venni, de komolyabb tudományos érdeklődés a téma iránt csupán az utóbbi évtized második felében keletkezett. Az epigenetika új eredményei sürgetően hívták fel az
ökotoxikológusok figyelmét az adatok megismerésére és az ismeretek felhasználására a
saját szakterületükön. Viszonylag újkeletűek
azok a munkák, amelyek az epigenetikai jelenségek fontosságára hívják fel az ökotoxikológusok figyelmét, illetve amelyek a témakörbe
tartozó ökotoxikológiai információkat foglalják össze. Napjainkban egyre több kutatási
adat igazolja, hogy az egyetlen generáción
elvégzett tesztek nem feltétlenül mutatják ki a
tényleges környezeti veszélyeket.
A vizsgálat célja volt megvizsgálni, hogy a piretroid Trebon 30 EC rovarölő szer (hatóanyag: etofenprox) szubletális koncentrációja
okoz-e epigenetikai változásokat a Folsomia
candida (Collembola) ugróvillásfajnál multigenerációs (minden generációt kezeltünk) és
transzgenerációs (csak a szülő állatokat kezeltük) vizsgálatban?
Kísérletünkben a Trebon 30 EC hatásait vizsgáltuk három generáción keresztül. Egy kontrollcsoportot és négy koncentrációt alkalmaztunk. Mértük az állatok túlélését, a juvenilis
egyedek számát, illetve a peteméretet, -alakot
és -számot is. A juvenilek alkották a következő
generáció állatait, illetve génexpressziós vizs-

gálatban használtuk fel őket. Megállapítottuk
az általános stresszgének, illetve szaporodásspecifikus gének expressziójának mértékét.
A szülőgenerációban szignifikáns negatív dózishatást találtunk a túlélesre és a juvenilisek
számára, illetve pozitívat a peteméretre. A
stresszgének közül az ABC-transzporter és a
citokrómoxidáz két verziója szignifikáns növekedést mutatott a koncentrációval, míg a vitellogenin-receptor szignifikánsan csökkent.
Az F1 generációban a multigenerációs csoportban a szülőkhöz hasonló eredményeket
kaptunk, míg a transzgenerációs csoportban
„tisztulási” folyamatot látunk, vagyis a mortalitás esetén eltűnik a hatás, de a juvenilisek
száma és a hősokkfehérje epigenetikus hatást
mutatott, bár gyengébb mértékben, mint a
szülőgeneráció. Az F2 generációban a transzgenerációs csoportban nem találtunk hatást a
túlélésre és a juvenilisszámra, míg a multigenerációs csoportban felerősödött a hatás. A
multigenerációs vonalon hatáserősödést tapasztaltunk a stresszgének expressziójában. A
transzgenerációs vonalon viszont a citokrómoxidázok és a hősokkfehérje esetében
is epigenetikai hatásokat tapasztaltunk, illetve
a citokrómoxidáz 3-nál egy, már az F1-ben
eltűnt hatás jött elő újra az F2-ben.
Kulcsszavak: Szabó Borbála, Seres Anikó, Bakonyi Gábor, Dick Roelofs, Cornelis A. M. van Gestel, Folsomia
candida, etofenprox, epigenetikai hatás, citokrómoxidáz,
hősokkfehérje
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