
Darvas Béla, Gyurcsó Gergő, Takács Eszter és Székács András 

Cry1Ab-toxint tartalmazó pollen (MON 810) és 

potenciális veszélye a hazánkban élő védett lepkékre 

(visszatekintés)



Transzgén-elszabadulás

Keresztbeporzás
intra- és interspecifikus hibridek

Baktériumok DNS-kezelése 
spontán DNS-felvétel, konjugáció

Ökológiai hatások

Szermaradék-képzés
enzimet kódoló gének –

dietétikai hatások

Toxinképzés
toxint kódoló gének –

dietétikai hatások

Dominanciaváltozások
- fajban – rezisztencia

- ökoszisztémák változásai: 
-- rokon fajok,

-- táplálékláncok,

-- beporzók,

-- védett állatok,
-- lebontó állatok és mikroszervezetek

Környezettudományok és a Bt-növények



A Bt-kukorica lehetséges ökológiai konfliktusai
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Cry1-mennyiség a pollenben

Pollen eloszlás

Pollentermelés

Eloszlás csalánon

+ Magányosság

10-1000 ng/g

+ Patogének

10-250 kg/ha

- Fonákon táplálkozás

- Táplálkozás levélgubóban

+ Levélszínen táplálkozás

+ Táplálkozás időtartama

+ Parazitoidok, ragadozók- Többnemzedékűség

A fajták különbözőek



A Cry1A-toxin eloszlása

a DK-440 BTY 

kukoricában
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Fajtákon belüli variabilitás/ Hatás a lárvákra



Pollenszórás vs. 

lárvafejlődés



Nappali pávaszem L1 – Dipel LC50 = 2294 ± 576 ppb (1427 – 4813) 

C-betűs lepke L1 – Dipel LC50 = 10796 ± 3625 ppb (3710 – 20225) 

A fajok eltérő érzékenysége 

Cry1-toxinra



1./ A különböző genetikai események, sőt a belőlük 

létrehozott fajták is eltérő Cry1Ab-

toxinmennyiséget termelnek a pollenben;

2./ A csalánon élő lepkék a veszélyeztetettek;

3./ Közülül a nappali pávaszem fiatal hernyói (L1-

L3) igen érzékenyek;

4./ >100 ng Cry1Ab toxin/g pollenmennyiség és 
300-600 pollen/cm2 a veszélyküszöb július-

augusztusban;

5./ A népesség egy része (<40%) elpusztul, az 
L1-L3 fejlődés elhúzódik, a bábsúly csökken;

6./ A hazánkban élő nappali pávaszem 
népességeinek <1%-a érintett a kukoricatáblák 
szegélyén – védett státusznál nincs mérlegelés;

7./ A magyar nappali pávaszem népességeiben 
jelen van Cry1-toxinrezisztencia képessége.



Hímvirág Nővirág Távolság 

(m)

Idegen 

(%)

Forrás

sárga fehér 100 5,2 Bálint (1980)

sárga fehér (hímsteril) 100 18,6 Bálint (1980)

sárga fehér (hímsteril) 500 2,6 Bálint (1980)

sárga fehér (hímsteril) 1000 0,1 Bálint (1980)

sárga (35 kg/ha) fehér (címerezett) 200 ~10 Polgár és Darvas (2003)

sárga (35 kg) fehér (címerezett) 800 ~0 Polgár és Darvas (2003)

barna (175 kg/ha) fehér (címerezett) 500 >1 Polgár és Darvas (2003)

20 <1 Balázs E. és mtsi (2005)

Hagyományos: 0,9%

Ökológiai: 0,0%


