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2005 óta nem ért véget a csata, amit
a mezőgazdasági géntechnológia területén a fajtatulajdonos cégek és fejlesztőik, valamint a fogyasztók vívnak
nálunk. Utóbbiak Európában nem
kérnek ilyen élelmiszerből. Okát illetően csak találgathatunk. A takarmányozás- és táplálkozástudomány felmutatni sokat máig nem tudott.
Mindezzel az Európai Unió tagállamai
is tisztában vannak, hiszen GMszóját elképesztő mennyiségben szállítanak be az amerikai kontinensről
és használják takarmányozásra. Nélküle most csőd köszöntene az állattenyésztésre. Megoldás kerestetik.
A környezettudományok joggal tiltakoznak, s ezt illetően fő ok az idegenbeporzó növényeknél a fajtahibridképződés. Mindez GMO cuccok nélkül
is bekövetkezik, de itt egy szabadalmaztatott élő termék (Living Modified
Organism) szórja az örökítőanyagát,
így számtalan különleges jogi eset
fordulhat elő. Aki nem fizet technológia-díjat az nem termeszthet ilyet,
még ha területére a szél vagy a beporzó rovarok hozták is a szomszéd
GM-tábla pollenjét.
A megfontolt agrárpolitikusoknak
persze vannak indokaik. A szabadalmaztatott GM-fajtákkal a saját területen termesztett növények jövedelmének egy részét technológia díjként
a fajtatulajdonos elszipkázza. A vetőmagot a termelő is csak egy évre veszi. Szaporítóanyagát illetően a termelő cégfüggővé válik. A vetőmaghoz
kapcsolt áruként a vegyigyár termékét (főként glyphosate, amit nonHodgkin limfóma okozásával vádol az
IARC) és megveheti, vagyis jövedelme
olvadozik; az ipar teszi rá a kezét.

szerk.
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SZAKCIKK
Géntechnológiai eljárással módosított növények az
Európai Unióban
Darvas Bélaa és Gyurcsó Gergőb
aMagyar

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

Az EUginius-adatbázis 821 genetikai eseményt és kombinációt tartalmaz (nem csak
növény), amely lényegesen bővebb változata az Európai Bizottság regiszterének. Az
egyszeres módosítások száma, amelyekből a kombinációk előállnak, jóval kevesebb.
13 növényből 307 egyszeres módosítást jegyez fel az EUginius-adatbázis. Ebből 58
genetikai eseménynek van legalább takarmányozásra szóló engedélye (19%) az Európai Unióban.
Négyszázötvenkettő GM-kukoricából 67 egyszeresen módosított. Közülük 19 engedélyezett. 53 GM-szója közül 34 egyszeresen módosított. Tizenötnek van engedélye.
Negyvenöt olajrepcét vizsgálva takarmányozási célra csak kilenc esemény/
fajtacsoport használható. Hatvankilenc GM-gyapotból nyolc egyszeres módosításnak
van engedélye. Hat GM-szegfű és egy GM-cukorrépa genetikai esemény forgalmazható
fentieken kívül.
A GM-növények együttes – részletekre nem ügyelő – engedélyezése nem védhető álláspont, hiszen növényenként alapvető különbségek láthatók be. Az EU engedékenyebb
kezelésének a szabadalmi viszonyok útját állják.
Kulcsszavak: EUginius, ISAAA, GM-kukorica, GM-szója, GM-repce, GM-gyapot, EU engedélyezés, GMO

Genetically modified plants in the European Union
Béla Darvasa* és Gergő Gyurcsób
aHungarian

Society of Ecotoxicology; bNARIC Agro-Environmental Research Institute, Budapest –
bdarvas@bdarvas.hu

The EUginius database contains 821 genetic events and event combinations (not just
plant), which is significantly more expansive than the European Commission register.
The number of single events from which combinations are produced is much less. Of
the 13 plants, 307 single modifications are recorded in the EUginius database. Of
these, 58 genetic events have at least authorizations for feed (19%) in the European
Union.
Of the 452 GM maize, 67 were single modified. Nineteen GM maize events are authorized. Of 53 single-event GM soy varieties, 34 are permitted, and 15 have an import
license. Of 45 GM canola events, 9 can be used for feeding. Of 69 GM cotton events, 8
are permitted. In addition, six GM carnation and a GM sugar beet varieties have an
import license.
The joint authorization of GM plants, which does not consider species-specific details,
is not a defensible position, as there are essential differences among plants. The positive treatment by the EU is hindered by the patent protection system.
Keywords: EUginius, ISAAA, GM maize, GM soy, GM rape, GM cotton, EU authorization, GMO

A GMO értelmezése más az Egyesült génszerkesztéssel készült fajtacsoporÁllamokban és az Európai Unióban. tok is szerepelnek. Sőt, ezen túlmenőUtóbbiban a Curia döntése alapján a en a módosított mikroorganizmusok-
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ról és állatokról is olvashatunk. Az
EUginius-adatbázis többre vállalkozik,
mint elődjei. Célkitűzésünk az EUginius-adatbázist alapul kezelve alapjaiban (tehát nem minden részletében,
ami a rendelkezésre álló terjedelemben lehetetlen) a többi gyakran használthoz viszonyítsuk. Módszereink a
kereskedelmi forgalomba került, és
valamilyen szintű Európai Uniós engedéllyel rendelkező fajták kiemelése
és összevetése volt, amihez az eredeti
adatbázisok Excell-programmal való
kezelését végeztük el.

Az EU-engedély nem jelenti azt, hogy
az importra engedélyezett módosított
növény még kereskedelmi forgalomban van. Az ISAAA-adatbázisa ebből a
szempontból részletgazdagabb, sőt itt
az egyes engedélyező országok is megtalálhatók. Ma igen sok adatbázisban
lévő genetikai esemény (értsd fajtacsoport) nem éri el a kereskedelembe kerülést. Olyan is van, ami eléri, de a
piac előnytelenül reagál rá, és a fejlesztő visszavonja a forgalmazását.
Ilyen például az EU-ban az Amflora
(BASF) nevű ipari (papírgyártási célú)
Az EUginius-adatbázis 821 genetikai burgonya története.
eseményt és kombinációt tartalmaz, Az EU piacára a rendkívül sok GMamely lényegesen bővebb változata az burgonya-fajtacsoport közül egyiknek
Európai Bizottság regiszterének. Eh- sem sikerült engedélyt kapnia
hez képest a fajtatulajdonosi adatbá- [Darvas, 2018a]. Ennek oka sokfelé
zisban (ISAAA) csak 425 eseményt és kereshető. Ugyanilyen nagy vesztes a
kombinációit találjuk meg. Az egysze- GM-rizs és a GM-paradicsom is
res módosítások száma, amelyből a [Darvas, 2016b; 2017]. A módosított
kombinációk előállnak, jóval keve- rizs üzletén Kína veszített igen sokat,
sebb. Ez különösképpen feltűnő GM- hiszen az ottani rizsállomány crykukorica esetében. Tizenhárom nö- génekkel átszennyeződött, s ma drága
vényfajból 307 egyszeres módosítást módszerekkel tisztítják a vetőmagjegyez fel az EUginius-adatbázis. Eb- törzsállományt. A polcálló paradicsom
ből 58 genetikai eseménynek van leg- minőségi kudarca után a fogyasztók a
alább takarmányozásra szóló engedé- további fejlesztések iránt sem érdeklye (19%) az Európai Unióban. E sze- lődnek. A bevezető termék megválaszrint a GMO-mentes – a rekombináns tása tehát nagyon fontos momentum.
gyógyszerek miatt ez eleve hibás meg- Ezt illetően a nemzetközi fajtatulajdonevezés [Darvas, 2019] – EU tagorszá- nosok és kiszolgálóik az EU-ban nagok jelölés terhe mellett ma 58 nö- gyon ügyetlenek voltak a MON 810
vényre vonatkozó genetikai eseményt választásakor. Célszerűbb lett volna
keverhetnek be a takarmányaikba, kukoricabogár-rezisztens fajtacsoporthasználhatják összetett élelmiszerek tal kezdeni. Az Amflora nevű GMkiegészítésére, vagy hazavihetik, mint burgonyával már az első beszállításdísznövényt [Darvas, 2016a]. Szóval kor keveredés történt (vö. Amadea),
az EU tagországok csak a GM- vagyis engedélyezetlen változat is kenövények vetésétől mentesek, kivéve rült Svédországba [Darvas, 2017]. Ez
ez alól a MON 810, elsősorban lepke- a módosított növényekkel való kellő
hernyókra toxikus kukoricát tekintve szigorúságú felügyelet nélküli bánásnéhány ország (elsősorban Spanyolor- módra hívta fel a figyelmet, ami mezőszág és Portugália) [Darvas et al., gazdasági területen csöppet sem meg2004; 2011; Székács és Darvas, lepő, és a vetőmagokkal való kezelési
2012a; 2012b; 2012c; Takács et al., garancia hiányára figyelmeztet
[Heszky, 2012].
2012; Bánáti et al., 2017].
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Az EU-ban kitűnő élelmiszerbiztonsági riasztóhálózat működik; az Európai
Unió Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Gyorsriasztási Rendszerének
(Rapid Alert System for Food and
Feed, RASFF) adatbázisa kutatható.
Ezen csak azok a GM-növények akadnak fenn, amelyeknek nincs az EUban import-engedélyük, vagyis a nevezett 58 genetikai eseményt és kombinációit nem követi ez a rendszer. Ez
az oka annak, hogy eddig a GM-rizs,
GM-papaja és GM-len ügyeire hívták
fel itt a figyelmet [Darvas, 2016b].
Engedélyezett növénygenetikai események az Európai Unióban (2020)
Az engedélyezett fajtacsoportok változása még egy évtized alatt is jelentős
[Darvas et al., 2013]. Engedélyezett-

nek számít az a genetikai esemény
(genetic event), ami legalább importengedélyt kapott. Az 1. ábra szerint
2020-ban az EU kiterjedt GM-szója és
-kukoricaengedélyezése lehet feltűnő,
ami azért is különös, mert ezen a területen jelentős európai termelés van,
vagyis nem lenne szükséges az EU határain kívül keresni a megoldást, legfőképpen nem az Egyesült Királyság
távozása után. Ebben a tekintetben
csak a skandináv országok jelentős
importőrök. Az EU legyöngébb pontja
a GM-szója, ami a nagyüzemi állattartás fehérjeszükségletét fedezi. Nyilvánvaló, hogy ennek megoldása az EU
mezőgazdaságának egyik legégetőbb
problémája, s ez érvényes a hazai takarmány-előállításra is [Pop és Fári,
2016].

genetikai esemény
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1.ábra: Engedélyezett és nem engedélyezett egyszeres genetikai események az Európai Unióban (2020 – EUginius-adatbázis alapján)

Hatalmas szakadék tátong a GMnövények engedélyezése és kereskedelmi forgalmazása, valamint a médiareklámozás (pl. BZBE Hírlevél, Zöld
Biotechnológia) között. A mezőgazdaság számára fontos célok, mint a szárazságtűrés, a magasabb biomassza-

produkció, a vírusellenálló növények
megoldásai még váratnak magukra, és
a génszerkesztés megjelenése sem hozott eddig semmilyen a mezőgazdasági
gyakorlatban megmutatkozó áttörést
az Európai Unióban. A hazai növényi
géntechnológiai kutatásra jellemző a
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folyamatos ígérgetés, és a gyakorlatban megvalósítható produkció hiánya.
Hazánk egyetlen eredeti eseményt
sem tett le az asztalra [Darvas, 2016c;
2016d], bár Dudits Dénes csoportja a
Magyar Tudományos Akadémia kifejezett támogatásával hozzájárult pár genetikai esemény multik által való kifejlesztéséhez [Dudits, 2009; 2014;
2019; Venetianer, 2010; Dudits és
Györgyey, 2013; Balázs és Dudits,
2017]. A kérdés csupán az, hogy ilyen
vizsgálatokat a kezdetektől miért nem
ezek a cégek finanszíroznak, és miért
kellene ezt állami pályázati pénzekből
fedezni, hiszen a hazai kifejlesztés és
termékbevezetés az alacsony GDP miatt elképzelhetetlen.
GM-kukorica
Ez nevezhető az Európai Uniós engedélyezés szempontjából a legforgalmasabb területnek. Az is feltűnhetett
már idáig, hogy 15 éves komolyabb
kereskedelmi múlttal feltűnően csekély és nem a fogyasztók érdekeit
szolgálják ki a megoldott problémák,
vagyis egyre inkább valamely gyomirtószer-tűrésre szelektálnak, amelyek a
nemzetközi vegyipari cégek termékértékesítését szolgálják. A növényvédelemben járatlan gazdák gyomirtási
célból veszik, hogy nagyüzemi területeiken a nagyteljesítményű gépek kihasználása optimális legyen. Szó
sincs arról, hogy a világ élelmezésügyi
problémáit oldanánk meg ezen az
úton, bár sok gyöngécske cikkben ez a
fajta érvelés még ma is feltűnik. Közülük is a glyphosate-tűrésre szelektált
fajták a leginkább érintettek, amely
hatóanyag alatt az IARC és Cal EPA
rákkeltési gyanúja miatt rezeg a léc
[Székács és Darvas 2012; 2018].
A glyphosate betiltása – megkockáztatjuk – a világgazdaságot megrendítő
válsággal járna együtt, hiszen nem
csak a legjobban fogyó növényvédő

szerről van szó, hanem a növényi géntechnológia szempontjából is a leglényegesebbről. A Bayer bizonyosan
csődöt jelentene ekkor. A nonHodgkin limfóma (a nyirokrák egy formája) lehetőségét rejtő szerrel azonban a gazdáknak és munkásaiknak
mégsem kellene dolgozniuk, annyit
aligha ér meg a nagyüzemi gazdálkodás jövedelme. Egyfajta kibúvó, hogy
ezt a hatást a POEA nevű formázó szer
erősítette fel. A tankkeverékekben
rengeteg azonosítatlan hatású, inertnek becézett vegyület fordul elő
(Bohus et al., 2015; Klátyik, 2015),
amiket még a készítmény biztonsági
adatlapján sem látunk. Hol van arra
biztosíték, hogy a felfokozott glyphosate hatás csak POEA jelenlétében jön
létre, és más vegyületek ezt nem váltják ki? A kémiai biztonságot a „jobb
félni, mint megijedni” szemlélete lengte be eddig, de a glyphosate erre rácáfolhat. A hazánk által az EU-ban képviselt állami álláspont is ennek a hatóanyagnak a további használatán
alapul (csak az Agro-Chemie Kft. szerény Fozát készítménye mutatható fel,
mint termék), vagyis úgy tűnik, a mai
mezőgazdasági irányításnak lényegtelen a permetezőmesterek egészsége.
Ők majd, súlyos betegség közben perelhetnek, ahogy ma Kaliforniában ezt
meg is teszik. Hazánk kukoricatermelése jelentős, így nem szorulunk GMkukorica behozatalára, azonban mexikói típusú kukoricacsipszekkel bekerülhet az EU országaiba. Ezen a területen volt is találat.
Négyszázötvenkettő GM-kukoricafajtát
(67 ezek közül egyszeresen módosított, amihez 385 kombináció társul)
találunk az EUginius-adatbázisban (az
ISAAA-adatbázisában csak 238-at,
vagyis lényegesen kevesebbet), amelyből 301 genetikai eseménynek (genetic
event) az EU-ban nincs semmilyen kereskedelmi engedélye. Százötvenegy-
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nek takarmányozásra van engedélye,
amiből 19 egyszeres módosítás. Ezek
az Európai Unióba jelölés terhével felhasználhatók. Tizennyolc ezek közül
élelmezési célra is használható, míg a
maradék egy (ez a MON 810) csak bizonyos korlátok között.
Ahogy látjuk kevés alapmódosítás elképesztő számú kombinációja került a
kereskedelembe, ami nagyon gyorsan
egyszerűsödik, ahogy a lényegét keressük. A takarmányozási célokra is

használható kukoricák közül öt már
nincs forgalomban, vagyis 14-re korlátozódik a mai EU-forgalom. Az
EUginius-adatbázisban található, kereskedelmi forgalomba került kukorica-fajtacsoportok glyphosate-, glufosinate-, 2,4-D-tűrők vagy Lepidoptera-,
illetve Coleoptera-rezisztensek (1.
kép). Egy közülük szárazságtűrőnek
nevezett (MON-87460-4). A fajtatulajdonosok között a Bayer mellett megjelenik a Syngenta, a Dow és a DuPont.

1.kép: Amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera) (forrás)

A felsorolt események többségét Agrobacterium-transzformációval állították
elő, bár öt fajtacsoportnál génpuskát
használtak, és kettőben további beviteli módszert. Valamennyien elsőgenerációs transzgenikus növények. Elavultsági fokuk jelentős. Nincsenek
közöttük génszerkesztéssel készült
fajták. A glufosinate hatóanyagengedélye az EU-ban 2018-ban lejárt,
vagyis nincs a pozitív listán. Ez négy,
az EU-ban kereskedelmi forgalomra
engedélyezett GM-kukoricafajtacsoportot érint (*-val jelölt), vagyis
tízre csökken azon fajtacsoportok szá-

ma, ami kockázat nélkül beszállítható. Nézzük az engedélyezett egyszeres
módosításokat.
A két adatbázis (EUginius és ISAAA)
összevetését csak a kiemelt fajtacsoportok esetében tettük meg. Vetési
engedély szempontjából a szélbeporzású kukorica fajtahibrid-képződésre
kockázatos növény. Kísérletekben 800
méteres izolációs távolságot találtunk
teljesen biztonságosnak [Darvas et al.,
2004]. Meglepő az EU-ban bevezetési
modellnek tekintett MON 810 leszerepelése. Ez volt az egyetlen, ami vetési célra kibocsátási engedélyt kapott.
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Kukorica - Élelmiszereként és takarmányozásra van engedélyük
- ACS-ZM3-2 – glufosinate-tűrő LibertyLink-kukorica (LL; AgrEvo → Bayer);
- DAS-1507-1 – Lepidoptera-rezisztens + glufosinate-tűrő Agrisure CB-kukorica
(Mycogen → Syngenta; 16 kombináció);
- DAS-40278-9 – 2,4-D-tűrő Enlist-kukorica (Dow; 2 kombináció);
- DAS-59122-7 – Coleoptera-rezisztens + glufosinate-tűrő Herculex RW-kukorica
(Mycogen → Dow; 11 kombináció);
- *DP-4114-3 – Lepidoptera- és Coleoptera-rezisztens + glufosinate-tűrő kukorica
(Pioneer → DuPont) (az ISAAA szerint már nincs a kereskedelmi forgalomban);
- MON-21-9 – glyphosate-tűrő Agrisure GT-kukorica (Syngenta → DeKalb);
- MON-603-6 – glyphosate-tűrő RR2-kukorica (Monsanto → Bayer; + 2 kombináció);
- *MON-87403-1 – megnövekedett csősúlyú kukorica (Monsanto → Bayer) (az ISAAA
szerint már nincs a kereskedelmi forgalomban);
- *MON-87411-9 – Coleoptera-rezisztens + glyphosate-tűrő kukorica (Monsanto →
Bayer) (az ISAAA szerint már nincs a kereskedelmi forgalomban);
- MON-87427-7 – glyphosate-tűrő RoundupReady-kukorica (RR; Monsanto → Bayer;
+ 17 kombináció);
- MON-87460-4 – szárazság-tűrő Genuity DroughtGard-kukorica (antibiotikum marker) (Monsanto → Bayer);
- MON-88017-3 – Coleoptera-rezisztens + glyphosate-tűrő YieldGarrd VT RR2kukorica (Monsanto → Bayer; + 3 kombináció);
- MON-89034-3 – Lepidoptera-rezisztens YieldGard VT Pro-kukorica (Monsanto →
Bayer; + 19 kombináció);
- SYN-BT11-1 – Lepidoptera-rezisztens + glufosinate-tűrő Agrisure CB-kukorica
(Northrup King → Syngenta; 39 kombináció);
- SYN-IR162-4 – Lepidoptera-rezisztens Agrisure Viptera-kukorica (Syngenta; 15
kombináció);
- SYN-IR604-5 – Coleoptera-rezisztens Agrisure RW-kukorica (Syngenta; 7 kombináció);
- *SYN-JG-2 – glyphosate- és glufosinate-tűrő kukorica (Syngenta) (az ISAAA szerint
már nincs a kereskedelmi forgalomban);
- *SYN-5307-1 – Coleoptera-rezisztens + glufosinate-tűrő Duracade-kukorica
(Syngenta; + 1 kombináció) (az ISAAA szerint már nincs a kereskedelmi forgalomban).
Élelmiszerekben korlátozott engedélyük van
- MON-810-6 – Lepidoptera-rezisztens YieldGard CB-kukorica (Monsanto → Bayer).

GM-szója
Az európai szójatermelés nem jelentős, így az amerikai kontinensről szállítjuk be azt a növényi alapú takarmányfehérjét, aminek az állattenyésztésünk (főként a baromfi- és sertéstenyésztés) kiszolgáltatott. Magyarországon is programok indultak a szójaalapú fehérje kiváltására, mert a szója
eredendően nem a legjobb minőségű

takarmány, hiszen emésztést gátló és
fitoösztrogén anyagokkal terhelt. A
lucerna lehetne jó megoldás, bár ennek is van már módosított változata.
Öt fajtacsoport van az-adatbázisban,
mindegyik a Bayer tulajdonában.
Egyetlen GM-szójafajtacsoport vetése
sem engedélyezett az Európai Unióban. Magyarország is fennen hirdeti a
GMO-mentességét, amit a tények nem
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erősítenek meg. Fazekas Sándor szakértőinek félreértésén alapult ez nálunk, hiszen bár nem vetünk ilyen GM
-növényeket, elképesztő mennyiségű
GM-szóját szállítunk be az amerikai
kontinensről az országba [Darvas,
2016e], amely az állatok takarmányába kerül. Jobbára valamennyi, az
amerikai kontinensről származó szójatartalmú takarmányféleség megbukna
az ellenőrzésen. Szóval határozottan
nem vagyunk GMO-mentes ország.
Csupán a növénytermesztésünk GMOmentes. Nincs hiteles statisztika arra
vonatkozóan, hogy a GM-szójából
mennyi kerül az élelmiszereinkbe. A
tárca szerint semmi. Érdemes lenne
az adatokat a NÉBIH speciális laboratóriumának felelősséggel közzétenni.
Az ügy másik véglete a GMO-mentes
tojás, hús- és tejtermékek köre. Zászlós Tibor szervezete kezeli ezt az
ügyet, a GMO-mentes Magyarországért

Egyesület [Darvas, 2018b; 2018c] –,
amelyekre élelmes mezőgazdasági vállalkozók felárat számolnak. Itt voltaképpen a takarmányfelügyeletről van
szó, vagyis szója nélküli takarmányokon tartják az állatokat, így megnő
abban a kukorica részaránya. Mindezt
azonban megalapozatlan GMO-mentes
tojásnak, húsnak és tejnek nevezni,
mert ezekből akkor sem mutatható ki
PCR-rel a GMO-tartalom, ha ilyen növényekkel takarmányozzuk ezeket,
vagyis állati termékeken keresztül eddig még ilyen tápláléklánci hatást hitelesen senki sem mutatott ki. A GMO
-ellenes aktivistáknak, úgy tűnik,
megemészthetetlen ez a tudományos
tény. Hazánkba tárcaszinten a humántoxikológai GMO-mellékhatásokat
erősen túlbecsültek (ezek közgazdasági hatásai súlyosak), míg a növényvédő szerekkel kapcsolatos ilyen mellékhatások végletesen lekezeltek.

2.kép: Posztemergens gyomirtás glyphosate hatóanyaggal (forrás)
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Lényegi különbség van aközött, hogy a
módosított növényeket fogyasztjuk –
itt gyönge immunmoduláns hatás elképzelhető (lásd GM-szójából készülő
tofu, sokan ezt is a fitoösztrogéntartalommal hozzák összefüggésbe) –
és aközött, hogy ilyen növényekkel takarmányozott állatok termékeit (értsd
GM-szójával takarmányozott tyúkok
tojásai) fogyasztjuk. Kétségtelenül van
azonban ilyen termékek között ízbéli
különbség, de ez a kukorica számlájára írható. A szójával takarmányozott
állatok termékei a fogyasztói értékítélet szerint jóval ízetlenebbek, mint kukoricás társaiké. Szóval a kereskedőknek ez az akciója (pénzt a GMOmentes plecsniért fizetünk) a kutatók
számára hétköznapi szemfényvesztés.

Az egészségügyi hatásokat állati termékeken keresztül eddig senki sem
igazolta. Más a helyzet a GM-állatok
esetében, lásd az AquAdvantage lazac
[Darvas, 2016f], aminek nincs az EUban engedélye.
Ötvenhárom GM-szóját (34 ezek közül
egyszeresen módosított, amihez 20
kombináció társul) találunk az EUginius-adatbázisban (az ISAAA-adatbázisában csak 38-at), amelyből 30
genetikai eseménynek nincs semmilyen kereskedelmi engedélye. Tizenöt
egyszeres módosításnak és 8 kombinációnak van engedélye, amelyek az
Európai Unióba beszállíthatók. Tizennégy ezek közül élelmezési célra is
használható, míg a maradék egy csak
bizonyos korlátok között.

Szója - Élelmiszereként és takarmányozásra van engedélyük
- ACS-GM5-3 – glufosinate-tűrő LibertyLink-szója (LL; BASF → AgrEvo → Bayer);
- ACS-GN6-4 – glufosinate-tűrő LL-szója (Bayer);
- *DAS-44406-6 – 2,4-D- + glyphosate-tűrő Enlist-szója (MS Tech → Dow) (az ISAAAadatbázisa szerint már nincs kereskedelmi forgalomban);
- DAS-68416-4 – 2,4-D- + glufozinate-tűrő Enlist-szója (Dow);
- DP-305423-1 – szulfonil-karbamid-tűrő + olajsav-módosított Plenish-/Treus-szója
(Pioneer → DuPont; + egy kombináció);
- DP-356043-5 – szulfonil-karbamid- + glyphosate-tűrő Optimum GAT-szója (Pioneer
→ DuPont);
- MON-4032-6 – glyphosate-tűrő RoundupReady-szója (RR; Monsanto → Bayer);
- *MON-87701-2 – Lepidoptera-rezisztens Intacta-szója (Monsanto → Bayer; + egy
kombináció) (az ISAAA-adatbázisa szerint már nincs kereskedelmi forgalomban);
- MON-87705-6 – glyphosate-tűrő + olajsav-módosított Vistive Gold-szója (Monsanto
→ Bayer; + 1 kombináció);
- MON-87708-9 – dicamba-tűrő Genuity RR2 Xtend-szója (Monsanto → Bayer; + 3
kombináció);
- *MON-87751-7 – Lepidoptera-rezisztens szója (Monsanto → Bayer) (az ISAAAadatbázisa szerint már nincs kereskedelmi forgalomban);
*
- MON-87769-7 – olajsav-módosított Soymega-szója (Monsanto → Bayer) (az ISAAAadatbázisa szerint már nincs kereskedelmi forgalomban);
- MON-89788-1 – glyphosate-tűrő RR2-szója (Monsanto → Bayer; + 1 kombináció).
- *MST-FG72-2 – isoxaflutole- + glyphosate-tűrő Balance GT-szója (BASF → MS Tech
→ Bayer) (az ISAAA-adatbázisa szerint már nincs kereskedelmi forgalomban).
Élelmiszerekben korlátozott engedélyük van (1 módosítás)
- BSP-CV127-9 – szulfonil-karbamid- + imidazolinon-tűrő Cultivance-szója (BASF).

-11-

Ökotoxikológia, 2. évfolyam, 1. szám
Hat viszont ezek közül már nincs forgalomban, vagyis 9-re korlátozódik a
mai EU forgalom. Ez bizonyára komoly meglepetés lehet a hazai GMOmentes propaganda ellenében.

tes szója termelése (Donau Soya) egyfajta akcióban indult el, de egyes takarmányozási szakértők szerint jobb
volna a takarmányozást más fehérjetípusokra alapozni.

Takarmányozásra darát és pépet szállítanak be hozzánk. A szójafehérje eleve okozhat problémákat, pl. lazac módosítatlan szójával történő takarmányozásakor a bélgyulladás gyakori. Az
EUginius-adatbázisban található, kereskedelmi forgalomba került szójafajtacsoport glyphosate- (2. kép),
glufosinate-, 2,4-D-, dicamba-, szulfonil-karbamid-, imidazolinon-,
isoxaflutole-tűrő vagy Lepidopterarezisztens (ez utóbbi az ISAAA szerint
nincsen a kereskedelemben), esetleg
olajsav-tartalmában módosított (csak
kombinációban van a kereskedelemben). A fajtatulajdonosok között a Bayer mellett megjelenik a DuPont, a
Dow és a BASF is.

GM-repce

A felsorolt események többségét Agrobacterium-transzformációval állították
elő, de az ACS-GM, DP, MST-FG, BSPCV jelzetteknél génpuskát használtak
(a MON-4032-6 is ilyen) esetében,
vagyis elsőgenerációs transzgenikus
növények. Elavultsági fokuk jelentős.
Nincsenek közöttük génszerkesztéssel
készült fajták. A glufosinate hatóanyag-engedélye az EU-ban 2018-ban
lejárt. Ez három engedélyezett GMszójafajtacsoportot érint, vagyis hatra
csökken azon GM-szója fajtacsoportok
száma, ami kockázat nélkül beszállítható.
A két-adatbázis (EUginius és ISAAA)
összevetését csak a kiemelt 15 fajtacsoport esetében tettük meg. A gyakran használt ISAAA-adatbázisa szerint
a kiemelt fajtacsoportok közül öt már
nincs kereskedelmi forgalomban. Vetés szempontjából a szója nem különösképpen rizikós növény, hiszen önbeporzó. Az EU-ban a módosításmen-

49 repcefélét találunk az EUginiusadatbázisban. Negyvenöt a Brassica
napus ( o l aj re pce ). A z IS AA A adatbázisa csak 38-at sorol fel, 3 a
Brassica rapa (tarlórépa); az ISAAA
szerint 4 módosított fajtacsoport létezik, de egyik sincs a kereskedelemben, és egy a Brassica oleracea
(vadkáposzta)
(az
ISAAAadatbázisában nem található) fajokra
vonatkozik. A rovarbeporzású fajok
között a fajtahibrid-képződés gyakori,
és így nem is egy faj közöttük természetes fajhibrid (interspecifikus hibrid), így az olajrepce is a tarlórépa x
vadkáposzta utóda. Vetési engedélye
egyiknek sincs az EU-ban. A 45 olajrepcét vizsgálva takarmányozási célra
9 esemény/fajtacsoport használható.
Ez minden bizonnyal az olajütés után
maradó olajpogácsára vonatkozik. A
GM-növényekkel végzett takarmányozási kísérletek eddig nem mutattak ki
számottevő hatásokat. A felvetett
problémák többnyire az immunrendszer körüliek [lásd Gyurcsó, 2020 –
ebben a folyóiratszámban]. Sokkal jelentősebb aktivitásra lenne itt szükség, de a szabadalmi státusz miatt a
kutatók nem jutnak hozzá vizsgálható
módosított növényekhez. Ez a fajta
elzártság sokféle találgatásra adhat
okot. Az EUginius-adatbázisban található, valamennyi kereskedelmi forgalomba került repce-fajtacsoport
glyphosate- vagy glufosinate-tűrő, és
Agrobacterium-transzformációval állították elő, vagyis elsőgenerációs
transzgenikus növények. Elavultsági
fokuk jelentős. Nincsenek közöttük
génszerkesztéssel készült fajták.
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Az eredendő probléma az, hogy a
glufosinate hatóanyag engedélye az
EU-ban 2018-ban lejárt. Ilyenkor a
hatóanyag kimutatási küszöbérték
fölötti megjelenése is elutasítással jár.
Ezek szerint a kilenc említett esemény/fajtacsoport közül hét az EU-

ban elvileg nem kívánatos, beszállításuk rizikóval jár. Látunk azonban engedélyeket (lásd ACS-BN fajtacsoportok). A fajtacsoportok közül háromnak
van élelmiszerekre vonatkozó egyértelmű engedélye, míg a többiek változatos korlátozás alá esnek.

Olajrepce - Élelmiszerekben való megjelenésre is van engedélyük
- ACS-BN3-6 – glufosinate-tűrő InVigor-repce (BASF/Aventis → Bayer);
- ACS-BN5-8 – glufosinate-tűrő InVigor-repce (BASF/Aventis → Bayer), amelynek egy
kombinációja ismert a kereskedelemben;
- MON-88302-9 – glyphosate-tűrő RoundupReady-repce (RR; Monsanto → Bayer),
amelynek három kombinációja is ismert a kereskedelemben (pl. Truflex).
Élelmiszerekben korlátozott engedélyük van
- ACS-BN1-4 – glufosinate-tűrő InVigor-repce (Aventis → Bayer), amelynek kombinációja nem ismert a kereskedelemben (antibiotikum-marker);
- ACS-BN2-5 – glufosinate-tűrő InVigor-repce (Aventis → Bayer), amelynek kombinációja nem ismert a kereskedelemben (antibiotikum-marker);
- ACS-BN4-7 – glufosinate-tűrő InVigor-repce (Aventis → Bayer), amelynek két kombinációja ismert a kereskedelemben (antibiotikum-marker);
- ACS-BN7-1 – glufosinate-tűrő Innovator-repce (BASF/Aventis → Bayer), amelynek
kombinációja nem ismert a kereskedelemben (antibiotikum-marker);
- ACS-BN8-2 – glufosinate-tűrő LibertyLink-repce (BASF/AgrEvo → Bayer), amelynek
kombinációja nem ismert a kereskedelemben;
- MON-73-7 9 – glyphosate-tűrő RR-repce (Monsanto → Bayer), amelynek három
kombinációja is ismert a kereskedelemben (pl. Truflex).

2.ábra: Az olajrepce beporzási hálójának vázlata (Darvas nyomán)
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Bár a glufosinate-gyártás miatt korábban is a Bayer volt a repcefélék módosítása területén a piacvezető cég, de
mára valamennyi GM-fajtacsoport
hozzá került az Aventis és a Monsanto
felvásárlása után, illetve a BASF-től
történt eseményvásárlások kapcsán.
Ma jellemzően a Bayer birtokolja a
GM-fajtacsoportok szabadalmi jogának túlnyomó többségét, de termesztési szempontból az EU ellenáll és ennek Ázsiára is komoly hatása van. A
termesztés valójában az amerikai kontinensen valósul meg.

egyáltalán – hiszen rovarmegporzása
miatt nem oldható meg az egyidejű
termeszthetőség, vagyis a fajtahibridek képződése bizonyos [BauerPanskus et al., 2013]. Ez különösen a
vetőmagtermesztést és a biogazdálkodást veszélyezteti az idegenbeporzású
növények esetében. Sőt, a megporzási
háló (2. ábra) mentén a módosított
géntartalom nem kívánatos, és hatóságok által nem monitorozható terjedése is valószínű a káposztafélék esetében. Ökológusok számára ez nyilvánvaló.

A két adatbázis (EUginius és ISAAA)
összevetését csak a kiemelt kilenc fajtacsoport esetében tettük meg. A fajtatulajdonosi ISAAA-adatbázisa szerint a kiemelt fajtacsoportok mindegyike kereskedelmi forgalomban van.
Vetés szempontjából az EU-ban minden bizonnyal a GM-repcék vetési engedélye születhet meg utoljára – ha

GM-gyapot
Az európai gyapottermelés Spanyolország déli részeire korlátozódik. Ennek
ellenére a GM-gyapotengedélyezés
meghökkentően aktív. Ebben nyilván
a beszállító textilipar érdekei a meghatározóak, és a takarmányiparé,
amely a gyapotmagot/-pogácsát értékes alapanyagként kezeli.

3.kép: Gyapottok-bagolylepke hernyója (Fotó: Wenxue Pan)
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A gyapot trópusi és szubtrópusi körülmények között terem, és ennek megfelelően számos kártevője van, ami igen
intenzív növényvédelemmel jár. Az
üvegházi/fólia alatti termelés (uborka,
paradicsom, paprika, salátafélék)
után a szabadföldi növények közül a
gyapot a legkemizáltabb terület. A
szőlő, alma, földieper és egyéb gyümölcsfélék csak ezután következnek.
Igaz, a világkereskedelemben ezekben
a kultúrákban rögzítik a legnagyobb
növényvédőszer-igényt, ami a kiterjedt
terület következménye.
Egyetlen GM-gyapot fajtacsoport vetése sem engedélyezett az Európai Unióban. Viszont az importban az EU tagországai érdekeltek. Nézzük ezek után
a GM-gyapot ügyeit.
69 GM-gyapotfajtát (37 ezek közül
egyszeresen módosított, amihez 32
kombináció társul) találunk az EUginius-adatbázisban (az ISAAAadatbázisában csak 66-ot), amelyből
56 genetikai eseménynek az EU-ban

nincs semmilyen kereskedelmi engedélye. Nyolc egyszeres módosításnak
és öt kombinációnak van engedélye,
amelyek az Európai Unióba beszállíthatók. Tíz ezek közül élelmezési célra
is használható, míg a maradék három
csak bizonyos korlátok között. Hat viszont ezek közül már nincs forgalomban, vagyis kilencre korlátozódik a
mai EU forgalom.
Takarmányozásra általában olajpogácsát szállítanak be hozzánk. A gyapotolajat a termelő országokban a napraforgó olcsó alternatívájaként alkalmazzák, de margarin-előállításra és
halogénezett formában a minőségi
csokoládégyártásban is felhasználják.
Az EUginius-adatbázisban található,
kereskedelmi forgalomba került gyapotfajtacsoportok glyphosate-, glufosinate-tűrő vagy Lepidoptera-rezisztens
(3. kép). A Bayer mellett a Dow (fajtái
két kombinációban engedélyezettek,
de kérdéses a kereskedelemben való
elérhetőségük) jelenik meg.

Gyapot - Élelmiszereként és takarmányokban van engedélyük
- *BCS-GH5-8 – Lepidoptera-rezisztens + glufosinate-tűrő gyapot (Bayer) (az ISAAA
szerint nincs már kereskedelmi forgalomban);
- *BCS-GH4-7 – Lepidoptera-rezisztens + glufosinate-tűrő gyapot (BASF → Bayer) (az
ISAAA szerint nincs már kereskedelmi forgalomban);
- BCS-GH2-5 – glyphosate-tűrő GlyTol-gyapot (Bayer; + 2 kombináció);
- ACS-GH1-3 – glufosinate-tűrő Fibermax LibertyLink-gyapot (LL; Aventis → Bayer);
- MON-15985-7 – Lepidoptera-rezisztens Bollgard II-gyapot (Monsanto → Bayer)
(antibiotikum-marker);
- MON-88913-8 – glyphosate-tűrő Genuity RR Flex-gyapot (Monsanto → Bayer);
- *DAS-21023-7 – Lepidoptera-rezisztens + glufosinate-tűrő WideStrike-gyapot
(Mycogen → Dow; + 2 kombináció; az alapmódosításnak nincs külön engedélye)
(az ISAAA szerint a kombinációk két alapmódosítása sincs már kereskedelmi forgalomban).
Élelmiszereként és takarmányokban van korlátozott engedélyük
- MON-531-6 – Lepidoptera-rezisztens Ingard/Bollgard-gyapot (Monsanto → Bayer)
(antibiotikum-marker);
- MON-1445-2 – glyphosate-tűrő RoundupReady-gyapot (RR; Monsanto → Bayer)
(antibiotikum-marker).
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A felsorolt események többségét Agrobacterium-transzformációval állították
elő, kivéve a Bollgard II fajtacsoportot,
ahol génpuskát használtak, vagyis elsőgenerációs transzgenikus növények.
Nincsenek még közöttük génszerkesztéssel készült fajták. A glufosinate hatóanyag-engedélye az EU-ban 2018ban lejárt, ami további átrendeződést
okozhat. Ez négy az EU-ban kereskedelmi forgalomra engedélyezett GMgyapotfajtacsoportot érint, vagyis ötre
csö kke n azon GM-gy apotfajtacsoportok száma, ami rizikó nélkül
beszállítható.
A két adatbázis (EUginius és ISAAA)
összevetését csak a kiemelt 8 fajtacsoport esetében tettük meg. Az ISAAAadatbázisa szerint a kiemelt fajtacsoportok közül három (Lepidopterarezisztensek) nincs már kereskedelmi
forgalomban. Vetés szempontjából a
gyapot nem különösképpen rizikós
növény, hiszen főként önbeporzó. A
glyphosate-tűrő gyapottal speciális
problémaként vetődött fel, hogy Brazíliában (a negyedik legnagyobb gyapottermelő) az ebből készült vatta és tampon glyphosate-tartalma mérhető volt.
Nagy kérdés, hogy ezt a glyphosate–
alkalmazás milyen kései volt, vagyis
szakszerűtlen alkalmazásával sikerült
elérni?
Engedélyezés
A GM-növények együttes – részletekre
nem ügyelő – elvetése vagy engedélyezése nem védhető álláspont, hiszen
növényenként eltérő problémákkal találkozunk. Magyarországon erre a
MON 810 jelzetű, elsősorban lepkékre
toxikus kukorica volt a modell
[Darvas, 2000; Darvas, 2007; Darvas
és Székács, 2011]. Más engedélyeztetési normát kellene érvényesíteni az
idegen- és önbeporzó növények esetében. Másként kellene viszonyulni a
közvetlen fogyasztású módosított növényekhez (gyümölcs- és zöldségfélék:

alma, papaja, ananász, sárgadinnye,
szilva, bab, cikória, tök stb.; szántóföldi növények: kukorica, rizs, búza,
szója, burgonya, lucerna stb.), azokhoz amelyek valamilyen összetevőjét
(olaj, cukor stb.) nyerjük ki (olajrepce,
napraforgó, cukorrépa, cukornád stb.)
valamint rostját hasznosítjuk (textilipari növények: gyapot, len), vagy amit
élelmezési célra nem használunk
(dísznövények: szegfű, rózsa, petúnia
stb.; fafajok: feketenyár stb.). Mindez
környezet- és egészségvédelmi okokból
a növényfajonként való engedélyezés
igényét vetik fel. Erre van szükség az
izolációs távolságok megállapításakor
is. Ezen túlmenően az átalakítás milyensége is roppant fontos kockázati
tényező.
Az eddigi takarmányozási és táplálkozási vizsgálatok azt erősítik meg, hogy
azoknál a növényeknél, ahol fiziológiailag hatásos allelokemiáliák termelése
folyik (szója, burgonya, dohány, paradicsom, bab, lucerna stb.) a módosítás után a szigorú ellenőrzés elkerülhetetlen, hiszen ezeknek a komponenseknek a termelődése megváltozhat.
Pusztai Árpád erre a problémára idejében felhívta Európa figyelmét. A különbséget taglaló fenti felsorolás egyszerűnek tűnik, ha a melléktermékhasznosítással nem számolunk, azonban az olajsajtolás utáni magpogácsa
és cukor/keményítő kinyerése utáni
cukorrépa- és burgonyaszelet hasznosítás elkerülhetetlen. Itt tehát
a mai, részletekre mindkét oldalon
(értsd lelkes támogatók és bizonyítékok nélkül ellenzők) kevéssé figyelő
engedélyezési formál könnyen zavarba
jöhetnek.
Az EU együttes gazdaságpolitikai elutasítását, szerintünk jelenleg a GMnövények szabadalmi státusza indokolja. Innen nézve ma is indokolható
a korai európai – benne a hazai –
szkeptikus politikai álláspont. A sza-

-16-

Ökotoxikológia, 2. évfolyam, 1. szám
badalom emelt értékű vetőmagot és a
technológiadíj megfizetési kötelezettségét jelenti, ami a helyi gazdák jövedelmének az országból való kiszivatytyúzásával járna együtt. Indiában ez
sok gyapottermelő gazda végzetét jelentette. Mindez a nemzeti nemesítés
és vetőmag-előállítás területét is befolyásolná, és igen előnytelenül. Az EU
tagországainak nincsenek saját rendelkezésű GM-fajtacsoportjai, vagyis
egyoldalú egyezséget köthetnének
csak a nemzetközi vállalatokkal
(Bayer, DuPont, Syngenta, Dow,
BASF). Nincs az EU tagországai közül
egy sem, amelyik GDP-je megengedheti egy új, saját rendelkezésű GMnövényfajta kifejlesztését, engedélyeztetését és bevezetését a piacra. Ez tehát finanszírozási ok. Sokan a genomszerkesztéstől várják ennek megoldását (a szabadalmi helyzetet ez nem
oldja meg), illetve ezeknek az átalakításoknak a mutációkra jellemző engedélykezelését. A Curia ezzel nem ért
egyet [Darvas, 2018c]. Ez tehát a közgazdaság területét érintő patthelyzet,
aminek következtében az EU álláspontjában aligha várható változás.
Többen a génszerkesztés (a Curia az
így készült növényeket is – helyesen –
a GMO csoportba sorolta) területét látják megoldásnak, de az ellenőrzés lazítása beláthatatlan ökológiai következményekkel járna a termesztett fajok közül az idegenbeporzókra. Bármilyen szomorú is az ezen a területen
dolgozó géntechnológusok számára,
az európai növényi géntechnológia két
évtized alatt nem tett le semmi gyakorlatilag fontosat a mezőgazdaság
asztalára. Igaz, erre támogatási oldalról esélye sem volt.
Az
EUginiusés
ISAAAadatbázisának egybevetése
Az EUginius-adatbázis szélesebb körű,
amit indokol az Európai Unió szélesebbre nyitott GMO értelmezése. Az

Európai Bizottság nyilvántartása viszont szerényebb tartalmú az engedélyezés szigorúsága miatt az EUginiusadatbázisánál. Az ISAAA-adatbázisában a génszerkesztett fajtacsoportok megjelenése nem várható. Viszont ez utóbbiban az országok egyedi
engedélyezése is megtalálható, valamint a fajtacsoportok kereskedelemben való elérhetősége is. Jónak látnánk az adatbázisok tartalmának fúzióját, de ennek megoldása komoly
akadályok merülnek fel. Az EUginiusadatbázisa számunkra világossá tette,
hogy az Európai Unió takarmányaiban és élelmiszereiben – jelölés terhe
mellett – igen jelentős számú genetikai
esemény (fajtacsoport) fordulhat elő.
Az Európai Unióra a GMO-mentesség
fogalma nem tartható, hiszen csak a
GM-növények vetésének tilalmáról beszélhetünk.
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SunUp/Rainbow GM-papaja - CUH-CP551-8 - az EU-ban nincs engedélye (forrás)

Nem barnuló GM-alma (OKA-NB1-8 és OKA-NB2-9) - az EU-ban nincs engedélye
(Artic Apple) (forrás)
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RÖVID KÖZLEMÉNY
GM-növények haltakarmányként való felhasználása
Gyurcsó Gergő
NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest –
gyurcso.gergo@akk.naik.hu

A genetikailag módosított (GM) növények közül takarmányozási célra a
szója- és kukoricamagvak, valamint a
magpogácsák (gyapot és olajrepce) a
leggyakoribbak. Ezeknek a túlnyomó
része valamilyen gyomirtó hatóanyagra mutat tűrőképességet vagy rovarrezisztens (értsd valamely rovarcsoporton aktív). A GM-növényekkel végzett
takarmányozási kísérletek száma alacsony, s ennek oka a növények szabadalmi státusza, vagyis takarmányozási kísérletek céljára sem könnyű ilyen
növényekhez jutni. A fogyasztó állat
egészségére gyakorolt hatás tisztázása
nagyon fontos lenne, hiszen az európai fogyasztók elutasítása jól ismert,
sőt napjainkban az állati termékekre
is kiterjedt. Nálunk is gyarapodóban
vannak a GMO-mentesnek hirdetett
állati termékek, miközben egészségügyi hatásokat tekintve bizonyítottan
terhelő szakirodalmi adat kevés van.

előfordulása gyakori. A Roundup
Ready (RR) szója (GTS 40-3-2 → MON4032-6) Agrobacterium tumefaciensből származó cp4 epsps gént tartalmazó transzgenikus fajta, ami gátolva a
glyphosate kötőhelyhez való affinitását magasabb tűrőképességet idéz elő.
A táp szójatartalma 170 g/kg volt
(130 g szójafehérje/kg). A vizsgálat
alatt a halak egészségesek voltak és
nem volt elhullás. A különböző csoportok növekedésében nem mértek
szignifikáns különbséget. Mérték a
szervek tömegét is és a RR-szójával
etetett csoportban a lép mérete szignifikánsan nagyobb volt a normál szójával etetett csoporttal összehasonlítva,
de hasonló volt a normál táppal etetettével. A szójával etetett csoportokban szignifikánsan csökkent a csípőbél (ileum) tömege. A vizsgálat felénél
a vérparaméterek közül az eritrociták
átlagos száma csökkent, a legalacsoSzójával végzett takarmányozási nyabb a GM-szójával etetett csoportban volt, de a kísérlet végén már nem
kísérletek atlanti lazacon
volt szignifikáns eltérés.
Hemre és mtsi [2005] növendék
(smolt, 104±15g) atlanti lazacon Bakke-McKellep és mtsi [2007] növen(Salmo salar) végzett kísérletében, há- dék állatokkal dolgoztak (smolt,
rom hónapon keresztül normál hal- 104±15g). Három hónapon keresztül
táppal, RoundupReady-szójatáppal normál haltáppal, RoundupReady(RR, glyphosate-tűrő) és nem módosí- szójatáppal (glyphosate-tűrő) és nem
tott szójatáppal etették a halakat. A módosított szójatáppal etették a halasmolt fejlődési fázis a parr (lásd ké- kat. A tápok 172 g/kg szóját tartalsőbb) után következik, amely 2-3 éves maztak, a GM-szója 17%-a volt a táphalakra vonatkozik, s amelyek színe nak. A vizsgálatban nem volt elhullás,
ezüstös, és apróbb gerinceseket is ra- és nem volt szignifikáns különbség a
gadoznak már. A sótűrés fokozódik, csoportok súlygyarapodása között.
ami ozmoregulációs változással jár Nehezíti a vizsgálatokat, hogy a szójaegyütt. A halak brakkvizekben való táp eleve gyulladásokat okoz a lazac
beleiben, de a RR-szójával etetett cso-
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portban, a középbélben – patkó(duodenum), éh- (jejunum) és csípőbél
(ileum) – kiterjedtebb volt a gyulladás.
Szövettani vizsgálatok a normál haltáppal etetett csoportban nem tértek
el a kontrolltól, a szójatáppal etetett
csoportban a vakuólumok a szupranukleáris sejtekben jelennek meg, az
enterociták helyett, a RR-szójával etetett csoportban pedig a lamina propria
(a bélnyálkahártya kötőszöveti rétege)
szélessége nőtt, az enterociták vakuólumai többnyire hiányoztak. Az RRszója növelte a fejvesében a lizozim és
az alkalikus foszfatáz enzimek aktivitását. A szójatápok csökkentették a
leucin-amidopeptidáz és maltáz aktivitását a csípőbélben. A vizsgálat
alapján arra jutottak, hogy a RRszója, mint tápösszetevő valószínűleg
biztonságosan használható [BakkeMckellep et al., 2007].
Bakke-McKellep és munkatársai
[2008] tanulmányában hasonló vizsgálatot végzett fiatalabb lazacokkal
(parr 0,21±0,02g). A parr megjelölés az
édesvízben kelt, gerinctelenekkel táplálkozó, foltos ivadékokra vonatkozik,
egészen a smolt fejlődési fázisig. A
parr fázisban a halak nem tolerálják a
sós vizet. Nyolc hónapon keresztül
normál haltáppal, RR-szójatáppal és
nem módosított szójatáppal etették a
halakat. A tápok 125 g/kg szóját tartalmaztak, a GM-szója 6-7%-a volt a
tápnak. Magas glükózfelvételt és Na+glukóz-kotranszporter (SGLT1) fehérjeszintet mértek, ami a gyomor és bél
találkozásánál, a pyloric caeca részében volt a legmagasabb, miközben a
maltázaktivitás csökkent. Magasabb
volt, de nem szignifikánsan a középbélben az alkalikus foszfatáz és a
lizozim aktivitása, ami fokozhatja a
makrofágok infiltrációját a hámréteg
alatti lamina propria és submucosa
rétegekben [Bakke-Mckellep et al.,
2008].

Sagstad és mtsi [2008] atlanti lazaccal
dolgoztak (707±131 g) 28 napig, a tápok 150 g/kg és 300 g/kg RR-szóját
tartalmaztak. Az izom fehérjetartalma
szignifikánsan csökkent a GMszójatartalom növekedésével, az n3-/
n6-zsírsav aránya nőtt az izmokban,
és az n6-zsírsavtartalom csökkent a
GM-szójatartalom növekedésével. Alacsonyabb triglicerid- és glükózszintet
mértek a vérplazmában. A lép tömege
nagyobb volt a GM-szójával etetett
csoportban, a normál szójával etetett
csoporthoz képest, a hemoglobinérték
negatívan korrelált a lép méretével,
ami csekély immunválaszt feltételez.
Sissener és mtsi [2009] krónikus vizsgálatot végeztek RR-szójával atlanti
lazacon (Salmo salar), a héthónapos
kísérletben a parr–smolt-átalakulás,
az édesvízi életmódról a tengervízi
életmódra váltás közben vizsgálták a
kezdetben ~40 grammos halakat. A
tápok 25%-ban tartalmaztak GM- és
26,2%-ban normál szóját. Szignifikáns eltérést találtak a testtömegeket
illetően. A GM-szójával etetett csoport
halai nagyobbak voltak, de a kísérlet
végén már ez nem volt kimutatható. A
szervek többségének tömegében nem
volt szignifikáns eltérés. A középbél
szignifikánsan nagyobb volt a nem
módosított szójával etetett csoportban. A vérkémiai vizsgálatban szignifikánsan magasabb trigliceridszintet
mértek. A többi paraméter a takarmánytól függetlenül, a fejlettségi
szinttől függően változott.
Kukoricával végzett takarmányozási kísérletek atlanti lazacon
MON 810 módosított kukoricát vizsgáltak 82-napos takarmányozási vizsgálatban növendék atlanti lazacon
(post-smolt). A post-smolt-fázis a tengervízhez való teljes alkalmazkodást
jelenti, ahol a reprodukciós szervek
teljesen kifejlődnek. A MON 810 gene-
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tikai esemény (YieldGard, MaizeGard)
a Bacillus thuringiensis Cry1Abtoxinját termeli. A szemekben a kifejeződés alacsonyabb [Székács et al.,
2010], mint a zöld növényi részekben.
A tápok 15 és 30 százalékban tartalmazták a módosított és nem módosított kukoricát. A vizsgálatban a testtömeget szignifikánsan alacsonyabbnak
találták a GM-kukoricával etetett csoportban, a normál kukoricához viszonyítva, de egyik csoport sem tért el
szignifikánsan a normál haltápot kapott csoportól. A táplálékfelvétel szignifikánsan eltért, alacsonyabb volt a
GM-kukoricával etetett csoportban. A
májtömeg testtömeghez viszonyított
indexszáma szignifikánsan magasabb
volt a nagyobb arányban kukoricatáppal etetett csoportban. A középbéltömeg a testtömeghez viszonyított indexszáma szintén szignifikánsan nagyobb volt, de nem tért el, a normál
haltápot kapott csoporttól. A glükózfelvétel szignifikánsan nagyobb volt a
GM-kukoricát kapott csoportban a
pyloric caeca traktusban [Hemre et
al., 2007]. Egy másik tanulmányban
[Sagstad et al., 2007] közölték a
stressz- és immunválaszokkal kapcsolatos eredményeket. A szuperoxiddizmutáz-1 enzim (SOD) aktivitása
májban és a belekben magasabb, míg
a katalázé alacsonyabb volt a májban
a kontrollhoz képest. Magasabb volt a
HSP70 stresszfehérje szintje is a májban. Fehérvérsejtek között nagyobb
volt a granulociták és a monociták
aránya, de kisebb a limfociták aránya
a MON 810 esetében [Sagstad et al.,
2007]. Gu és mtsi [2013] 33- és 97napos takarmányozási kísérletben
MON 810 GM-kukorica hatását vizsgálták növendék (post-smolt) atlanti
lazacon. A tápok 196 g/kg kukoricát
tartalmaztak, de volt, amit 15% extrahált szójatáppal egészítettek ki. A GMkukoricával etetett halak kevésbé ér-

tékesítették a takarmányt, alacsonyabb volt a fehérje- és ásványianyagfelvétel hatékonysága, és alacsonyabb
volt a lipid- és energiaretenció. A belek tömege nagyobb volt, az immuninterferon (IFN-γ) szintje növekedett,
és csökkent a Na+-glükózkotranszporter (SGLT) expressziója a
belekben. Valamint növekedett a SOD
és a HSP70 aktivitása szintén a belekben. Juvenilis atlanti lazacon 99napos takarmányozási vizsgálatot végeztek Gu és mtsi [2014]. Az összehasonlított tápok ~20% kukoricát (MON
810 és nem módosított) tartalmaztak,
de beállítottak mellé 16,7% szójatápot
tartalmazó párt. Azt találták, hogy a
fiatal lazac toleránsabb a szójatápra,
nem mutatkozott gyulladás a belekben. A GM-kukorica kisebb, de szignifikáns eltéréseket váltott ki az emésztőenzimek szintjeiben. Csökkent a leucin-aminopeptidáz és a maltáz aktivitása a belekben, és csökkent a bél
epesóinak koncentrációja. Az amilázaktivitás nőtt.
Más halfajokon végzett takarmányozási kísérletek
Sissener és mtsi [2010] hatvannapos
zebradánión (Danio rerio) végeztek
húsznapos etetéses vizsgálatot. A kísérletben normál haltápot, 20% MON
810 GM-kukoricát tartalmazó és 25%
RR-szóját tartalmazó tápokat kaptak a
halak. A normál haltáppal etetett halak testtömege szignifikánsan magasabb volt, mint a módosított tápot fogyasztóké. A RR-szójával etetett halak
táplálékfelvétele szignifikánsan alacsonyabb volt a nem módosított párjával összevetve, bár ezek nem mutatkoztak meg a növekedésben. A MON
810 GM-kukoricát kapott halak tömege szignifikánsan nőtt, és ez a tendencia megfigyelhető volt a testhosszban
is, de a kondíció leírására használt
mutató, K = (tömeg/hossz3) * 100
megegyezett a normál kukoricát ka-
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pott halakéval. A vizsgálatokban az
ivarok eltérően reagáltak, amit szójánál a fitoösztrogénszinttel hoztak kapcsolatba. A nőstényekben nagyobb
volt a máj és a SOD enzim szintje is a
nem GM-szójával etetett csoportban.
Juvenilis harcsákon (Ictalarus punctatus) nyolchetes vizsgálatot végeztek
GM-gyapot (Genuity RR Flex – MON88913-8, Bollgard – MON-531-6, Bollgard II – MON-15985-7) kombinációkkal etetett glyphosate-tűrő és rovarrezisztens keverékben, a táp 20%-a volt
magpogácsa. A GM-gyapotot kapott
halaknál csökkent a halfilé nyersfehérje-tartalma [Li et al., 2008]. RR-

olajrepce (GT73 → MON-73-7, cp4
epsps és goxv247 géneket tartalmaz)
növelte a fehérjeretenciót és csökkentette a testzsír-koncentrációt szivárványos pisztrángon (Oncorhynchus
mykiss) [Brown et al., 2003]. A kereskedelmi forgalomba nem került, megnövekedett mennyiségű metionint termelő GM-csillagfürttel (Lupinus angustifolius) 8-hetes takarmányozási
kísérletet végeztek hathónapos Pagrus
auratus-on. A módosított tápot kapott
egyedek jobban nőttek, mint a nem
módosított táppal etetett halak
[Glecross et al., 2003].

1.kép: Amur (Ctenopharyngodon idella) középbél hosszmetszeti képe; a nyálkát termelő kehelysejtek PAS-pozitív festődése (PAS-festés) (Fotó: Baska Ferenc)

Következtetések
A gyomirtószer-tűrő növények közül a
RR-szóját tanulmányozták takarmányozási célzattal a legszélesebb körben. Főleg lazacon vizsgálták, de harcsán, pisztrángon és dánión végezett
kísérletek is ismertté váltak. A tanul-

mányok alapján kisebb eltéréseket
találtak, vagy egyáltalán nem figyeltek
meg különbséget a módosított és a
nem módosított takarmánnyal etetett
állatok között. Az eltéréseket a szójafajták beltartalmi különbségeinek is
tulajdonítják.
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A lazacokon végzett kísérleteket nehezítette, hogy a szója eleve gyulladásokat okoz a középbélben, bár juvenilis
korban jobban tolerálják a halak. Más
halakon végzett vizsgálatok sem mutattak nagy eltéréseket. A MON 810
GM-kukoricával végzett kísérletek
eredményei nem egyértelműek, ez annak is betudható, hogy kevesebb vizsgálatot végeztek vele. A tanulmányok
minimális stressz- és immunválasz
kiváltását jegyzik. Saját vizsgálatainkban MON 810 és DAS-59122 Btkukoricák szárított zöld növény részeit
etettünk a növényevő amurokkal
(Ctenopharyngodon idella) és jelentős
napi dózis mellett is csak enyhe hatásokat (1. kép) írhattunk le az immunrendszerre [Darvas et al., 2015; Gyurcsó et al., 2016; Simon et al., 2016]. A
különféle GM-növények hatásai és
biztonságossága nem extrapolálható,
így genetikai eseményenkénti értékelés szükséges [Sissener et al., 2011]. A
GM-takarmányok halakon való széleskörű alkalmazásához további vizsgálatok szükségesek.
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Könyvszemle
Termésnövelő anyagok – No2 Mikrobiológiai
készítmények és növénykondicionálók
Darvas Béla
Magyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest - bdarvas@bdarvas.hu

A bevezetőben a talajkezelés céljából
fejlesztett készítményekkel foglalkoztunk [Darvas, 2019]. A második részben a termésnövelő anyagok mikrobiális készítményeivel és a növények
kondiciolására kifejlesztett termékekkel ismerkedünk meg.
Mikrobiológiai készítmények – Proteobaktériumok
A szóban forgó kötet [Haller és Ocskó,
2017] által tartalmazott anyagok közül a legkomolyabb tudományos alapokkal bíró csoporthoz érkeztünk,
amelyek biztos megértéséhez nem is

kevés mikrobiológiai ismeret szükséges. A szemlézett könyvben ezek közül
nagyon kevés használható információ
van. A 79 készítmény 66 termékcsoportba sorolható, amelyek 74 mikroorganizmushoz köthetők. Baktériumok (proteobaktériumok 23; aktinobaktériumok 9, Firmicutes 23) közül 55 megnevezett fajt találunk. Rajtuk kívül gombák (16) és algák (3) fordulnak elő. Némelyek megjelenése a
készítményekben – amelyek többsége
többféle mikroorganizmust tartalmaz–
nem teljesen egyértelmű.

1.ábra: Növény növekedés serkentő baktériumok (forrás)

A gyökérzóna (rizoszféra) a talajok
megkülönböztetett része, amellyel leginkább a mikrobiológia foglalkozik. Az
állati eredetű szervesanyag-aprítók
(ugróvillások, rovarlárvák, atkák, fonál- és gyűrűsférgek stb.) után a mik-

roorganizmusoké a szervesanyaglebontásban a következő szerep. A
mikroorganizmusok közül a rizoszférában a gyökerekkel szoros kapcsolatban lévők azok, amelyeket a mikrobiológusok PGPR-nek (1. ábra; növényi
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növekedést serkentő baktériumok) nehogy aerob és anaerob körülméveznek [Bonfante & Genre, 2010; Woo
nyek között is életben marad;
& Pepe, 2018]. Úgy gondolják, hogy a - Azotobacter beijerinckii – nitrogénkötalajban élő mikroszervezetek 1-2%-a
tő PGPR-proteobaktérium, amely
tartozik ide, és elsősorban a Bacillus
ligninbontó-képessége ismert;
és Pseudomonas nemzettségbe tartozó
- Azotobacter chroococcum – a csoportfajokat emelik ki ezek közül.
ból a legismertebb nitrogénkötő
Fontos szerep jut a baktériumok által
PGPR-baktérium; fonálférgek ellen
termelt vegyületek (sziderofórok, bacis hatékonynak gondolják;
teriocinek, exo- és endotoxinok, oldó
hatású ágensek és antibiotikumok) - Azotobacter vinelandii – nitrogénkötő
hatása a pyoverdine pigmenthez
antagonizáló hatásainak, amelyekkel
köthető;
más mikroszervezek szaporodását gátolják, vagyis a saját lehetőségeiket - Bradyrhizobium japonicum – a legisvédik. Beszélnek egyes talajbaktériumertebb, pillangósokkal szimbiotimok által indukált betegségrezisztenkus kapcsolatot kialakító proteociáról is (ISR és SAR), amely a szalicilbaktérium, amelyet a szójatermelésav (SAR) és jázmonsav (ISR) útjain
sénél előszeretettel használnak;
keresztül fejtik ki a hatásukat. Sokan
- Brevundimonas mediterranea – a
tévesztik ezt össze az állatok immunFöldközi tenger vízéből izolált provédelmével, azonban erről az összetett
teobaktérium;
és kiegyénült szintről növények eseté- Cellvibrio fibrivorans – cellulózbontó
ben nem beszélhetünk.
képességéről ismert proteobaktériA könyvben előforduló fajok a követum;
kezők:
- Cellvibrio flavescens – talajban élő
- Achromobacter spanius – növénynöcellulózbontó PGPR-proteobaktévekedést serkentő proteobaktérium
rium; nitrogénkötésre képes;
(PGPR), amely antagonizál pár növényi betegséget; cisztikus fibrózis- - Cellvibrio ostravensis – lásd C.
fibrivorans;
ban szenvedőkből is kimutatták;
- Azospirillum brasilense – füvek gyö- - Pseudomonas chlororaphis – a proteobaktérium által termelt antibiokérzónájában gyakori PGPRtikus anyag (phenazine) növénypaproteobaktérium, amely nitrogéntogén gombákat antagonizál;
kötésre képes; nemzetközi piacon a
Recharge (Eco Soil System) néven - Pseudomonas fluorescens – PGPRkapható – réztartalmú gombaölőkre
proteobaktérium; Pythium és Fusaérzékeny;
rium fajokat antagonizál, de Erwinia amylovora ellen is hatásos; pyr- Azospirillum irakense – a rizs györolnitrin antibiotikuma hatásos a
kérzónájából izolált PGPRRhizoctonia solani ellen, míg reziszproteobaktérium;
tenciát indukáló hatását is jelen- Azospirillum largimobile – PGPRtősnek tartják; fonálférgek ellen haproteobaktérium;
tékonynak gondolják; mupirocin ne- Azospirillum lipoferum – PGPRvű anyagát bőr-, fül- és szembetegproteobaktérium, amely gyakori
ségek esetén használják; immunrésztvevője a készítményeknek; az
szupresszált betegeknél nem veAzospirillum nemzettségre jellemző,
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szélytelen a használata; nemzetközi
piacon BlightBan, Biocure és
Conquer neveken jelent meg –
Dagger (Ecogen) nevű változatát
visszavonták;
- Pseudomonas frederiksbergensis – a
növények sótűrő képességét elősegítő baktérium;
- Pseudomonas gessardii – talajremediációs célra alkalmas baktérium,
naftalin- és Cr(VI)-problémákon segít;
- Pseudomonas jessenii – a műanyaggyártásban használt kaprolaktámok bontására képes baktérium;
-

Pseudomonas putida – PGPRproteobaktérium; Pythium és Fusarium fajokat antagonizál, sziderofór
-termelése jelentős; naftalén-bontó
képességük miatt bioremediációs
célra használják; a géntechnológiai
ipar érdeklődik iránta;

ményekkel igen régi keletű, mivel
Franciaországban a Bacillus cereus
(ezzel konjugációra képes) fajjal
együtt gyomor- és bélhurut-járvány
során kimutatták. Napjainkban az
immunszupresszált állapot terjedése miatt (pl. kemoterápia, AIDS, különféle vérképző-szervi rosszindulatú betegségek stb.) több fakultatív
patogént sejtenek különféle betegségek hátterében. Én a mikrobiológiai készítményeket véletlenül sem
kezelném könnyített eljárásban.
Kínos, hogy a géntechnológiai módosítás itt nem különösképpen bonyolult, s az ilyen rekombináns
baktériumok (a plazmidcsere gyakori ebben a körben, amelyen különféle tulajdonságú gének lehetnek) bizonyosan elkerülhetik az engedélyezők figyelmét [Shelake et al.,
2019]. Véletlen vajon, hogy nem egy
cég nevében találkozok a biotechnológia megnevezéssel?

- Pseudomonas stutzerii – denitrifikáló
* Aktinobaktériumok
baktérium; fonálférgek ellen hatékonynak gondolják; opportunista - Agreia pratensis – PGPR hatású aktinobaktérium;
patogén, de betegséget ritkán okoz;
- Rhizobium leguminosarum – szimbio- - Arthrobacter crystallopoietes – talajlakó PGPR-aktinobaktérium;
tikus proteobaktérium, ami a nitrobioremediációban is fűznek hozzá
génkötést segíti;
reményeket;
- Rhodobacter sphaeroides – nitrogén- Bifidobacterium animalis – Az emlőkötésre képes proteobaktérium;
sök vastagbelében gyakori akti- Rhodopseudomonas palitrus – nitronobaktérium; probiotikus készítmégénkötésre képes proteobaktérium,
nyekben (pl. Danon, Chr. Hansen
ami lignin és állati eredetű anyagok
A/S stb.) gyakori faj;
bontására is képes.
- Bifidobacterium bifidum – lásd B.
Mikrobiológiai készítmények –
animalis;
Aktino- és Firmicutes baktériu- Bifidobacterium longum – gyerekek
mok
tápcsatornájában gyakori faj, amely
A mikrobiális védekezés szerintem kotejsav-tartalma akadályozza a táprántsem rizikómentes. Mindazonálcsatornai betegségeket;
tal helye a növényvédelemben elég
régóta ismert [Darvas et al., 1999; - Cellulomonas flavigena – az aktinobaktériumokhoz tartozó nemzettCopping, 2001]. Sokaknak fenntarség fajai a cellulózbontásban jelestásai a Bacillus thuringiensis készítkednek; a növényi szervesanyag-
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bontásban a xilanázok fontos szerepet játszanak, ennek a fajnak a
xilanáz-termelése figyelemre méltó;
- Cellulomonas uda – többféle celluláz
enzimet termel;
- Kokuria rosea – ez az aktinobaktérium legyengült immunrendszerű
betegeknél húgyúti fertőzést válthat ki;

és Rhizoctonia fajokat antagonizál;
fonálférgek ellen hatékonynak gondolják; a nemzetközi piacon sokféle
készítménye kapható (Integral, Kodiak, Quantum 4000, Rotor, Subtilex, Stimulex, System 3 csávázók
és Companion permetező; speciális
törzse különféle levélbetegségek
ellen javasolt biofungicid, lásd
Serenade és Rhapsody) – használata inkompatibilis rézkészítményekkel és captan hatóanyaggal; az általa termelt enzimet a mosószeripar használja;

- Micrococcus roseus – oxigénkedvelő
aktinobaktérium, antimikrobiális
hatása erőteljes, pl. a Bacillus cereus fajra és más patogén baktériumokra is.
- Bacillus thuringiensis – talajlakó, rovarokat megbetegítő baktérium,
* Firmicutes baktériumok
amely eltérő törzseiből az ökológiai
- Bacillus cereus – foszformobilizálásgazdálkodásban és egészségügyi
ban jeleskedik; zwittermicin A és
irtásban is alkalmazható rovarölő
kanosamine antibiotikumai az
(hernyók, bogár-, csípőszúnyogoomicéta gombákat antagonizálja;
lárvák) szereket fejlesztettek ki, de
gyakori talajlakó baktérium, amely
cry- és vip-génjeit a rovarrezisztens
élelmiszereinkben is gyakori; patoGM-növények is tartalmazhatják;
gén törzsei súlyos gyomor- és bélbizonyos törzseit fonálférgek ellen
hurutot okozhatnak;
hatékonynak gondolják; foszformo- Bacillus circulans – gyakori talajlakó
bilizációs képessége jelentős;
baktérium; patogén törzsei súlyos
- Clostridium pasteurianum – szabasebfertőzést okoznak;
don élő baktérium, amely nitrogén- Bacillus licheniformis – talajokban és
kötésre képes;
madarak tollában gyakori meleg- Exiguobacterium acetylicum – széles
kedvelő baktérium; az általa tertűrőképességű baktérium, amely
melt szerin-proteáz mosószerekben
antagonizálja a Rhizoctonia, Sclerois megjelenik;
tium, Pythium és Fusarium fajok
- Bacillus megaterium – foszformobilitevékenységét;
zálásban jeleskedik; környezetünk- Lactobacillus acidophilus – lásd L.
ben gyakori nagyméretű baktériplantarum; a Staphylococcus aureum, amelyet napjainkban a génus, Escherichia coli, Salmonella
technológia előszeretettel használ;
typhimurium és Clostridium perferbizonyos törzsei nitrogénkötésre
gens fajokra antagonista hatású;
képesek és növényi betegségeket
antagonizálnak; foszformobilizációs - Lactobacillus casei – probiotikus hatású vegyületeket termel, antagoniképessége jelentős;
zálja a Helicobacter pylori és Clo- Bacillus simplex – PGPR-baktérium,
stridium difficile baktériumokat, de
amely bizonyos gombás betegségekülönféle hasmenéses betegségekket (pl. Fusarium) antagonizál;
ben is jó hatású (Actimel, Yakult);
- Bacillus subtilis – Fusarium, Pythium
- Lactobacillus delbrueckii (→ Lactoba-
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cillus delbrueckii subsp. bulgaricus)
– joghurt-készítésnél használják;

(karboxipeptidáz) köthető; emberi
aktinomicetómás betegségből kimutatták;

- Lactobacillus fermentum – lásd L.
plantarum; antagonizálja a Salmo- - Streptomyces cellulosae – kerti talajokban gyakori; ez a faj termeli a
nella, Shigella, E. coli és Staphylococcus fajokat; az antibiotikummakrolid antibiotikum pentamycinrezisztencia egyik lehetséges vektot (→ fungichromin); több baktériumra;
(Staphylococcus aureus, Bacillus
megaterium, Xanthomonas campest- Lactobacillus lactis – a tejipar által
ris, Proteus vulgaris, Pseudomonas
hasznosított baktérium; vastagbélaeruginosa, Escherichia coli) és
daganat esetében hatásos tumor
gombafajt (Aspergillus niger, Botrymetasztázis-gátló peptidet termel
tis cinerea, Fusarium solani, Fusa(KISS1);
rium oxysporum, Candida albicans)
- Lactobacillus plantarum – a nyálban
antagonizál;
is előforduló tejsavképző baktérium, amelyet különféle erjesztett - Streptomyces coecolor – kitinbontásra képes sugárgomba-féle; különféélelmiszerekben is megtalálhatunk,
le antibiotikumokat (actinorhodin,
probiotikus hatású;
methylenomycin, undecylprodigio- Paenibacillus amylolyticus – talajoksin, perimycin) termel.
ban gyakori lignocellulóz-bontó
Ebben a részben kérdőjelként merül
PGPR-baktérium;
fel, hogy mit keresnek itt az erjesztés- Paenibacillus macerans – a légköri ben használatos mikroorganizmusok
nitrogén megkötésére képes PGPR- (pl. Bifidobacterium, Lactobacillus
baktérium; fonálférgek ellen haté- stb.). Magyarázat, hogy az általuk terkonynak gondolják; hisztamin- melt tejsav antagonizál olyan mikrotermelése miatt a tápcsatornába szervezeteket, amelyek jelenléte nemjutva allergizál;
kívánatos a trágyás komposztokban.
- Paenibacillus peoriae – különféle nö- Problémának érzem, hogy miként jevényi betegséget antagonizáló PGPR lenhetnek meg fakultatív kórokozók
(Achromo-bacter spanius, Aspergillus
-baktérium;
niger, Bacillus cereus, Bacillus circu- Paenibacillus polymyxa – enzimterlans, Kocuria rosea, Pseudomonas flumelését tekintve igen jelentős
orescens, Pseudomonas stutzerii,
(amiláz, celluláz, hemicelluláz, liStreptomyces albus) és allergiát okozó
páz, pektináz, lignin-módosító enzifajok (Paenibacillus macerans) az enmek), nitrogénkötésre képes PGPRgedélyezett készítményekben. Ezt
baktérium; foszformobilizációs kémégsem kellene megkockáztatni, vagy
pessége jelentős; növényi gombás
semmiképpen nem könnyített eljárást
betegségeket antagonizál;
igényelne az engedélyezésük.
- Streptococcus thermophilus (→ StrepFel szeretném hívni a figyelmet arra,
tococcus salivarius subsp. therhogy Escherichia coli tartalmú engedémophilus) – tejsav-termelő baktérilyezett készítmények nincsenek haum, amellyel a joghurtokban és a
zánkban. Nem véletlen, hogy az embemozzarellában találkozhatunk;
ri ürülék alkalmazását mezőgazdasági
- Streptomyces albus – baktériumelle- célra az egészségügyileg fejlett orszánes hatása speciális enzimjeihez gokban nem támogatják. Az E. coli,
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Salmonella, Shigella és Staphylococcus
fajokat antagonizáló szervezetek
(Lactobacillus és Streptomyces fajok)
jelenléte nem véletlen a trágyás komposzttal, talajjal kapcsolatba kerülő
készítményekben.
Mikrobiológiai készítmények
Gombák és algák

–

délyezés útját lehetett választani?
* Gombák
Míg bakteriális készítmények esetén a
növényvédő szerekkel való összeférhetetlenség szinte csak a rézkészítményeknél merül fel, itt a gombaölő szerek szinte bármelyikének szimultán
használata ellenjavallt. Olyan komposztok oltására, amely erősen gombaölő szerekkel permetezett kertekben
keletkezik aligha javasolhatók [Nechay
és Darvas, 2015].

Ennek a csoportnak az elemzésénél
meglepetésként ért, hogy több élelmiszeriparban (Aspergillus niger, Chlorella vulgaris, Flammulina velutipes, Penicillium glaucum, Saccharomyces ce- - Aspergillus niger – a fekete penészerevisiae) vagy a népi gyógyászatban
dést okozó gyakori gomba, amely(Trametes versicolor) elsősorban Ázsiánek ochratoxint termelő törzsei is
ban használatos fajt találok. A biológivannak; speciális törzseit az élelmiai növényvédelemben helyüket kereső
szeripar használja (GRAS); fülgyulfajoknak is magas itt az aránya
ladások okaként is ismert;
(Arthrobotrys oligospora, Beauveria
bassiana, Coniothyrium minitans, - Arthrobotrys oligospora – talajlakó,
hurokvető gombaféle, amelyhez a
Trichoderma harzianum), de ennek
biológiai növényvédelem a fonálférreklámozása elmaradt. Talán pontogek ellen (1. kép) komoly reményesan azért, mert így a könnyített enge-

1.kép: Arthrobotrys és a fonálférgek (forrás)
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ket fűz;

- Beauveria bassiana (→ Tritirachium
shiotae) – rovarokat megbetegítő
gomba, amelyet az ökológiai gazdálkodás is kipróbált; a mikroszkopikus gomba különböző törzseiből
eltérő kártevők ellen fejlesztettek ki
készítményeket, így pl. a Bb146
törzzsel kukoricamoly ellen a Natural Plant Protection Ostrinil nevű
termék. A TechniPalm (az Arysta
csoport tagja) az egyik pálmakártevő elleni alkalmazását javasolja. Az
ATCC 74040 törzsből származó Naturalis-L készítményt üvegházi
molytetű és kétfoltos takácsatka
ellen hazánkban a Biocont Kft. forgalmazza. Az R444 törzsből BbProtec néven, különböző kertészeti
kártevők ellen az Andermatt Biocontrol AG fejlesztett készítményt;

ninbontó gomba;

- Pleurotus sajor-caju (→ Lentinus sajor-caju) – szaprofita gomba;
- Saccharomyces cerevisiae – sörélesztő;
- Trametes versicolor – a taplógombákhoz tartozó faj gyógyászati felhasználása ismert; a lepketapló serkentően hat az immunrendszer működésére, és a népi gyógyászat rákkelellenes aktivitására esküszik;

- Trichoderma asperellum – hiperparazita, növényi gombás betegségeket
antagonizál; a biológiai növényvédelem érdeklődik a faj iránt;
- Trichoderma aureoviride – kitináztermelő gomba, amelynek ilyen módon növénypatogén gombákat antagonizáló tulajdonságai felkeltették a
cégek figyelmét;

- Coniothyrium minitans – kitináz és
- Trichoderma harzianum – Növényi
glükanáz enzimeket termelő hiperkórokozó gombák közül a Botrytis,
parazita gomba, amely a Sclerotinia
Fusarium és Penicillium fajokat hafajok (Sclerotinia scelotiorum, Scletékonyan antagonizálja; gombapinrotonia minor) telepeit pusztítja;
cékben kártevővé válik; több törzsét
Contans nevű készítménye (Bayer)
használják védekezésre, így a T-22
hazánkban is engedélyezett szklero(RootShield, PlantShield, TopShitiniás tőpusztulás ellen – a készíteld, RootMate, TurdShielf), TH-35/
mény klóros vízre érzékeny, mint
TH-315 (Root Pro, Root Potato), Ttöbb mikrobiális szer is;
39 (Harzan, Trichodex, Trichopel,
- Flammulina velutipes – enoki gomba
Promot, Bio-Fungus). Gombaölő
néven az ázsiai konyha használja;
szerek közül kifejezetten érzékeny a
benomyl és carbendazim származé- Glomus intraradices (→ Rhizophagus
kokra;
irregularis) – szimbiotikus gomba
(AM), amely a gazdanövény táp- - Trichoderma reesei – cellulózbontó
anyag-felvételét segíti, az általa tertulajdonsága kiemelkedő; újként is
melt glomalin glikoprotein a talaj
kopott kinézetű gyapotszerkezetére jó hatású;
farmernadrágok ennek segítségével
készülnek.
- Glomus mosseae – lásd G. intraradices;
* Algák
- Penicillium glaucum – kéksajt- Míg a felsorolt baktériumokat és gomféleségekben gyakori gomba; az ál- bákat komposzt- és talajkezelésre, nétala termelt vegyületek között erős ha mag- és gyökércsávására, valamint
antibiotikus hatásúak vannak;
sorkezelésre használjuk, majd seké- Phanerochaete chrysosporium – lig- lyen bedolgoznunk (UV-érzékenyek),
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addig az alga-készítményeket a levelekre permetezzük. Tőlük valamiféle
növénykondicionáló/levéltrágya hatást remélnek a cégek.

Könnyen előfordulhat ezért, hogy az
egyik talajféleségben egy kezelés kifejezetten hatékony, míg a más talajokon az ott élő mikroszervezetek villámgyorsan törlik a bevitt oltóanyag
mikroszervezeteit. Jelenleg szerintem
még itt tart a közös talaj-mikrobiológiai tudásunk.

- Chlamydomonas reinhardtii – talajokban és felszíni vizekben gyakori
egysejtes, kétostoros zöld alga; az
ipari géntechnológia egyik modellfaNövénykondicionáló anyagok
ja;
- Chlorella vulgaris – magas fehérjetartalmú zöldalga; géntechnológiai
(bioetanol, biodízel) és élelmiszeripari hasznosítása ismert (Japán);
- Scenedesmus obtusiusculus – szabadon élő zöldalga.
Talajaink mikroszervezeti közösségében a baktériumok és mikroszkopikus
gombák között sokan valamiféle dinamikus egyensúlyi állapotot sejtenek.
Tény, hogy a különféle szervesanyagok lebontásához és a humuszképződéshez igen sokféle mikroszervezetre
és enzimjeikre van szükség. Az oltóanyag-keverékeket válogató mikrobiológusoknak legalább három alapvető
dologgal kell tisztában lenni: (i) a talajféleségekkel, ahová a készítményeket ajánlják, (ii) a mikroszervezetek
tulajdonságaival, hogy az egymás mellé tett mikroszervezetek békében élnek
-e egymással, illetve, hogy (iii) különféle enzimjeik szerencsésen egészítik-e
ki egymást. Mindez igen sokféle laboratóriumi vizsgálatban dönthető csak
el. Tisztában kell azzal is lennünk,
hogy talajaink mikrobiális világa rendkívül változatos és számunkra ismeretlen. Abban a mikrovilágban, ahová
a készítményeinket bejuttatjuk a fajok
99%-át nem ismerjük, fogalmunk
sincs róla, hogy az ott élő mikroszervezetek népességei milyen antagonizáló vegyületeket/stratégiákat fejlesztettek ki azért, hogy túléljenek a tápanyagforrásért (bevitt növényi és állati
eredetű szervesanyag – komposzt és
trágya) való kíméletlen háborúban.

A szemlézett könyv indexében 96 készítményt sorolnak fel a szerkesztők,
én 94 összetétele alapján elkülöníthetőt találtam. Illetve itt mindjárt tehetünk egy kitérőt, mert az, hogy növénykivonat, az konkrét összetételnek
nem nevezhető, még az sem, hogy
gyógynövény-kivonat. Miért hatna
azonban az emberen hatásos gyógynövény a növényekre? Nálunk a baktériumos betegségek, ott pedig a gombás
betegségek túlsúlya jellemző. Vírusos
betegségeink pedig eltérők. Még szerencse! Miféle megnevezés az, hogy
algakivonat? Miként lehet ezt még
könnyített engedélyezés esetén is elfogadni? Hogyan lehet olyasmit árusítani, amivel a vásárló zsákbamacskát
vesz?
A gyártók között meghökkentően magas a külföldi beszállítók aránya
(spanyol, olasz, német, osztrák, kínai).
A termékek 77%-át ők kínálják, de
hazai forgalmazókon keresztül. Túlteng a bio szócska a szövegezésben itt
is, hiszen a biotermesztők azok, akiket a gyártók elsősorban megcéloznak. Az összetételeket tekintve viszont
nyomát találjuk a szintetikus vegyületeknek, a kémiai módszerekkel való
előállításnak és formázásnak, amelyek
az ökotermesztéssel nem összeegyeztethetők.
A készítmények 57%-ában találunk
műtrágyát, ami a levéltrágyákkal teremti meg a kapcsolatot. A növénykondicionálók 40%-a algakivonatot
tartalmaz, ami igen magas arány; 25%
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növényi kivonatot rögzítettem, ami
igen gyakorta az algakivonatokkal
együtt jelenik meg; 10% állati eredetű
kivonatot találtam (pl. csirketoll-liszt),
ami az aminosavak és peptidek részarányát emeli (22%). Cukrok és melasz előfordulása gyakori még, így a
cukorrépa-kivonat is előlép.

ezért mosószerként is használták valamikor ezeket. Itt valószínűleg ebben
a szerepben jelennek meg, mint a sokszor összetevőként talált lignoszulfonátok is [Bohus et al., 2015]. Bevallottan metil-parabént tartalmaz a
Symfonie nevű levélfényesítő, amiről
ismert annak hormonmoduláns hatáNézzünk két csoportot egy kicsit köze- sa [Costa et al., 2017], s ráadásul a
lebbről. Algafajok pár helyen tűnnek kiszerelés formája aerosol, vagyis befel megnevezve. A kékmoszatok közül lélegezhetjük.
a Spirulina pratensis (Natur Vita) és a Találkozhatunk itt ismételten a gizöldmoszatok közül a Chlorella vulga- lisztahumusszal, de már kivonatok
ris (Natur Vita) nevével találkozunk. formájában. A Biofluid, Bistep NK,
Ez utóbbi kettő az egészségiparban Hungavit, Kondisol és Mikrokondi
ma igen divatos, de akváriumi haltá- ilyen készítmények. Nehezen tudom
pokban is gyakori. Barna moszatok elképzelni, hogy hatásuk felér az ereközül az Atlanti óceán északi felében deti gilisztahumuszéval.
élő, nagy vegetatív tömeget képző, le- A Litvániából érkező Nagro nevű kévélszerű Ascophyllum nodosum szítmény okozta a számomra a legna(Headland Alga, Nov@, Nov@GR, gyobb meglepetést, ami szerint az álWuxal Ascofol) és a délen élő Ecklonia taluk kínált készítmény – lehet kamaxima (Kelpak) nevével találkozunk. paszkodni – nano-szarvasmarhaA tengeri algák hasznosításának mód- trágya. Az interneten azonban csak
jára néhány évtizede indult intenzív litván szövegek találhatók.
kutatás.
(folytatása következik)
Növényi kivonatok közül az Abies sibirica (Novosil), csalán, fűz, nyár, lucer- Irodalomjegyzék
na, napraforgó, kukorica, árpa, szója, Bohus P., Klátyik Sz., Székács A., Darvas B.
(2015): Kémiai adjuvánsok a mezőgazdaSaponaria officinalis (Naps) megneveságban: detergensek a növényvédelemben
zése történik meg helyenként. A fűz és
és az állatgyógyászatban. bioKontroll, 6 (2),
nyár nincs fajra pontosítva. A csalán
44-66.
minden valószínűség szerint a nagy
Bonfante. P., Genre, A. (2010): Mechanisms
csalánt jelenti. A szibériai jegenyefeunderlying beneficial plant – fungus internyő (Abies sibirica) dísznövényként
actions in mycorrhizal symbiosis. Nat.
Commun., 1, 48.
nálunk is előfordul. Tűleveleiből olajat
préselnek. Inhalálva felső légúti fertő- Copping, L.G. ed. (2001): The Biopesticide Manual. British Crop Protetction Council.
zések ellen, bőrbe dörzsölve reumás
ISBN 1 901396 29 0.
panaszok enyhítésére használják;
emellett nyugtató, antibakteriális és Costa, J.R., Campos, M.S., Lima, R.F., Gomes,
L.S., Marques, M.R., Taboga, S.R.,
vírusölő hatást tulajdonítanak neki.
Biancardi, M.F., Brito, P.V.A. Santos,
Szóval afféle, hatalmasra nővő gyógyF.C.A. (2017): Endocrine‐disrupting effects
növény. Az orvosi szappanfüvet
of methylparaben on the adult gerbil pros(Saponaria officinalis) köptetőként
tate. Environ. Toxicol., 32 (6), 1801-1812.
használják, vizelethajtó és vértisztító Darvas B. (2019): Termésnövelő anyagok – No1
hatása is ismert, valamint reumás fájTalajjavítók, talajkondicionálók, trágyák és
komposztok (ökotoxikológiai szempontú
dalmakat enyhítésére. A szaponinok
könyvszemle). Ökotoxikológia, 1 (2), 37-45.
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Bacillus thuringiensis (forrás)

Kukoricabogár-lárva gyökérkártétele Cry3-toxintermelő Bt-kukoricán (balra) és módosítatlan
vonalán (jobbra) (Fotó: Marlin Rice/DuPont, Pioneer)
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Krónika
GMO-Kerekasztal kiadványai
(válogatás - 2005)

Genetikailag módosított növények és a mézelő méh
Békési László
Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Méhtenyésztési és Méhbiológiai
Osztály, Gödöllő

A méhészkedésnek évszázados hagyományai vannak Magyarországon. A
Kárpát-medence sajátságos klímája az
itt kialakult talajon jellegzetes vegetációt hozott létre, amelyet az egyéb
megporzó rovar mellett a mézelő méhnek az évmilliók során ehhez a környezethez alkalmazkodott fajtája a
krajnai méh (Apis mellifera carnica) is
hasznosít. A méz az ősidőkben az ember egyetlen édesítőszere volt, ma eredeti, tiszta formájában egyre jobban
értékelt természetes élelmiszer, gyógyszer és kozmetikum. Az utóbbi évtizedekben a magyar méz tisztaságával és
megbízható minőségével előkelő helyet
vívott ki egész Európában, a méztermés nagyobb része exportra került. Az
ágazat jelenleg mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar méz
tisztaságát megőrizze (antibiotikumtól
és egyéb vegyszertől való mentesség
stb.), amit az EU is támogat.
A magyar méhészkedés látóhatárán új
jéghegy jelent meg, amelynek már
nem csak a csúcsa látszik. Ez a jéghegy a GM-növények megjelenése és
köztermesztésbe vonásuk veszélye az
ún. koegzisztencia adta feltételek mellett. A GM-növényekben új, idegen
anyagok jelennek meg (transzgén DNS
és fehérjék), amelyeket a méhek, elsősorban virágporral, de nektárral és
egyéb növényi eredetű váladékokkal
behordanak a kaptárba, felhasználják
lárváik és saját táplálásukra, miköz-

ben ezek az anyagok bejutnak a mézbe. A virágmézek természetes alkotórésze a virágpor. A GM-élelmiszerek
jelenlegi jelölési határértéke 0,9%,
amelynek elérése a magas pollentartalmú mézeknél nem zárható ki. Nem
beszélve az önámításról, hogy mézünk
tartalmaz ugyan idegen anyagot, de
mentesnek vélelmezzük. A deklarált
GM-méz eladhatatlanná fog válni, ez
pedig a főképpen exportra termelő
magyar méhészkedés végét jelenheti.
A másik döntő érv a koegzisztencia
megvalósíthatósága ellen, hogy a beporzó rovarok miatt a reális izolációs
zónák betartása elképzelhetetlen. Az
országban jelenleg több mint 800.000
méhcsaládot tartanak, több mint 8
családot/km2. A rendelettervezetben
GM-kukoricára előírt 400 méteres izolációs zóna is több mint 50 hektár területet jelent, amelyen átlagosan több
mint 4 méhcsalád él, ahol családonként 70.000 munkásméh (összesen
kb. 300.000) kutat, hordja, gyűjti és
terjeszti a virágport. Szakirodalmi
adatok szerint a hatékony izolációs
távolság 3,5-7 km lenne. 5 km esetén
a méhek által bejárt terület már 78
km2. A méhek távoltartására hatékony
módszer nem ismeretes.
Világszerte hiányoznak a kockázatelemzési vizsgálatok a méhekre is.
Színvonalas kutatómunkára nincs
pénz. A kutatást a multinacionális fajtatulajdonosok nem támogatják. Inté-
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zetünkben Bt-kukoricapollennel méheken elkezdett FVM K+F projektünket csak az NKI által biztosított polle nne l é s e gyüttműködé sükkel
(Darvas B., Lauber É. és Székács A.)
tudtuk folytatni. Egy hasonló témájú
OTKA-pályázatunkat a bírálók pozitív
véleménye ellenére a bizottság nem
támogatta. A Bt-toxinnal végzett kevésszámú független vizsgálat egyelőre
nem mutatott ki közvetlen károsító
hatást méhekre. A proteináz-gátló fehérje etetésének hatására viszont lassabb fejlődést, csökkent tanulékony-

ságot, eltájolást stb., mint közvetett
károsítást már sikerült igazolni. Jó
lenne, ha a közös érdekekért a környező országok méhészei is összefognának egy minél szélesebb GMmentes régió kialakítására. A magyar
méhésztársadalom addig is mindent
megtesz annak megakadályozására,
hogy az ország elveszítse GM-mentes
státusát. Ellenkező esetben nem csak
a magyar bio-méhészkedés, de a hagyományos méztermelés is kilátástalan jövő elé néz.

A genetikailag módosított növények környezetegészségügyi hatásai
Pusztai Árpád
GENØK, Norvégia/Skócia/Magyarország

Tudományos háttér: A GM-növények
előállítási módszere lényegesen eltér a
hagyományos növénynemesítéstől. A
nemesítésnél az utódokba csak a szülőktől származó gének kerülnek át. A
genetikai módosításkor az egyik szülő
génállományához – az evolúciós határok megsértésével – valamely idegen
szervezetből származó vagy mesterségesen szintetizált gént adnak. Az eddig engedélyezett GM-növényeknél az
idegen gén bevitele vírusból, vagy baktériumból származó parazita elemek
segítségével történik. Az azonos módszerekkel, azonos helyen, ugyanakkor,
ugyanazzal a transzgénnel, azonos
körülmények között átalakított azonos
növényi sejtek mindegyike különböző
eseményhez (event) vezet. Annak a lehetősége, hogy a transzformációt sikeresen megismételjük úgy, hogy ez azonos GM-növényt eredményezzen, elhanyagolhatóan kicsi. Jelenleg nincs
olyan módszerünk, amellyel a köztermesztésben lévő GM-növényeket viszsza tudnánk hívni, azaz a kibocsátott
gén örökre a környezetünk részévé

válik. Ha a jövőben valamilyen káros
hatás napvilágra kerülne, ezt már
nem lehet visszafordítani.
Egészségügyi hatások: Az eddig engedélyezett GM-növények és a belőlük
készült élelmiszerek biztonságát a vállalatok nem megfelelő tudományos
módszerekkel vizsgálják. A forgalomban lévő, és az engedélyezésre váró
GM-növények elengedésének alapja a
lényegi azonosság megállapítása. Ennek hibás elmélete könnyen megérthető, ha meggondoljuk, hogy a kergemarha-kórban szenvedő állat fő összetevői lényegileg azonosak az egészségessel. A szakirodalomban mindössze
két olyan cikk található, amelyek embereken végzett kísérleteket írnak le,
és ezek is több lehetséges egészségügyi problémára utalnak. Kimutatták
annak a lehetőségét, hogy funkcionálisan aktív transzgén részek kerülhessenek be a bélbaktériumokba és ezekben antibiotikum-rezisztencia alakulhasson ki, ami hatástalaníthatja a jelenleg is forgalomban lévő antibiotiku-
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mok hatékonyságát. Független kísérletekből arra is sok adatunk van, hogy
a transzgén-termék hatása vagy pedig
a transzgén bevitele révén a növény
saját génjeiben előálló funkcionális
zavar odavezethet, hogy a GM-növény
új toxikus hatású vagy allergiát-okozó
anyagokat termel, amik gyöngíthetik
az immunrendszerünket. A nem megfelelő tesztelési módszerek alkalmazása miatt nincs elég adatunk ahhoz,
hogy a GM-növények környezetegészségügyi hatásairól tudjunk, és a
káros hatásaikat kizárhassuk.

GM növények között lehetetlenné tenné mind a hagyományos termesztést,
mind a biogazdálkodás fenntartását.
A Bt-növényekkel kapcsolatos problémák közül megemlíthetjük a kártevőkben a rezisztencia gyors kifejlődését, ami megszünteti mind a Btnövények, mind a Bt-permetszerek
hasznosságát. A herbicid-rezisztens
GM-növények környezetkárosító hatása fokozott a több növényvédő szer
használata miatt, ami veszélyezteti az
egészséges ivóvízellátásunkat és az
élővizeink tisztaságát is.

Környezeti hatások A jelenleg élelmiszerként, vagy takarmányként engedélyezett GM-növények termesztése
káros lehet a környezetünkre. A lehetséges hatások közül a legfontosabb a
hagyományos haszon-, valamint a
gyomnövények genetikai átalakítása,
keresztbe-porzással, illetőleg horizontális génátvitellel. Egy olyan együttélési törvény, amely nem biztosit megfelelő izolálási távolságot a GM- és nem-

Mivel tudásunk a gének működéséről
hiányos, a GM-növények termesztése,
illetve táplálékként vagy takarmányként való felhasználása komoly veszélyeket rejt magában. Ez a technológia
visszafordíthatatlan, és ezért meg kell
fontolnunk azt, hogy egy kétséges jövőbeli haszon reményében érdemes-e
kockáztatni azokat a lehetséges és komoly veszélyeket, amiket a GMnövények jelenthetnek a számunkra.

A magyar növénynemesítésnek és vetőmagiparnak
nincsenek géntechnológiával módosított fajtái, ezért
köztermesztésbe kerülésük nem a magyar gazdaság,
hanem a multinacionális vállalatok érdekeit szolgálná
Heszky László
Szent István Egyetem, Genetika és Növénynemesítés Tanszék, Gödöllő

A géntechnológia tudományos jelentősége óriási az emberiség jövője szempontjából. Különbséget kell tennünk
azonban a tudományos és gazdasági
jelentőség között. A GM-fajták tudományos értéke nem jelenti automatikusan, hogy azoknak gazdasági jelentősége is van hazánkban, 2005-ben. A
jelenleg köztermesztés előtt álló GMfajták ugyanis kukoricamolyrezisztensek, mely kártevőnek hazánkban nincs számottevő kártétele,

szemben a tőlünk délre fekvő európai
országokkal.
A géntechnológia gazdasági haszna
elsősorban a GM-fajtákkal rendelkező
multinacionális cégeknél jelentkezik.
A géntechnológiával előállított transzgenikus növényfajták vetésterülete
2005-ben elérte a 90 millió hektárt a
világon. Ez a kedvező kép a részletek
ismeretében azonban már jelentősen
veszít szépségéből: (i) a 90 millió hektár nem éri el a világ termőterületé-
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nek 10%-Át, tehát globális méretekben nem jelentős; (ii) a világ országaiból csak mintegy 5-10 az, ahol GMfajtákat termesztenek, tehát kevés ország alkalmazza még ezt a lehetőséget; (iii) a világon több száz a kultúrnövény fajok száma, ezek közül csak 3
-5 faj (kukorica, repce, gyapot, szója)
az, amelyek esetében GM-fajták köztermesztésben vannak, tehát a kultúrnövények egy kis százalékában; (iv) a
géntechnológiai módosítások közül
jelenleg kettő az, amit nagy területen
alkalmaznak (rovar-, herbicid rezisztencia). Végeredményben, önmagában
az a tény, hogy néhány ország engedélyezi a GM-fajták termesztését egyáltalán nem jelenti azt, hogy azokat más
országoknak is alkalmazni kellene,
illetve a GM-fajták termesztése haszonnal járna. Hazánk is jóval többet
veszthet az elsőgenerációs GM-fajták
köztermesztésbe kerülésének következményeként, mint amit nyerhet.

A géntechnológia a globalizáció részévé vált, ezért a transzgenikus növényfajták termesztésének terjedése néhány multinacionális cég érdeke. Ennek következtében a globális cégek
súlyos konfliktusba kerültek a nemzeti vagy regionális nemesítő és vetőmagtermesztő vállalatokkal. Ebben a

gazdasági versenyben a nemzeti cégek
a puszta fennmaradásukért küzdenek. A multinacionális cégek GMfajtáinak megjelenése egy adott országban, vagy régióban ugyanis az
adott növényfaj nemzeti nemesítésének, vetőmagtermesztésének és kereskedelmének csődjéhez, megszűnéséhez vezet. A Magyar Növénynemesítők
Egyesülete, felismerve ezt a veszélyt,
adta ki állásfoglalását 2004-ben,
melyben foglaltak ma is helytállók.
Hasonló állásfoglalást adott ki a hazai
vetőmagipar képviselete is (Vetőmag
Terméktanács, Vetőmag Szövetség). A
magyar vetőmagipar résztvevőinek véleménye, hogy a GM-fajták bevezetése
(a) nem eredményezne számottevő
hasznot a magyar mezőgazdaságnak;
(b) ellehetetleníti és tönkreteszi a hazai vetőmagipar vállalatainak működését; (c) hazánk elveszti a GMmentes státuszát, mely a jelenlegi exportpiacok elvesztését jelentené; (d) a
transzgén megszökése súlyosan veszélyeztetné a hazai hagyományos- és bio
-termesztést. Sajnos tiltakozásuk eddig hasztalan volt. Késleltette ugyan a
GM-fajták köztermesztésbe kerülését,
de megakadályozni nem tudta, amit a
jelenlegi törvénymódosítás és koegzisztencia rendelet is bizonyít.

A magyar agráriumnak és vidéknek nem csak hogy nincs
szüksége géntechnológiával módosított fajtákra, hanem
azok elterjedése egyenesen ellehetetlenítené a minőségi
szerkezetváltást, az agrár- és vidékpolitika jövőbe
mutató minőségi törekvéseit
Ángyán József
Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllő

A GM-fajták megítélése során mindenek előtt azt célszerű mérlegelnünk,
hogy azok szolgálják-e vagy akadályozzák az agráriumra és a vidékre

vonatkozó jövőképünk megvalósítását.
A magyar agrárium és vidék számára
csak olyan mezőgazdálkodás hozhat
sikert, amely úgy állít elő értékes,
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szermaradvány-mentes, biztonságos
élelmiszereket, hogy közben megőrzi a
talajokat, az ivóvízbázisainkat, felszíni
vizeinket, az élővilágot, a tájat és benne az embert. Olyan mezőgazdaságra
van továbbá szükség, amely közvetlenül vagy a ráépülő tevékenységek révén munkát, megélhetést biztosít a
vidéki népesség lehető legnagyobb hányada számára. Az ilyen többfunkciós
mezőgazdaság, az európai agrármodellnek megfelelő környezet- és tájgazdálkodás rendszereinek széles körű
elterjesztésével egyúttal olyan kedvező
országkép alakítható ki Magyarországról a fizetőképes élelmiszerpiacokon,
melynek mottója a „Tiszta, élő környezetből egészséges, biztonságos és különleges minőségű élelmiszert!” lehet.
Ebben a jövőképben a géntechnológiával módosított fajtáknak nincs helye:

si irányok (agrár-környezet- és tájgazdálkodás, ökológiai gazdálkodás stb.)
megvalósítását.
(iv) Kizárja termékeinket a fizetőképes
minőségi élelmiszerpiacokról. A Magyarország számára fontos hazai és
exportpiacokon nincsen kereslet a GM
-növények iránt, sőt a legtöbb felvásárló és feldolgozó cég – a fogyasztók
választása miatt – kifejezetten megköveteli a GM-mentességről szóló bizonylatot.

(v) A hivatkozott élelmezési és környezeti problémák más, hagyományos
eszközökkel is megoldhatók (pl. a hagyományos módon előállított fajtáink
terméspotenciálját csak 30 %-s mértékben használjuk ki). A gazdasági
árukapcsolásos kiszolgáltatottság, a
gyom- és kártevő-rezisztencia várható
kialakulása valamint az egyéb, hagyo(i) A hivatkozott világélelmezési prob- mányos eszközök tartalékai termelési
lémákat nem oldja meg a biotechnoló- oldalról egyáltalán nem indokolják
gia, hanem újabb problémákkal ezen kockázatos eszköz bevetését.
(ökológiai, humán-egészségügyi, gazdasági, társadalmi kockázatokkal) ter- (vi) Ha valós problémák egyedüli leheli. Nem a megtermelt élelmiszerek hetséges megoldása lenne a mezőgazmennyiségével, hanem egyenlőtlen el- dasági és élelmiszer-biotechnológia,
akkor is – mivel hatásai ma még nagyosztásával van baj.
részt ismeretlenek – az elővigyázatos(ii) Az élelmiszerhiány és népességnö- ság elve komoly megfontolásra kell,
vekedés, amelyre a biotechnológiai hogy késztessen bennünket.
ipar hivatkozik, Magyarországon nem
Mindezek alapján leszögezhető,
valósak, sőt éppenséggel a túltermelés
és a népességfogyás okoz komoly gon- hogy – élelmiszer- és élelmezésbiztondokat (lásd pl. a 2 év alatt felhalmo- sági valamint környezeti, ökológiai
zott 10-15 millió tonnás eladhatatlan megfontolásokon túl – minőségi élelmiszerpiacaink megtartása és stabiligabonafeleslegeinket).
zálása, az agrár- és vidékpolitika mi(iii) A GM-fajták használata ellehetet- nőségi átalakítása, tehát az ország
leníti egyéb – Magyarország számára tényleges környezeti, gazdasági és tárkörnyezeti, gazdasági és társadalmi sadalmi érdekei Magyarország GMO
szempontból sokkal ígéretesebb és az mentességének fenntartását követelik
Európai Unió által támogatott, 75- meg.
80%-ban társfinanszírozott – fejleszté-
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Az elsőgenerációs növényekkel kapcsolatos szakhatósági
megfontolások
Rodics Katalin
KvVM, Nemzetközi Természetvédelmi Egyezmények Osztálya

A GM-növények behozatala olyan kérdéskör, ahol Magyarország általános
gazdasági, mezőgazdasági, egészségügyi, pénzügyi, környezet- és természetvédelmi érdekei egybehangzóan
mind azt kívánják, hogy jelenleg nemet mondjunk. Mégis érthetetlenül –
az országon belülről is – hatalmas
nyomás van az engedélyezési folyamatért felelős tárcákon (FVM, KvVM,
ESzCsM) azért, hogy engedjünk az
Észak-amerikai érdeknek. Hiszen,
mint azt már sokan, sokszor érvekkel,
adatokkal bizonyították, az országnak
nincs szüksége GM-vetőmagokra és termékekre. Nálunk egyelőre a GMkukoricafajták jöhetnek szóba, amiből
(i) Európában túltermelés van; (ii) kukoricamoly, amelyre a nemzetközi vállalatok rezisztens vonalakat hoztak
létre nálunk nem okoz súlyos károkat;
(iii) a hazai fajtaválaszték több mint
kielégítő; (iv) a multinacionális cégektől évente kötelezően újravásárolt vetőmag kiszolgáltatottá tenné a gazdákat; (v) hazánk elveszítené kukoricaexportpiacait, ahová annak igazolásával tud kiszállítani, hogy GMO-mentes
státuszú.
A piacon a vevő igényeit kell figyelembe venni. Közvélemény kutatási adatokkal bizonyították, hogy mind Európa, mind Magyarország lakosságának
kb. 75%-a elutasítja a genetikailag
módosított élelmiszereket. Annak ellenére, hogy hazánknak nincs szüksége
ezekre a termékekre, neki kellene
vizsgálatokkal ellenőrizni azt, amit a
gyártó cégek nem végeztek el. A nemzetközi cégek azzal érvelnek, hogy ez
megdrágítaná a termékeik előállítását.
Nekünk viszont így vizsgálati adatok-

kal kell alátámasztanunk e termékek
biztonságosságát. Egy vegyi anyagot,
gyógyszert különböző szempontokból
(mutagén, rákkeltő, magzat-, vese-,
májkárosító stb. hatások), 3 különböző állatfajon legalább 3 évig kell tesztelni, hogy az emberen történő alkalmazásának biztonságosságáról dönteni lehessen. És a gyógyszerekkel csak
a beteg embereket akarják kezelni,
míg a GM-élelmiszerekkel az egész
emberiséget etetni. Olyan hiányos és
szakmailag gyönge színvonalú dokumentumok kerülnek az engedélyező
hatóságok asztalára, ahol 10 hím és
10 nőstény patkányon kéthetes etetési
kísérletek alapján állította a kérelmező, hogy emberre veszélytelen termékről van szó. Erre kellene nekünk rábólintanunk? A köztisztviselők hivatalból semleges álláspontot kell, hogy
képviseljenek, viszont kötelességük,
hogy csak azután járuljanak hozzá
valamihez, ha azt bizonyítva látják,
hogy a termék nem káros sem az emberekre, sem az állatokra, sem a környezetünkre.
A legfontosabb teendők közül én kiemelném a következőket: (a) a GMtermékek vizsgálatára Európai szinten
elfogadott szigorú vizsgálati protokoll
kidolgozása; (b) a hazai, később EUszintű független vizsgálatok anyagi
alapjainak megteremtése; (c) a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező
Bizottságba a Magyar Tudományos
Akadémia által delegált akadémikusok között a géntechnológiában érdekeltek mellett a konzerváció biológia,
ökológiai tudományok stb. területének
képviselete; (d) a GMO kérelmeket EU
szintjén véleményező Európai Élelmi-
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szerbiztonsági Hivatalba (EFSA) Magyarország képviseletének kiharcolása; (e) az engedélyezési folyamatban
résztvevő tárcákra (FVM, KvVM,
ESzCsM) nehezedő belföldi nyomás
csökkentése azzal, hogy az Ország-

gyűlés Környezetvédelmi Bizottsága is
állást foglal a GMO kérdésben és az
Európai Unióban képviselendő magyar érdekekről; (f) a közvélemény tájékoztatása.

A Magyar Növénynemesítők Egyesületének álláspontja a
GM-növények alkalmazásáról
Balla László
Magyar Növénynemesítők Egyesülete

A növénynemesítés minden korban
társadalmi, gazdasági és piaci érdekeket elégít ki. Társadalmi igény, pl.
hogy van-e elég élelmiszer, vagy milyen annak a minősége stb. Gazdasági
igény, pl. a növények termőképessége,
termésstabilitása, versenyképessége
stb. A piaci igény pedig az eladhatósága megfelelő áron. Meg kellene vizsgálni, hogy ezen igények kielégítéséhez hogyan járulnak hozzá a GMnövények. Ezekre van-e szükség, vagy
a köztermesztésbe vonásukkal kárt
okozunk magunknak? Továbbá, nyújtanak-e bármilyen előnyt a magyar
mezőgazdaságnak? A kutatási kapacitásunknak milyen hányadával próbáljuk meg felvenni a versenyt a tőkeerős
államokkal, illetve azokban létrejött
multinacionális vállalatokkal? Ezek
milliárdos nagyságrendű döntések és
érintik a hazai agrárkutatás újraértékelését, átszervezését és a nemzeti érdek szolgálatába állítását. Ez a mai
kor kihívása és nekünk erre kell megtalálni az adekvát választ.
A kiindulási alapunk az lehet, hogy
Magyarország helyzete az EU csatlakozással megváltozott. Korábban
olyan keleti blokkhoz tartoztunk, ahol
az élelmiszerhiány volt a jellemző, így
a kormányok igyekeztek az agrárágazatot fejleszteni. Most azonban ahhoz
az Európai Unióhoz csatlakoztunk,

ahol az élelmiszer-túltermelés a jellemző és a kormányok igyekeznek a
mezőgazdasági termelés fejlesztésének
lassításával a problémát kezelni. Ez a
magatartásuk sokszor ellentétes a saját termelőik érdekeivel, ezért nem lehet sikeres. Átlagterméseik növekednek, és egyre többet tudnak a piacra
juttatni.
A mi feladatunk most megtalálni a helyünket az EU-ban úgy, hogy a magyar mezőgazdaság ne legyen vesztese
a csatlakozásnak. Ennek érdekében
újra kellene gondolni a hazai agrárkutatás fejlesztését és eldönteni, hogy mi
az, amit átvehetünk, adaptálhatunk
és mi az, amit nekünk magunknak
kell fejleszteni, fenntartani, vagy viszszafejleszteni. Ezt nevezhetjük az agrárkutatás szelektív fejlesztésének.
A Magyar Növénynemesítők Egyesületének állásfoglalása (Magyar Mezőgazdaság, 2004. július 7; 2004. szeptember 1) szerint jelenleg nem értünk
egyet a GM-növények köztermesztésbe
vételével, mert azok sem társadalmi,
sem gazdasági, sem pedig piaci érdekeinket nem szolgálják, azaz nem
szándékozunk gyapotot és papayát
termeszteni, a szója- és a repcenemesítésünk fejletlen és külföldi fajtákon alapszik. A kukoricát továbbra
sem akarjuk a kukoricamoly ellen
szükségtelenül védeni, és nem kívá-
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nunk arra több vegyszert permetezni,
mint amennyire feltétlenül szükség
van. Ugyanekkor, szeretnénk GMOmentes ország maradni. Összefoglalásul megismételjük, hogy nincsenek
sem külföldi eredetű, sem hazai biotechnológiai kutatásból származóak
GM-növényfajták, amelyek magyarországi bevezetéséhez társadalmi, gazdasági és piaci érdekek fűződnének. A
további polemizálásnak így akkor len-

ne értelme, ha lennének ilyenek.

Magyarországnak ki kell várni. Élveznie kell – ameddig csak lehet – azt a
piaci előnyt, hogy GMO-mentes régió.
Az EU kvóta teljesítéséhez megfelelő
hibridekkel és fajtákkal rendelkezünk.
Ezt még a növény-biotechnológusok is
meg kell, hogy értsék. A frontvonalban
ugyanis a növénynemesítők vannak,
az a több mint 30 kutatóhely, amelynek a megsemmisülése a tét.

A genetikailag módosított összetevőket tartalmazó
élelmiszerek és takarmányok jelölése és mérése
Vajda Boldizsár
Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet, Budapest

A GMO termékek jelölését szabályozó
1829/2003/EK rendelet szerint a jelölés indoka a vevő tájékoztatása, hogy
élni tudjon a szabad választáshoz való
jogával. „A címkézésnek arra vonatkozóan kell pontos információkat tartalmaznia, hogy az élelmiszer vagy takarmány GMO-kból áll, tartalmazza azokat, vagy azokból állították elő.”
„tekintet nélkül arra, hogy a géntechnológiával végzett módosításból származó DNS vagy fehérje kimutatható-e
a végtermékből”. Tehát nincs alsó határérték a jelölési kötelezettségre (ez
az ún. nulla tolerancia). A rendelet
viszont elismeri a véletlen szennyeződés lehetőségét, abból kiindulva, hogy
a növények termesztésénél, szállításánál és feldolgozásánál, elkerülhetetlen
az idegen anyagokkal való szennyeződés, így a GMO-kkal történő szennyeződés sem kerülhető el. Ezért nem kell
jelölni a szennyeződést a Közösségben
engedéllyel rendelkező GMO-val 0,9%ig, ha a termelő bizonyítani tudja,
hogy „ez az előfordulás véletlen és
technikailag elkerülhetetlen” volt. A
0,9% a termékben lévő összetevőre
vonatkozik. Például, ha egy termék

2% szóját tartalmaz, akkor ennek a
2%-nak a 0,9%-a. Több összetevőből
álló élelmiszer vagy takarmány esetén
ez minden egyes összetevőre különkülön értendő. A szabályozás nem ad
választ arra a kérdésre, mi a helyzet
akkor, ha a gyártó által felhasznált
alapanyag véletlenül szennyeződött,
de a gyártónak tudomása van erről az
alapanyag felhasználásakor.
Az 1830/2003/EK rendelet 9. cikke a
„vizsgálati és ellenőrzési intézkedésekről” rendelkezik. Eszerint a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról,
hogy megfelelő vizsgálati intézkedéseket hajtsanak végre, beleértve a szúrópróbaszerű minőségi és mennyiségi
vizsgálatokat. Magyarországon eddig
nem került sor mintavételi terv alapján GMO vizsgálatra.
A magyar laboratóriumok technikailag
felkészültek az Európai Unióban engedéllyel rendelkező GMO-k kimutatására és mennyiségi mérésére. Az ún. genetikai esemény-specifikus módszerekkel több GM-összetevőt is ki lehet
mutatni egymás mellett és ezek menynyiségét keverékek esetén is meg lehet
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határozni. A polimeráz láncreakción
alapuló GMO kimutatási módszerek
igen érzékenyek, de a kimutatáshoz
pontos információval kell rendelkezni
a keresett GMO-ról. Ebből az következik, hogy ismeretlen GMO-t nem lehet
kimutatni. A gyakorlatban ismeretlennek kell tekintenünk az Unióban engedéllyel nem rendelkező GMO-kat,
mert azokról általában nincs annyi
információ, ami lehetővé tenné a kimutatást. Erre példa a Syngenta Bt10
kukoricájának esete. Ahogy az engedélyezett GM-szervezetek száma napról napra növekszik úgy egyre nehezebb a vizsgáló laboratóriumok dolga.
Egyelőre még többé-kevésbé használhatók a szűrővizsgálatok annak megállapítására, hogy a minta tartalmaz-e
GM-összetevőt, de, hogy az melyik,
csak próbálgatással derül ki, ebből

következően egyre költségesebbek is a
vizsgálatok.
Az Európai Fogyasztók Szervezete
2000-ben kiadott állásfoglalásában
így fogalmazott: „…el kell ismerni a
fogyasztók jogát a választáshoz a GMtermékek forgalmazásánál. A jelölés
legyen világos, és teljes információt
tartalmazzon. A jelölés azonban lényegtelen, ha a vásárlónak nincs valódi választási lehetősége.” Vajon van-e
valódi választási lehetőségünk? Felmérésünk szerint a szója tartalmú
élelmiszerek közel egyharmadából, a
húsipari termékek 58%-ából kimutatható a GM-szója. Ezeket a termékeket
természetesen nem jelölik, tehát egyre
kevésbé, egyre nehezebben élhetünk a
szabad választáshoz való jogunkkal.

Magyar GMO-látkép 2006-ban (forrás)
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A GM-növényekről szóló magyarnyelvű könyvek jegyzéke
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