
Géntechnológiai 
módosítás
Génmódosítás során egy élõlénybe egy másik élõlény génjét juttatják, így 
ún. transzgénikus élõlényeket állítanak elõ. Ez nem egyenlõ a 
nemesítéssel, hiszen a génmódosítás során átlépik a fajok közötti 
keresztezõdést akadályozó korlátokat. Ilyen például a Lengyelországban 
kitenyésztett, az ember növekedési hormon génjével módosított ponty.
A géntechnológiát szélesebb körben a 90-es években kezdték alkalmazni.

Géntechnológiai 
módosítás



Miért nem kérünk belõle?
A multinacionális cégek óriási pénzeket ölnek gm 
(génmódosított) növények elõállításába, így minél hamarabb 
igyekeznek piacra dobni õket, miközben hiányoznak a hosszú 
távra mutató, egészségügyi és ökológiai szempontból is 
megnyugtató vizsgálati eredmények. Sokszor nem is végeznek 
ilyen kísérleteket, illetve bizonyos esetekben elhallgatják õket.

Egészségügyi szempontok 
A génmódosítással elõállított növényekben olyan új típusú 
fehérjék termelõdnek, melyekkel eddig nem találkozott 
szervezetünk, így megnõhet az allergia kialakulásának esélye.
Olyan génkölcsönhatások is létrejöhetnek, amelyekre az 
elõállítók nem számítottak, így megváltozhat az élelmiszer 
tápanyag-összetétele.
Gyakran baktérium és vírus vektorokat alkalmaznak a kívánt 
gén beültetéséhez, amelyek mobilitása újabb kockázati tényezõt 
jelenthet.

Néhány hazai és nemzetközi kísérlet, tapasztalat
! Pusztai Árpád, Rowett Intézet (Skócia): a gm burgonyával 

etetett patkányok belsõ szerveiben súlyos elváltozások, 
amelyek vastagbélrák kifejlõdéséhez is vezethetnek. 
! A gm burgonya a kártevõkön kívül a hasznos rovarokat is 

károsította, pl. a levéltetvet fogyasztó katicabogarat. 
! Orosz Tudományos Akadémia: génmódosított szójával táplált 

patkányok utódainál hatszor nagyobb a halálozási arány, 
mint a kontroll csoportnál. 
! Olasz kutatók: a gm szója megváltoztatja az egerek májának 

és hasnyálmirigyének anyagcseréjét; japán kutatók 
vizsgálata szerint visszatartja az állatok növekedését.
! Ausztrál nemzeti kutatók: génmódosított borsóval táplált 

egereknél allergia, tüdõkárosodás.
! Monsanto tanulmány: MON863 jelû gm kukoricával táplált 

patkányoknál veseproblémák, nõtt a fehérvérsejtek és 
csökkent a vörösvértestek száma, ez kóros immunrendszeri 
elváltozásra utal.
! GM paradicsommal (FlavrSavr) etetett 40 patkányból hét 

elpusztult, s ezt semmivel sem tudták indokolni.



! A Cry1A nevû toxin, mely génjét több Bt növénybe is átvitték, 
egyrészt allergiát okoz, másrészt a vele együtt a szervezetbe 
kerülõ más anyagokkal szembeni allergia kialakulását is 
segíti.
! Magyar kutatók: az EU-ban engedélyezett MON810 kukorica 

hektáronként 1500-2500-szor több mérget termel, mint 
amennyi egyébként engedélyezetten kijuttatható ekkora 
területre az adott Bt-toxin tartalmú növényvédelmi 
készítménybõl!
! Ugyanezen kukorica levelével táplált aszalványmolyon pár 

nemzedék után kialakul a rovarölõ méreggel szembeni 
ellenálló képesség, ez öröklõdik is.
! A gm kukorica által termelt méreg (Bt-toxin) veszélyeztetheti 

a védett lepkék hernyóit, fõként a nappali pávaszemet és az 
atalanta lepkét.
! Brit szántóföldi kísérlet: a gm repcébõl a gyomirtószer-

rezisztenciáért felelõs gén keresztbeporzással átkerült a 
vadrepcébe. Kanadában három vállalat gyomirtó szerével 
szemben is ellenállóvá vált a vadrepce.

A gazdákat érintõ tapasztalatok
A termelt gm kultúrnövényeknek két fõ alkalmazási csoportja 
van:
1. gyomirtószer tûrõ fajták
2. rovarölõ fehérjét termelõ fajták (Bt növények)
A várakozásokkal ellentétben a gm növények terméshozama 
nem emelkedett, és alkalmazásuk során nõtt a 
vegyszerhasználat mennyisége.
Az európai fogyasztók túlnyomó többsége elutasítja a 
génmódosított élelmiszereket. A magyar mezõgazdasági 
termékek európai piacon történõ értékesítésének jövõbeni 
kulcsa lehet, ha garantálni tudjuk azok génmódosítás-
mentességét. 



Nincs biztonságos ellenõrzés
- 2001-ben az Egyesült Államokban több olyan termék került 

a boltokba, amelyek tartalmaztak Starlink nevû (Aventis cég) 
gm kukoricát, mely nem volt engedélyezve emberi 
fogyasztásra. 

- 2005-ben kiderült, hogy a Syngenta cég az USA-ban 
tévedésbõl négy éven át termesztett és forgalmazott 15 ezer 
hektáron egy olyan gm kukoricafajtát (Bt10), melyet sehol a 
világon nem engedélyeztek. Ebbõl ezer tonnát Európába is 
behoztak. A növény ampicillint is tartalmaz, melynek 
hatására a baktériumok antibiotikum rezisztenciája nõ, 
ezáltal bizonyos gyógyszerek elveszítik hatásukat.

Vásároljunk figyelmesen!
Az USA-ban, Kanadában, Argentínában és Brazíliában 
hatalmas területeken termelnek génmódosított szóját, 
kukoricát, repcét, kerüljük az ilyen összetételû, ezen 
országokból származó élelmiszereket.
Magyarországon tilos a termesztésük, válasszunk hazait!
Figyeljük a címkét! Az európai jogszabályok szerint jelölni kell 
a génmódosított összetevõt tartalmazó élelmiszert.
A biotermékek szintén garanciát jelentenek a gmo-
mentességre.
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A kiadvány újrahasznosított papírra készült. 
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