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A növényvédelem gyakorlatilag legfontosabb ága a gyomirtás. A kémiai eszközökkel történő 
gyomirtás fáradtságos fizikai munkát váltott ki. Ennek környezeti ára volt, hiszen ma már tudjuk, 
hogy közülük kerülnek ki legjelentősebb vízszennyezőink. A gyomirtószer-fejlesztés a totális hatá-
sú anyagok felé vette az útját, hiszen ezek használata különösebb szakértelmet nem igényel. 
Közülük is kiemelkedő a glyphosate, amely ráadásul felszívódó hatású hatóanyag, ezért évelő 
gyomok ellen is alkalmazható. A gyomfajok tekintélyes részében azonban a legkülönfélébb vonat-
kozásban tűrőképes vonalak is vannak, amelyek közül néhány például a glyphosate széleskörű 
alkalmazása után felszaporodhat, így az ilyen gyomok ellen ezt a hatóanyagot már nem alkalmaz-

hatjuk eredményesen tovább. 

2.
rész

Napjainkban az amerikai 
kontinensen terjed a legerő-
teljesebben a géntechnológiai 

úton módosított (GM) növények ter-
mesztése. A genetikai eseményenként* 
nyilvántartott vetésterület 2010-ben 
148 millió hektár volt. Az európai or-
szágok viszont – az amerikai termesz-
tési módtól eltérően – fenntartással fo-
gadják a GM-növényeket. A MON 
810 kukoricára – más országok mellett 
Magyarországon is – például vetési 
moratóriumot rendeltek el vagy GM-
növényektől mentes övezeteket hoztak 
létre. Európában csupán Spanyolor-

GM-növényeK:  GyoMoK ellenálló és tűrőKépesséGe

szágban éri el a GM-növények ter-
mesztése a 100 000 hektáros nagyság-
rendet, ami jól jelzi, hogy az európai 
hozzáállás az elsőgenerációs (növény-
védelmi célú) GM-növényekhez na-
gyon is kritikus.

A növényvédelmi céllal módosított 
növények közül elsősorban azokat ve-
tik, amelyek toleránsak valamely 
gyomirtó szerre, például az egyik leg-
nagyobb kereskedelmi forgalmú totá-
lis hatóanyaggal, a glyphosate-tal szem-
ben. A GM-növények teljes vetésterü-
letének mintegy 60 százalékán vala-
mely gyomirtó hatóanyagra tűrőképes 

GM-növényeket találunk. Jelentős még 
a bizonyos rovaroknak ellenálló, Cry-
toxint termelő Bt-növények* termesz-
tése is.

A GM-növény bevezetésekor megle-
hetősen kevés figyelmet szenteltek an-
nak a ténynek, hogy ezeknek is van le-
járati idejük. Az életközösségekben 
megjelenő új hatóanyaghoz ugyanis az 
érintett gyomok képesek alkalmaz-
kodni. A kiszelektálódó tűrő- és ellen-
álló képes népességek átveszik az érzé-
kenyek helyét a szaporodásban, és egy 
idő után a korábban jó hatásfokú ható-

Egy totális gyomirtó hatás
csökkEnésénEk nyomában

Glyphosate-tűrő kanadai betyárkóró megjelenése az Egyesült Államokban, GT-szójában A felhAsznált 
trAnszGéneK
Az írásunkban szereplő növények örökítő 
anyagának módosításához ma a követke
ző géneket alkalmazzák: egy bakteriális 
(cp4-epsps: gyapot – MON 1445, MON 
88913; kukorica – MON 603; szója – MON 
40-3-2, MON 89788; cukorrépa – KM-71, 
DLF-A515 + nptII) és két kukorica-eredetű 
(m-epsps: kukorica – MON 21-9; 2m-epsps: 
gyapot – GCS-BH2-5) epsps-gént. Némely 
esetben a nptII gént szelekciós markerként 
használják föl, s kanamycin-rezisztenciát 
hordoz. Alkalmazása körül ma is vita folyik. 
Használják módosításra a gat-gént (MON 
98140 kukorica, DP-356043 szója) is, amely 
a növényben a glyphosate-nak kevésbé fito
toxikus vegyületté (acetil-származékká) való 
átalakítását serkenti.
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anyag már nem alkalmazható eredmé-
nyesen tovább.

glyphosate-tűrő gyomnövények már 
e hatóanyag kezdeti alkalmazása 

után megjelentek. A tűrőképesség kiala-
kulásának közvetlen kiváltó oka tehát 
nem a glyphosate-tűrő GM-növények 
termesztése. Azzal viszont, hogy az ere-
detileg csak a termesztett növény kelése 
előtt alkalmazható hatóanyag felhasz-
nálhatóságát a GM-technológia kiszéle-
sítette a kelés utáni időszak-
ban való alkalmazhatóságra 
is, számottevően felgyorsí-
totta a folyamatot. További 
nehézség a glyphosate ható-
anyag vízszennyező tulaj-
donsága, valamint szerte-
ágazóan negatív ökotoxiko-
lógiai hatásai, amelyek alap-
ján a mezőgazdasági 
felhasználását sok más szak-
emberrel együtt ma már 
nemkívánatosnak tartjuk.

A média gyakran – téve-
sen – gyomirtó-tűrőnek 
nevezi a glyphosate-tűrő 
GM-kultúrnövényeket. Ez 
azonban nincs így, hiszen e 
növények korántsem vala-
mennyi gyomirtó szer ellen toleránsak, 
hanem kizárólag egyetlen totális 
gyomirtó hatású hatóanyag, a glypho-
sate esetében. A glyphosate a növé-
nyekben lezajló sikiminsav-anyagcse-
reutat gátolja. A sikiminsavhoz* ha-
sonlóan maga ez a totális hatóanya is 
egy aminosav, a glicin származéka. A 
glyphosate megakadályozza a közpon-
ti köztitermék kialakulását katalizáló 
enzim, az 5-enol-piruvil-sikiminsav-
3-foszfát-szintáz (EPSPS) működését 

oly módon, hogy a foszfoenol-piruvát 
analógjaként annak helyére kötődik 
mint az enzim által lebontandó vegyü-
let. Ez az anyagcsereút-gátlás a tripto-
fán, a fenil-alanin és a tirozin termelő-
dését akadályozza meg. A három lét-
fontosságú aminosav szintézisének hi-
ánya rövid időn belül a növény 
pusztulását okozza.

Mivel az összes magasabb rendű nö-
vényben megtalálható ez az anyagcse-

reút, ezért a hatás totális. Mindezért a 
gazdák a kultúrnövény kelése előtti 
gyomirtásra használják ezt a hatóanya-
got. Eddig is ismert volt azonban az, 
hogy néhány növényfaj tűrőképessége 
eredendően magas, ilyen például a fe-
hér libatop (Chenopodium album), a se-
lyemmályva (Abutilon theophrasti) és a 
bojtorjánszerbtövis (Xanthium strumari-
um), amelyek nálunk is előforduló gya-
kori gyomnövények.

A glyphosate gyakori használatának 

következményeként 1996-ban Auszt-
ráliából írták le a nálunk gyakori olasz-
perjével rokon Lolium rigidum egy állo-
mányát, mint az első glyphosate-tűrő 
(GT) növényeket. Ezt követte 1997-ben 
az aszályfű (Eleusine indica) Malajziá-
ban, a nálunk is gyakori betyárkóró 
(Conyza canadensis) az Egyesült Álla-
mokban és az olaszperje (Lolium multif-
lorum) Chilében. Rá egy évre, 1998-
ban Ausztráliából a Lolium rigidumnak 

egy olyan népességét ír-
ták le, amely a glyphosate 
7–11-szeres dózisát is el-
tűrte. Kaliforniában pe-
dig e hatóanyag 2-4-sze-
res dózisát túlélő 5–8 leve-
les betyárkóró népessége-
ket is találtak.

A glyphosate-tűrés örök-
lődő természetű, azaz a 
hatóanyaggal kezelt terü-
leteken az ilyen gyomok 
felszaporodására kell szá-
mítani. A GT-népességek 
vizsgálata során azt talál-
ták, hogy a glyphosate-os 
gyomirtásban szerepet 
játszó célenzim génjének, 
az epsps-nek a mutációja 

nem ritka a természetben, ami valódi 
glyphosate-rezisztenciának (GR) minő-
síthető.

A tűrőképes gyomok között a glyp-
hosate csökkent mértékű vagy meg-
változott felvételére, transzlokációjára 
is felfigyeltek, illetve a sejtekben való 
sorsa is módosulhat. Mindennek tisztá-
zása nagyon lényeges szempont e tech-
nológia meghonosítása előtt.

Van, aki szerint nem véletlen, hogy 
azokban az országokban, ahol a glyp-

A GM-kultúrnövényeket legnagyobb mennyiségben termelő országok

Kukorica-árvakelés szártépés után Glyphosate-tűrő kukorica árvakelése az Egyesült Államokban,  
GT-szójában
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lyesebb gyomnövénye között tartanak 
nyilván, valamint az ürömlevelű par-
lagfű (Ambrosia artemisiifolia), ez utóbbi 
pollenjének súlyosan allergizáló hatása 
miatt nálunk kötelező irtási gyakorlat 
van érvényben.

A glyphosate gyakori használata sze-
lektálja a gyomnövényeinket, így át-
alakítja a kultúrnövények gyomflórá-
ját és a rajtuk élő táplálékláncokat. Elő-
re jelezhető tehát a GT- és GR-gyom-
népességek felszaporodása, s ezek a 
bulvársajtó által tévesen „szupergyo-
moknak” nevezett gyomállományok 
glyphosate-tal bizonyosan nem irtha-
tók. Más kémiai szerkezetű gyomirtó 
szer azonban ezeket a gyomállomá-
nyokat is irthatja, tehát a gyomirtási 
gyakorlat lehet újra bonyolultabb, de 
nem végérvényesen reménytelen.

További probléma, hogy a glyphosa-
te-tűrő növények egymás utáni vetése-
kor a betakarításkor elhullajtott mag-
vakból a következő évben kikelő, a 
táblát gyomosító kelés, az árvakelés is 
gyomirtási nehézséget okoz. A téli át-
laghőmérséklet emelkedésével a talajba 
kerülő szártépett kukoricaszemek né-
mely évben és helyen – például 2010-
ben, Nagykovácsi Julianna-majorban 
– átvészelték a telet, amely további fi-
gyelmeztetés a jövőt illetően.

Darvas Béla 
székács anDrás

hosate-tűrő kultúrnövények terjednek, 
ott a GT- és GR-gyomnépességek elő-
fordulása gyakoribbá vált. Argentína 
és Brazília kiemelkedő példa e téren. 
Ezekben az országokban a gazdák a 
termesztett növény kelése után is hasz-
nálhatják a glyphosate-ot, ami a sze-
lekciót fokozza, s ami nyomában az 
érintett gyomnépességek felszaporod-
nak. A GT- és GR-fajtacsoportok ve-
tésterületének terjedése után Ausztráli-
ából írták le az Echinochloa colona (2007), 
az Urochloa panicoides (2008) és a Chloris 
truncata (2010); Dél-Afrikából a Cony-

za bonariensis (2003) és a lándzsás útifű 
(Plantago lanceolata – 2003); az Egyesült 
Államokból az ürömlevelű parlagfű 
(Ambrosia artemisiifolia – 2004), az Amb-
rosia trifida (2004), az Amaranthus pal-
meri (2005), az Amaranthus tuberculatus 
(2005), a vesszős seprűfű (Bassia scopa-
ria – 2007) és az egynyári perje (Poa an-
nua – 2010); Spanyolországból a Cony-
za sumatrensis (2009); Dél-Amerikán 
belül Argentínából a fenyércirok (Sorg-
hum halepense – 2005), az angolperje 

(Lolium perene – 2008); Brazíliából az 
Euphorbia heterophyla (2006); Kolumbi-
ából a Parthenium hysterophorus (2004) 
és Paraguayból a Digitaria insularis 
(2006) GT-növények népességeit.

Európából csupán szórványos adatok 
ismertek. Spanyolországból 2004-ben, 
Portugáliából 2010-ben mutatták ki a 
Conyza bonariensis; Spanyolországból 
2006-ban, Csehországból 2007-ben a 
Conyza canadensis; 2009-ben Spanyol-
országból a Conyza sumatrensis; Spa-
nyolországból 2006-ban a Lolium mul-
tiflorum; Franciaországból 2005-ben, 

Spanyolországból 2006-ban, 
Olaszországból 2007-ben a Loli-
um rigidum GT-biotípusait.

Vajon hogyan is jelentek meg 
ilyen gyorsan ezek a GT- és 

GR-gyomnépességek? A kulcs 
a biodiverzitásban rejlik. A 
gyomfajok vad népességei soha-
sem estek át azokon a nemesíté-
si eljárásokon, amelyek eredeti 
allélgazdagságukat* a töredéké-
re csökkentették volna. Többen 
úgy vélik, hogy a tízezer éve 
tartó szigorú szelekció, egy-egy 
fajta létrehozása során kultúrnö-
vényeink génszintű biodiverzi-
tásának mintegy 80-95 százalé-
kát elveszítettük. A fajta-előállí-
tás során alkalmazott szigorú 
szelekció vagy a hibridfajtáknál 
alkalmazott beltenyésztés során 
az ember pillanatnyi gazdasági 
céljaira alkalmas nagy teljesítő-
képességű fajtákat hozott létre. 
Ez azonban hosszabb távra 
meglehetősen sérülékeny kul-
túrnövény-fajtaválasztékot 
eredményezett. A sérülékeny-
ség éppen a vad népességekre 
jellemző sokféleség elvesztésé-
nek következménye, amelyből 
következően a népesség azonos 
módon válaszol egy új hatásra 
(például egy kórokozó új patotí-

pusának megjelenésére). Törvényszerű 
tehát, hogy a vad gyomnépességekben 
bármely hatás gyorsabb reakciót vált 
ki, mint a kultúrfajtákban, hiszen azok 
népességeinek biodiverzitása, így al-
kalmazkodóképessége gazdagabb.

Az Amaranthus, Ambrosia, Conyza, 
Lolium, Plantago, Poa és Sorghum nem-
zetségekbe tartozó fajok hazánkban is 
elterjedt, gyakori gyomok. Közülük 
kiemelhető a fenyércirok (Sorghum 
halepense), amelyet a világ tíz legveszé-

A fenyércirok

KislexiKon
Bt-növények: a Bacillus thuringiensis nevű 
baktérium valamely toxintermelő génjét (cry, 
vip stb.) tartalmazó transzgenikus növény
genetikai esemény: a módosított fajtacso
port jelzésére használt kód (pl. MON 810, 
DP-356043), amelyből az első betűkód-
csoport a tulajdonos cég (például MON 
– Monsanto, DP – DuPont), míg a második 
számkód-csoport a laboratóriumi előállítás 
során adott, speciális genetikai esemény 
azonosítója
génerózió: egy faj népességeinek súlyos 
allélvesztései miatt kialakuló genetikai 
leromlása (homogenitása), amely nagy
mértékű közösségszintű alkalmazkodási 
deficittel jár együtt
sikiminsav: az élőlények ebből kiindulva 
állítanak elő több, számukra fontos vegyü
letet, például aromás aminosavakat (fenil-
alanin, tirozin, triptofán), indolszármazéko
kat, alkaloidokat, csersavat, flavonoidokat, 
lignint


