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A növényi géntechnológia lehetőségei kimeríthetetlenek. A jelenleg ter-

mesztett első generációs genetikailag módosított (GM) növények a gazdálko-
dók egy-egy részproblémáját (gyomirtás, rovarok bizonyos csoportjai elleni 
védelem vagy bizonyos kedvezőtlen környezeti tényezőkkel szembeni tűrőké-
pesség) segítenek megoldani anélkül, hogy a növények ideális körülmények 
között elérhető hozamát (potenciális termőképesség) emelni szándékoztak 
volna. Nincs gyakorlatilag alkalmazható eredménye a növényi anyagcsere-
módosításoknak, de a tudomány ezen a területen is ígér fejlődést. A nagy pi-
ac, az Európai Unió fogyasztóinak elutasító viszonyulása következtében a GM 
növények termesztésének súlypontja jelenleg az Egyesült Államok és Kanada, 
valamint Dél-Amerika és Ausztrália. Felértékelődtek ugyanakkor a fejlődő or-
szágok piacai. Az eltérő környezeti, gazdasági és társadalmi adottságok a mi-
enktől eltérő eredményességgel fogadhatják be a XXI. század technológiáját. 

A genetikailag módosított növények termesztésének hatása 
a termésre a fejlődő országokban 

A géntechnológia eredményei gyakorlati alkalmazásának sikertörténete a 
Bacillus thuringiensis baktérium rovarölő fehérjét termeltető génjét kifejező Bt 
gyapot kísérleti termesztése Indiában. A realizált terméstöbblet nagyobb volt, 
mint azt a fejlett országok esetében kimutatták, mivel a fejlett országokban a 
GM növény termesztése a létező hatékony kémiai növényvédelmet helyettesí-
ti. Gazdasági és technikai hiányosságok okozzák, hogy a fejlődő országok kis 
farmerei nem képesek hatékony hagyományos növényvédelemre. A sokolda-
lúan vitatott összetett géntechnológiai probléma egyik kérdése a fejlődő or-
szágok általi termesztés hasznossága. A világ GM növény vetésterületének 
99%-án jelenleg rovarrezisztens vagy növényvédőszer-toleráns növényeket 
termesztenek. A rovarrezisztens GM növények rovarölő szereket helyettesíte-
nek, a terméstöbblet emiatt csekély. Az Egyesült Államokban és Kínában ter-
mesztett gyapot esetében pl. kevesebb, mint 10%. Az USA rovarrezisztens 

 



kukoricája és herbicidtoleráns szójája, valamint az argentin szója összességé-
ben elhanyagolható vagy kissé csökkenő termést mutatott a hagyományos 
termesztési eljárásokkal szemben. Irodalmi adatok jelzik a GM növények ter-
mesztésében rejlő pozitív lehetőségeket, de ezek még nem elegendőek az 
általánosítható következtések levonására. Nagyon bíztatóak viszont az indiai 
kísérletek tapasztalatai, amelyek alapján talán pozitív általánosítás tehető a 
fejlődő országok trópusi és szubtrópusi területeire vonatkozóan. A Bt gyapot a 
Cry1Ac gént hordozza, amely nagyfokú védelmet biztosít az amerikai gyapot-
tok bagolypille (Helicoverpa armigera) lárvájának kártétele és néhány más ro-
varfaj ellen. A technológiát az amerikai Monsanto cég fejlesztette ki, és a vé-
delmet biztosító géneket a Mahyco indiai vetőmagcég gyapothibridjeibe vitték 
át. Az első zárt kísérleteket 1997-ben végezték. A további szélesebb körű kí-
sérletekből gyűjtöttek adatokat termesztési, biobiztonsági és élelmiszer-
biztonsági célokra. A technológia kereskedelmi forgalmazását Indiában a ha-
tóságok 2002-ben engedélyezték.  

2001-ben India hét államában 395 gazdálkodónál végeztek kísérleteket. 
A kísérleteket a Mahyco szervezte, és az illetékes hatóságok ellenőrizték. Ag-
ronómusok látogatták ugyan a kísérleteket, szerepük azonban adatgyűjtésre 
korlátozódott; a kísérlet technikai kivitelezését a gazdálkodók saját termesztési 
gyakorlatuknak megfelelően végezték. Egymás mellett három, 646 m2-es par-
cellát vetettek, az elsőt a Bt-gyapothibriddel, a másodikat annak szülőfajtájával 
(Bt gén nélkül), a harmadikat a körzetben jellemző módon termesztett keres-
kedelmi hibriddel. Végül 157 gazdálkodótól gyűjtöttek adatokat. Az így nyert 
adatbázis lett a feldolgozás alapja. A kiválasztott helyszínek három nagy gya-
pottermesztő állam (Maharashtra, Madhya Pradesh Közép-Indiában és Tamil 
Nadu délen) 25 körzetét reprezentálták. A ráfordítások és bevételek parcella-
szintű adatait 1ha-ra interpolálták. A nem Bt-hibrideket és standard fajtákat 
háromszor gyakrabban permetezték a bagolypillelárvák ellen, mint a Bt fajtá-
kat. Egyedi kezelésekre is szükség volt, mivel a Cry1Ac fehérje nem írtja töké-
letesen a gyapottok bagolylepke (H. armigera) lárvákat. Az egyéb kártevők 
(levéltetvek, Aphis gossypii, és tripszek, Bemisia tabaci) ellen egységes nö-
vényvédelmet alkalmaztak. A Bt gén ezen szívogató kártevők ellen hatástalan.  

A Bt parcellákra kiszórt rovarölő szer mennyisége 30%-a volt a hagyo-
mányos fajtáknál kiszórt mennyiségnek mind kereskedelmi készítményben, 
mind hatóanyagban számolva. A megtakarítás ráadásul veszélyes vegysze-
rekben jelentkezett: a szerves foszforsavészterek, karbamátok, szintetikus 
piretroidok amelyek az I. és II. nemzetközi toxicitási kategóriákba soroltak. A 
pénzben kifejezett megtakarítás hektáronként 30 USD volt. A termésátlagok 
sűrűségfüggvényének elemzése kimutatta, hogy a Bt parcellák eltolódása a 
nagyobb termés irányába nem általános genetikai előrehaladás, hanem kizá-
rólag a Bt technológia következménye volt. 2001 előtti évek tapasztalatai ki-
sebb rovarterhelés mellett is hasonlóak voltak. A Bt gyapot fölénye a hagyo-
mányos fajtákkal szemben 1998–2001 évek átlagában 60% volt. Az új nö-

 



vényvédelmi technológiák termésre gyakorolt hatásának tényezőit elemezve 
megállapították, hogy hatásuk erősen függ a rovarterheléstől és a kár mérté-
kétől, alternatív védekezési módok elérhetőségétől és a gazdálkodók hajlan-
dóságától ezen növényvédelmi technológiák alkalmazására. 2001-ben a ha-
gyományos parcellákon a rovarok okozta veszteség átlag 60% volt. Régebbi 
tanulmányok hasonló, 50–60% veszteségekről számoltak be. Az USA-ban és 
Kínában ezzel szemben az átlagos veszteség csak 12–15%, ami kisebb rovar-
terhelésnek és kiterjedtebb növényvédőszer-alkalmazásnak tudható be. Az 
USA és Kína jobb talaj- és klimatikus adottságai nagyobb terméspotenciált biz-
tosítanak, ami több növényvédőszer-felhasználást tesz lehetővé. Kínában rá-
adásul a növényvédőszer-használat államilag támogatott, így könnyebben al-
kalmazható. Ezzel szemben az indiai gazdálkodók sokszor eladósodottak 
vagy hitelektől függnek, ezért nem mindig jutnak a megfelelő időben a nö-
vényvédő szerekhez. Továbbá a kialakuló rezisztencia miatt a hagyományos 
szereket egyre nagyobb adagokban kell alkalmazni. Az indiai gazdálkodóknak 
a Bt technológia biztosította védelmi szint eléréséhez meg kellene háromszo-
rozniuk növényvédőszer-felhasználásukat. Bár az elemzett kísérleteket a far-
merek kivitelezték, a valóságban átlagos technológiával elérhető terméstöbblet 
kisebb lehet a vártnál. Eddig a hatóságok csak három kereskedelmi hibridet 
engedélyeztek Indiában. Fontos, hogy a Bt géneket mielőbb átvigyék a helyi 
viszonyokhoz jól alkalmazkodott kereskedelmi hibridekbe. 

 
1. táblázat 

Rovarrezisztens GM növények termesztésének hatása a termésre  
különböző régiókban. A rovarterhelés és a kémiai  

növényvédelem becsült adatai a régiókra jellemző átlagok, figyelmen kívül 
hagyják a régión belüli változatosságot 
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Sok fejlődő ország jelenleg mérlegeli a GM technológia külföldről való 
behozatalának költségeit és hasznát, ezért az indiai tapasztalatok általánosí-
tása tanulságos lehet. A kártevőterhelés a fejlett országokban és a mérsékelt 
éghajlat alatt általában alacsonyabb, mint a trópusokon vagy a szubtrópusi 
területeken. Különösen nagy a termésveszteség az önellátásra termelt növé-
nyeknél, ahol a kiterjedtebb növényvédőszer-alkalmazás gátolt. A rovarkárte-
vők okozta termésveszteség gyakran meghaladja az 50%-ot. Összegző ta-
nulmányok az 1. táblázatban közölt módon becslik a GM növények termésre 
gyakorolt hatását a különböző régiókban. Helyi eltérések az általános tenden-
ciáktól természetesen előfordulhatnak.  

Szinte valamennyi GM technológiát az iparosodott világ kereskedelmi cé-
gei hozták létre fizetőképes farmereik igényeit követve. Néhány technológiát 
eladtak Kína és Latin-Amerika kereskedő cégeinek, ahol a környezeti feltéte-
lek és a növényvédelem színvonala közel azonos. Az elért terméstöbblet álta-
lában kicsi vagy közepes volt, igaz jelentős növényvédőszer-megtakarítás 
mellett. Megfelelő adaptáció és szabályozás után a technológiák egyéb fejlődő 
régiókba is bevezethetők lennének, ahol a terméstöbblet sokkal kifejezettebb 
lehet. A GM növények kezelése a gazdálkodó számára egyszerű és különö-
sen a kis farmerek körében lényegesen csökkentheti a különbséget a lehetsé-
ges és a realizált termés között. Mindent összevetve a legnagyobb termésja-
vulás Dél- és Délkelet-Ázsiában és a Szaharától délre fekvő régióban várható. 
Az indiai és a kezdeti indonéziai és dél-afrikai eredmények támogatják ezt a 
feltételezést. Az említett területek lakossága a legdinamikusabban növekvő a 
világon, és a mezőgazdasági termelés színvonalának emelése létfontosságú a 
szegénység elleni küzdelem és az élelmiszer-biztonság szempontjából. A Bt-
kukorica, Bt-gyapot és Bt-burgonya máris általánosan bevezethető a fejlődő 
országok piacaira, de közel áll ehhez a Bt-rizs a Bt-édesburgonya és számos 
egyéb növény is. A harmadik világ számára természetesen sok más megol-
dást is ígér a biotechnológia. Ennek ellenére a feltételezett vagy valós környe-
zeti és egészségi kockázatok, keverve a szellemi tulajdon és a politikai domi-
nancia szélesebb problémájával, a GM növények korlátozott elfogadására ve-
zettek. Az előnyök mellett egyre több tény mutatható fel, de a technológia elő-
nyei még nem széleskörűen elismertek. Az elfogadás problémái jó tudomá-
nyos kommunikációval és kockázatkezelési intézkedésekkel hidalhatók át. 
Ösztönözni kell a közpénzekből finanszírozott kutatást, hogy a kapott szellemi 
tulajdon eljuthasson a szegényebb rétegekhez is. 

A növényvédelem másik, a géntechnológia által eredményesen művelt te-
rülete a gyomirtás. Az ezt megelőző kemizálás a terméseket jó 50%-kal növel-
te az elmúlt 50 év alatt. A leggondosabb szabályozás és elővigyázatosság el-
lenére is a közvélemény egészségügyi és környezetvédelmi aggályok miatt 
támogatja alternatív megoldások kutatását. A gyomirtással kapcsolatos GM 
technológia kereskedelmileg legsikeresebb eredményei a totális gyomirtó sze-
reknek ellenálló kultúrnövényfajták létrehozása voltak. A glifozát-toleráns nö-

 



vényeken túl azonban nincs a láthatáron a közeljövőben bevethető új 
transzgénikus gyomirtási technológia. Néhány új ötlet megjelent az irodalom-
ban eredeti módon közelítve meg a vegyszermentes gyomirtás lehetőségét. 
Az első a biológiai gyomirtó ágensek genetikai módosítása hatékonyságuk nö-
velése céljából. A második a kultúrnövények módosítása olyan természetes 
fitotoxinok (allelokemikáliák) termeltetésére, amelyek pusztíthatják a versengő 
fajokat (gyomokat). A harmadik elképzelés a gyomirtásra időnként alkalmazott 
takaró növényeket módosítaná gyomirtási célú használhatóságuk javítására. 

Transzgénikus biológiai gyomirtó  
szervezetek 

A biológiai gyomirtás klasszikus eseteiben sikerrel fertőztek meg mező-
gazdasági területeket bizonyos növényfajokat pusztító kórokozókkal vagy ro-
varokkal. A kutatási eredmények és szabadalmak ellenére sem sikerült azon-
ban számottevő szerephez juttatni a technológiát a gyakorlati növényvéde-
lemben. Alkalmazását sok esetben gátolta a nemkívánatos gazdanövénykör, 
valamint a megfelelő, a gyomokat változó környezeti feltételek között is gyor-
san és eredményesen irtó virulens ágensek hiánya. Újabb kutatások mikro-
herbicidek virulenciáját próbálták transzgénikus úton növelni. Az egyik kísér-
letben a Fusarium spp. gomba nemzetség Nep1 fitotoxikus fehérjét kódoló 
NEP1 génjét ültették át Colletotrichum coccodes kórokozóba, amely csak a 
selyemmályva (Abutilon theophrasti) nevű veszélyes gyomot fertőzi. Korábbi 
kísérletben már tapasztalták, hogy NEP1 gén kifejeztetése Fusarium oxis-
porum f. sp. erythroxyli gombában nem járt együtt a virulencia növekedésével 
a kokaintermelő Erythroxylum coca növényen. Bár a transzformáns 15-ször 
nagyobb mennyiségű Nep1 fehérjét termelt, mint a vad alak, a fehérjét nem 
találták meg a transzformált gombával fertőzött növényben. Szerencsére a C. 
coccodes fertőzőképessége a selyemmályvával szemben kilencszeresre nö-
vekedett a vad típushoz képest, kitágítva az alkalmazhatóság környezeti és 
fenológiai korlátait. A Nep1 fehérjét kimutatták a tarnszformált kórokozóval fer-
tőzött növény szikleveleiben is. A Nep1 gén bevitelének káros mellékhatása-
ként a kórokozó gazdaszervezetei közé lépett a paradicsom és a dohány is. A 
selyemmályva gyomosítása szempontjából fontos kukorica és szója azonban 
nem.  

A mikoherbicidek virulenciájának javítására árnyaltabb lehetőség növényi 
hormonokat termelő gének beültetése. Nagy mennyiségű auxin hatása hason-
ló az auxint utánzó gyomirtó szerek (2,4-D) hatásához. Cohen és munkatársai 
két gént építettek be az indol-3-ecetsav reakcióútba F. oxysporum és F. 
arthrosporioides gombákban jelentősen növelve azok auxintermelését. A 
transzformánsok egy része hatékonyabban irtotta ugyan az Orobanche 
aegyptiaca félélősködő gyomot, mint a vad típus, a fertőzőképesség szintje 
azonban nem érte el a gyakorlati alkalmazhatóság mértékét.  

 



A növények versenyképességének  
vagy allelopátiájának fokozása 

Az első lehetőség még csak az elképzelés szintjén létezik. Gyorsabban 
fejlődő stressztűrőbb kultúrnövény nyilván versenyképesebb a vele versengő 
gyomokkal szemben. Morfológiai átformálásukra azonban eddig nem végeztek 
kísérleteket. Elvileg lehetséges lenne rezisztencia kialakítása egy széles gaz-
dakörrel rendelkező kórokozóval szemben, amellyel azután elárasztanák a 
rezisztens kultúrnövények tábláit. 

A hagyományos növénynemesítés és genetika nem tudott előrejutni a 
másik lehetőség az allelopátia (a mikróbák antibiózisához hasonló jelenség a 
magasabb rendű növények körében) gyomirtási célú kiaknázásában sem. A 
géntechnológia jelenleg kutatja a cirok (Sorghum spp.) sorgoleon reakcióút 
enzimeit. A sorgoleon a cirok gyökérszőreiben képződik, és több kémiai herbi-
cidhez hasonlóan a versenytárs gyomok fotoszintézisét célozza és károsítja. A 
fokozott sorgoleontermeltetéshez szóba jöhető enzimek azonosítása folyik. 
Remények szerint nemcsak a cirok, hanem a kukorica gyomirtó képessége is 
javítható lesz alkalmazásukkal. Problémát jelenthet az önmérgezés jelensége 
és az allelokemikáliák termeléséhez szükséges növényi energia túlzott meny-
nyisége. Rezisztencia beépítésével vagy a gének helyspecifikus kifejeztetésé-
vel (pl. gyökérszőrsejtek, ahol a méregnek nincs célpontja) elkerülhető az ön-
mérgezés. Az energiapazarlás csökkentésére csak nagyon hatékony allelo-
patikus mérgeket szabad kultúrnövény fajokkal kifejeztetni.  

A másodlagos anyagcseretermékek fokozott kifejeztetése transzgénikus 
növényekkel szintén javíthatja a növények kártevőkkel szembeni ellenálló ké-
pességét vagy megnövekedett allelopatikus aktivitást okozhat. A monoter-
pének ilyen célú felhasználására folynak jelenleg kutatások. 

A növények önmegsemmisítésének  
manipulálása 

A mérsékelt égöv alatt ősszel vetett téli takarónövényekkel csökkentik a 
talaj erózióját, javítják a talaj termékenységét és versengés vagy allelopátia 
útján gyommentesen tartják a területet. A takarónövényeket a tavaszi vetésű 
növény vetése előtt gyomirtó szerek kipermetezésével megsemmisítik. Ha a fő 
növényt elpusztult vagy meggyengült (haldokló) takarónövényre vetik, elkerül-
hető a gyomirtó szer alkalmazása. Ha a gyomirtó szer alkalmazása adott terü-
leten valami miatt lehetetlen, akkor a takarónövény használatának előnyeiről is 
le kell mondani. Stanilaus és Cheng olyan génkazettát tervezett, amely kora 
tavasszal a takarónövény pusztulását idézi elő. A Bacillus amiloliquefaciens 
egy gyengén fordítódó Barnase génjét (amely egy rendkívül mérgező 
extracelluláris ribonukleázt kódol) vittek át az Arbidopsis hősokkfehérje promó-

 



terével együtt kultúrnövénybe. Mivel a Barnase gén legkisebb kifejeződése is 
igen mérgező a növényre nézve, ezért a Barstar fehérjét (a Barnase inhibitora) 
kódoló gént is beültették a génkazettába a CaMV 35S promótere kíséretében. 
Ezzel elkerülhető a mérgezés mindaddig, amíg a magas környezeti hőmérsék-
let el nem indítja a Barnase gén halálos kifejeződését. Az ilyen génkazettával 
módosított dohány egészségesen fejlődött normál hőmérsékleten, de gyorsan 
elpusztult háromórás 42 °C-os hőkezelés után. A kutatók a fotoperiódus válto-
zásának alkalmazását fontolgatják a hőmérsékleti indukció helyett a 
takarónövények önmegsemmisítésének elindítására, mivel ez sokkal 
következetesebb a hőmérsékletnél. Az ötlet iparilag is kiaknázható 
kifejlesztése még sok kutatást igényel. 

Az új gyomirtási technológiák még sok előre nem látható veszélyt rejte-
nek magukban. Új mérgek vagy tulajdonságok átvitele mikrobákba kiszámítha-
tatlanul módosíthatja azok fertőzőképességét, gazdanövénykörét. 

A kockázatokat eredményesen csökkentették a mikoherbicideknél a spo-
rulációt gátló deléciós mutáns vonalak alkalmazásával. Tanulmányozzák a 
transzgén rokon gombafajba történő szökése meggátlásának lehetőségeit is. 
Nagyobb problémát jelenthetnek a környezetre az életképességre befolyást 
gyakorló transzgének, pl. a herbicidtolerancia gének. Vad rokon gyomfajukba 
jutásuk gyomirtási problémát jelenthet, de ha a fitnesz módosulásával jár, mó-
dosíthatják a természetes egyensúlyt is. Hibátlan mechanizmusok szüksége-
sek a versenyképességet javító vagy allelopatikus transzgének szökésének 
meggátlására. A szükséges technológia kifejlesztése után a széles körben el-
terjedt transzgénikus növények számottevően csökkenthetik a környezet nö-
vényvédőszer-terhelését. 

A transzgenézis és a termés: egy komplexebb  
problémakör kutatása 

A Bt és transzgénikus gyomirtási technológiáktól – amelyek a realizált 
termés növelését célozták – eltérően a potenciális termőképesség javítására 
törekedtek, amikor a növények saját anyagcsere-folyamatait módosították 
géntechnológiai eszközökkel. Az 1980-as években végzett első genetikai mó-
dosítások már előrevetítették a növényi anyagcsere-folyamatok módosításá-
nak lehetőségét a növény által megkötött szénnek a szaharóz, keményítő és 
aminosavak közötti megoszlásának befolyásolásával. Az utolsó 15 év ered-
ményei jelezték a probléma komplex voltát. Tapasztalták, hogy a növények 
gyakran kiigazítják az anyagcsere módosításából adódó zavarokat. Mivel az 
anyagcsereutak bonyolult kölcsönhatásokban állnak egymással, és a szabá-
lyozásra vonatkozó ismereteink hiányosak, gyakran nem látható előre a be-
avatkozás eredménye. Az anyagcsere módosítására irányuló kísérletek alap-
vető problémákat vetnek fel. Egyik ilyen az „előreható” hatás az anyagcserén  
 

 



keresztül, mivel minden anyagcseretermék az anyagcsere több útjának lehet 
szubsztrátja csakúgy, mint látszólag vele össze nem függő reakcióutak enzim-
jének funkcionális csoportja. A módosítás előtt tehát meg kell értenünk az 
egyes enzimek szabályozásban betöltött szerepét.  

A másik probléma, hogy a növény kompenzálhatja az anyagcsere módo-
sítását egy ugyanazt a reakciót katalizáló alternatív enzim működtetésével, de 
lehet egy enzim olyan nagy mennyiségben is jelen a növényben, hogy meny-
nyiségének jelentős csökkentése sem befolyásolja az anyagcserét lényege-
sen. Végül a növény a transzgén metilálásával ki tudja iktatni a transzgén mű-
ködését, megszüntetve annak az anyagcserére gyakorolt hatását. A termés-
növelési elképzelés az anyagcseretermékeknek a reakcióutak közötti elosztá-
sának tényezőit veszi figyelembe. Biztató kivételek ellenére az eddigi eredmé-
nyek alulmúlták a várakozásokat. 

A termés növelésére irányuló genetikai módosítások megközelíthetők a 
forrásszövetek anyagcseréjének módosításával. Ezáltal javul a raktározószö-
vetek nyersanyagokkal való ellátása. A forrás- és célszövetek közötti szállító 
mechanizmusok kapacitásának növelése a raktározószövetek asszimilátákkal 
való jobb ellátására ugyanilyen eredményre vezethet. A raktározószövetek 
anyagcseréje is módosítható a fotoasszimilációs termékek hasznosításának 
javítására és bizonyos raktározott összetevők mennyiségének növelésére. Az 
utolsó 10 év eredményei megváltoztatták az anyagcserére vonatkozó alapvető 
ismereteinket.  

A leginkább tanulmányozott objektum a burgonyagumó volt gazdasági je-
lentősége, keményítőraktározási képessége, a rendelkezésre álló növényi ge-
netikai alapanyagok bősége és a genetikai módosítás technikai egyszerűsége 
miatt. Regierer és munkatársai burgonyagumóban 60% keményítőtartalom-
növekedést, 39% terméstöbbletet és néhány aminosav koncentrációjának je-
lentős növekedését érték el újabb biokémiai ismeretek felhasználásával. A célt 
a plasztiszokban levő adenilátkináz transzgénikus leszabályozásával, és  
ezáltal a keményítő szintézisében szerepet játszó adenilát készletének mó- 
dosításával érték el. Eddig ez a legnagyobb géntechnológiai módosítással  
létrehozott keményítőtartalom-módosítás. Más munkacsoport plasztiszokban 
található ATP/ADP szállító fehérje és a burgonyagumó keményítőtartalma kö-
zött talált összefüggést (a megnövelt kifejeződés növelte a keményítőtar- 
talmat).  

A régebbi kísérletek a raktározó szervek keményítőtartalmának növelésé-
re az ADPglükóz (a keményítőszintézis szubsztrátja) mennyiségének növelé-
sére irányultak az ADPglükóz-foszforiláz manipulálásával vagy az ADPglükóz 
előanyagai (hexóz-foszfátok)mennyiségének növelésével. Az eredmények vál-
tozóak voltak, de a termőképesség többnyire nem javult.  

Újabb eredmény a búzában elért 38%-nyi termőképesség-javulás, ame-
lyet a shrunken2 (az ADPglükóz-foszfát csökkentett ortofoszfát-érzékenységű 
nagy alegységét kódolja) génmódosított formájának bevitelével értek el. A vál-

 



 

tozásban egyéb gének pleiotróp hatása is szerepet játszhatott. A terméstöbb-
letek ezekben az esetekben a keményítőszintézis javulása által jöttek létre, de 
a tárólószövetek teljesítményének javulásával együtt. 

Más kísérletben 47% keményítőtartalom-növekedést sikerült a burgonya-
gumóban elérni (a mitokondriális anyagcsereutak módosításával) a gumóter-
més növekedése nélkül. Az eredmények értelmezése az analitikai módszerek 
hiányosságai miatt nehézkes, sokszor csak a legegyszerűbb alkotók vizsgála-
tára terjedhet ki. Az előanyagok mennyiségének módosítása az anyagcsere 
számos útját módosíthatja. Mivel pontos oksági összefüggés sok esetben nem 
tárható fel, nem jelezhető előre egy-egy modell más növényfajban történő al-
kalmazásának eredménye sem.  

A fejlődés mindenesetre megoldást hozhat eddig nem tisztázott problé-
mákra. Új tudomány, az anyagcsereutak működésének és genetikájának tu-
dománya (metabolomics) van kibontakozóban, amely intenzíven kutatja a ge-
netikai szabályozás mechanizmusait és a genetikai beavatkozásra adott geno-
típus-specifikus válaszreakciókat. Az új tudomány újra értékeli a növényi 
anyagcsere összefüggéseit, és más tudományágakkal karöltve megfogalmaz-
hatja az anyagcsere módosításának céljait. A komplex problémát nagyszámú 
módosítás elemzésével lehet csak feltárni, ezért fontos a növények transzfor-
málhatóságának állandó javítása. Ha sikerül a növény termőképességet javí-
tani, meg kell arról is győződni, hogy a kapott előny a termesztési gyakorlat-
ban is megmarad. Csökkenését vagy elvesztését ugyanis számos tapasztalat 
igazolja. A termőképesség javításának lehetősége genetikai módosításokkal 
még egyáltalán nem merült ki. Az egyetlen, a termésben látszólag fontos sze-
repet játszó anyagcsereelem kiemelése helyette mélyebb összefüggések szé-
lesebb alapjára kell a hangsúlyt áthelyezni. Az evolúció által évmilliók alatt ki-
alakult fotoszintézis hatékonyságának gyors növelése azonban jelenlegi isme-
reteink alapján még hosszú ideig várathat magára. 

 
(Dr. Matók György) 
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