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Géntechnikailag módosított növények (genetically modified plant, GMP) 

termesztésével Németországban nagy valószínűséggel lehet számolni a kö-
vetkező években, esetleg már 2004-től. Ehhez a szabad vetésterületen való 
művelést megengedő, 2001/18/EK jelű EU-irányelv előírja a lehetséges ökoló-
giai hatások megfigyelésére vonatkozó terv elkészítését. 

A megfelelő monitoring-koncepció felállítása minden érintettnek nagy és 
felelősségteljes feladat, ugyanakkor alkalmat ad anyagok környezeti közegek-
be történő 

– bevitelének, 
– feldúsulásának, valamint 
– az ezáltal bekövetkező változásoknak 

országosan egységes, módszeres vizsgálatára. Ilyen felméréseket ez ideig 
gyakran egymástól függetlenül végeztek és végeznek a maguk problémáinak 
tisztázására és az illetékességüknek megfelelő természeti közegben (víz, le-
vegő, talaj, erdő, mezőgazdaság stb.) és erre kidolgozott eljárásokkal külön-
böző intézetek és hatóságok. 

Az EU-szabályozás részletei 
Az EU-irányelv által szükségesnek ítélt monitoringhoz leginkább a stan-

dard módszerek hiányoznak, a világosan leírt mérőeszközökön és elemző el-
járásokon kívül a helyszínnek és a mintavételnek a vizsgálat céljától függő is-
mertetésével. 

Az idézett irányelv ugyanis (szó szerint) 
– a mindenkori esethez igazodó felügyeletet és 
– általános felügyelet értékű megfigyelést 

is kíván. 
A kettő közül az eseti felügyelet egy adott időtartamon belül regisztrálja 

azokat a közvetlen és közvetett hatásokat, amelyekre a biztonsági értékelés-

 



ben és a bejelentési eljárásban találhatók utalások. Az általános folyamatos 
megfigyelésnek viszont fel kell ismernie előre nem látható, hosszabb idő után 
bekövetkezhető effektusokat. E feladatok teljesítéséhez 

– definiálni kell a megfigyelendő és az összehasonlítható eredmények-
hez nélkülözhetetlen környezeti paramétereket, valamint 

– egységesíteni a hozzájuk tartozó vizsgálati metodikát, és a „mintavételi 
terv” elkészítését. 

Ennek alapjait az idézett EU-irányelv fekteti le, Németországban pedig ér-
tékes támpontot ad 

– a szövetségi/bajorországi munkacsoport által kidolgozás alatt álló 
„Géntechnikailag módosított növények környezeti hatásainak monito-
ringja” című tanulmány és 

– a Bajor Tartományi Környezetvédelmi Hivatal által 2003-ban hasonló 
címmel és tárgykörben megrendezett konferencia anyaga (1. táblázat). 

 
1. táblázat 

A GMP-monitoring vizsgálati paraméterei és módszerei 
 

Speciális eseti felügyelet 
Gyomirtóknak ellenálló repce (herbicidrezisztens = hr-repce) 

Hatások a vetésterületen 
Átnövés a következő kultúrába az átnövő repce géntechnikai elemzése 
A kísérő flóra változásai, a mezsgyén növő fajok növényszociológiai feltérképezés 
Hatások a vetésterületen élő gerinctelen növényevőkre faunafelmérés 
Az erózió változásai  
Nagy területű hatások 
Hr-repce elterjedése és túlnövése felmérés a vetésterülethez közeli és reprezentatív terü-

leteken (géntechnikai elemzés) 
Kereszteződés a vad flórával közeli és reprezentatív területeken vadon növő keresz-

tes virágúak (Brassicaceae) felmérése és géntechnikai 
elemzése  

Hibridek azonosítása közeli és reprezentatív területeken vadon növő hibridek 
felmérése és géntechnikai elemzése 

Rovarkártevőknek ellenálló kukorica (Bt kukorica) 
Hatások a vetésterületen Bt toxin maradékelemzése 
Talajfunkció – a mikrobiális biomassza és 

– a bázislégzés meghatározása 
– fonalféreg-vizsgálatok 
– rekombináns DNS kimutatása 

Hasznos állatok rovarok, pókok vizsgálata 
Nagy területű hatások 
Hatások a táplálékhálóra felmérések lepkék és madarak körében 
Klíma- és talajparaméterek meghatározása  
 

 



Az 1. táblázat folytatása 
 

Speciális eseti felügyelet 
Vírusoknak ellenálló cukorrépa (vírusrezisztens = vr-cukorrépa) 

Hatások a vetésterületen 
Átnövés a következő kultúrába az átnövő répa géntechnikai elemzése 
Növényi kórokozók (kártevők) megtelepedése haszon-
növényeken és hibrideken 

 

A talajfunkció megváltozása a vetésterületen  
Befolyásoló klíma- és talajparaméterek meghatározása  
Nagy területű hatások 
Vr-cukorrépa elterjedése és túlélése feltérképezés a vetésterülethez közeli és reprezentatív 

földeken 
Kereszteződés a vad flórával a vad flóra közeli és reprezentatív területeken növő 

kiválasztott fajainak felmérése és géntechnikai elemzé-
se 

Hibridek azonosítása közeli és reprezentatív területeken vadon növő hibridek 
felmérése és géntechnikai elemzése 

Megváltozott szénhidrát-összetételű burgonya 
Hatások a vetésterületen 
Átnövés a következő kultúrába az átnövő burgonya géntechnikai elemzése 
Baktériumok, vírusok és gombák megtelepedése a 
haszonnövényen 

 

Hatások növényevő gerinctelenekre  
Nagy területű hatások 
A haszonnövény elterjedése és túlélése felmérés közeli és reprezentatív területeken 

Általános, éber megfigyelés 
Vetési adatok gén- és vetésnyilvántartás 
 a vetési gyakorlat dokumentálása 
Idegengén-konstrukciók elterjedése pollen- és mézgyűjtés geostatisztikai kritériumok  

alapján 
 aktív biomonitoring befogónövényekkel 

Idegengén-konstrukciók megmaradása és halmozódás 
Az élettér és a fajdiverzitás megváltozása reprezentatív 
területeken 

növényszociológiát befolyásoló klíma- és talajparamé-
terek azonosítása 

 zoológiai felmérések 
Növényvédő szerek elterjedése élővíz- és talajvízvizsgálatok 
 üledékvizsgálatok 
 passzív biomonitoring felhalmozódási mutatókkal 

 



Géntechnikailag módosított növényfajták engedélyezése és forgalmazása 
bármelyik tagállamban szükségszerűen maga után vonta azok érvénybe lépé-
sét az egész EU-ban. Ezért fontos a Németországban jelenleg tárgyalás alatt 
álló eljárások harmonizálása mellett idejekorán elindítani az összehangolást 
európai (CEN) és nemzetközi (ISO) szinten. 

A monitoring előkészületei Bajorországban  
szövetségi támogatással 

A Bajor Tartományi Környezetvédelmi Hivatal munkatársai 2000 és 2004 
között hr-repce lehetséges ökológiai hatásainak speciális eseti felügyeletére 
alkalmas módszerek fejlesztésén dolgoznak. Ehhez meghatározzák azokat a 
paramétereket, amelyekkel a hr-repce elvetése előtt jellemezhető a vizsgált 
terület állapota, és amelyek a monitoring eredményeihez bázisinformációként 
használhatók. A munkát az illetékes bajor minisztérium és a Szövetségi Kör-
nyezetvédelmi Hivatal közösen támogatja. 

Ha a hagyományos módon haszonnövénnyé nemesített repce valahol 
zavartalan természetes körülmények között kikel, de a kis telep néhány év 
múlva eltűnik, nem lehet tudni, hogy a géntechnikai módosítás nem teszi-e 
invazívabbá, egy-egy biotop tartós kialakítására, „helyfoglalásra” alkalmasab-
bá a növényt. Az ellenőrzött, un. konkurenciakísérletek eredményei nem vihe-
tők át a szabad természet viszonyaira. A hr-repcéről szintén elképzelhető, 
hogy elvadul és megtelepszik természetes élőhelyen egyelőre ismeretlen kö-
vetkezményekkel, szükség van tehát a hr-repce azonosítására használható 
paraméterekre. 

A repce a keresztesvirágúak (Brassicaceae, régebben: Cruciferae) csa-
ládjához tartozó, a káposztából (Brassica oleracea) és a marharépa (B. rapa) 
vad formájából képzett hibrid. A keresztesvirágúak általában könnyen hibridi-
zálódnak spontán (így a káposzta mustárnövénnyel és retekkel is „házasságra 
lép”), s ez a hajlam transzgénikus dimenzióban különös éberségre int. 

Az említett bajor kutatási program a repce sajátos problematikáját két te-
rületre bontva tanulmányozza: 

1. Repce jelenik meg a vetésterületen kívül; 
– a jelenség oka hr-repce vetőmagjának kiszabadulása és kikelése, 
– elsődleges hatás lehet eltűnése néhány év múlva vagy éppen 

elszaporodása, mivel az idegen gén fokozta életképességét, 
– másodlagos hatásként a második változatban elnyom más 

növényfajtákat, 
– vizsgálati módszerek: spontán megjelenő repce és más keresztesvi-

rágúak elterjedésének felmérése, a hr-repce idegen génjének kimu-
tatása a spontán fellépő repcében. 

2. A hr-repce idegen génje kimutatható rokon keresztesvirágúakban vagy 
spontán megjelent repcében; 

 



– a jelenség oka a repce hibridizálódása, 
– az elsődleges hatás háromféle lehet: az idegen gén csökkenti az 

érintett keresztesvirágú faj életképességét, így az adott területen 
visszahúzódik, esetleg eltűnik a génnel együtt, az idegen gén nem 
okoz észrevehető változást, végül a megnőtt életképesség következ-
tében a transzgenikus fajok „túlélnek” és  

– másodlagos hatásként más fajok rovására terjednek, 
– vizsgálati módszerként a lehetséges kereszteződő partnerek felmé-

rése és ezekben a hr-repce idegen génjének kimutatása kínálkozik. 
A vizsgálati területnek Alsó-Bajorországban, a Duna mellett kiválasztott 

5700 ha területén intenzíven művelt földek és védett biotopok váltakoznak; 
géntechnikai kísérleti parcellák nincsenek a területen, amelyet a pontos megfi-
gyelések kedvéért 57 1 km2-es rácsnégyzetre osztottak fel. 

Pollengyűjtő módszerek 
A monitoring-témák kiemelt tárgya a pollen, amely alkalmas a transz-

génikus jegyek elterjesztésére. A pollengyűjtés módszereit már kidolgozták, 
különösen a passzív gyűjtőrendszerekkel tapasztalatok is bőven állnak rendel-
kezésre. Új kiegészítés a méhek által közvetített pollenterjedés felügyelete. 

A bajor tanulmány gyakorlati részében 
– méhészektől két éven át (2001–2003) vásárolt repcemézből kinyerik a 

megtisztított repcepollent és molekuláris genetikai elemzéssel megál-
lapítják, hogy van-e benne idegen gén, 

– 2001-ben méhkaptárak közelében felállítottak a VDI-előírás szerinti 
Sigma-2 passzív pollengyűjtőket, tartalmukat pedig a polimeráz-lánc-
reakció (PCR) segítségével elemzik. 

Topográfiai felmérések 
Dokumentálták valamennyi, a vizsgált területen fellépő keresztesvirágú 

faj előfordulásainak nagyságát és eloszlását, valamint ezeknek a paraméte-
reknek az időbeli eloszlását. Az „előfordulást” úgy definiálták, mint egy-egy faj 
egymástól térben határozottan, azaz legalább 10 m távolsággal, vagy aszfal-
tozott úttal, házzal stb. elkülönített egyedeit és csoportjait, termesztett növény 
esetében a vetésterületeket egymástól bármilyen távolságban. 

A 2000-től 2002-ig tartó tavaszi és nyári felmérések során meghatározták 
– az előfordulások számát a rácsegységekben, 
– az előfordulások helyét és határait, és ezekkel az adatokkal felépítették 

a földrajzi információs rendszert, 
– az előfordulásonkénti egyedek számát, logaritmikus skála felhasználá-

sával, 
– a terjesztett fajok előfordulásait „vetett” és „spontán” felosztással. 

 



Az ugyanazon év tavaszi és nyári, valamint két év ugyanazon évszakbeli 
felméréseinek eredményeit egybevetve következtetni tudtak a vegetációs pe-
riódus alatti információtöbbletre és előfordulások éves folyamatosságára (bá-
zisfelmérés). 

Ezután kidolgoztak egy mintavételi és vizsgálati koncepciót annak megál-
lapítására, mégpedig vállalható munka- és időráfordítással, hogy a vizsgált 
területen megjelenik-e spontán módon hr-repce és fellelhetők-e más keresz-
tesvirágúakkal képzett hibridjei. Ehhez először is kiválasztottak a növénycsa-
ládból nyolc, egy OECD-listán is szereplő hibridizálásra molekuláris genetikai-
lag leginkább alkalmasnak ítélhető „partnert”, majd ezekből vettek mintát, 
előfordulásonként az 57 rácselemből, „dobókockaelven”. Végül a növények 
egy-egy levelét vegyes mintává egyesítették. 

Hipotézisek felállítása 
Az észlelt változások okaira felállított, a lehetségesek közül kiválasztott 

egyszerűsítő hipotézisek áttekintést adnak ugyan a hatások és a kiváltó okok 
összefüggéséről, de ellenőrzésre szorulnak. Példák: 

1. Hatás: egy mézmintában vagy pollengyűjtőben hr-repce forgalmazása 
előtt transzgénikus repcepollent fedeznek fel; 
– lehetséges ok: a vizsgált területen véletlenül transzgénikus repcét 

vetettek, 
– ellenőrzés: közeli repceföldekről vett minták molekuláris genetikai 

vizsgálata. 
2. Hatás: a repce spontán előfordulásainak száma az előző évhez képest 

erősen megnő, ill. csökken; 
– lehetséges okok:  

a) rendkívüli időjárás,  
b) idegen gén megváltoztatja az életképességet, 

– ellenőrzés,  
a) összehasonlítás más keresztesvirágúak előfordulásával, a hason-

lóság alátámasztja az a) okot,  
b) mintavétel, molekuláris biológiai elemzés. 

3. Hatás: folyamatosan jelenlevő keresztesvirágú fajok közül sok előfor-
dulás eltűnik; 
– lehetséges okok  

a) rendkívüli időjárás,  
b) idegengénes kereszteződés csökkentette az életképességet, 

– ellenőrzés,  
a) összehasonlítás más keresztesvirágúak előfordulásával, ameny-

nyiben ezek is megfogyatkoztak, az alátámasztja az a) okot,  
b) mintavétel, molekuláris biológiai elemzés. 

 



 

4. Hatás: az egyik előforduláson, ahonnan évente vesznek levélmintát a 
nyolc kiválasztott keresztesvirágú fajtából (és a repcéből), idegen gén 
mutatható ki, 
– lehetséges ok: az idegen gén a piacra került hr-repcéből származik, 
– ellenőrzés: a kimutatott idegen gén és a közelben termesztett hr-

repce idegen génjének molekuláris genetikai összehasonlítása. 

Eredmények 
A felmerült kétségekkel szemben bebizonyosodott, hogy hasznos az 

évente kétszeri, tavaszi és nyári felmérés, mivel ezek eredménye sem meny-
nyiségi, sem minőségi tekintetben nincs mindig átfedésben. Ugyanez vonatko-
zik az elterjedési súlypontokra. Az éves különbségek is számottevők, pl. a 
2001 tavaszán feltérképezett keresztesvirágúak közül 2002-ben 17 nem jelent 
meg és megfordítva: 2002-ben megtelepedett két, az előző évben nem re-
gisztrált faj. Mindez a vizsgált két év közötti élénk populációs dinamikára utalt. 
A 2003-ban is folytatott felmérések kiértékelései tovább gazdagítják és ponto-
sítják majd a levonható konzekvenciákat. 

 
(Dr. Boros Tiborné) 
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