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Géntechnológia 

A géntechnológia nem új 
keletű dolog: az emberek 

régen is neveltek vad, 
ehetetlen növényfajokból 

termesztett fajokat, mutációk 
keresztezésével, célzott 

örökítéssel és 
növénynemesítéssel. 

Az emberiség így jutott a ma 
ismert fő élelmiszerforrások 

birtokába. 

A vetőmagcégek nagyobb 
forgalmat bonyolítanak 

növényvédő szerek eladásából, 
mint vetőmageladásból. 

Megvan az adott vetőmaghoz 
illő növényvédő szer. 

Ha egyes rovarfajok ellenállóvá 

válnak a meglévő szerekkel 

szemben, s így elpusztítják a 

növényeket, a cégek új 

módszereket dolgoznak ki 

ellenük. A gazdák kénytelenek 

megvenni ezeket. 

A génmódosított növények 
szabadalmi oltalom alatt állnak, 

alkalmazásuk ezért a gazdák 
számára költségigényes. 

A biotechnológia 
(géntechnológia) segítségével 
ellenállóbb növényeket lehet 
kialakítani, amelyek jobban 

bírják a szélsőséges éghajlati 
viszonyokat (hegyek, sivatagok 

stb.). 

Azáltal, hogy molekuláris 

szinten megváltoztatják a 

növények genetikai 

állományát, ellenállóvá teszik 

őket pl. bizonyos gyomirtó 

szerekkel vagy rovarokkal 

szemben. 

A génmódosított növények, 
noha ellenállók a szerrel 

szemben, felveszik a szennyező 
anyagot, így rákkeltővé 

válhatnak vagy elfogyasztás 
esetén megváltoztathatják a 

genotípust. 

1995-ben, Kanadában 
vetettek először 

génmódosított repcét, ma már 
180 millió hektáron 

termesztenek génmódosított 
növényeket. 

Afrikai Biológiai Biztonsági 

Központ: „A génmódosított 

kukorica nincs tekintettel a 

kistermelők szükségleteire, és 

olyan hagyományos fajtákat 

szorít ki, amelyek a 

klímaváltozás korában igen 

fontosak lennének.” 

Európában mindössze két 
génmódosított növényt 

engedélyeztek, a 
termőterületük pedig évek óta 

csökken. 

A négy legfontosabb kultúra, 

melyben a géntechnológiát 

alkalmazzák: repce, szója, 

gyapot és kukorica: ezek nagy 

szántóföldi kultúrák, melyek 

nem kerülnek közvetlenül a 

tányérra: takarmány, ruha, 

üzemanyag készül belőlük. 

A géntechnológia a 

monokultúrás művelést 

támogatja. 

A génmódosított növények 
nagyobb terméshozamot 
adnak, mivel a növények 

ellenállóbbak a kártevőkkel 
szemben. 

Monsanto: „A biotechnológia 

hozzájárul a 

környezetvédelemhez, mivel 

csökkenti a növényvédő 

szerek és más vegyi anyagok 

felhasználását, amelyek a 

talajvízbe kerülhetnek.” 

A génmanipulált növények 
kiszoríthatnak más 

növényeket. 

A génmódosított élelmiszerek 
megváltoztathatják az ember 

metabolizmusát. 

A génkutatás és a 
géntechnológia gyakorlati 
alkalmazása révén jobb és 
hatékonyabb növényeket 

lehet létrehozni. 
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2. melléklet 
Hawaii papaja  
 
Hawaiin a papajaipar, a nagyüzemi papajatermesztés igen fontos szerepet tölt be az ország exportja 
és gazdasága szempontjából. Az iparág az 1950-es években nagy veszélybe került, amikor egy 
veszélyes vírus, a növény levelét megtámadó úgynevezett gyűrűsfoltosság-vírus söpört végig a 
szigeten, tönkretéve az az évi termést. Próbálták megóvni a szomszédos szigeteket, ahol a vírus nem 
ütötte fel a fejét, de 1992-ben ott is kitört a fertőzés, és elpusztította a termést. 
Kutatók kikísérleteztek egy olyan papajanövényt (az ún. szivárvány papaját), amely génmódosítás 
révén ellenállóvá vált a gyűrűsfoltosságot okozó vírus ellen, a védőoltáshoz hasonló elv alapján. A 
kísérletek 2000-ig folytak, amikor is a módosított vetőmagot engedélyezték – addigra azonban a 
papajaipar szinte teljesen talpra állt a Hawaii-szigeteken. Ma a Hawaiin termelt papaja 80%-át mégis 
ez a génmódosított változat teszi ki. 
 
Forrás: Fedorff, Nina A. 2012: Nahrung aus dem Labor. In: Not für die Welt. Ernährung im Zeitalter 
der Globalisierung. Brockhaus. Gütersloh–München, 60. 
 

Aranyrizs 
 
Ennek a rizsfajtának az ötlete onnan ered, hogy felismerték, a globális Dél szegény országaiban, ahol 
a lakosság nagy részének táplálékát a fényezett fehér rizs adja, hogy a gyermekek az átlagosnál 
nagyobb arányban szenvednek A-vitamin-hiányban. A súlyos A-vitamin-hiány vakságot okoz, gyengíti 
az immunrendszert és növeli a gyermekhalandóságot. 
 
Két európai kutató ezért 1999-re kifejlesztette az ún. „aranyrizst”, mely nevét sárgás színéről kapta. A 
biotechnológia segítségével három gént ültettek a fehér rizsbe. Ezáltal megnőtt a rizs béta-karotin-
tartalma (ez az A-vitamin elővitaminja), ennek köszönhető a sárga szín is. Az aranyrizs azonban, noha 
valóban sikerült A-vitamint juttatni bele, mégis kudarcra ítélt találmány.  
 
Ennek több oka van. Egyrészt, főzés hatására az A-vitamin-tartalom a felére csökken. Másrészt, nincs 
rá garancia, hogy elfogyasztás után az emberi szervezet képes felvenni a benne lévő vitamint, hiszen 
– zsírban oldódó vitaminról lévén szó – ahhoz kellő mennyiségű zsír is szükséges, különben a vitamin 
felhasználatlanul kiürül. A szegény rétegek táplálkozása azonban tipikusan zsírszegény. Harmadrészt, 
az embereknek napi másfél kiló rizst kellene elfogyasztaniuk ahhoz, hogy kellő mennyiségű A-
vitaminhoz jussanak belőle. És végül, de nem utolsósorban, a génmódosított rizs veszélyezteti az 
eredeti biológiai sokszínűséget. 
 
Ráadásul a fenntarthatóság szempontjából is sok kritika éri a génmódosított növényeket, mivel a 
trópusi területeken az A-vitamin-hiány akkor vált problémává, amikor az iparosodott országok által 
az 1960-as években kezdeményezett „zöld forradalom” nyomán a gazdák nagyüzemi 
rizstermesztésbe fogtak. A táplálkozás a profittermelés rovására ment és egyoldalúvá vált. Azelőtt a 
gazdák sok más szántóföldi kultúrnövényt, zöldséget és gyümölcsöt termesztettek. Az aranyrizsnél 
sokkal nagyobb béta-karotin-tartalmú levélzöldségek például maguktól megteremnek Ázsiában. Ha 
visszatérnének a vitaminban gazdag hagyományos zöldségek és gyümölcsök termesztéséhez, az 
sokkal fenntarthatóbb és olcsóbb lenne a gazdák számára, mint a drága aranyrizs termesztése. 

 
Források:  
Der Goldreis 2011: SOL Nr. 143, 21–23. 
Wandzeitung Reis: Ernährer der Menschheit, Welthungerhilfe.  
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3. melléklet 
 

Hat szempont – egy megoldás? 
 
Alaphelyzet: Ausztriában, a Monsanto nevű cég arra készül, hogy piacra dobjon egy új szójafajtát, 
amely különösen jól tűri hideget. A bevezetés célja (az előállító cég szerint) az, hogy a szójatermelés a 
magasabban fekvő, illetve északi éghajlatú területeken is lehetővé váljon, hogy így hosszú távon több 
embert lehessen élelemmel ellátni. 
 
Feladat: Vitassátok meg az új szójafajta piaci bevezetését. 15 percetek van, ez alatt foglaljatok állást a 
kérdésben pro vagy kontra! 
 

Argentin gazda 
Argentínában élek és két éve termesztem ezt a fajtát. A növények jól fejlődnek, 
és a növényvédő szerrel kiegészítve jó eredményeket produkálnak. A vetőmag 
nem drágább a többinél, a szer kijuttatásának módja viszont elég sokba kerül. A 
kereskedő erre azt mondta, ez azért van, mert ez a kombináció sokkal jobban 
működik, mint a hagyományos megoldások. Az is elég kellemetlen és drága, 
hogy a magot nem használhatom fel, minden évben újra meg kell vennem. A 
gazdaságot apámtól vettem át, szóját termesztek, mert az állam ezt támogatja. 
De így még saját céljaimra sem termeszthetek mást, boltban kell minden 
terményt megvennem. Egy dolog furcsa ebben az egészben: amióta ezt az új 
növényvédő szert használom, a kétéves kisfiam gyakran köhög. A gyerekorvos 
szerint lehet, hogy a szer miatt. 

 

Osztrák gazda 
Roppant szkeptikus vagyok a genetikailag módosított növényekkel 
kapcsolatban. A gazdák évezredek óta termesztenek jól bevált gabonafajtákat, 
amelyek kiválóan alkalmazkodtak az éghajlatunkhoz, és amelyeket a magunk 
termelte vetőmagból évről évre újravethetünk, anélkül, hogy ezért külön pénzt 
kellene kiadnunk. 
 
Sok évvel ezelőtt átéltem, amikor az állam engedélyezte a génmódosított 
kukoricát és burgonyát... A burgonyát azóta betiltották, a kukoricát pedig 
bojkottálják a gazdák, mert a fogyasztók nem kérnek belőle. Az egészségügyi 
kockázatok egyszerűen beláthatatlanok! A biogazdálkodás ezzel szemben 
telitalálat a fogyasztóknál, és nekem is jók vele a tapasztalataim. A klasszikus 
vetésforgó biológiailag fenntarthatóbb és sokkal egészségesebb a talaj 
szempontjából, mint a kizárólagos gyári növényvédőszer-használat. 
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Fogyasztó 
(Itt, ha van, képviselhetitek a saját álláspontotokat, ha nem, érveljetek az alábbi 
álláspont mellett.) 
 
Én szeretem az olcsó élelmiszert. Az olcsóság azért fontos, hogy a társadalom 
minden rétege elegendő élelemhez jusson. De ezt meg kell tudni valósítani 
génmódosítás nélkül is, nem? Hiszen az osztrák gazdák termelnek bőven elég 
élelmiszert! Arról nem is beszélve, hogy fogalmunk sincs a génmódosítás 
hosszú távú hatásairól. Meg különben is, szóját csak a vegetáriánusok esznek, 
nem? 

 

A Monsanto szóvivője 

A szója a világ egyik legfontosabb olajnövénye. Az 1970-es évek óta egyetlen 
más kultúrnövényt sem termesztettek világszerte ilyen hatalmas területen, 
mint a szóját. A szójáé a jövő, a gazdaság pedig virágzik! 

A növényeink könnyen kezelhetők, a „védelmükhöz” szükséges szereket pedig 
ugyanabból a forrásból kapják meg a gazdák. 

A világ szójatermésének több mint 50%-a Dél-Amerikából származik, ahol a 
szójaföldek miatt az esőerdők fokozatosan eltűnnek. Mi meg akarjuk védeni a 
déli esőerdőket, ezért azt szeretnénk, ha a globális Északon megnőne a 
szójatermesztés. 

A génmódosított szója teljesen biztonságos, ezt kutatások bizonyítják. 
Argentínában már régóta termesztik. Ezenkívül Ausztria is évek óta importálja 
takarmány formájában, és az így termelt hús igazán kelendő. 
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Kutató 
A kutatások eddig nem mutattak ki emberre gyakorolt hatást, a hosszú távú 
kutatások kérdése azonban összetett, hiszen ez egy új kutatási irány. 
 
A génmódosított szója megfelel az összes jogi követelménynek, és megkapta az 
engedélyező hatóságok jóváhagyását. A tudomány jelenlegi állása szerint 
ugyanolyan biztonságos, mint a hagyományos kukorica. 
 
Az egyetlen dolog, ami aggodalomra adhat okot, a növényben található 
rovarméreg. Ez egy olyan fehérje, amely az arra érzékeny emberekben allergiát 
tud okozni. De ennek elenyésző a valószínűsége. 
 

Az IAASTD (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and 
Technology for Development – mezőgazdasági ismeretekről, tudományról és 
fejlesztési technológiáról szóló nemzetközi felmérés) munkatársa 
 
Munkatársaimmal együtt hat éve dolgozunk egy arról szóló jelentésen, hogy a 
jövőben miként lehetne élelemmel ellátni a világot anélkül, hogy közben 
tönkretennénk a biológiai sokszínűséget. A mezőgazdaságnak át kell alakulnia. 
A nagyüzemi mezőgazdaság rengeteg energiát fogyaszt és teljesen kizsigereli a 
bolygót. 
 
Kis léptékű és ökológiai módszereket kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy 
mindenki élelemhez juthat, de a profitszerzés gyakorlatilag nulla. Nem szabad 
hagyni, hogy az élelmiszer tőzsdei árucikk legyen, hiszen ez minden ember 
alapvető létszükséglete. 
 
Az eddigi kutatásokat kivétel nélkül mind a Monsanto megrendelésére 
készültek. Elképzelhető, hogy a tudósokat „megkenték”? 
 
Az emberiségnek gyökeresen meg kell változtatnia az élelmiszertermelési 
módszereit, különben nem marad utána más, csak egy méreg áztatta bolygó. 
 


