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Globális nevelés óravázlat 

SZERZŐ: Susanne Paschke, Südwind Vienna 

ORSZÁG: Ausztria 

CÍM: Géntechnológia – átok vagy áldás? 

KOROSZTÁLY: 14–16 évesek 

TANTÁRGY: biológia, földrajz, állampolgári ismeretek 

IDŐTARTAM: 3 x 50 perc 

TÉMAKÖRÖK: 
választásra / tudatos fogyasztásra nevelés 
táplálkozási hagyományok 
GMO-k (géntechnológiával módosított élelmiszerek) 

FENNTARTHATÓ 
FEJLŐDÉSI CÉLOK: 

2. az éhezés megszüntetése, 9. ipar, innováció és infrastruktúra, 12. felelős 
fogyasztás és termelés, 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme 

 
 
 

A globális nevelés megismerése és megértése 

Társadalmi igazságosság és méltányosság: A vitatott globális kérdések ismerete 

Globalizáció, kölcsönös függés: Országok közötti kereskedelem; Hatalmi viszonyok az észak–déli 

világgazdasági és politikai rendszerek között 

Fenntartható fejlődés: Ember és környezet kapcsolata; A fenntartható fejlődés globális szükségessége; Tudjuk, 

hogy a források végesek 

Globális nevelési készségek és kompetenciák 

Kritikai gondolkodás: Az információ kritikai elemzése; Nézőpontok azonosítása; Megalapozott döntések; Etikus 

döntéshozatal 

Hatásos érvelés: Annak megtanulása, hogy tényekre alapozott érvelés hatására árnyaljuk / megváltoztassuk az 

álláspontunkat; Ismerkedés az indoklással megalapozott érveléssel; A helyi és globális kontextus és 
tapasztalatok összekapcsolása  
 
Együttműködés és konfliktuskezelés: A csoportdöntés elfogadása és betartása; Kompromisszumkötés 

 

A globális neveléshez kapcsolódó értékek és attitűdök 

Elkötelezettség a társadalmi igazságosság és méltányosság iránt: Szolidaritás 

Törődés a környezettel és a fenntartható fejlődéssel: Felelősségérzet a környezet és a források felhasználása 

iránt; Felelősségérzet életmódunk emberekre és környezetre gyakorolt hatása iránt 

Hit abban, hogy rajtunk múlik a változás: Globális polgári szerep 

Tisztelet az emberek és a dolgok iránt: Döntési képesség és a döntéseink következményeinek felismerése 
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Fellépés az igazságtalansággal és egyenlőtlenséggel szemben: A bevett megoldás alternatíváinak fel- és 

megismerése 

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák európai 
referenciakerete 

1. anyanyelvi kommunikáció 
2. a tanulás tanulása 
3. személyközi és állampolgári kompetenciák 

 

Tanulási célok: 

 A tanulók számba veszik a géntechnológiára vonatkozó ismereteiket. 

 Esettanulmányok alapján megismerik a géntechnológia pozitív és negatív hatásait. 

 A tanulók tudásuk alapján önálló, ésszerű döntéseket hoznak. 

 Megismerik régiójuk főbb szereplőit és felmérik álláspontjukat. 

 Gyakorolják a kritikai gondolkodást. 
 

Módszerek: kollázskészítés, döntéshozás ellene és mellette szóló érvek alapján, 

esettanulmány-elemzés, szerepjáték 

Tevékenységek: 

Óra Idő Tevékenység Reflexiók, 
tapasztalatok 

    

1 50 perc Elkezdjük a „kollázst” 
 
Előkészítés: Válogassunk össze kellő mennyiségű 
magazint és újságot, növényeket, állatokat, 
tudományos témákat ábrázoló fotókkal. 
Készítsünk elő elegendő A3-as vagy A4-es papírt, 
ragasztórudat, ollót. 
 
1. lépés: Magyarázzuk el a tanulóknak, hogy az 
elkövetkező órákon a géntechnológiával fogunk 
foglalkozni. Hogy le tudjuk mérni a témával 
kapcsolatos tudásukat, megkérjük őket, hogy 
alkossanak kollázst az előkészített anyagból, arról, 
hogy mi jut eszükbe a géntechnológiáról. Írhatnak, 
kivághatnak, rajzolhatnak is. Rendelkezésre álló 
idő: 10-15 perc. 
 
2. lépés: Ha a tanulók befejezték, háromfős 
csoportokat alkotnak. Bemutatják egymásnak, 
hogy mit készítettek. Erre 10 percük van. 
 
3. lépés: A tanulók ismét közösen vitatják meg a 
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következőket: Tudásotok / tapasztalataitok 
függvényében milyen hasonlóságok és 
különbségek voltak a munkák között? Honnan 
erednek ezek a hasonlóságok és különbségek? 
Honnan származik a géntechnológiára vonatkozó 
tudásod? Milyen képet tár elénk a média? Van 
véleményed, hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet 
ma Ausztriában? 
Az érdeklődéstől és az aktivitástól függően, a 
beszélgetés az óra végéig tart. A fontosabb 
gondolatokat felírhatjuk a táblára /papírfunkciós 
táblára, és a későbbiekben újra elővehetjük őket. 
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2 25 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Géntechnológia pro és kontra” 
 
Előkészítés: Fénymásoljuk le a kártyákat és a 
jeleket (1. melléklet) a kellő példányban, hogy 
mindegyik tanulópárnak jusson egy-egy szett. 
 
1. lépés: A tanulókkal közösen olvassuk el a 
definíciókat, és dolgozzuk ki a géntechnológia 
definícióját. 
 
2. lépés: A tanulók párokban dolgoznak. Két jelet 
kapnak, amit egymás mellé tesznek: „“ és „“. 
Ezután kártyákat kapnak, melyeken a 
géntechnológiára vonatkozó adatok olvashatók. 
Kétfelé kell osztaniuk a kártyákat; előfordulhat, 
hogy egy kártya mindkét kategóriába besorolható. 
Indokolják a döntésüket. 
 
3. lépés: Az osztály közös munka során megbeszéli 
a számukra kevésbé érthető megállapításokat és a 
felmerült kérdéseket. 
 
 

 

 25 perc 
(50) 

„Két esettanulmány” 
 
Előkészítés: Fénymásoljuk le az esttanulmányokat 
(2. melléklet) a kellő példányban, hogy minden 
tanulópárnak jusson belőlük. 
 
1. lépés: A tanulók párokban dolgoznak együtt az 
asztaloknál, a kapott két esettanulmánnyal. 
Minden tanuló elolvassa az egyik szöveget. 10 
percük van, hogy elolvassák a szöveget és 
aláhúzzák benne a fontosabb részeket. Az 
ismeretlen szavakat is jelöljék be. 
 
2. lépés: Ha befejezték az olvasást, az előttük lévő 
vagy mögöttük lévő asztalnál ülő diákhoz 
fordulnak, aki ugyanazt a szöveget olvasta, mint 
ők. Megbeszélik, hogy mit értettek meg a 
szövegből, illetve mi nem volt világos, és egymást 
segítve próbálják értelmezni a szöveg egészét. 
 
3. lépés: Visszamennek a saját asztalukhoz, és 
elmondják az eredeti párjuknak, hogy mit tudtak 
meg a szövegekből. Erre 10-15 percük van. 
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4. lépés: Az osztály együtt megbeszéli az 
ismeretlen szavakat / helyzeteket. Ezután az 
alábbi (vagy hasonló) kérdések segítségével 
elkezdjük a közös megbeszélést: 
Miért volt sikeres a géntechnológia alkalmazása 
az egyik példában, és miért volt sikertelen a 
másikban? 
Mi a különbség a géntechnológia kétféle 
alkalmazása között? 
Szerinted mikor / milyen körülmények között lenne 
hasznos génmódosított növényeket vetni? 
Szerinted milyen növényi tulajdonságok lennének 
kívánatosak, hasznosak a jövőben? (Pl. a 
klímaváltozás, a vízhiány stb. szempontjából.) 
 

 

3 40 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Hat szempont – egy megoldás?" 
 
Előkészítés: Fénymásoljuk le a kártyákat (3. 
melléklet) a kellő példányban, hogy minden hatos 
csoportra jusson egy sorozat kártya és egy 
dobókocka. 
 
1. lépés: Az osztályt hatos csoportokra osztjuk. 
Minden kiscsoport egy-egy asztal köré ül. Hatféle 
különböző kártya van, valamint egy dobókocka. 
 
2. lépés: A tanulók kockadobással sorsolják ki 
egymás között, hogy a következő részben milyen 
szerepet fognak játszani. Minden számhoz más-
más szerep tartozik. 
 
Előfordulhat, hogy az asztaloknál egyik-másik szerep 
hiányzik, ennek oka van. Így az „egyenlőtlenségek” 
következtében különböző eredményeket fogunk kapni a 
megbeszélési szakaszban, ami az óra folyamán később még 
visszaköszön. Ahogy a való életben, úgy itt is 
különféleképpen képviseltetik magukat a különféle 
lobbicsoportok – az esettől függően. Ezt fogjuk szimulálni 
ebben a gyakorlatban. 
 

3. lépés: A tanulók megnézik a szerepkártyájukat, 
és beleélik magukat a helyzetbe. 
 
4. lépés: Elkezdődik a beszélgetés: Felolvashatjuk 
az osztálynak / kivetíthetjük a falra/ felírhatjuk a 
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táblára… 
 
„Ausztriában a Monsanto hamarosan piacra dob egy új 
szójababfajtát, amely különösen jól tűri a hideget. A 
növény bevezetésének célja (a cég szerint), hogy 
magasabban fekvő területeken és északi éghajlaton is 
lehessen szóját termeszteni, s ezáltal fenntartható 
módon még több embert élelemhez juttatni.” 
 
Feladat: Beszéljétek meg, hogy szerintetek 
Ausztriában engedélyezni vagy betiltani kell-e a 
piaci bevezetést. 15 percetek van rá, ezalatt el kell 
döntenetek a kérdést! 
 
5. lépés: Míg a tanulók dolgoznak, felrajzoljuk a táblára 
az alábbi táblázatot: 
 

 1. asztal 2. asztal 3. asztal 4. asztal 

argentin gazda     
osztrák gazda     
Monsanto     
IAASTD     
fogyasztó     
kutató     

eredmény +/-     

 
6. lépés: Ha megvitatták a kérdést, minden asztaltól 
egy képviselő felírja az eredményt a táblára (beikszeli a 
vitában részt vett szerepeket, az eredmény rubrikában 
pedig plusszal jelöli, ha megszavazták, mínusszal, ha 
leszavazták a piaci bevezetést). 
 
7. lépés: Kezdjük a megbeszélést ilyen vagy hasonló 
kérdésekkel: 

Hogy zajlott a vita az asztalotoknál? 
Elégedettek vagytok az eredménnyel vagy 
sem? 
Hogyan sikerült eredményre jutni? 
Megbeszélés útján, vagy diktatórikus 
eszközökkel? 
A szerep-összeállítás befolyásolta az 
eredményt? Ha igen, miért? Ha nem, miért 
nem? 
Szerintetek a való életben melyik lobbi a 
legerősebb vagy legbefolyásosabb, és miért? 

 

 10 perc 
(50) 

Lezárás: „Félúton reklám és igazság között” 

 
Előkészítés: Fénymásoljuk le a Monsanto 
prospektusának 11. oldalát a foglalkozás minden 

 



 

 

www.eathink2015.org 

résztvevőjének, vagy vetítsük ki a falra. 
 
1. lépés: A tanulók nézzék meg utoljára alaposan a 
képet. Folytassunk plenáris megbeszélést, amely újra 
megkérdőjelezi a tanultakat, és az álláspontok 
átértékelésére ösztönöz: 

Írd le a képet! Hogyan hat rád? 
Milyen benyomást nyújt a Monsantóról? 
Mi a képről a benyomásod a háttértudásod 
alapján? 
Vizsgáld meg a szlogen elemeit! Ha több a 
termény, az valóban fenntartható? Mit akar 
megőrizni a Monsanto? Valóban javítják a 
Monsanto termékei a gazdák életminőségét? 
Ha igen, milyen mértékben? 

 

 

Felhasznált anyagok és eszközök:  

üres lapok 
ragasztórudak 
ollók 
folyóiratok (tudományos, gazdasági és környezetvédelmi témában) 
Állításkártyák (1. melléklet) 
Esettanulmányok, kb. 15 példányban (2. melléklet) 
Véleménykártyák, kb. 5 sorozat (3. melléklet) 
dobókocka, kb. 5 db  
Fénymásolatok az utolsó képről (Monsanto reklámanyag, 11. oldal, 
http://www.monsanto.com/global/de/wer-wir-sind/documents/monsanto_corporate_brochure.pdf) 
 

Tanítási segédeszközök: 

Háttérinformáció, „géntechnológia” 
 
1995-ben Kanadában első ízben vetettek génmódosított repcét. Azóta a géntechnológia a 
mezőgazdaságban ellentmondásos terület: az éremnek mindig két oldala van: 
 
A géntechnológia egyrészt egyre népszerűbb. A reklámok olyan vetőmagokkal csábítanak, 
amelyekhez kevesebb növényvédő szert kell felhasználni, ezért fenntarthatóbb a talaj szempontjából 
és nagyobb terméshozamot biztosít. Ma a megművelt területek 10%-án, mintegy 180 millió hektáron 
termesztenek génmódosított növényeket. A legnagyobb termelő országok Argentína, Brazília, India, 
Kína, Kanada és az USA. Génmódosított szóját, kukoricát, repcét és gyapotot termesztenek itt. 
 
Az ilyen típusú növények legnagyobb beszállítói a Monsanto, a BASF, a Syngenta, a Bayer, a Dow és a 
DuPont / Pioneer. Nemcsak vetőmagot kínálnak, hanem a hozzátartozó növényvédő szert is, amellyel 
szemben a kérdéses vetőmagot immúnissá tették. Eközben pl. a Monsantónak nagyobb az 
érdekeltsége a növényvédő szerek, mint a vetőmagok piacán. A Monsanto 2,4 milliárd eurós 
forgalmat bonyolított 2013-ban, világszerte 21 500 embert foglalkoztat, és a székhelye az USA-ban 
van. 

 
Másrészt viszont a gyomirtó szerek iránti igény az USA-ban meredeken nő. A gazdák kiszolgáltatottá 

http://www.monsanto.com/global/de/wer-wir-sind/documents/monsanto_corporate_brochure.pdf
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váltak a vetőmaggal szemben, mert minden évben újra meg kellett venniük, hogy be tudják tartani a 
szabadalmi törvényt. Ugyanis a géntechnológiával előállított növények magját, a hagyományos 
növényekből nyert vetőmaggal ellentétben, tilos újravetni, az büntetendő. Ráadásul a 
terméshozamok sem lettek jelentősen magasabbak. 
 
A Monsantónak most új ígéretekre van szüksége – ehhez épp kapóra jön a klímaváltozás: 2050-re 
világviszonylatban vízhiány lesz. A Monsanto olyan növényeket akar előállítani a jövőben, amelyek 
jobban tűrik az abiotikus stresszt, pl. a szárazságot. Ehhez azonban több génszálat is módosítani kell, 
ezért ellentmondásos megoldás. 
 
Európában a helyzet némiképp más, mivel a génmódosított növények nagy részét külföldről hozzák 
be, nem itt termesztik. Általánosságban három genetikailag módosított növényfajta termesztése 
engedélyezett az EU-ban, s csak egy kukoricafajtát lehet kereskedelmi célra termeszteni. Ennek 
legfőbb termőhelye Spanyolország. Ausztriában azonban sohasem termesztettek eladásra 
génmódosított növényeket. 
 
Ennek többek közt az egyik oka a 15 évvel ezelőtti népszavazás, amikor az osztrákok többsége 
véleményt nyilvánított a géntechnológiával előállított anyagot tartalmazó élelmiszerekkel 
kapcsolatban. De vajon Ausztria mentes a géntechnológiától? Nem, mert génmódosított takarmányt, 
elsősorban szóját hoz be külföldről. Ez azt jelenti, hogy bizonyos gazdaságok állatait törvényesen 
etetik külföldről behozott, génmódosított kukoricával és szójával. Az állatból készült termék 
csomagolásán mégis szerepel a „Gentechnik-frei” minőségbiztosítási pecsét. jelenleg 152 növényfajta 
vár az EU-ban jóváhagyásra. 
 
Források: 
Staud, Toralf: Das falsche Versprechen. In: Atlas der Globalisierung: Cola, Reis und Heuschrecken. 
Welternährung im 21. Jahrhundert. TAZ 2011. S. 85ff. 
Lobo, K.-W. – Weiss, Hans: Schwarzbuch der Markenfirmen. 2014, S. 274f. 
Krutzler, David: DER STANDARD, 2012. 09. 08. http://derstandard.at/1343744327012/Oesterreich-
ist-nicht-gentechnikfrei (2015. 08. 23.) 
http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/gentechnik/zulassungen/ (2015. 08. 24.) 

 
A géntechnológia meghatározása: 
 
A géntechnológia a biotechnológia egyik ága. Lényege a genetikai anyag izolálása, leírása és 
újrarendezése. A segítségével új génkombinációkat hoznak létre élő szervezetek genetikai 
felépítésének célzott megváltoztatásával, elsősorban idegen génállomány átvitelével és 
beültetésével. A géntechnológia a genetikai anyag újfajta kombinációja révén lehetővé teszi a fajok 
közötti határok megkerülését: míg a nemesítés klasszikus módszereivel csak többé-kevésbé rokon 
fajok keresztezhetők, a géntechnológia módszereivel akár emberekből állatokba, baktériumokból 
növényekbe stb. is átvihetők gének. 
 
„Géntechnológiával módosított” szervezet az, amelynek génállományát génmódosítással oly módon 
változtatták meg, ami a természetben nem fordul elő. 
 
„Zöld géntechnológia”: a géntechnológia alkalmazása a növénynemesítésben, genetikailag 
módosított kultúrnövények felhasználása a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban. 
 
Forrás: 
https://www.uni-
bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/Zentrale%20Institute/IWT/FWG/Paradys/Gentechnik.html  

http://derstandard.at/1343744327012/Oesterreich-ist-nicht-gentechnikfrei
http://derstandard.at/1343744327012/Oesterreich-ist-nicht-gentechnikfrei
http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/gentechnik/zulassungen/
https://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/Zentrale%20Institute/IWT/FWG/Paradys/Gentechnik.html
https://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/Zentrale%20Institute/IWT/FWG/Paradys/Gentechnik.html
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Megvitatandó kérdések: 
Az egyes órák leírását lásd a dőlt betűs részben. 

 

Mellékletek: 

1. melléklet: különböző állításokat tartalmazó kártyák („állításkártyák”) 
2. melléklet: esettanulmányok 
3. melléklet: különböző szempontokat ismertető kártyák („szempontkártyák”) 

 

Források:  
 
Lobo, K.-W. – Weiss, Hans: Schwarzbuch der Markenfirmen. 2014. 
 
Dokumentarfilm 2008: Monsanto mit Gift und Genen:  
https://www.youtube.com/watch?v=9RQ-xqZ-0cg  
 
Film: Gekaufte Wahrheit – Gentechnik im Magnetfeld des Geldes: 
https://www.youtube.com/watch?v=TtWXSpn_Tk0  

 
Informationen zur Einführung gentechnisch veränderter Pflanzen in Europa vom Forum Bio- und 
Gentechnologie - Verein zur Förderung der gesellschaftlichen Diskussionskultur e.V.: 
http://www.transgen.de/anbau/flaechen_international/531.doku.html  
 
Bergt, Svenja: Soja erhöht das Allergierisiko. Wissenschaftler über Gentechnik. In: TAZ. 10.07.2012. 
http://www.taz.de/!5089420/  
 
Weltagrarbericht  
http://www.unesco.de/wissenschaft/biosphaerenreservate/biologische-vielfalt/iaastd.html 

 
 

Mellékletek és segédanyagok elérhetőek a www.anthropolis.hu/eathink-tankonyv honlapon. 

szerző: Susanne Paschke, Südwind Bécs, Ausztria 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9RQ-xqZ-0cg
https://www.youtube.com/watch?v=TtWXSpn_Tk0
http://www.transgen.de/anbau/flaechen_international/531.doku.html
http://www.taz.de/!5089420/
http://www.unesco.de/wissenschaft/biosphaerenreservate/biologische-vielfalt/iaastd.html
http://www.anthropolis.hu/eathink-tankonyv
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1. melléklet 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

www.eathink2015.org 

 
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. 

 
 

  



 

 

www.eathink2015.org 

 

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. 
 

 


