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Saját vizsgálatok MON-810-6 kukorica virágporral 

 





A méhekre gyakorolt hatások 

Közvetlen hatás 
 - amikor a méhek vagy a fiasítás 

elfogyasztja a virágporral a GM-fehérjét 
Közvetett hatás 
 - amikor a növény jellege megváltozik, 

kevésbé vonzza a méheket, kevesebb 
nektárt termel stb. 

A méhek szerepe a transzgén pollen 
terjesztésében? 

 
 
  

 
 

   

 

 



Kukoricáról virágport gyűjtő munkásméh 



Az eddigi adatok szerint 

 A MON 810-6 kukorica Bt-toxinja (Cry1Ab)  – 
közvetlenül nem pusztítja a méheket  (Duan és 
mtsai, 2008) 

 Csökkenti munkásméhek tanulékonyságát és 
rezisztenciáját (Kaatz és mtsai, 2011; saját 
vizsgálat) 

 Proteáz-inhibítorok, kitináz-gátlók lassítják a 
méhálcák fejlődését 

 A GM-anyagok jelenléte része a méhek életét 
befolyásoló un. „állandó stressz”-nek 
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Figure 2: Concentration of glyphosate (ng/g) in honey samples listed by honey origin: (A) Brazil, (B) Canada, (C) China, (D) Germany, (E) Greece, (F) Hungary, 
(G) India, (H) Korea, (I) blend of Mexico, Brazil, and Uruguay, (J) New Zealand, (K) Spain, (L) Taiwan, (M) blend of Ukraine and Vietnam, (N) USA, (O) blend of 
SA and Argentina, (P) blend of USA, Argentina and Canada, (Q) blend of USA, South America, (R) unknown origin. Dashed line represents LOQ of method (15 
ng/g). Error bars represent concentrations obtained during duplicate analysis. Rubio, F., Emily Guo, E., Kamp, L. (2014) Survey of Glyphosate Residues in 
Honey, Corn and Soy Products. http://dx.doi.org/10.4172/2161-0525.1000249 
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Új tesztelési módszerekre van 

szükség 

Az eddig alkalmazott LD50 érték (p.o. és kontakt 
toxicitás) nem alkalmas a tesztelésre! 

A szubletális hatásokat is mérni kell! 

Szipóka nyújtási feltételes reflex (PER) – igen 
érzékeny idegrendszeri hatások mérésére. 

Radar és mikrochip alkalmazása a kijáró méhek 
követésére – eltájolás! 

Tanulás és memória vizsgálata T-cső útvesztőben.  



A szipóka reflex tesztelése 
 



Radar és mikrochip 



Import alapanyag tartalmú pollenpótló 
méhtápszer GM-növényi összetevőkkel! 

KIVONVA! 



Mi várható a jövőben? 

 A „génháború” folytatódik, az érdekeltek 
mindent megtesznek a GM-növények korlátozás 
nélküli terjesztésére a köztermesztésben. 
 Az „együtt termesztés” elfogadhatatlan, mert 
ellehetetleníti a tiszta méhészeti termék előállítását 
– az izolációs zónák nem jelentenek megoldást. 
 A GM-anyag-mentes méz csak GM-növény- 
mentes területeken állítható elő. 
 Ez nem csak magyar érdek, hanem a világ 
összes méhészének érdeke, mindannyiunk érdeke! 

 



GMO-mentes országból 
GM-anyag mentes méz 

Magyar Méz 
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KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 


