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Világ 
Az I.S.A.A.A. legutolsó statisztikái a GM-kultúrák újabb térnyerését 
mutatják: 
• 2006 a 11. olyan év volt, amikor GM kultúrákat termesztettek 
szerte a világban, 

• 102 millió ha-on 10 millió gazdálkodó termesztett ilyen 
növényeket, ami + 13 % - os növekedés 2005-höz képest. 

• 2006-ban 22 GM-termelő ország volt, míg 2005-ben 21 és 
2004-ben 17. 2006-ban valamennyi GM-termesztő ország 
növelte GMO területét, ez alól csak Ausztrália kivétel, ahol 
már évek óta szárazsággal küzdenek. 

• A területek felét az USA adja, az amerikai kontinens 4 
állama (USA, Argentína, Brazília és Kanada) együttesen a 
területek 88 %-t teszik ki, és 8 ország adja az össz. 99 %-t, amibe beletartozik India, 
Kína, Paraguay és a Dél-Afrikai Köztársaság. 

• India, Dél-Afrika : azon országok, ahol a legjelentősebb volt a 
területnövekedés (3x) 

• Brazília : folytatódott a GM-szója területek gyarapodása. 
Brazília 2006-ban termesztett először Bt-gyapotot. 

•  4 kultúra adja a GM-termesztésbe vont növényfajok jelentős 
részét : szója (58,6 Mha, + 4,2 Mha 2005-höz képest), kukorica 
(25,2 Mha, + 4 Mha  2005-höz képest), gyapot (13,4 Mha, 3,4 Mha 
2005-höz képest) és a repce (4,8 Mha változatlan). Kisebb 
területeket elfoglaló egyéb növényfajok : a lucerna, és a papaya. 

• A biotechnológia piaci értéke (vetőmagok és GM technológia 
költség) : 6,1 milliárd $,  ami 16 %-a a növényi termékek 
piacának (38,5 milliárd $) és 21 %-a a vetőmagpiacnak (30 
milliárd $). 1996 óta a biotechnológiai piac 35 milliárd $ 
üzleti forgalmat bonyolított le. 

 
 

 

 
 

 

(millió ha) 2004 2005 2006 % 2006 

USA 47,6 49,8 54,6 49% 

Argentína 16,2 17,1 18 17% 

Brazília 5,4 9,4 11,5 9% 

Kanada 5 5,8 6,1 6% 

India 0,5 1,3 3,8 1% 

Kína 3,7 3,3 3,5 3% 

Paraguay 1,2 1,8 2 2% 

Dél-Afrikai Közt. 0,5 0,5 1,4 0% 

Uruguay 0,3 0,3 0,4 0% 

Ausztrália 0.2 0,3 0,2 0% 

Románia < 0.1 0,1 0,11 0% 

Fülöp-szigetek < 0.1 0,07 0,2 0% 

Spanyolország 0,06 0,05 0,06 0% 

Mexikó < 0.1 0,06 0,06 0% 

Összesen 81 90 102 88% 

 
 

GMO a világban: területfejlődés (Mha) és 
megoszlás 



Európa 
 

20 % -al, azaz 186 000 ha-al növekedtek a területek 2006-ban, melyből : 
� 115 000 ha G.M. szója Romániában (+ 15 %), 
� 62 000 ha Bt kukorica  Spanyolországban (+ 17 %), 
� 8 800 ha Bt kukorica 5 EU-25 országban : Németország (950 ha, terület x 4), Franciaország (5 
200 ha, terület x 10), Portugália (1 250 ha, + 50 %), Cseh Köztársaság (1 290 ha, terület x 5) és 
Szlovákia (35 ha, 2006 a termesztés első éve). 

 
EU-S SZABÁLYOZÁS 
 

• Az Európai Bizottság 2006-ban folytatta a GM-kukoricák engedélyezését : Mon863 (Chrysomela 
rezisztens), GA21 (Round Up toleráns) és 1507 (moly és levélbogár rezisztens). 

 
• A kérelmek elbírálása (pl. a Mon810 x Mon863 esetén) igencsak lelassult az utóbbi időben, 
egyrészt a Miniszterek Tanácsának hosszabb engedélyezési procedúrája miatt, másrészt, pedig a 
tagállamok és az Európai Élelmiszerbiztonsági ügynökség között zajló tárgyalások miatt.  

 
• Az európai moratórium vége óta (2003 vége) jóváhagyott új engedélyezések csupán az importot és 
ezeknek a kukoricáknak a felhasználását teszik lehetővé és kizárják az új GM-kultúrák 
termesztését.  

 
• Koegzisztencia rendeletek : 

- Magyarország 2006 végén elfogadta törvénytervezetét, ami meghatározta a GM-
kukoricatermesztés főbb korlátait (400 m izolációs távolság, GM-kukorica termesztéséről szóló 
képesítő bizonyítvány, szomszédok jóváhagyása stb.), 
- más országok megerősítették GMO-val való szembenállásukat, megtiltva azok termesztését 
(Ausztria, Görögország, Lengyelország), 
- Franciaországban, 2006 márciusában a Szenátus elfogadta a 2001/18-s direktíva átvételét és a 
koegzisztencia elveit, de végső elfogadását áttették a 2007-es júniusi parlamenti választások 
utáni időszakra. 

 
• Ami a GMO véletlenszerű előfordulási küszöbértékét illeti, a konvencionális vetőmag esetében a 
Közösségi Kutató Központ egy tanulmánya 0,5 %-os küszöböt állapított meg, és az azonosítási 
rendszernek meg kell felelnie az Európai Unió által az élelmiszerekre és takarmányokra felállított 
0,9 %-os GM tartalom feletti jelölési kötelezettségnek is. Az elfogadási ütemterv azonban újra 
elhalasztásra került az EU-Bizottságnál. 

 

2007-ES KILÁTÁSOK 
 

• A területnövekedés folytatódik a világban (főként Brazíliában és a fejlődő országokban). 

• Az EU szintjén, ugyancsak területnövekedésre lehet számítani az ex-EU25 országaiban (Bt-
kukorica iránti érdeklődés a 2006-os klíma következtében, valamint erős a nyomás a moly kapcsán 
is). A területek erőteljesen fognak csökkenni Romániában, mert 2007. 01. 01-től a GM-szója 
termesztése tilos (az EU nem engedélyezte ennek a kultúrának a termesztését, csak az importját / 
és felhasználását). 

 

 
 
 

 


