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1. A növénybiológia fogalma, helye a tudományok körében 

 
A növénybiológia ismeretköre, tudománya a biológia tudományága közé tartozik, ahogy neve is 
utal rá a növények biológiai tulajdonságait kutatja, jellemzi. A biológiai tudományok alapját a 
gyakorlati mezőgazdaság, az orvostudomány és a filozófia képezi, ezen belül is a növénybiológia 
ez első kettőhöz kapcsolható leginkább. Az élelmiszer igény és a betegségekkel szembeni 
küzdelem miatt gyakorlatilag az őskorra nyúlik vissza a növénybiológiai kutatások eredet, ugyan 
még mágikus, misztikus válaszadásokkal, magyarázatokkal élve. Innen folyamatos, néha 
robbanásszerű fejlődéssel juthatunk el korunk növénybiológiájához, mely tudomány mai tudása 
szerint már egy rendkívül komplex tudományág. Természetesen a kutatások célpontja a növény, 
de manapság már a létező összes szerveződési szinten képesek vagyunk kérdéseket feltenni és 
válaszokat találni. A növények is élőlények, a környezetüktől nem függetlenek, az élővilágban 
sajátosnak tekinthető helyhez kötöttségük  

 

 

2. Szervetlen molekulák (víz, ásványi sók) a növények életében 

 
Az élő anyagot felépítő szervetlen (anorganikus) molekulák a víz (85%) és a különböző ásványi 
anyagok és elemek. A sejtek anyagait felépítő, valamint a sejtek életfolyamataiban részt vevő 
elemeket biogén elemeknek nevezzük. Közel negyven elemnek kimutatott a biológiai szerepe, 
további húsz kimutatható a sejtekben, de biológiai funkciójuk nem ismert. A mennyiségi 
viszonyokon tovább haladva, az elemek 95%-át négy teszi ki: szén, hidrogén, oxigén és nitrogén. 
Ezek az úgynevezett elsődleges biogén elemek, a szerves makromolekulák szerkezeti elemei. A 
másodlagos biogén elemek jóval kisebb százalékos mennyiségben fordulnak elő (0,05-0,2%), ezek 
közül is a foszfor és a kén ugyancsak szerves molekulák építőelemei, de a vas és a magnézium is 
megtalálható némely molekula felépítésében. Az elemek funkcióinak rövid áttekintése a növényi 
ásványi táplálkozás fejezetben történik (X). 
A szervetlen vegyületek közül biológiai szempontból a víz kiemelkedő jelentőségű. Az víz az 
élőlények tömegének 60-80%-át teszi ki, természetesen a sejtek folyékony állománya nem ’tiszta 
víz’, hanem különböző módon oldott és szétoszlatott részecskék vizes oldata. Fontosságát 
sokoldalú szerepének köszönheti. Bizonyos élőlények, így bizonyos növények számára élőhely 
lehet. Számos tulajdonságai, így a fajsúlya, viszkozitása, átlátszósága, gázelnyelő- és 
oldóképessége, nagy hőkapacitása, stb miatt lehetővé válik a benne való élet. Kiváló oldószer, 
mely elsősorban a molekuláris felépítésére vezethető vissza. A víz (H2O) molekuláris szerkezete 
szerint a hidrogén és a hidroxil egymással 105º-os ’vegyértékszöget’ zár be, ennek következtébe, 
hogy a víz molekula poláros sajátságokkal rendelkezik, pozitív és negatív pólusa van, tehát 
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dipólusos. A vízmolekulákból kialakuló hidrátburok a különböző töltésű ionokat egymástól 
elválasztja és oldatban tartja. A vízben oldható szerves vegyületek molekuláit is a hidrátburok 
tartja oldott állapotban. A víz, mint diszpergáló közeg is jelentős, hiszen a dipólus jelleg, a 
hidrátburok kialakításának a lehetősége biztosítja azt, hogy némelyik vízben nem oldódó anyag 
finom szétaprózódott eloszlásba, úgynevezett diszpergált állapotba kerüljön. A víz szállító- és 
reakcióközeg, a hidratált ionok és molekulák hőmozgást végeznek, ez az alapja a diffúziónak is. A 
víz maga is aktív reakciópartner, a fotoszintézis fotolízise révén tulajdonképpen kiindulási anyag, 
a biológiai oxidációban pedig az egyik végtermék.  
A vízmolekulák dipólusos szerkezetének fontos szerepe van a kolloid állapot létrejöttében. 
 
 

3. A kolloid állapot biológiai jelentősége 

 
A vízmolekula gőz formájában teljesen egyenletesen tölti ki a teret, folyékony és szilárd 

halmazállapotban több vízmolekula – átlagosan négy – összekapcsolódik, kristályhoz hasonló 
szerkezete lesz. Természetesen ez a rács a jég formában jellegzetesebben benne van, a folyadék 
formában kevésbé. A víz a kristályos szerkezet miatt olyan szivacsszerű állapotot eredményez, 
ahol minden alkotórész víz, azaz a szivacsos tömörültebb molekulák és a lazább szerkezet is víz. 
A víz állandó mozgást végez, önmagában is van a molekulának mozgása (Brown-féle 
forgómozgás), így az általa kialakított szerkezet a sejtplazmán belül is folyton változhat. A vízben 
való valamely anyag ’oldódása’ különböző módokon történhet meg. Amennyiben a vízben, mit 
folytonos közegben egymástól független részecskék vannak szétoszlatva, úgy diszpergálásról, 
diszperz rendszerről beszélhetünk. Amennyiben folyadékban folyadékot diszpergálunk, úgy 
emulzióról, ha folyadékban szilárd anyagot, úgy szuszpenzióról van szó. Tulajdonképpen a 
kolloidok is ilyen diszperz rendszerek, melyekben a diszpergált részecskék mérete 1-500 
nanométeres nagyságrendig terjed. Amennyiben a részecskék mérete 1 nanométer alatti, úgy 
valódi oldatról beszélünk, míg az ettől a mérettartománytól nagyobbak a durva diszperz 
rendszerek. A biológiai szempontból fontos makromolekulák kolloid méretűek, ilyen formában 
találhatók a sejtekben. A kolloidok egyik legfontosabb jellemzője, hogy a tömegükhöz képest 
óriási a felületük. Az anyag tömegéhez viszonyítva a felületet, a fajlagos felületet kapjuk, ami a 
kolloidoknak nagy, a durva diszperz rendszereknek viszont kicsi. A nagy felületnek köszönhetően 
ott nagy mennyiségű anyag halmozódhat fel adszorpcióval. Az adszorpció szempontjából két 
eltérő típusú kolloid van, a hidrofób, melyek főleg ionokat adszorbeálnak, és a hidrofil kolloidok, 
melyek felületén elsősorban vízmolekulák kötődnek meg. A hidrofil kolloidok esetében a 
hidrátburokkal együtt, szabadon elmozdulhatnak, a rendszer a folyadékhoz hasonló 
halmazállapotú, ilyenkor ezt szol állapotnak nevezzük. Amikor a kolloid részecskék a 
hidrátburkukkal összekapcsolódnak, hálózat jön létre, csökken az elmozdulás lehetősége. Az ilyen 
kocsonyás forma a gél állapot. A gélekből, ha fokozatosan távolítjuk el a vizet, akkor 
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zsugorodnak, kiszáradnak. A kiszáradt gél képes az új vízfelvételre, újra megduzzad. Ez játszódik 
le a például akkor, amikor száraz magvak a környezetből vizet vesznek fel.  
 

4. Főbb szerves molekulák a növények életében (szénhidrátok, fehérjék, 
lipidek, nukleinsavak) 

 

4.1. Szénhidrátok 

 

A Föld szervesanyag-készletének legnagyobb részét szénhidrátok (cukrok) alkotják, ezeket 
elsősorban a növények fotoszintézis útján a napfény energiájának felhasználásával, szén-dioxidból 
és vízből állítják elő. Ugyanakkor előfordulásuk a teljes élővilágra jellemző. Legnagyobb 
mennyiségben a növények szilárd vázát, a sejtfalat alkotják, de mint növényi tartaléktápanyag is 
jelentős a mennyisége. A növényi sejtplazmában, mint jól oldódó mono- és diszacharidokként 
vannak jelen. A molekulaszerkezet összetettsége alapján csoportosítjuk őket, általános képletük: 
(CH2O)n, ahol n≥3. A továbbiakban ezen csoportosítás elvei alapján kerül tárgyalásra a 
szénhidrátok növénybiológiai vonatkozásai.  

A monoszacharidok egyszerű cukrok, melyek 3-7 szénatomos polihidroxi-oxovegyületek. 
Gyűrűs formában stabilak, kivéve a három szénatomosokat. A három szénatomos triózok 
lényegében a glicerin oxidációs termékei. Képviselőjük a glicerinaldehid és az 1,3-dihidroxi-
aceton. A sejtekben szabad állapotban nem fordulnak elő, köztes termékként, foszforsav 
észterszármazékaiként (foszfátészterként) találhatóak meg. A négy szénatommal rendelkező 
tetrózok csak csak átmeneti bomlástermékként találhatóak meg az élő szervezetekben. Biológiai 
szempontból az öt szénatomos pentózok kiemelkedően fontosak, mint a nukleinsavak 
alkotóelemei a ribóz és a dezoxiribóz. Mindkettő aldóz típusú monoszacharid, aldopentózok. A 
ribóz (C5H10O5) a citoplazmában található ribonukleinsavak alkotója. Szintelen, vízben jól 
oldódik, a gyűrűvé kapcsolódott formája stabilabb. A dezoxiribóz (2. C-atomon -OH csoport 
helyett H van) a dezoxiribonukleinsavban fordul elő. Foszforsavval észtert képezve vesz 
mindkettő részt a nukleinsavak felépítésében. A hat szénatomos hexózok az élővilágban 
leggyakrabban előforduló monoszacharidok. A sejtekben szabad állapotban is előfordulnak. 
Alapvető szerepük van a di- és poliszacharidok felépítésében. A legnagyobb biológiai 
jelentőséggel a glükóz (szőlőcukor) bír. A molekulán belül öt kiralitáscentrum van, melyek körül a 
csatlakozó atomok és/vagy atomcsoportok kétféleképpen helyezkednek el: a gyűrű síkjától ’lefelé’ 
vagy ’felfelé’. Gyűrűjének (hattagú: 5C, O) első szénatomjához kétféle módon kapcsolódhat 
térben a glikozidos hidroxilcsoport – alfa- vagy béta-glükóz. A glükóz foszforsavval észtereket 
képezhet, amelyek a biokémiai folyamatokban köztes termékként ismeretesek. Szabad 
előfordulása is ismeretes, mivel az élőlényekben a szénhidrát-szállítás elsősorban glükóz 
formájában történik. Fruktóz (gyümölcscukor) a növényekben gyakran előforduló hexóz. 
Molekulája öttagú gyűrűt képez: négy C- és egy O-atom. Két glükózmolekula között vízkilépéssel 
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glikozidkötés jöhet létre – ennek eredménye egy diszacharid-molekula. Ilyen például a maltóz 
molekula, ami két alfa-glükóz összekapcsolásával jön létre. A keményítő szintézis/bontás köztes 
terméke, a cellobióz diszacharid a cellulóz anyagcseréjé. Az emberi táplálkozásban legismertebb 
diszacharid a kristálycukor, azaz szacharóz, mely egy fruktóz és egy glükóz molekula 
összekapcsolódásából áll. A tejben előforduló laktóz (tejcukor) pedig egy galaktózból és egy 
glükózból áll. 
A poliszacharidok sok-sok cukormolekulából állnak, biológiai szempontból két fontos molekula, a 
keményítő és a cellulóz a legfontosabbak. A keményítő a növények tartalék anyaga, többszáz alfa-
glükózból épül fel. Nagyobb alegységei az amilóz, mely elágazásmentes, spirális szerkezetű 
glükózmolekulalánc (keményítő 20%-a) és az amilopektin, mely tizenkét szénatomonként elágazó 
egyenes, a keményítő nagyobb részét alkotja (80%). Kimutatása Lugol-oldattal, mely az amilózt 
képes kimutatni. A másik fontos poliszacharid a cellulóz, a növények vázanyaga, ugyancsak 
glükóz alegységekből épül fel, akár a keményítő, több ezer béta-glükózmolekulából. A molekula 
hosszú, elágazásmentes lánc, kötegekbe rendeződik, melyen belül hidrogénkötések alakulnak ki.  
 

 

4.2. Fehérjék 

 
Alapvető biológiai makromolekulák, felépítő egységeik az aminosavak, kialakításukban csak 

húszféle aminosav vesz részt. Aminosav kémiai felépítésére jellemző, hogy amino- és karboxil-
csoport tartalmaznak. Két aminosav peptidkötéssel kapcsolódhat össze, vízkilépés közben, akár 
több száz egységből is állhatnak, innen ered a polipeptid elnevezésük. A fehérjék sokféle 
feladatuknak megfelelően változatos felépítésűek. Az aminosavak sorrendjének (fehérjemolekula 
elsődleges szerkezete) döntő hatása van a molekula felépítésére, így tulajdonságaira is. Az 
aminosavak kapcsolódási sorrendjét a fehérjemolekula elsődleges szerkezetének nevezzük. A 
fehérjék másodlagos szerkezetét az aminosav láncuk alfa-hélix és béta-lemez-módon való 
felépülése hozza létre. A fehérjét alkotó lánc teljes térbeli elrendeződése jelenti a fehérjék 
harmadlagos szerkezetét. Ennek során a molekula tömör szerkezetté illeszkedik össze – gyenge 
van der Waals kötések. A fehérjék egy része nem marad meg egyetlen láncból álló egységnek, 
hanem több lánc is összekapcsolódhat, ez adja a fehérjék negyedleges szerkezetét. A fehérjék igen 
érzékenyek a külső hatásokra. A fehérjék denaturációja, irreverzibilis kicsapása során (pl. hő, 
nehézfémsók, savak hatására) a térszerkezetet rögzítő kémiai kötések egy része felbomlik, a 
polipeptidlánc legombolyodik, s a fehérjék elvesztik biológiai sajátságaikat. Megfordítható, 
reverzibilis kicsapás (pl. könnyűfém-, ammóniumsók hatására) során a vízburkot vonjuk el 
ideiglenesen. A fehérjéket összetételük alapján két nagy csoportra osztjuk. Az olyan fehérjéket, 
melyek csak aminosavakból épülnek fel, egyszerű fehérjéknek, proteineknek nevezzük. Azon 
esetben, amikor nem fehérje jellegű csoportot is tartalmaznak, azok az összetett fehérjék, a 
proteidek.  
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Szerepük többféle lehet. A növényekben elsősorban, mint enzimekként és membránalkotókként 
vannak jelen. Minden enzim fehérje, azaz a biokémiai folyamatokat katalizálják. Vannak 
transzportfehérjék, melyek a membránokon keresztüli átjutást szabályozzák, lehetnek továbbá 
szerkezeti, strukturális fehérjék, a membránokat stabilizálják.  
 
 

4.3. Lipidek  

 
Különböző kémiai szerkezetű, de hasonló oldhatósági tulajdonságokkal rendelkező szerves 

vegyületek gyűjtőneve. Vízben nem, csak apoláris oldószerekben – benzol, éter – oldódnak, 
molekuláikat apoláris, hosszú szénhidrogénláncok vagy gyűrűk alkotják. A lipidek egyik csoportja 
a neutrális zsírok, amelyek glicerinből és három nagy szénatomszámú zsírsavból épülnek fel, 
nagyrészt palmitin-, sztearin-, vagy olajsav a zsírsavrész. A molekula kifelé apoláros, semleges 
jellegű, innen ered neutrális elnevezés. A természetben leggyakoribb lipidek, növényekben, 
állatokban egyaránt megtalálhatóak. A növényekben elsősorban a termések húsos részében és a 
magvakban található. Olivaolaj – olajfa termésében, de napraforgó, repce, szója és len magvakban 
egyaránt. A lipidek másik csoportja a foszfatidok. Felépítője: egy glicerin, két zsírsav és egy 
foszforsav kapcsolódik össze foszfátészterkötéssel, képviselőjük például a foszfatidsav. A 
molekula kettős oldhatósági tulajdonsággal rendelkezik, azaz amfifil jellegű. A zsírsavakat 
tartalmazó része apoláris, a foszforsavat tartalmazó poláris, azaz ezzel a résszel a foszfatid 
molekula könnyen kapcsolódik vízmolekulákhoz. Vizes közegben cseppeket vagy hártyákat 
alkotnak, ez meghatározza biológiai funkciójukat, membránok létrehozásában van kiemelkedő 
szerepük. A lipidek közé soroljuk a szteroidokat is. Alapszerkezetük a szteránváz. A szteroid 
alapú gyógyszerek nagy részét közvetve vagy közvetlenül a növényivilág szolgáltatja.   
A karotinoidok az állat- és növényvilágban is elterjedtek. Szénláncukban konjugált kettős kötésű 
rendszer van – színesek (többnyire vörösek, sárgák). A növények kiemelt karotinjai a 
fotoszintetikus pigmentek. A viaszok is a lipidek csoportjába tartoznak, olyan észterek, amelyek 
egy nagy szénatomszámú alkoholból és nagy szénatomszámú karbonsavból épülnek fel. 
Növényekben gyümölcsök, levelek védőhártyáját alkotják. Összetétele fajspecifikus, így a fajta 
jellemzésére is alkalmas. 
 

4.4. Nukleinsavak 

A nukleinsavak minden sejtben megtalálható monomer alapegységekből felépülő 
makromolekulák, olyan alapvető fontosságú folyamatokban vesznek részt, mint a fehérjeszintézis 
és az öröklődés. Monomerjei, azaz alapegységei a nukleotidok, melyek foszforsavból, öt 
szénatomos cukorból (pentózból: ribóz/dezoxiribóz) és nitrogén tartalmú szerves bázisból 
(purin/pirimidin vázú) állnak. 
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1. ábra A nukleotid felépítése 

 

A nukleotid monomerek oly módon kapcsolódnak össze, hogy az egyik foszfátcsoportja 
észterkötéssel a másik nukleotid pentózának harmadik szénatomjához kapcsolódik (1. ábra). Így 
minden pentóz harmadik és ötödik szénatomjához foszforsav kapcsolódik, és minden foszforsav 
diészterkötést képez két szomszédos pentóz harmadik és ötödik helyzetű szénatomja között. Az 
így összekapcsolódó sok-sok nukleotid alkotja a polinukleotid láncot, azaz a nukleinsavat. A 
cukorkomponens alapján a nukleinsavakat két részre oszthatjuk: 

 

1. Ribonukleinsavak (RNS) ribózt tartalmaznak. 

2. Dezoxiribonukleinsavak (DNS), 2-dezoxi- ribózt tartalmaznak. 

Mindkét nukleinsav nukleotid alegységekből áll, melyek sorrendje éppen olyan meghatározó 
faktor, mint az aminosavak sorrendje a fehérje molekulákban. E két molekulán belül a foszfát és a 
pentóz rész mindig ugyanaz, az egyes nukleotidokat csak a kapcsolódó szerves bázis különbözteti 
meg egymástól. Ez az oka annak, hogy a nukleinsavak szerkezetének meghatározója a nukleotidok 
bázisának egymás utáni elhelyezkedési sorrendje, azaz a bázissorrend. Ugyancsak hasonlóság a 
fehérjékhez képest, hogy a nukleinsavak hosszú, lánc alakú molekuláinak a térbeli elrendeződése 
meghatározott. Ezen térbeli szerkezet állandósását a fehérjékhez hasonlóan a molekulákon belüli 
nem kovalens kötőerők biztosítják. A nukleinsavak térbeli elrendeződését lánckonformációnak 
nevezzük. A DNS molekula nukleotidjaiban négyféle szervez bázis fordul elő: adenin, guanin, 
timin, citozin. A DNS molekula kettős láncú, a láncok egymás köré csavarodnak, a két lánc 
bázisai között hidrogénkötések vannak. Az úgynevezett hidrogén-híd kialakulásának a bázisok 
szerkezete által meghatározott lehetőségei vannak. Azaz például, ha a láncon citozin következik, 
vele szemben a másik láncon csak guanin következhet, a timinhez pedig mindig adenin 
párosulhat. Azaz, egymással szemben mindig egy nagyobb méretű purinbázis és egy kisebb 
méretű pirimidinbázis áll. Ennek a kapcsolódási mintának a következménye, hogy a két 
polinukleotidlánc párhuzamos egymással a molekulán belül. Az összekapcsolódott 

pentóz 

foszforsav 
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polinukleotidszál hossztengelye körül spirálisan formában feltekeredik, és így kialakul a DNS-re 
jellemző kettős spirál szerkezet. Ez a térbeli szerkezet a csigalépcső felépítésére emlékeztet, ahol a 
lépcsőfokok a bázispárok, a kétoldali korlát pedig a két pentóz-foszfát láncolat. Az RNS 
molekulát alkotó nukleotidokban a DNS molekulában is megtalálható adenin, guanin és citozin 
mellett uracil található. Az RNS molekulát csak egy polinukleotid lánc építi fel, ugyan az egyes 
rövid szakaszokon önmagával bázispárokat képez. Különböző RNS molekulák léteznek, ezeket a 
fehérjeszintézisben betöltött biológiai működésük alapján csoportosíthatjuk (lsd fehérjeszintézis 
fejezet).   

 

5. Az eukarióta sejt felépítése, sejtalkotók 

 
Bármilyen terjedelmes is legyen egy élőlény, valamennyien apró egységekből, egy vagy több 

sejtből épülnek fel. A sejt a szervezet legkisebb működési egysége. Szabad szemmel nem 
láthatóak, mert átlagos méretük mikrométeres nagyságrendű. A prokarióta sejt egyszerűbb 
felépítésű, sejthártya veszi körül a sejt alapanyagát, de a sejtmag nincs körülhatárolva, azaz a 
sejtplazmában szabadon helyezkedik el az örökítőanyag DNS állománya. A prokarióta sejtekben 
egyetlen, gyűrű alakú DNS-molekula tárolja a sejtműködésre vonatkozó összes információt. Az 
evolúció során később kialakult eukarióta sejtben jól körülhatárolható sejtmag van, valamint 
további, membránnal elhatárolt sejtalkotói, sejt-szervecskéi vannak. A növények is eukarióta 
élőlények, eukarióta sejtekkel (8. ábra). 

 

 

5.1. A sejtplazma és a biológiai membránok 

 

A sejtplazma (citoplazma) alapállományában (citoszol) különböző, membránnal határolt 
sejtalkotók vannak. A vízen kívül nagy mennyiségben tartalmaz különböző fehérjéket. A 
sejtplazma fénymikroszkópban egyneműnek látszik,  de elektronmikroszkópos felvételeken 
látható, hogy ezeknek a fehérjéknek egy része összekapcsolódik, és az egész sejtet behálózó 
rendszert, sejtvázat hoz létre. Ez állandóan újrarendeződő fehérjefonalakból álló ’váz’ rendszer a 
sejthártya és a sejtmag között. A sejtváz fehérjéinek szerepe az, hogy irányítják és segítik a sejten 
belüli mozgásokat, kialakítják a sejt jellegzetes alakját. Ezen kívül anyagcsere-folyamatok 
enzimrendszerei kötődnek hozzájuk, így például a glikolízis (biológiai oxidáció) és a 
fehérjeszintézisben résztvevő enzimek. 

A sejtben számos biokémiai folyamat játszódik le egy időben. Zavartalan végbemenetelükhöz 
bizonyos mértékig független reakció terekre van szükség, melyek a biológiai membránok 
segítségével valósulnak meg. Ezen membránok elsődleges feladata az, hogy elhatárolja az adott 
teret a környezetétől. A membránok választják le az egyes sejtalkotókat is. 
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2. ábra A biológiai membránok alapvető felépítése 
 

Ugyanakkor a membránok nem csak elválasztanak a környezettől, de össze is kötnek a 
környezettel. Erre sajátos felépítésük következtében képesek. Felépítő anyagaik kétfélék: 
nagyjából fele-fele arányban fehérjékből és lipidekből állnak. A biológiai membránok alapvázát 
lipidek, köztük is elsősorban foszfatidok alkotják. A foszfatidok kettős oldódású vegyületek, azaz 
poláris és apoláris oldószerekkel is elegyednek. Vizes közegben megfelelő feltételek mellett kettős 
rétegbe rendeződnek, és határfelületet alakítanak ki a folyadék belsejében. A biológiai membránok 
alapvázát is ilyen lipid kettős réteg alkotja. A kettős rétegben a lipidmolekulák függőleges 
irányban optimális körülmények között nem mozdulnak el, a rétegen belüli oldal irányú mozgásuk 
viszont természetesnek tekinthető. A szomszédos molekulák könnyen könnyen elmozdulhatnak, 
helyet cserélhetnek egymással, így a réteg ezen „fél-folyékony” tulajdonsága közelebb áll a 
folyadékok természetéhez, mint a szilárd anyagokéhoz. A membránokban a lipidekből álló 
alapvázhoz fehérjék kapcsolódnak, membránfehérjéknek nevezik őket. A membránfehérjék 
kisebbik hányada csak gyengén kötődik a membrán felszínéhez, nagyobbik részük beépül a 
lipidrétegbe (2. ábra). A molekulák apoláris részei a kettős lipidréteg hidrofób részébe süllyednek, 
míg poláris részei kiemelkednek a vizes közegbe. Oldalirányú mozgásuk éppen olyan szabad, mint 
a lipidmolkuláké. A membránfehérjék szerepe sokrétű, többek között biokémiai folyamatokat 
katalizálnak, vagy bizonyos anyagok átjutását szabályozzák a membránon. A lipid kettős réteg 
lehetővé teszi, hogy a fehérjék enzimrendszerekbe rendeződjenek. A több lépésbőlállló 
anyagcsere-folyamatokat katalizáló enzimek az átalakulás sorrendjének megfelelően, egymás 
mellett helyezkednek el a membránban, ami jelentősen megnöveli az átalakulás sebességét. A 
membrán külső felszínén a fehérjékhez és egyes lipidmolekulákhoz szénhidrátok is kapcsolódnak. 
A membránok speciális tulajdonságait a fehérjék és a szénhidrátok adják, ezáltal a membrán-
felismerési reakciókban is van szerepük, továbbá ők határozzák meg a membránhoz való 
kapcsolódási lehetőségeket is. 
 

5.2. A sejthártya 
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A sejtplazmát a külvilág felé egy átlagosan 5-10 nanométeres vastagságú biológiai membrán 
határolja, a sejthártya. A sejthártyán csak, kis méret, illetve az apoláris jellegű molekulák képesek 
diffúzióval, azaz energia befektetés nélküli passzív transzporttal átjutni. Passzív transzporttal jut át 
a membránon például a víz, az oxigén és a szén-dioxid. A sejtek anyagforgalmuknak csak kis 
részét bonyolítják le passzív transzporttal. A nagyobb méretű molekulák és az ionok átjutásához a 
membránfehérjékre van szükség. A szállításban részt vevő membránfehérjék (a transzport 
fehérjék) egy része csatornát képez a membránon át, mely energia-befektetés hatására nyílik ki. 
Mások a membrán egyik oldalán megkötik a szállítandó molekulát, majd energia hatására úgy 
változik meg a térszerkezetük, hogy a szállítandó molekula átkerül a membrán másik oldalára. 
Ilyen hasonló folyamatokkal valósul meg az anyagok átjutása, ha arra van szükség, hogy a sejt a 
kisebb koncentrációjú hely felől vegyen fel anyagokat. A fehérjék működéséhez szükséges 
energiát az ATP-molekulák biztosítják. Az ilyen energia-befektetést igénylő 
transzportfolyamatokat aktív transzportnak nevezik. 
 
 

5.3. A sejtfal 
 

A növényi sejtekhez (az állati és humán sejtektől eltérően) a sejthártyához kívülről egy vastag 
’burok’ is kapcsolódik, a sejtfal. A növényi sejtfal elhatárolja a sejteket egymástól, de a sejteket 
összekötő, a sejtfalakon átnyúló citoplazmaszálak révén a sejtek kapcsolatban maradnak 
egymással. A sejtfal nem membrán, szerkezetét tekintve poliszacharid molkekulák alkotják 
leginkább: a növényi sejtfal leginkább cellulóz váz. A sejtfal szerepe rendkívül sokrétű, megszabja 
a sejt alakját, biztosítja a turgort, védi a sejtet a kártevőktől, fizikai, kémiai behatásoktól, szállítási 
pálya, szűrő, vagy éppen szigetelőréteg. Kialakulása a sejtosztódás végén történik, majd 
továbbfejlődve kialakul az elsődleges sejtfal. Az elsődleges sejtfal cellulóz láncokból áll, amelyek 
mikrofibrillumokat alkotnak. Ez a még a megnyúlásra képes sejtfal további vastagodásokkal, 
különböző anyagok berakódásával alakul át az állandósult sejtek másodlagos falává. Az 
elsődleges sejtfal felépítése minden sejttípusban nagyjából megegyező, míg a másodlagos sejtfal 
sokkal változatosabb felépítésű. Ez utóbbi már csak rendkívüli esetekben alakul vissza 
alakváltoztatásra képes sejtfallá. Az elpusztult sejtek fala megtartva alakját, részt vehet a növényi 
test kialakításában is. Egyes sejtek az elhalás után is képesek a sejtfalakkal a feladatukat 
betöltésére, ilyen élettelen, de működő részekből áll a vízszállítást végző farész sejtei, a 
tracheidák, tracheatagok. 
 
 

5.4.  A sejtmag 
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Az eukarióta sejtek jellemző sejtalkotója a sejtmag. Általában gömb, vagy lencse alakú, és 
sejtenként egy van belőle. Felépítését a 3. ábra mutatja be. A sejtmagot a sejtplazmától a két 
membránrétegű maghártya választja el, melyen teljesen átérő pórusok vannak. A sejtmag és a 
sejtplazma között ezeken keresztül történik a fehérjék és a nukleinsavak anyagforgalma. A külső 
membrán, folyamatosan megy át a durva felszínű endoplazmatikus retikulumba (DER), és riboszómák 

kapcsolódnak hozzá. A sejtmagban elszórva találunk egy vagy néhány magvacskát, itt szintetizálódnak 
az rRNS molekulák, valamint a riboszómákat alkotó fehérjék is. A sejtmag belsejét a magplazma veszi 
körül, mely folyékony, gélszerű állapotú, túlnyomórészt nukleinsavak és fehérjék makromolekuláit és 
azok építő egységeit tartalmazzák egyéb más vízben oldott ionokkal együtt. Ebből a DNS-
molekuláknak és a hozzájuk kapcsolódó fehérjéknek az együttes állományát kromatinnak nevezzük.  

 
3. ábra A sejtmag felépítése (Tóthné Hajdú G., 2011)  

 
 

 
 

4. ábra A maghártya felépítése 
 

külső membrán 

belső membrán 

perinukleáris tér 

 

riboszómák 

pórus 
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A kromatinállomány a sejt működésének egyes szakaszaiban jól elkülöníthető, tömör testekké áll 
össze: kromoszómaként jelenik meg. A kromoszóma DNS állománya tárolja az információt, mely 
az öröklődéshez, továbbá a sejt fehérjéinek felépítéséhez szükséges. 
 
 

5.4.1. A sejtciklus  

 
Az osztódó sejtnek azt a körfolyamatát, amely a sejtek DNS-szintézis előtti állapotától 

kiindulva, a DNS szintézisén és a sejtosztódáson keresztül visszatér a kiindulási szakaszba, 
sejtciklusnak nevezzük. Az osztódóképes eukarióta sejtek élete, a sejtciklus két részre, a nyugalmi 
szakaszra és az azt követő sejtosztódásra tagolható. A nyugalmi szakasz elején a sejt növekszik, 
tömege, térfogata gyarapodik, mert benne intenzív anyagcsere-folyamatok zajlanak (mRNS 
szintézis és néhány enzimfehérje szintézise), itt még nem indul el a DNS megkettőződése. 
Bizonyos sejtek, melyek gyakran osztódnak, csak néhány órát töltenek ebben az állapotban, így 
például a gyökércsúcs sejtjei is. Amikor eléri a megfelelő méretet az osztódó sejt, a DNS-
állománya megkettőződik, ez a DNS megkettőződésének a szakasza. Ez a szakasz a teljes ciklus kb 
felét teszi ki, és a DNS szintézisén kívül ebben a szakaszban szintetizálódnak a DNS-hez 
kapcsolódó fehérjék is. Ezzel kialakul a sejt megkettőződött kromoszóma-állománya. A következő 
szakasz a DNS szintézise utáni szakasz. Itt újabb mRNS képződés és fehérjeszintézis mutatható ki. 
Ezt követi a sejtosztódás szakasza, ami kb 1-2 óra alatt zajlik le. A sejtosztódás szakaszában 
kétfelé váliknak a kromoszómák és kettéosztódik a sejt, a két utódsejt a nyugalmi szakaszba kerül. 

 
 

5.4.2. A sejtosztódás 

 
Abban az esetben, amikor a sejtosztódás során az utódsejtek kromoszómaszáma azonos a 

kiindulási sejtekével, mitózisról, azaz számtartó osztódásról beszélünk. A diploid és haploid sejtek 
esetében egyaránt végbemenő osztódás. Mitózissal osztódik a növényvilágban minden sejt, kivéve 
a spórákat. A folyamat egyrészt az örökítő anyag, másrészt a sejt citoplazmájának szétosztását és 
magának a sejtnek a szétválását is eredményezi. A mitőzis több szakaszból áll. Az előszakaszban 
megkezdősik a kromoszómák felcsavarodása. A sejtosztódás során a kromoszómák többször is 
változtatják a helyüket a sejtben. Ezt a mozgást, egy főleg fehérjékből felépülő csöves szerkezetű 
rendszer iránytja, mely általában a citoplazma központjában található. Itt, az előszakaszban ez a 
rendszer kettéosztódik, és a sejtmag két ellentétes oldalára vándorol, kialakul a finom fonalakból 
álló fehérjeköteg, a magorsó. Ezekről az un. húzofonalakról kapta az osztódás a nevét, ’mítosz’ 
görögül fonalat jelent, fonalas sejtosztódást. A középszakasz elején felbomlik a maghártya, a 
kromoszómák a sejt középső síkjában helyezkednek el. A kromoszómák a befűződés helyén 
hozzákapcsolódnak a magorsó fonalaihoz. A szakasz végére a kromoszómát alkotó két kromatida 
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elválik egymástól. A mitózis utószakaszában a kromatidák a magorsó fonalai mentén a sejt 
ellentétes pólusai felé mozognak. Az utószakasz végére utószakasz végére a kromatidák két 
különálló, de DNS tartalmukat tekintve teljesen azonos csoportot alkotnak a sejtben. A mitózis 
végszakaszában a kromatidák fellazulnak, kialakul a maghártya, újra felépülnek a sejtmagvacskák. 
A szakasz végére a citoplazma befűződik, majd kialakul az új sejthártya. A két utódsejt 
megjelenésével véget ér a mitózis. 

A meiózis (számfelező osztódás) során a diploid sejtből négy darab haploid sejt keletkezik. A 
folyamat két egymást gyorsan követő osztódásból áll, melyben a második osztódás egy mitózisnak 
felel meg. A mitózissal összevetve lényeges különbség, hogy a meiózis első főszakaszában az apai 
és anyai kromoszómák párba állnak és az osztódás során nem a kromoszómák kromatidái, hanem 
a párosodott kromoszómák válnak szét, tehát az egyik utódsejtbe egy adott kromoszómából vagy 
az apai vagy az anyai kerül. A párosodott kromoszómák között a szétválást megelőzően DNS 
átkereszteződések (crossing over) és ez által allélkicserélődések mennek végbe, ami 
rekombinációt, az anyai és apai tulajdonságok bizonyos mértékű összekeverését eredményez. 
Meiózissal jönnek létre a növényvilágban a spórák. 
 
 

5.5. Az endoplazmatikus retikulum 

 
Az endoplazmatikus retikulum (hálózat) a citoplazmát behálózó csövek és zsákok hálózata, 

mely a sejtmagtól a sejthártyáig terjed. Zsákszerű kitüremkedésekből és széles 
lemezrendszerekből álló, összefüggő membránstruktúra. Formája és mérete nagyban függ a sejt 
funkciójától. Fontos szerepe van a sejt fehérjeszintézisében, a lipid anyagcserében, valamint részt 
vesz a sejt számára káros anyagok és anyagcseretermékek ártalmatlanításában. Az 
endoplazmatikus retikulumnak két eltérő felépítésű típusa van, a durva felszínű vagy szemcsés 
(DER) és a sima felszínű (SER). A ’durvaságot’ a felszínen elhelyezkedő riboszómák adják. A két 
típus nem különül el élesen egymástól, gyakran folyamatosan, minden határvonal nélkül mennek át 
egymásba. 
 
 

5.6. A Golgi-készülék 

 
A Golgi-készülék az anyagok kiválasztásában, a membránba csomagolt proteidek 

eloszlatásában és csoportosításában játszik szerepet. Általában 6-8 egymáshoz simuló, lapos 
membránzsákocskából áll, a belső oldal a sejthártya felé néz és nagyobb hólyagok kapcsolódnak 
hozzá. Itt történik a fehérjék szerkezetének módosítása, és itt szintetizálódnak a foszfolipidek és a 
poliszacharidok közül a növények esetében a pektin is.  
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5.7. A lizoszómák  

 
A lizoszómák membránnal határolt hólyagszerű képződmények, melyek sajátos enzimkészlettel 

rendelkeznek. A lizoszómáknak két alapvető típusa van. Egyes lizoszómák a sejtekbe bekebelezett 
részecskéket felveszik, és az enzimeikkel lebontják. A felhasználható molekulákat vagy tovább 
tárolják, vagy a citoplazmába ürítik, vagy a sejtből kiürítik. A másik típusú lizoszómák a sejt saját 
anyagait bontó enzimeket tartalmaznak. Ezek végzik a feleslegessá vált sejtalkotók eltávolítását is. 
 
 

5.8. A riboszómák 
 

A riboszómák (5. ábra) viszonylag nagy, 25–30 nm átmérőjű, két alegységből álló részecskék, 
melyek a riboszóma működése során egymástól szétválnak, illetve újra összekapcsolódnak. 
Határolóhártya nincs. Szabadon is elhelyezkedhetnek a fiatal sejt citoszoljában, a zöld 
színtestekben és a mitokondriumokban. Kötötten is megtalálhatóak az endoplazmatikus reticulum 
felszínén, a zöld színtestekben és a mitokondriumokban és a Golgi-készülék membránján. 
 
 

 
5. ábra A riboszóma két alegysége a szintetizálódó fehérjeszállal 

 

5.9. A zöld színtest 
 

A fény megkötése fotoszintetikus szíanyagok segítségével történik, melyek a sejtekben 
membránok fehérjéihez vannak kötve. A magasabbrendű növények fotoszintézisének fény- és 
sötétszakaszának nagyrésze is a zöld színtestben, a kloroplasztiszban történik. Egy máig sem 
teljesen bizonyított elmélet szerint a növényi sejt egy, valamikor az élet keletkezésekor 
végbement fagocitózis eredménye. Az őskloroplasztisz egy baktériumszerű élőlény lehetett, 
amely a sejtbe jutva tovább élte önálló életét, s így alakult ki az a szimbiózis, amit ma növényi 
sejtnek nevezünk. Ezt bizonyítani látszik, hogy a kloroplasztisz saját DNS-sel rendelkezik, és a 
sejtben szinte önállóan képes szaporodni. Szimbiózisukra példa, hogy egyes fehérjék egyik 
alegységét a kloroplasztisz, míg a másikat a sejtmag DNS-e kódolja. 
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A kloroplasztiszok sejtenkénti száma függ egyrészről a fényklímától, másrészt pedig faj 
specifikus érték. Egyes növények sejtjeiben mindössze 1-10 db, míg másokban akár 500-800 db is 
lehet. Átlagos körülmények között nevelkedett növényeknél 30-100 db/sejt a leggyakoribb érték. 

 
6. ábra A zöld színtest felépítése 

 
A zöld színtestek fő feladata a napenergia megkötése és szerves molekulába (cukor) való 

beépítése. A magasabb rendű növények színtestjeit kettős membránréteg határolja. A belső 
membrán ún. tilakoid membrán, amely gránumokat (kettős membránok, egymásra rakott 
pénzérmékhez hasonlíthatók) és lemezeket (lamella, sztrómatilakoid) alkot (6. ábra). Azok a 
fehérjék és színanyagok (pigmentek), melyek a fotoszintetikus folyamatokat ellátják, a tilakoid 
membránrendszer részét képezik. A tilakoidokat körülvevő plazmaállományt sztrómának 
nevezzük. A sztrómában keményítőszemcsék, olajcseppek és enzimek találhatók. A tilakoid 
membránok tartalmazzák a fotoszintetikus pigmenteket és a fotoszintézishez szükséges enzimeket. 
 
 

5.10. A mitokondrium 
 

A mitokondrium feltételezhetően ugyancsak bakteriális eredetű, fánk vagy pálcika alakú 
sejtalkotó. Számuk a különböző sejtekben igen változó, 0-1000-ig terjedhet. Két membránréteg 
határolja. A külső membrán mérete jóval kisebb; a kisebb molekulákra, ionokra, biokémiai 
intermedierekre teljesen áteresztő. A belső membrán sokkal nagyobb, ezért csak gyűrötten, 
redőzötten képes a külső membrán által határolt térbe beleférni, krisztákat alkotva. A két membrán 
közti részt intermembrán térnek, a belső membránon belüli alapállományt pedig mátrixnak hívjuk 
(7. ábra). A belső membrán gyakorlatilag átjárhatatlan, kivéve néhány hidrofób molekula számára, 
amelyek képesek átdiffundálni. A mitokondrium a sejt energia központja, ahol a sejtlégzésnek 
(biológiai-oxidáció) nevezett folyamat során ATP keletkezik. 
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7. ábra A mitokondrium szerkezete 

 

 

8. ábra A növényi sejt felépítes (forrás: Pearson Education, 2008) 
 

 

6. A növényi szövetek 
 
Az egysejtű élőlények összes életműködését egyetlen sejt végzi. A többsejtű élőlények is egyetlen 
sejtből, a megtermékenyített petesejtből fejlődnek ki. Ugyanakkor testük, szervezetük már csak a 
sejtek kölcsönhatása, együttműködése éltal képes funkcionálni. Az egyedfejlődés során az egyes 
sejtek működési sklálája beszűkűl, részfeladatok betöltésére differenciálódnak. Növényi 
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szöveteknek a klasszikus megfogalmazás szerint az azonos alakú, eredetű, felépítésű és működésű 
sejtek összességét nevezzük. Tágabb értelemben a közös eredetű, de eltérő morfológiájú és 
funkciójú sejtek is beleférnek a szövet definíciójába. A szövetek többféle szempont szerint 
osztályozhatók, leggyakrabban fejlődési állapot szerint kategorizáljuk osztódó és állandósult 
szövetekre valamint működés szerint különböztetjük meg, pl osztódó, raktározó, szállító, 
kiválasztó stb szövetek. Felépítés szerint lehetnek egyszerűek és összetettek, ez utóbbiak típusai: 
bőr-, alap- és szállítószövet-rendszer. Az állandósult szövetek merisztémákból alakulnak ki 
differenciálódás eredményeként.  
 
 

6.1. Az osztódó szövetek 

 
A növények teste egész életükben alatt növekszik, ha a növekedés körülményei optimálisak. Innen 
ered elnevezésük is, a növekvő lények, növények szó. A növényekben vannak olyan sejtek is, 
melyek a növény teljes élettartamára megőrzik osztódó képességüket Ezek a sejtek alkotják az 
osztódó szöveteket. Az osztódóképességüket a növény egész élete során megtartó sejtek az 
ősmerisztémák, ezek már az embrióban kialakulnak, és a növény hajtás- és gyökércsúcsában 
osztódnak folyamatosan. A merisztéma sejtekből osztódással képződött leánysejtek 
differenciálódnak. A növényi szervek oldalával párhuzamosan is kialakulnak ilyen 
osztódószövetek. Ezek a növények vastagodását előidéző kambiumok (9. ábra). A nyílt 
edénynyalábokban a szállítószövetek mellett osztódószövet, kambium is van, a zárt 
edénynyalábokban nincs. 

 
9. ábra Osztódó szövet (kambium) az edénynyalábok között 

 
 

6.2. A bőrszövet 

 
A bőrszövet a hajtásos növények testének felszínét borítja. Szerepe a növény elhatárolása és 

védelme, de egyben a külvilággal való kapcsolat fenntartása is. Az egy sejtsort alkotó sejtjei 
szorosan kapcsolódnak egymáshoz, védik a szervek belső sejtjeit (10. ábra). A levél és a lágy szár 
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bőrszövete átlátszó, átengedi a fényt a fotoszintézist végző alapszöveti sejtekhez. A sejtek külső 
felszínén vízzáró réteg, úgynevezett kutikula erőssíti.  A kutikula zsírszerű, vízlepergető hatása 
van, védi a növényt a kórokozóktól és a kémiai behatásoktól egyaránt.  Ezen túl még viaszos réteg 
is kialakulhat, pl. lucfenyő levélfonákán, vagy az alma, szilva hamvassága. 

 

 
 

10. ábra A növényi bőrszövet felépítése 
 

Egy-egy bőrzsöveti sejtből igen gyakran növényi szőrök alakulnak ki. Lehetnek elágazók és el 
nem ágazók, vékony falúak és vastagodottak, merevek, meszesedett v, kovásodott falúak, szúrós 
hegyűek stb. Funkciójuk különböző lehet, így például a védelem az élő és élettelen környezeti 
tényezőkkel szemben, de a párologtatás szempontjából is nagy jelentőséggel bírnak. A kora 
tavaszi növények levegővel telt szőrei fontosak a hőszigetelésben. A pongyolapitypang termése a 
bőrszöveten levő repítőszőrök segítségével terjed. A gyapot magjának repítőszőreit a textilipar 
pamutanyagok készítésére hasznosítja. Fénygyűjtő szerepük is lehet a virágszirmok esetében, 
kapaszkodó szőrök a borostyánnál, stb. A hajtás bőrzsövetében gázcserenyílások találhatóak (10. 
ábra). A nyílást (légrés) a kétszíkűek esetében két bab alakú zárósejt veszi körbe, amelyek zöld 
szintesteket is tartalmaznak. A bőrszöveti sejtekben egyébként nincsnek zöld színtestek, 
átlátszóak. A gázcserenyílások fő szerepe a gázok cseréjének biztosítása, annak szabályzása 
bonyolult élettani folyamatok eredője. 

A gyökér bőrszövetét nem borítja kutikula és gázcserenyílások sincsenek rajta. Jellegzetes 
sejtjei a megnyúlt, hosszúkás gyökérszőrök, amelyek nagymértékben növelik a gyökér felszínét. A 
felületnövekedés azért jelentős, mert a gyökér bőrszövetén keresztül történik a víz és a vízben 
oldott ásványi anyagok felvétele a talajból. 

 
 

6.3. A szállítószövet 
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Felépítése és működése alapján a szállítószövet két részre, a farészre és a háncsrészre 
tagolódik. A farész a vizet és a benne oldott ionokat továbbítja a gyökértől a többi szerv felé, míg 
a háncsrész a vízben oldott szerves anyagokat szállítja, általában a levelektől a többi szervhez. A 
szállítószövet elemei a növényi szervekben edénynyalábokba rendeződnek. Az edénynyalábok 

behálózzák a növény testét, összeköttetést teremtenek a szervek között. Az összetett nyalábokban 
háncs- és farész is van, az egyszerű nyalábokban pedig csak az egyik, vagy csak a másik típusú 
szállítóelem figyelhető meg. A nyílt edénynyalábokban a szállítószövetek mellett osztódószövet, 
kambium is van, a zárt edénynyalábokban nincs. Az összetett nyalábokban a háncsrész a szár 
felszíne, a farész pedig a szár közepe felé néz. A farész szállító elemei, a vízszállító sejtek és 
vízszállító csövek elhalt sejtek. Fejlődésük során erősen megnyúlnak, orsó alakúak, 
sejtplazmájukat és sejtmagjukat elveszítik. A sejteket elválasztó sejtfalak egy része lebomlik, így 
az egymást követő sejtek hosszú, csövekké olvadnak össze. A sejtfalakba szilárdító anyagok 
épülnek, ezért a vízszállító csövek sejtfala nagyon vastag, ürege pedig szűk, nem nyomódnak 
össze.  

A háncsrész szállító elemei, a rostacsövek sejtplazmával bélelt, élő sejtek. Kialakulásuk során a 
sejtek erősen megnyúlnak, és az egymásra épülő sejteket apró nyílásokkal áttört rostalemez 
választja el. A rostacsövek a szerves anyagok oldatait szállítják a növényben. Az edénynyalábok 
háncsrészében a rostacsövekhez élő alapszöveti sejtek, úgynevezett kísérősejtek csatlakoznak (11. 
ábra). 

 

 
11. ábra A rostacsövek felépítése 

 

6.4. Alapszövetek 

 
A növényi test legnagyobb részét az alapszövetek alkotják. Az alapszövetek közös jellemzője, 

hogy a növényi szervekben a bőrszövet és a szállítószövet között helyezkednek el, kitöltik a 
szervek belsejét. Csoportosításuk felépítésük, és működésük alapján történik, közéjük tartozik a 
táplálékkészítő, a raktározó, a szilárdító, a kiválasztó és a víztartó alapszövet. 
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6.4.1. Táplálékkészítő alapszövet 

 
A táplálékkészítő alapszövet olyan sejtekből áll, melyekben nagyszámú zöld szintest van. 

Tipikus formáit a levél középső részén, a levél belsejében találjuk. Itt zajlik a fotoszintetikus 
szervesanyag termelése. A sejteket vékony sejtfal határolja, amely könnyen átjárható a gázok és az 
oldatok számára. A sejtek között levegővel telt sejt közötti járatok vannak, amelyek a 
gázcserenyílások légrésén keresztül tartanak kapcsolatot a külvilággal. 

 

6.4.2. Raktározó alapszövet 

 
A raktározó alapszövetek tartalék tápanyagokat, zsírokat, fehérjéket, szénhidrátokat halmoznak 
fel. A raktározó alapszövet nagy, gömbölyded sejtjeiben sok zárvány található. A zárványokban sz 
erves anyag raktározódik vízben oldhatatlan formában. Elsősorban fénytől elzárt növényi részekre 
jellemzőek, a magvakban és a raktározásra módosult szervekben, például a gumókban, a 
hagymában, a gyöktörzsben, a karógyökérben. 
 
 

6.4.3. Víztartó alapszövet 

 
A nagyon száraz környezetben élő növények testében víztartó alapszövetek alakulnak ki. Sejtjei 

vékony faluak, kevés sejtplazmával, óriási vakuolummal. A sejtekben a vizet erősen kötő 
nyálkaanyag található, mely megfigyelhető a kaktusz vaskos szárában. A kis mennyiségű, 
rendszertelenül érkező csapadék felhasználására és tárolására szolgáló víztartó alapszövettől 
duzzadt szerveket pozsgásnak nevezik, tehát a kaktusznak pozsgás szára van. 

 
 

6.4.4. Levegőztető alapszövet 

 
Főleg mocsári növények iszapban, víz alatt élő részein vagy a vízen úszó leveleik nyelében 

gyakori, szemmel is jól látható duzzanatokat képez. A levélnyélben raktározott levegő csökkenti a 
súlyt, biztosítja a lebegést, a levelet a víz felszínén tartja és szerepet játszik szerv a jó oxigén 
ellátásában, mely különösen a mocsaras területeken élő fajok gyökérzeténél fontos. Az alapszövet 
levegővel teli nagyméretű sejtközötti járatokkal rendelkezik.  
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6.4.5. Kiválasztó alapszövet 

 
A kiválasztó alapszövet a növényi anyagcsere végtermékeinek, illetve az anyagcseréjük során 

felhalmozódott, tovább már nem hasznosítható anyagok tárolására szolgál. A narancs héjában 
illóolajtartók, a pongyolapitypang szárában tejcsövek, a fenyőkben gyantajáratok tárolják az 
anyagcsere végtermékeit. 

 
 

6.4.6. Szilárdító alapszövet 

 
A szárazföldi növények hosszabb szárát a sejtek belső ozmózisos nyomása nem képes 

megtartani. Ezt a tartást a növények szilárdító szövetei végzik. Közös jellemzőjük az erős 
sejtfalvastagodás, a differenciálódott sejtek gyakran elhalnak. Az edénynyalábokban mindig 
találhatók szilárdító szöveti rostok. A farész és a háncsrész csöveit háncsrostok, illetve farostok 
támasztják. A rostok erősen megnyúlt, vastag falú, elhalt sejtekből állnak. A farostok és a 
háncsrostok nem a szállító szövethez, hanem a szilárdító alapszövethez tartoznak. A rostnövények 
háncsrostjait a textilipar hasznosítja. A len rostjaiból finomabb, a kenderéből durvább, de erősebb 
vásznat készítenek. 

 
 

7. A hajtásos növények szerveződése 

 
A növények közül a legfejlettebb testszerveződésük a hajtásos növényeknek van. A testük 

közös jellemzője a szárból és a éevelekből álló hajtás, és az ezzel összefüggő levél. A növények 
növekedése során mind a hajtás, mind a gyökér elágazik, gyökérrendszert és hajtásrendszert 
alkotva. 

A gyökér szerepe a növény rögzítése, valamint a víz és az ásványi tápanyagok felvétele. A 
felvett anyagokat továbbítja a hajtásba, és gyakran a hajtásból származó szerves anyagokat is 
raktároz. A zárvatermők gyökérrendszere kétféle lehet: főgyökeres - és mellékgyökeres 
gyökérrendszer. A főgyökérrendszer a csíra gyököcskéjéből származó főgyökérből, valamint az 
abból kiágazó oldalgyökerekből áll. Ha a gyökérrendszer nem a csíra gyököcskéjéből származik, 
hanem a hajtásrendszer valamelyik részéből, akkor mellékgyökeres a növény gyökérrendszere. 

A hajtás tengelye, a szár, a leveleket tartja. Belsejében szállító edénynyalábok továbbítják a 
vizet és az ásványi tápanyagokat a gyökerekből a levelek irányába, illetve a szerves anyagokat a 
levelekből a raktározó szervekbe. Ismerünk fás- és lágyszárakat. Fás száruk van a fáknak (fatörzs), 
a cserjéknek és a pálmáknak (pálmatörzs). A fatörzs elágazó lombkoronát, a pálmatörzs pedig 
üstökszerű levélkoronát visel a csúcsán. A lágyszár két legismertebb típusa a dudvaszár és a 
szalmaszár. A legtöbb lágyszárú zárvatermőnek - pl. a paradicsomnak, a burgonyának, a 
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napraforgónak - dudvaszára, a pázsitfüveknek - közöttük a gabonaféléknek - pedig szalmaszáruk 
van. A szárak is módosulhatnak az eredetitől eltérő feladatok ellátására. A módosult szárak egy 
része a föld felszíne fölött, másik része a föld felszíne alatt található. 

A levél feladata a táplálékkészítő alapszövetében lévő zöld színtestek segítségével a 
fotoszintézis, valamint a gázcserenyílások közreműködésével a gázcsere és a párologtatás. A 
szárban futó edénynyalábok a levelek ereiben folytatódnak. A levelek erezete kétféle lehet: főeres, 
ha egy központi érből és abból kiágazó oldalerekből áll, és mellékeres, ha egyforma és 
párhuzamosan, ívesen vagy sugarasan futó erek alkotják. 

A virág a növények szaporítószerve. A lágy szárú növényeknél a virágot a szár tartja. A 
cserjék, bokrok és fák esetében a virágok a gallyakból, vékony ágakból nőnek. A nyitvatermők 
törzsének kialakulása során jelent meg a növényvilágban először  a hajtásos növények új szerve, a 
virág. A virág termőlevelein magkezdemények fejlődnek, melyekből érés során a virágos 
növények másik fő jellemzője, a mag jön létre. A mag tartalmazza az utódnövény átmenetileg 
nyugalomban lévő csíráját. A nyitvatermőknél a virág termőlevelei nem zárják körül a magokat, 
innen a törzs elnevezése is. A legtöbb ma élő nyitvatermő a fenyők osztályába tartozik. A fenyők 
közismert elfásodó virágzata a toboz. A tobozvirágzat termőleveleinek a tövében találhatóak a 
magok. A zárvatermők törzsébe tartozó növényfajok a legfejlettebb hajtásos növények, fajokban 
leggazdagabb és legelterjedtebb törzs. A zárt magház védelmet nyújt a magnak. A zárvazetmő 
virág felépítése is bonyolultabb (12. ábra). A kocsány a növények virágának vagy termésének 
hosszabb-rövidebb nyele, a szártó eredő része. Ennek további kiszélesedő része a vacok, amelyen 
a viráglevelek vannak (12. ábra). A virágleveleknek két csoportja van: takarólevelek és 
ivarlevelek. A hím ivarlevél a porzó. A porzó részei: porzószál, portok. Virágaik női ivarlevele a 
termő, amelynek részei a bibe, a bibeszál és a magház. A magház a termőlevelekből jön létre, 
belsejében, zárt helyen fejlődnek a magkezdemények. A megporzás és a megtermékenyítés után a 
magkezdeményekből kifejlődnek a magok, a magház falából pedig létrejön a termésfal. A 
zárvatermők szaporító szervei tehát a virág és a termés. Amennyiben ugynabban a virágban 
található meg a porzó és a termő is, az a virág kétivarú. Amennyiben csak a porzó, vagy csak a 
termő van a virágban (pl. tök), akkor a virág egyivarú. Amikor az egyivarú virágok ugyanazon 
egyeden vannak, a növény egylaki. Közismert a kukorica címere (porzós virágzat) és az oldalán 
kifejlődő kukoricacső (termős virágzat). Abban az esetben, amikor az egyivarú virágok külön 
egyeden is vannak, mint például a fűzfák esetében, kétlaki növényről beszélünk. 

A zárvatermők virágaiban az ivarleveleket, a porzót és a termőt rendszerint takarólevelek 
veszik körül. A különnemű virágtakaróban csésze- és sziromlevelek vannak, ez utóbbiak alkotják 
a pártát. Az egynemű virágtakaró egyforma lepellevelekből áll. 
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12. ábra A zárvatermők virágának a felépítése 

 
A termések változatos alakúak. A száraz termésekben a termésfal az érés során elveszíti 

víztartalmát, kiszárad. Felületén sokszor akaszkodószőrök, repítőkészülékek fejlődnek, 
amelyeknek fontos szerepük van a magok terjesztésében. A húsos termések fala éretten nedvdús, 
többnyire sok tápanyagot tartalmaz. A magvakat a gyümölccsel táplálkozó állatok hordják szét, a 
kemény, vastag maghéj megakadályozza a magok megemésztését a bélcsatornában. 

A zárvatermők fajait a kétszikűek osztályába és az egyszikűek osztályába soroljuk aszerint, 
hogy magjaik hány sziklevéllel csíráznak. A kétszikűek osztályába tartozó növények magjában két 
sziklevél található. Főgyökérzetük van. Száruk lehet fás és lágy. Száruk elágazik. Leveleik 
főerezetesek, és levélnyéllel kapcsolódnak a szárhoz. Virágtakarójuk legtöbbször csészéből és 
pártából áll (13. ábra), a virág belső szerkezetére (porzók, termőlevelek száma) az ötös és a négyes 
szám, illetve ezek többszörösei jellemzőek. 

 
 

 
13. ábra A kétszíkű növények főbb jellemzői 
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Az egyszikű növények magjában egy sziklevél található. Bojtos mellékgyökérzetük van. 

Párhuzamos erezetű leveleik rendszerint szárölelők, levélnyelük nincs. Virágtakarójukat 
legtöbbször lepellevelek alkotják. A virág belső szerkezetére (porzók, termőlevelek száma) a 
hármas szám, illetve annak többszörösei jellemzőek. Lágy szárúak, a száruk nem ágazik el. A 
csoportba tartoznak többek között a hóvirág, a tulipán, az orchideák, a pázsitfüvek, a 
gabonanövények, a nád és a gyékény. 
 
 

8. A fotoszintézis 

 
Fotoszintézisen azoknak a folyamatoknak az összességét értjük, amelyek révén egyes 

baktériumok és a zöld növények, a fényenergiát a szén-dioxidnak szerves vegyületekké történő 
redukciójához használják fel. Az összes többi életfolyamat energiaszükségletét az ilymódon 
keletkezett szerves vegyületekben konzervált napenergia biztosítja. A fotoszintézis helye 
valamennyi zöld növényi szerv, amely táplálékkészítő alapszövetet tartalmaz, elsősorban azonban 
a lomblevél, és a növények egy évnél fiatalabb hajtásainak szára. A fotoszintézis sejtszervecskéje 
a zöld színtest, felépítését lásd az 5.9. fejezetben. A zöld színtestek legfontosabb működése a 
fotoszintézis. A belső membránrendszerben (tilakoidokban) zajlik a fotoszintézis fényreakciója, a 
szén-dioxid megkötése pedig a gránumokat körülvevő alapállományban (sztrómában) megy 
végbe. A fényen kívül szükséges anyagok még a szén-dioxid és a víz. 
A fényenergia kémiai energiává való alakításának első lépéseit a fotoszintetikus pigmentek 
végzik, fehérjékhez kapcsolódva fotoreceptorként működnek. 

 
 

8.1. A fotoreceptorok jellemzése 

 
A fotoszintézis alapja a fény energiájának hasznosítása. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, 

valamilyen anyagnak meg kell kötnie ezt az energiát. A fény energiájának megkötésére szolgáló 
vegyületeket a fotoszintézis fotoreceptorainak nevezzük. Más néven ezek a fotoszintetikus 
pigmentek, vagy színanyagok. Kémiailag két csoportjukat különböztetjük meg: a klorofillok és a 
karotinoidok. A pigmentek elhelyezkedése (lokalizációja) is lényeges. A kloroplasztisz belső 
membránjában fehérjéhez kötötten, több százas csoportokban találhatók. E csoportokat fénygyűjtő 
komlexeknek nevezzük. Feladatukat nevükben hordozzák: a különböző energiatartalmú, fényt 
alkotó részecskék (fotonok) energiáját megkötik és összegyűjtik. A pigmentek elhelyezkedése 
azért fontos, mert pld. a karotinoid típusú pigmentek termések külső burkában, virágszirmokban is 
megtalálhatók. E helyeken, még ha esetleg a kloroplasztiszok belső membránjaiban megtalálható 
karotinoidokkal megegyező szerkezetűek is, nem fotoszintetikus pigmentek, mert funkciójuk e 
helyeken a megporzó- illetve fogyasztó élő lények figyelmének felkeltése. 
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A klorofillok és karotinoidok kémiai szerkezete más, azonban van egy olyan közös 
sajátosságuk, mely lehetővé teszi a fény megkötését. Ez a sajátosság a konjugált kettős kötés 
rendszernek a megléte. A valóságban a második kovalens kötés ún. π (pí)  elektronjai lazábban 
kötődnek, mint az első kovalens kötés ún. szigma elektronjai. A π kötések elektronjai mindig 
kettőnél több atomtörzshöz tartoznak. Energia felvételére és az atomtörzsektől való eltávolodásra 
ezért a π  elektronok alkalmasak, mivel molekula pályán elhelyezkedve könnyen gerjeszthetőek. A 
fény megkötése ugyanis azt jelenti, hogy a fotonok energiájukat egy könnyen gerjeszthető π 
elektronnak adják át, melynek következtében az egy magasabb energiaszintű pályára kerül Az 
elektronok molekulákon belüli elhelyezkedése különböző, eltérő energiaszintű állapotokban 
lehetséges, melyek között nem fokozatos, hanem lépcsőzetes átmenet van. A fotoszintetikus 
pigmentek közül legjelentősebbek a klorofillok, és a karotinoidok (karotinok+xantofillok). A 
klorofillok porfirinszármazékok. A porfirin váz négy pirrolgyűrűből áll, amelyeket egy-egy CH 
csoport zár egy újabb gyűrűvé, amelynek közepén egy Mg-atom van. Az egyes klorofillváltozatok 
az alapváz szubsztituenseiben különböznek egymástól. Így például a-klorofill-A pirrolgyűrűjéhez 
egy vinilcsoport, a -B pirrolgyűrűjéhez egy metilcsoport és egy etilcsoport kapcsolódik. A 
karotinoidok, közéjük tartozik a xantofillok és a karotinok is, izoprén egységből állnak, ugyancsak 
delokalizált π elektron rendszerrel. 
 
 

8.2. A fotoszintézis fényreakciója 

 
A fotoszintetikus pigmentek fényelnyelése a pigmentek elektronjainak gerjesztése révén, 

fotorendszerekben valósul meg, úgy hogy azok egy elektront átadnak egy fogadó molekulának, 
amely ezáltal energiában gazdagabb, redukált állapotba jut, maga pedig az elvesztett elektront egy 
másik rendszerből pótolja (14. ábra). A fotorendszerek valóságos fénycsapdaként működnek, 
melyeket egy tölcsérként képzelhetünk el. Kiszélesedő tetejükön, széles tartományt (a 
fénysugárzás látható tartománya) felölelve gyűjtik össze a pigmentek a fotonokat. A karotinok és a 
xantofillok szerepe segítik a fényenergia megkötését, az energiát átadják az alattuk lévő, 
pigmenteknek, azok még tovább a tényleges fotokémiai reakciókban résztvevő, a rendszer csúcsán 
lévő molekulának. A zöld színtestek belső membránjában két különböző abszorpciós maximumú 
fotorendszer működik. Az I. fotorendszer a hosszabb (700 nm), a II. fotorendszer a rövidebb (680 
nm) hullámhosszúságú központokkal. Mindkettő a zöld szintestek tilakoid membránjában 
található és egy elektronszállító enzimrendszer révén kapcsolatban áll egymással. A fotoszintézis 
során az I. fotorendszer klorofill-a molekulájáról gerjesztett elektron szakad le. Az eltávozott 
elektron pótlása a II. fotorendszerből történik. A II. fotorendszer az I. rendszerhez hasonlóan 
fotoszintetikus pigmentrendszere révén fényenergia abszorpciójára képes és egy elektron 
gerjesztett állapotban innen is kilép. A kilépő elektront citokróm fehérjék veszik át és továbbítják 
az I. fotorendszerbe, pótolva ezzel az onnan eltávozott elektront. Az I. fotorendszer eltávozott 
elektronja hasonló elektronszállító rendszerre kerül. A végső elektronfelvevő a NADP+. A II. 
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fotorendszer leadott elektronja vízből pótlódik. A víz molekulájából, ahhoz, hogy 1 mól oxigén 
molekula képződjön, két mólra van szükség. 2 mól vízből 4 mól elektron és 4 mól proton is 
felszabadul (2 H2O → O2+4H++4e-). Az elektronok egyesével kapcsolódnak be az elektron 
szállítás folyamatába. A víz bontása (fotolízis) során felszabaduló oxigén teszi lehetővé azon 
élőlények életben maradását, amelyeket aerob fajoknak nevezzük. A fotolízis során keletkező 
protonok a gránumok belső terében halmozódnak fel. Adott koncentáció felett azonban hirtelen 
ioncsatornák nyílnak meg a membránban és a protonok passzív módón kiáramlanak a sztrómába. 
A koncentrációkülönbség (elektrokémiai potenciálkülönbség) kiegyenlítődésének munkavégző 
képessége (energiatartalma) ATP-szintetáz enzim segítségével ATP molekulák képzésében 
hasznosul. A fotoszintézis során keletkező ATP molekulák energiája a szén-dioxid redukciójára 
fordítódik. A fotoszintézis eddig megismert lépéseit, mivel lezajlásuk csak fényben következik be, 
a fotoszintézis fényszakaszának is nevezik.  

 

 
14. ábra A fotoszintetikus elektrontranszport és komponensei 

 

8.3. A fotoszintézis sötét reakciója 

 
A fotoszintézis másik alapreakciója a fényreakció mellett a szén-dioxid redukciója, a sötét 

szakasz. Más néven ezt Calvin-ciklusnak nevezzük. (Melvin Calvin, orosz származású, később 
Angliában és Amerikában dolgozó kémikusról kapta a nevét, aki a folyamat leírásáért 1961-ben 
kémiai Nobel-díjat kapott.) A ciklikus folyamatokban több kémiai reakció játszódik le, a 
kiindulási vegyület pedig újraképződik. A Calvin-ciklus a zöld színtest alapállományában 
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(sztróma) megy végbe. Lényege, hogy a szén-dioxid, mint egyszerű szervetlen vegyület, szerves 
vegyületekbe – szénhidrátokba – épül be. Évente 200 milliárd tonna CO2 épül be szerves 
vegyületekbe a Calvin-ciklus során. A szén-dioxid a szén oxidált formája, míg a szénhidrátokban 
a szén redukált formában van. A Calvin-ciklushoz szükségesek: CO2, energia (ATP), redukáló erő 
(NADPH+H+). Utóbbi két vegyület a fényreakcióban keletkezik. A szén-dioxid a levegőből 
származik. A fotoszintézis helyére a zöld színtest alapállományába diffúzióval jut be a nyitott 
gázcsere nyílásokon, a légudvaron, a sejtek közötti járatokon, valamint a sejtet és a kloroplasztiszt 
borító membránon keresztül. A Calvin-ciklusnak 3 fázisa van: karboxilációs, redukciós és 
regenerációs (15. ábra). 

 

 
15. ábra A szén-dioxid redukciója a Calvin-ciklusban 

 
A Calvin-ciklusban a szén-dioxidot egy enzim felületén egy öt szénatomos szénhidrát (ribulóz-
1,5-difoszfát) köti meg, és azonnal 2 molekula három szénatomos glicerinsav-3-foszfát képződik. 
A következő lépésben ez a vegyület NADPH+H+ felhasználásával glicerinaldehid-3-foszfáttá 
redukálódik. Az átalakulás energiaigényét ATP hidrolízise fedezi. A glicerinaldehid-3-foszfát egy 
részéből glükóz keletkezik, más részéből újraképződik a megkötésben szereplő szénhidrát, a 
ribulóz-1,5-difoszfát. 
 
 

9. A légzés 

 
A lebontó folyamatok során a sejtek nagyobb méretű, magasabb energiaszintű szerves 

molekulákat alakítanak át kisebb méretű, alacsonyabb energiatartalmú részecskékké. A lebontás 
során felszabaduló energia egy része ATP képzésére fordítódik. Energianyerés szempontjából 
legkedvezőbb az oxigén jelenlétében történő lebontás, a sejtlégzés, más néven biológiai oxidáció. 
A sejtek energiaigényét leggyakrabban a szőlőcukor biológiai oxidációja fedezi. 1 mól szőlőcukor 
lebontása szén-dioxidra és vízre meglehetősen sok, összesen 38 mól ATP képződését eredményezi 
a sejtekben. A szőlőcukor lebontásának első szakasza, a glükolízis a sejtplazma alapállományában 
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történik. A folyamat során a szőlőcukor (C6H12O6) több egymást követő enzimreakcióban három 
szénatomos szerves savvá, piroszőlősavvá oxidálódik. 1 mól szőlőcukor glükolízise 2 mól 
piroszőlősav, 2 mól redukált koenzim (NADH+H+) és 2 mól ATP keletkezésével jár. A 
piroszőlősav ezt követően a mitokondrium alapállományában alakul át (citromsav ciklus), 
szénatomjai fokozatosan, több egymást követő lépésben szén-dioxiddá oxidálódnak. Az oxidációt 
nagy mennyiségű redukált koenzim (NADH+H+) képződése kíséri. A lebontás során keletkezett 
redukált koenzimek (pl. NADH+H+) a terminális oxidációnak, vagy végoxidációnak nevezett 
folyamatban oxidálódnak. A többlépéses folyamatsorban a koenzimek hidrogéntartalma végül a 
légzésből származó oxigénnel egyesül. A végoxidációt ATP képződése kíséri. A terminális 
oxidációban képződött NAD+ molekulák újabb oxidációs folyamatokban vehetnek részt. A 
terminális oxidáció enzimrendszere a mitokondriumok belső membránjában található. A zsírok 
biológiai oxidációja során a zsírsavak és a glicerin szénatomjai szén-dioxiddá oxidálódnak, 
miközben a NAD+ koenzim redukálódik. A zsírsavak magas hidrogéntartalmának köszönhetően 
az oxidáció során sok redukált koenzim (NADH+H+) képződik, ami a terminális oxidációban 
nagy mennyiségű ATP szintézisét teszi lehetővé. A zsírok energiatartalma magasabb, mint a 
szénhidrátoké. A fehérjékből származó aminosavak lebontása során a szén-dioxid és a víz mellett 
nitrogéntartalmú anyagcseretermék is képződik, amely leadásra kerül a szervezetből. A biológiai 
oxidáció anyagcsere-útjaihoz a többi szerves vegyület lebontása is kapcsolódik valamelyik 
ponton. A különböző egyszerű szerves molekulákból (zsírsavak, glicerin, aminosavak stb.) 
piroszőlősav, illetve acetil-KoA keletkezik, amelyek aztán a szőlőcukor lebontási útjába 
kapcsolódva alakulnak tovább. 

 

 
16. ábra A különböző szerves anyagok lebontásának a vázlata 

 
 

10. A nukleinsavak szintézise 

 
A nukleinsavak a biológiai makromolekulák közé tartoznak a fehérjékkel, a lipidekkel és a 
szénhidrátok egyes képviselőivel (pl. keményítő, cellulóz) együtt. Felépítésüket tekintve 
polinukleotidok. Ez azt jelenti, hogy alapegységeik a nukleotidok, melyekből sok alkotja az 
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összetett nukleinsav molekulákat. A nukleotidok önmagukban is összetett molekulák. Felépítést 
lásd X. fejezet.  
Minden nukleinsav számára mintaként a DNS szolgál, vagyis minden nukleinsav a DNS felületén 
képződik. Mivel a nukleinsavak határozzák meg a fehérjék aminosavainak sorrendjét, és ezzel 
minőségét, a fehérjék információja is a DNS-ben kódolt. A fehérjék minősége és mennyisége 
határozza meg azt, hogy egy sejt, valamint a belőle felépülő szövetek, szervek és szervezetek 
hogyan néznek ki és milyen funkciókra képesek. Tehát minden élőlény szervezetének felépítése és 
működése a DNS-ében van kódolva. A nukleinsavak szintézise a sejtosztódás látható folyamatai 
(kromoszómák, vagy részeik elválása) közötti időszakban (úgynevezett interfázis) játszódnak le. A 
DNS bioszintézisére (a DNS állomány megkettőződése) azért van szükség, a sorozatos osztódások 
során a DNS mennyisége az utódsejtekben megegyezzen az eredeti DNS mennyiséggel. A teljes 
DNS mennyiségben kódolt ugyanis az összes, szervezet számára fontos fehérje információja. A 
DNS bioszintéziséhez a legfontosabb feladatokat a következők látják el: mintaként szolgáló DNS, 
DNS polimeráz enzim, dezoxiribonukleozid-trifoszfát molekulák, a DNS hidrogénkötéseit 
megbontó fehérje, a spiralizált szerkezete fellazító fehérje. z RNS-szintézist irányító enzim, az 
RNS-polimeráz felismeri a kromoszómán az átírásra kerülő gén kezdőpontját. Azonosítja azt a 
DNS-szálat is, amely mintaként szolgál a szintézishez. Az átírásra kerülő DNS-szálat értelmes 
szálnak, a másik, át nem íródó szálat néma szálnak nevezzük. Az RNS-polimeráz végighalad az 
értelmes szálon, és a bázispárképzés szabályainak megfelelően felépíti az RNS-molekulát. Végül 
felismeri a szintézis végét jelző bázissorrendet, és a képződött RNS-sel együtt leválik a DNS-ről. 
A DNS-szintézist irányító enzim a DNS-polimeráz. A javító mechanizmusnak köszönhetően a 
DNS-szintézis végeredménye rendkívül pontos megkettőződés. Átlagosan csak 100 000 000-ik 
nukleotidegység beépülésére esik egy-egy hiba. Legnagyobb a valószínűsége a hasonló méretű 
bázist tartalmazó nukleotidok cseréjének ( A - G , C - T ). Az sejtosztódások közötti szakaszban, 
az interfázisban a kromoszómák nem látszanak, mert a DNS spiralizációja fellazul. A 
nukleinsavak szintéziséhez feltétel, hogy a kettős spirál több helyen, a kettős kötések mentén, mint 
egy zipzár, felnyíljon (mivel a megkettőződést replikációnak nevezzük, a felnyílt részeket 
alakjukról replikációs villáknak hívjuk). A felnyílt részeken a fél DNS (polinukleotid) láncokat a 
bázispárosodásnak megfelelően, a DNS polimeráz enzim kiegészíti, beépítve a megfelelő 
nukleotidokat (a DNS-ben guaninnal szemben citozin, timinnel szemben adenin van.). Mivel az új 
kettős spirálokban az egyik polinukleotid lánc az eredeti DNS-ből származik, a folyamatot 
szemikonzervatív replikációnak nevezzük. Ez a folyamat igen gyors, tekintve, hogy egy 
kromoszómán belül több ezer replikációs villa alakul ki. 
A DNS molekulákat alkotó polinukleotid láncok komplementer jellege nem csak abból adódik, 
hogy az egyik lánc bázissorrendje meghatározza a másikét, hanem abból is, hogy a láncok 
polaritása ellentétes. A szintézis a felnyílt DNS molekulában 5→3 irányban folyamatos. Ez csak a 
3→5 irányú polinukleotid lánc mentén folyik. A másik lánc mentén szintén 5→3 irányban történik 
a szintézis, de szakaszonként, mely DNS kettős spirál szakaszok később összekapcsolódnak. Az 
5→3 irányú szintézis azt jelenti, hogy a nukleotidok beépülése során az első nukleotidban a 
cukorrész 5. szénatomján levő hidroxil csoport marad szabadon. 
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Az RNS-ek is a felnyílt DNS felületén képződnek, az interfázisban, a DNS szintézist megelőzően. 
Az RNS-ek képződéséhez RNS-polimeráz enzimre és ribonukleozid trifoszfátokra van szükség. 
Az mRNS képződését más néven transzkripciónak nevezzük. Az RNS-ekben természetesen uracil 
van timin helyett, a mintaként szolgáló DNS adeninjével szemben. Az mRNS feladata a fehérjék 
információjának kijuttataása a sejtmagból a fehérjeszintézis helyére, a riboszómákhoz. A tRNS 
feladata, hogy a fehérjeszintézis helyére szállítja a fehérjék építőköveit, az aminosavakat. Az 
rRNS a fehérje szintézisnek helyet adó riboszómák alkotórésze. DNS a sejten belül a sejtmagban 
és a mitokondriumokban is van. Növényi sejtekben ezen kívül a kloroplasztiszokban is található 
DNS. Egy teljes kromoszómakészlet DNS tartalmát genomnak hívjuk. A sejtmagban levő része a 
nukleáris genom (nucleus=sejtmag), a kloroplasztiszban és a mitokondriumokban levő része a 
citoplazmatikus genom. A sejtmagban levő DNS molekulák szabad végekkel rendelkeznek, míg a 
mitokondrium és a kloroplasztisz DNS-e szabad véggel nem rendelkezik, úgynevezett gyűrűs 
DNS. Szintén gyűrűs DNS található a valódi sejtmaggal nem rendelkező (a maganyagot nem veszi 
körül sejtmag membrán), úgynevezett prokariótákban is. Ez a tény is alátámasztja azt a 
feltételezést, hogy az említett sejtalkotók (kloroplasztisz, mitokondrium) korábban önálló 
prokarióta élőlények voltak, melyeket egy eukarióta sejt bekebelezett, de nem fogyasztott el, 
hanem a két élőlény tulajdonképpen eggyé vált. 
A DNS szerkezetét James Watson és Francis Crick közölte 1953-ban a Nature című folyóiratban. 
A DNS szerkezetét Rosalind Franklin röngenstrukto-analíziseire és Maurice Wilkins alapötletére 
támaszkodva alkották meg. Crick, Watson és Wilkins munkásságát a nukleinsavak szerkezetének 
feltárásával és azok élő anyagban betöltött információhordozó szerepével kapcsolatban, 1962-ben 
orvosi élettani Nobel díjjal jutalmazták. Kezdetben a gyakorlatban nem használták eredményeiket 
semmire sem, de a későbbiekben a természettudomány több területén munkájuk új távlatokat 
nyitott. Ebből is látszik, hogy a tudomány finanszírozásának az a gyakorlata, mely csak a konkrét 
és azonnali gazdasági haszonnal járó kutatásokat támogatja, veszélyes szemlélet és gyakorlatilag a 
tudomány haladásának akadálya. 
 
 
 

11. A növények fehérjeszintézise 

 
A fehérjék a biológiai makromolekulák egyik típusát képezik. A fehérjék alapegységei az 

aminosavak. A fehérjeépítő aminosavakból húszféle van. Az aminosavak közös jellemzője, hogy 
kétféle funkciós csoportot tartalmaznak, egy karboxil (-COOH) és egy amino (-NH2) csoportot. 
Két aminosav különböző funkciós csoportja között víz kilépéssel úgynevezett peptid kötés jön 
létre. A fehérjékben több aminosav összekapcsolódásával úgynevezett polipeptidek alakulnak ki. 
Az aminosavakat a szerint, hogy a peptid kötésben részt nem vevő részük kémiailag milyen 
jellegű, csoportokba sorolhatjuk. E szerint vannak apoláros (hidrofób), poláros (hidrofil), savas és 
bázikus jellegű aminosavak. Az aminosavak kapcsolódási sorrendje a fehérjék elsődleges 
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szerkezete. Továbbiakban a polipeptid láncon belül kialakuló különböző kötőerők határozzák meg 
a fehérje térszerkezetét. Ezeknek a kötőerőknek a kialakulását viszont az határozza meg, milyen 
aminosavak és milyen sorrendben kapcsolódnak össze. 
A polipeptid láncon belül kialakuló kötőerők a következők lehetnek: 

• Hidrogénkötés (létrejön, amikor a hidrogén két olyan atom közé kerül, melyeknek 
elektronvonzó képessége a hidrogénhez képest nagyobb) 

• Elektrosztatikus kölcsönhatás (negatív ás pozitív töltésű oldalláncok kapcsolata) 

• Van der Waals kölcsönhatás (két, egyébként apoláros csoport egymás mellé kerülve a 
másik felületén aszimmetrikus töltéseloszlást, ezzel töltések kialakulását indukálja és az 
ellentétes töltések között vonzás alakul ki) 

• Diszulfid híd (kovalens kötés két kén atom között, melyek a cisztein nevű aminosavak 
oldalláncában találhatók) 

A másodlagos szerkezet kialakulásában a hidrogénkötéseknek van legfontosabb szerepe, melyek a 
peptid kötések között jönnek létre, a polipeptid láncokon belül. Ennek következtében spirális és 
redőszerűen visszakanyarodó szerkezeti elemek képződnek. A harmadlagos szerkezet e 
másodlagos szerkezeti formák és az ilyen szerkezettel nem rendelkező polipeptid lánc részek 
összessége a teljes polipeptid láncon belül. A fehérjék egy részének negyedleges szerkezete is van. 
Azon a fehérjék esetében, melyek több polipeptid láncból állnak, a polipeptid láncoknak össze kell 
kapcsolódniuk, kialakítva a negyedleges szerkezetet. A növények fehérjeszintézise, amennyiben a 
sejtmagban található DNS (nukleáris genom) információinak, fehérjék szerkezetére történő 
lefordítása zajlik (a nukleáris genom expressziója), ugyanolyan módon megy végbe, mint az 
összes többi eukarióta élőlény fehérjeszintézise. 

A sejten belüli információátadás során a DNS bázissorrendje először RNS-re íródik át. A 
riboszómákon történő fehérjeszintézis folyamatában az RNS bázissorrendje szabja meg a képződő 
polipeptid aminosav-sorrendjét. Géneknek nevezzük a DNS-molekulák azon szakaszait, amelyek 
az RNS-molekulák bázissorrendjét, ezeken keresztül pedig egy-egy fehérje aminosav-sorrendjét 
határozzák meg. Az eukarióta sejtek kromoszómái több tízezernyi gént tartalmaznak. Az RNS-
szintézis során a DNS-molekula kettős hélixe egy meghatározott ponton felnyílik, és bázispárjai 
eltávolodnak egymástól. A szintézist végző enzim az egyik szál mellett megkezdi a DNS-minta 
átírását. Az RNS-szálba a bázispárképzés szabályainak megfelelően épülnek be a 
nukleotidegységek. A DNS guaninjával szemben citozin, adeninjával szemben uracil, citozinjával 
szemben guanin, timinjével szemben pedig adenin kerül a képződő RNS-be. Így tehát a DNS 
bázissorrendje egyértelműen meghatározza a róla átíródó RNS-molekula szerkezetét. A szintézis 
végén a kész polinukleotid-lánc leválik a DNS-ről, és helyreáll a kettős hélix szerkezet. z RNS-
szintézist irányító enzim, az RNS-polimeráz felismeri a kromoszómán az átírásra kerülő gén 
kezdőpontját. Azonosítja azt a DNS-szálat is, amely mintaként szolgál a szintézishez. Az átírásra 
kerülő DNS-szálat értelmes szálnak, a másik, át nem íródó szálat néma szálnak nevezzük. Az 
RNS-polimeráz végighalad az értelmes szálon, és a bázispárképzés szabályainak megfelelően 
felépíti az RNS-molekulát. Végül felismeri a szintézis végét jelző bázissorrendet, és a képződött 
RNS-sel együtt leválik a DNS-ről. 
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11.1. A genetikai kód 

 
A genetikai kód az a jelrendszer, amely megfelelteti egymásnak a nukleinsavak bázisait és a 

fehérjék aminosavait. A fehérjeszintézis során 20-féle aminosav épülhet be a polipeptid-láncba, de 
a nukleinsavak molekuláiban csak négy különböző bázis található. Ha a genetikai kódban egy 
bázis jelentene egy aminosavat, akkor csak 4-féle aminosav beépítésére lenne lehetőség. Ha két 
bázis jelölne egy aminosavat, a különböző lehetőségek száma 16 lenne. A három bázisból álló jel 
már 64-féle lehetőséget kínál. A kód háromtagú, vagyis három egymás melletti bázis határoz meg 
egy aminosavat. A bázishármasok között vannak olyanok is, amelyek a fehérjeszintézis kezdetét 
(lánckezdő jel) és olyanok is, amelyek a szintézis végét (stopjel) jelentik. A bázishármasok 
jelentését a kódszótár tartalmazza. A kódszótárban egyezményesen nem a DNS, hanem a 
fehérjeszintézisben közvetlenül részt vevő mRNS bázishármasai szerepelnek. Az mRNS 
bázishármasait kodonoknak nevezzük. A kódszótárból kiolvasható, hogy az aminosavak jelentős 
részét nem egy, hanem több bázishármas is kódolja. A genetikai kód univerzális, vagyis az egész 
élővilágban egységes, vagyis a különböző élőlényekben ugyanaz a bázishármas ugyanazt az 
aminosavat jelenti. Ez döntő bizonyítéka az élőlények egységes származásának. A genetikai kód 
további fontos tulajdonsága, hogy egyértelmű, vagyis ugyanannak a bázishármasnak csak egyféle 
jelentése van. Vesszőmentes, vagyis a bázishármasok határát nem jelzi semmi. Leolvasása 
átfedés- és kihagyásmentes, tehát a bázishármasok folyamatosan követik egymást az mRNS-en és 
minden bázis csak egy bázishármashoz tartozik. Végül a kód degenerált, ami azt jelenti, hogy egy 
aminosavat több bázishármas is kódolhat. 

 
 

11.2. A fehérjeszintézis 

 
A fehérjeszintézis, vagyis az mRNS bázissorrendjének lefordítása a polipeptid aminosav-

sorrendjére a riboszómákon történik. Ezt megelőzően a citoplazmában az aminosavak kötődnek a 
megfelelő tRNS-hez. A tRNS-molekulákon van egy olyan bázishármas, amely a bázispárképzés 
szabályai szerint hidrogénkötést létesíthet a hírvivő RNS megfelelő kodonjával. A tRNS-nek ezt a 
bázishármasát antikodonnak nevezzük. A riboszóma két alegysége a hírvivő RNS jelenlétében 
összekapcsolódik. A fehérjelánc szintézise a lánckezdő jellel indul. Ehhez kapcsolódik 
antikodonjával a lánckezdő tRNS. Az mRNS következő bázishármasához is kötődik a megfelelő 
antikodonú tRNS. Ezután enzimek közreműködésével a tRNS-ek két aminosava között 
peptidkötés alakul ki. A kéttagú peptid a második tRNS-re kerül. A lánckezdő tRNS leválik, a 
riboszóma pedig „tovább lép” az mRNS-en. Az mRNS következő kodonjához egy újabb 
aminosavat szállító tRNS kötődik. A peptidkötés kialakulásakor a lánc a harmadikként kötődő 
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tRNS-re kerül. A riboszóma ismét „tovább lép”, a soron következő kodonhoz pedig kapcsolódik a 
megfelelő tRNS, és így tovább. Az mRNS bázishármasainak leolvasása folyamatosan, átfedés és 
kihagyás nélkül történik. A fehérjelánc szintézise mindaddig folytatódik, amíg az mRNS-
molekulán egy stopjel nem következik. Ennél a helynél megszakad a szintézis, mivel nincs olyan 
antikodonú tRNS, amely a stopjelhez kötődhetne. A kész polipeptid ezt követően leválik a tRNS-
ről. 

A fehérjék aminosav-sorrendjét végső soron a DNS egyes szakaszainak, a géneknek a 
bázissorrendje határozza meg. A fehérjék jó része enzim, vagyis anyagcsere-folyamatokat 
katalizál. Ez azt is jelenti, hogy biokémiai reakciók révén a DNS meghatározza az élőlények 
tulajdonságait. A sziromlevelek sejtjeiben enzimek közreműködésével például festékanyag 
képződik, ami kialakítja a virág színét, vagyis a növény egyik tulajdonságát. Az emberi szem vagy 
haj színét, a testmagasságot, a vörösvérsejtek hemoglobinjának szerkezetét ugyancsak gének 
határozzák meg az általuk kódolt fehérjéken, enzimeken keresztül. Példáinkat általánosítva azt is 
mondhatjuk, hogy végső fokon a gének határozzák meg az élőlények tulajdonságait. A 
riboszómákon képződő polipeptidek bejutnak az endoplazmatikus hálózatba, és átalakulnak. 
Ezután egy membránhólyagocskába zárva lefűződnek, és a Golgi-készülékbe jutnak, ahol kialakul 
végleges szerkezetük. A kész anyagok Golgi-hólyagocskákban szállítódnak felhasználási 
helyükre. Exocitózissal leadásra kerülnek (pl. mirigysejtek váladéka), vagy membránjuk 
összeolvad a megfelelő sejtalkotó membránjával. 
 
 

11.3. A genetikai hiba 

 
A DNS-szintézis hibáit javító mechanizmus ellenére is maradhatnak hibásan beépült 

nukleotidok az új szálban. Ez a következő megkettőződésekben báziscserét eredményez, amely az 
egyik utódsejtben jelentkezik. Ha egy gén bázissorrendje módosul, az maga után vonhatja az általa 
kódolt fehérje aminosav-sorrendjének, ezzel együtt térszerkezetének és működésének változását. 
A DNS bázissorrendjének egy ponton történő megváltozását génmutációnak (pontmutáció) 
nevezzük. A génmutáció a tulajdonságok megváltozásával járhat. Génmutációkkal egy génnek 
többféle, eltérő bázissorrendű változata alakulhat ki. Egy gén különböző bázissorrendű változatait 
alléloknak nevezzük. Az allélok sokféleségével magyarázható az élőlények változatossága, vagyis 
az, hogy egy fajon belül az egyes egyedek különböző tulajdonságúak. A gén bázissorrendjének 
megváltozása nem mindig jár együtt a kódolt fehérje aminosav-sorrendjének megváltozásával, 
hiszen egy aminosavat több bázishármas is jelölhet. Előfordul, hogy a mutációval létrejött 
bázishármas ugyanazt az aminosavat kódolja. 

 
 

12.  A víz szerepe a növények életében 
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12.1. A víz jelentősége a növények számára 

 
Minden élőlény testének nagy részét víz alkotja. Így van ez a növények esetében is. A nyugvó 

magvak víztartalma azonban jóval kisebb, ennek következtében bennük az életfolyamatok 
intenzitása rendkívül csekély. A víznek a növények (és egyéb élőlények) életében betöltött 
szerepei egyértelműen a víz molekula sajátosságaira vezethetők vissza. A hidrogén és az oxigén 
atomok eltérő elektronvonzó képessége miatt az atomok közötti kovalens kötés egy kicsit 
közelebb van az oxigénhez. Nem alakulnak ki azonban ionok, az atomok együtt maradnak, köztük 
kötő elektronpárokkal, de a molekula poláros, más néven dipólus, azaz kétpólusú lesz. A molekula 
oxigén felé eső része részlegesen negatívvá válik, míg a hidrogének felé eső rész parciálisan 
pozitívvá. Amikor sok ilyen sajátosságú molekula van együtt, a különböző molekulák eltérő 
pólusai között kölcsönhatás alakul ki. Ez hidrogénkötés. Az ilyen jellegű kötések átmenetiek a víz 
folyadék halmazállapotában. Folyamatosan átrendeződnek, új helyeken alakulnak ki, de állandóan 
megtalálhatóak. Számuk a folyadék hőmérsékletének növekedésével csökken. A vízgőzben már 
nincsenek ilyen kötések, a molekulák szabadon mozognak. A hidrogénkötések létezéséből 
következik a víz számos sajátossága. Meglepőnek tűnhet, de a víznek szakítószilárdsága van. 
Megtapasztalhatjuk ezt, amikor egy fecskendőbe vizet szívunk fel, majd kivezető csövét bedugjuk, 
hogy ne maradjon benne légbuborék és a fecskendőt megpróbáljuk széthúzni. Nem fog sikerülni. 
A vízmolekulák között kialakuló hidrogénkötések miatt olyan jelentős az összetartó erő, hogy 
megszűntetéséhez 300 bar szívóerőre, nyomásra van szükség. Nagyon fontos ez a jelenség a 
növények szállítószövet rendszerében található összefüggő vízoszlopok összetartásában. Ezek 
megléte teszi ugyanis lehetővé a növényekben a víz szállítását a víz felvételének elsődleges 
szerve, a gyökér irányából a párologtatást végző lombozat irányába. Különösen figyelemre méltó 
ez, ha tekintetbe vesszük, hogy ez esetenként jelentős magasságok áthidalását teszi lehetővé, 
tekintve, hogy a legmagasabb növények mérete meghaladja a 100 métert. A víz szállítása közben a 
vízárammal oldható ásványi sók is szállítódnak, s ez így van nem csak a növényben, de a talajban 
is, amikor a vízzel együtt ionok is szállítódnak a gyökér felszívó felületéhez. A víz tehát 
szállítóközeg. A hidrogénkötések meglétének következtében a víz párolgáshője és fajhője magas. 
A párolgás során vízmolekulák lépnek át a gőz/gáz fázisba, miközben hidrogénkötések szakadnak 
fel. A hidrogénkötések felszakításához szükséges energiatöbbletet a molekulák a környezetből 
veszik fel. Párolgás közben ezért a víz lehűti környezetét. A növények szabályozott vízleadása, a 
párologtatás következtében a levélhőmérséklet alacsonyabb a környező testek hőmérsékleténél. A 
túlmelegedés több okból káros. Az anyagcsere folyamatainak optimális hőmérsékletétől magasabb 
hőmérsékleten a reakciók intenzitása csökken. A víz magas fajhője azt jelenti, hogy egy Celsius 
fokkal történő hőmérséklet emelkedéséhez jelentős energia mennyiségre van szükség. Ennek 
következménye, hogy a magas víztartalmú növények kevésbé melegszenek fel, mint a 
környezetben található alacsonyabb nedvességtartalmú tárgyak. A vízmolekulák polárossága miatt 
a víz kiváló oldószere az ásványi sóknak, illetve a kolloid állapotú fehérjéknek (A kolloid 
oldatokat az különbözteti meg a valódi oldatoktól, hogy azokban az oldott részecskék 
mérettartománya 1 és 500 nanométer között van, a valódi oldatokban 1 nanométer alatt. Az 
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ásványi sók ionokból állnak, a fehérje molekulák felületén pedig töltéssel rendelkező, vagy 
részlegesen negatív, illetve pozitív területek vannak. Ezeket a vízmolekulák úgy tartják oldatban, 
vagyis egymástól elkülönülten, hogy a töltéssel rendelkező részeket/részecskéket körülveszik oly 
módon, hogy a pozitív részek/részecskék felé negatív, a negatív részek/részecskék felé pedig 
pozitív pólusukkal fordulnak. A töltések vízmolekulákra gyakorolt vonzó hatása a rész/részecske 
felületétől távolabbra haladva egyre kevésbé érvényesül. A töltéssel rendelkező részek/részecskék 
körül ily módon úgynevezett vízburok, vagy más néven hidrát burok alakul ki. A kolloid állapotú 
fehérjék oldatban maradása elengedhetetlen működésükhöz. Amikor a víztartalom csökken, a 
fehérjék molekulái ellentétes töltéseik révén összetapadnak, elvesztve működési képességüket. 
Ezért van szükség az élő anyagban a magas víztartalomra. Az oldott állapotú fehérje molekulák 
ugyanis enzimként funkcionálnak. Az enzimek felelősek az anyagcsere alkotó folyamataiban a 
megfelelő reakciók, kellő sebességgel történő lejátszódásáért. Márpedig az életjelenségek alapja 
az anyagcsere, s az élettelen tárgyakat egy élőlényektől az életjelenségek különböztetik meg. A víz 
tehát az anyagcserét alkotó kémiai reakciók közege is. Az ionok oldatban tartása teszi lehetővé 
szállításukat a növényen belül, illetve egyes elemek funkciójának betöltését. A víz 
reakciópartnerként is funkcionál: emlékezzünk, hogy a fotoszintézis fényreakciójában a víz a 
végső elektron donor. A lebontó folyamatokban a makromolekulák víz bekapcsolódása révén 
bomlanak egységeikre, ezt hidrolízisnek nevezzük. A biológiai oxidáció folyamatában, a 
dehidrogenálás során egyes köztes termékek átalakulásához víz bekapcsolódásra van szükség. 
A vízfelvétel következtében kialakuló turgor megfelelő tartást ad azon növényi részeknek, melyek 
még nem fásodtak el, vagy egyáltalán nem jellemző elfásodásuk. A hajtás megfelelő tartása 
(levéllemez merőlegesen áll a beeső sugarakra) lehetővé teszi a maximális fénymegkötést. 
A vízfelvétel következtében kialakult turgor forrása a növekedésnek. A vízfelvétel miatt ugyanis a 
még nyújtható sejtfallal rendelkező, végleges funkciójukat még fel nem vett sejtek mérete 
megnövekszik. Szintén a turgor/ illetve a turgor mértékének különbségei teszik lehetővé a 
háncsban történő anyagszállítást. 
 
 

12.2. A fiatal gyökér hosszanti felépítése 

 
A gyökércsúcstól a gyökérnyak (a gyökér és a hajtás találkozása) felé haladva a következő 
zónákat lehet a gyökéren elkülöníteni (17. ábra): 
Gyökérsüveg - védi az osztódó szöveteket, elősegíti a gyökér haladását a talajban. Felületét egy 
kocsonyás anyag, a mucigél borítja. 
Osztódási zóna - a gyökércsúcs osztódó szövetei gyarapítják a gyökeret. A gyökércsúcstól 
számított 0,1-0,7 mm. A gyökércsúcstól számított 0,0-0,1 mm-es részen úgynevezett nyugalmi 
zóna van, ahol nem folyik osztódás. 
Megnyúlási zóna - az osztódással létrejövő sejtek elérik végleges méretüket, kialakulnak az 
elsődleges szövetek, hosszirányú növekedés zajlik. A gyökércsúcstól számított 0,7-1,5 mm. 
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Felszívási zóna – ahol a gyökér bőrszöveti sejtjeinek nyúlványai vannak, amelyeket 
gyökérszőröknek nevezünk. Szerepük a felület nagyobbítása; zömében itt folyik a víz- és 
tápanyagok/ásványi anyagok felvétele. 
Szállítási zóna – itt indul meg és folyik a víz és ásványi anyagok szállítása. 
Elágazódási zóna – az oldalgyökerek képződésének helye. 

 
17. ábra A gyökér hosszanti felépítése 

 

12.3. A növények vízforgalma 

 
A vízfelvétel helye főként a gyökér, mégpedig annak felszívási zónája. A vízfelvételt jelentősen 

fokozzák a felszívási zónában a gyökérszőrök, mert óriásira növelik a bőrszövet felületét. A 
felvett víz a gyökérbőrszövetisejtjeiből átpréselődik az alapszöveti sejtekbe, majd onnan a 
szállítószövetfarészébe. A vékony vízszállító csövekben folyamatos vízáramlás indul meg a szár 
felé. A vízoszlop folyamatosságát a farészben a vízmolekulákat összetartó erőkön kívül az is 
segíti, hogy a víz erősen tapad a vízszállító csövek falára. A vízszállító csövek vastag sejtfalai 
ellenállnak a nagy nyomásnak. A gyökérben a vízfelvétel a hajtás felé terjedő gyökérnyomást hoz 
létre. A gyökérnyomás nagyon jelentős a fák lombfakadás előtti anyagszállításában, amikor a 
levelek hiánya miatt a vízfelvételt nem segíti a szívóerő. Megfelelő vízellátottság esetén a 
vízfelvételt fokozza a párologtatás nyomán fellépő szívóerő. Megfelelő vízellátottságú 
növényekben napfényes időben a levelek gázcserenyílásai nyitottak. A levél sejt közötti járataiból, 
a járatokkal érintkező sejtek felszínéről folyamatosan párolog a víz, ami a mélyebben fekvő 
sejtrétegekből pótlódik. Ez a szívó hatás eléri a levélérfarészét, és így átterjed az egész vízszállító 
rendszerre. Az ásványi sók felvétele is a gyökérszőrök feladata. Az ionok a gyökérszőrökből 
átkerülnek a gyökérsejtjeibe, majd vízben oldva a szállítónyalábokfarészében jutnak a felhasználás 
helyére. A növények anyagcsere-folyamataikhoz nagyobb mennyiségű kálium-, nitrát- és foszfát-
iont, valamint kisebb mennyiségben sokféle egyéb iont vesznek fel. Amennyiben nem jutnak 
hozzá a megfelelő mennyiségű és minőségű ásványi anyagokhoz, hiánybetegségek lépnek fel. 

A felvett víz a párologtatás során távozik a növényből, az a folyamat, amikor a növény a 
hajtásán keresztül a vizet gőz formájában adja le. A folyamat kezdeteként a víz folyadék 
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halmazállapotból légneművé alakul. A halmazállapot változása nem a hajtás felületén megy 
végbe, hanem a levél belsejében, mégpedig a sejtek közötti járatokban és a sejtfal 
járatrendszerében. A belső párologtató felület több tízszer nagyobb, mint a hajtás felülete. A 
vízgőz a levelet a sejtek közötti járatokon, a sztómák alatt, a levél belsejében levő légudvaron, 
illetve a gázcsere nyílások légrésein keresztül hagyja el. A levegő relatív páratartalma a levélen 
belül 98 % körüli érték. A levél felületén még szélcsendes időben is jóval kisebb a páratartalom, s 
ez a relatív páratartalomban meglévő különbség váltja ki a vízgőz diffúzióját. A hajtásos 
növényekpárologtatásának mértékét a gázcserenyílások szabályozzák. Amikor a 
gázcserenyílásokzárósejtjeinek víztartalma magas, a légrés kinyílik, a növény többet párologtat. 
Amikor a zárósejtek víztartalma csökken, a két sejt egymáshoz simulva bezárja a légrést, a 
párologtatás csökken. A gázcserenyílásokzárósejtjeinek működését a növény víztartalma mellett a 
fény, a levegő CO2-tartalma és a hőmérséklet is befolyásolja. A zárósejtek működése napi ritmust 
követ. A legtöbb növény gázcserenyílásai éjjel zárva vannak, hajnalban kezdenek nyílni, és 
délelőtt a legnyitottabbak. Nagy szárazságban vagy forró nyári napokon gyakran egész nap zárva 
maradnak. A párologtatásnak nagy jelentősége van a növények hőszabályozásában. A víz 
párolgása hűti a növény testét, és megóvja a túlmelegedéstől. A párologtatás mértékét elsősorban a 
hőmérséklet és a levegő páratartalma befolyásolja. A vízleadást az erős napsugárzás és a szél 
fokozza. A szeles idő azért fokozza a növények vízleadását, mert állandóan alacsony relatív 
páratartalmú levegő kerül a levél felületére, növelve a külső és belső levegő relatív 
páratartalmában lévő különbségeket és fokozva a levél felszíni levegő vízelvonó képességét. 
Szélcsendben a levélből eltávozó vízgőz miatt a levél felületén egy páratelt réteg alakul ki, mely 
mellett a vízleadás lassabb, tekintve, hogy a párásabb levegő vízfelvevő képessége/hajlama 
kisebb. Száraz időben, illetve termőhelyeken a fűféle növények leveleiket összesodorva próbálják 
a magasabb páratartalmú levegőt „csapdába” ejteni. A növények az evolúció során 
alkalmazkodtak környezetükhöz. A száraz élőhelyek növényeit a kis levélfelület, a leveleket 
borító viaszbevonat, a vastag kutikula, a növényi szőrök stb. védik a vízvesztéstől. 

 
 

12.4. A növényi gázcserenyílások 

 
Sztóma más néven gázcsere nyílás. A bőrszövet speciális sejtcsoportjai ezek. A sejtcsoportot 
alkotó sejtek alakilag és működésükben eltérnek a bőrszövet (epidermisz) szorosan illeszkedő 
alapsejtjeitől. Két záró sejtből és a közöttük lévő légrésből állnak. Növényfajtól függően eltérő 
számú melléksejt is tartozhat a gázcsere nyíláshoz. A záró sejtek közti légrésen keresztül 
bonyolódik le a gázcsere a külvilág és a hajtás belső szövetei között. Fotoszintézis során a szén-
dioxid jut be, az oxigén pedig kijut a levélből. A légzés a gázcsere szempontjából a fotoszintézis 
fordítottja. A sztómák légrésein keresztül jut ki a vízgőz a külvilágba. A gázok mozgása a 
gázcsere nyílások légrésein keresztül a diffúzió törvényszerűségeit követi. A sztómák alap 
működése az úgynevezett turgor mozgás. Ez azt jelenti, hogy amikor a záró sejtek vizet vesznek 
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fel, a légrés kinyílik, vízleadásukkal a légrés bezáródik. Nehéz azt elképzelni, hogy két egymás 
mellett levő sejt víz felvételével egymástól eltávolodik. A logika szerint össze kellene 
nyomódniuk. Csakhogy a záró sejtek sejtfalai különböző részeiken eltérő mértékben vannak 
megvastagodva és a vastagodott részek mentén a sejtfalak szinte egyáltalán nem nyújthatóak. A 
vastagodott részek elsősorban a légrés mentén helyezkednek el. Ráadásul a sejtfalat alkotó rostok 
(a sejtfal szerkezetét lásd részletesebben a 41-42. tételkérdésekben) lefutása a központi légréshez 
képest sugár irányú. Mindennek következtében az egymás melletti záró sejtek a víz felvételének 
következtében bekövetkező térfogat növekedésük során nem összenyomódnak, hanem kifli 
alakban meghajlanak. Ennek ellentettjeként a víz leadás során összezárnak így zárva a légrést. 
Egy vízzel jól ellátott növény gázcsere nyílásai egész nap nyitva vannak, csak a nyitottság foka 
nappal nagyobb. A sztóma záródás vízhiány esetén következik be, melynek valószínűsége a déli 
órákban a legnagyobb, ugyanis ebben az időszakban van a legmelegebb, s a levegő is ekkor a 
legalacsonyabb relatív páratartalmú, vagyis a növény ilyenkor párologtat legtöbbet, mert a levegő 
páraéhsége ilyenkor a legnagyobb. A sztóma nyitottság napszakokkal összefüggő (fény/sötét) 
változásait nevezzük fotoaktív sztóma mozgásnak, a vízhiányban kialakuló záródást pedig 
hidroaktív záródásnak. A sztómák nyitottsági fokát tehát a fényviszonyok (fény/sötét), illetve a 
vízellátottság szabja meg. A nyitottság növekedése fény hatására következik be és a nyitottság 
csökkenését a fény hiánya okozza (fotoaktív sztóma mozgás). 
A záró sejtek vízfelvétele és leadása is az ozmózis elvét követi. A vízleadás (záródás) akkor 
következik be, amikor a záró sejtek jellemző oldatkoncentrációja a környezethez képest csökken 
(vízpotenciáljuk a környezethez képeset nagyobb, vagyis kisebb negatív szám), vízfelvételhez 
viszont a záró sejtek oldatkoncentrációjának növekedésére van szükség. A koncentráció változás 
ionok környezetből való felvételével, illetve környezetbe való leadásával valósulhat meg. További 
alternatíva a vízben nem oldható és oldható anyagok egymásba alakításával (leggyakrabban a 
keményítő és szacharóz egymásba történő alakításával), valamint a vízoldható anyagok 
(leggyakrabban a szacharóz) képzésével, vagy felvételével valósul meg a mezofillum sejtekből. A 
vízoldható anyagok felhalmozódása a záró sejtekben – történjen akármilyen módon is – a sztómák 
nyitódásához vezet. Az előbbiekből következik, hogy a fény hatásai, valamint a vízhiány hatása 
úgy érvényesül, hogy a záró sejtek oldatkoncentrációja változik. Fény hatására nő az oldat 
koncentráció, fény-, vízhiányban csökken. A kérdés már csak az, hogyan érzékeli a fényt, illetve 
annak hiányát a záró sejt. Szintén kérdésként merül fel, hogy a fény hatására bekövetkező 
változások milyen módon hatnak az ion felvételre, leadásra, illetve azokra az enzimekre, amelyek 
a vízoldható anyagok (főként a szacharóz) záró sejteken belüli koncentrációját szabályozzák. 
Szintén kérdéses, hogy az eddigi ismereteink birtokában milyen magyarázatot tudunk adni arra 
nézve, hogy a pozsgás növények sztómái hogyan működnek, hiszen azok a nappali órákban zárva 
vannak éjjel pedig nyitva. A hidroaktív sztóma záródás során a záró sejtek vízleadása nem azért 
következik be, mert minden sejt víztartalma csökken a fokozott párologtatás miatt. Amennyiben 
ez így lenne, az záró sejtek nem lennének képesek megvédeni a növényt a kritikus víztelíttetségi 
hiány elérésétől. Attól a víztartalom csökkenéstől, amikor a plazmában levő fehérje kolloidok 
kicsapódnak. A vízhiány hatására a sztómák záró sejtjeinek víztartalma jóval gyorsabban csökken, 
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mint a többi sejté. Különösen fontos szerepe van ebben egy olyan vegyületnek, amelynek 
mennyisége stressz hatására növekszik meg.  
 

 

13.  A növények ásványi táplálkozása 

 

13.1. Az ásványi elemek csoportosítása 

 
Amikor egy növényt, vagy növényi részt megszárítunk, majd elégetünk, végül a hamu marad. A 
hamu, mely a száraz anyag 2-3 %-a tartalmazza az ásványi elemeket. Ezen felül egyéb elemek is 
alkotják a növények testét, melyekből az égéskor gáz halmazállapotú oxidok illetve vízgőz 
képződnek. A növényekben előforduló elemeket különböző elvek alapján csoportosíthatjuk. 
Mennyiségi csoportosítás szerint mikro- és makroelemek vannak. A mikroelemek a szárazanyag 
kevesebb, mint 0,1%-ban fordulnak elő, míg a makroelemek több mint a szárazanyag 0,1%-ában. 
Esszencialitás szerinti csoportosítás a nélkülözhetőséget veszi alapul. Nélkülözhetetlen 
(esszenciális) elemek, vagy más néven tápelemek, melyekre jellemző, hogy normális 
növekedéshez, fejlődéshez elengedhetetlenek, más elemekkel funkciójukban nem helyettesíthetők 
és az  anyagcserét közvetlen, vagy közvetett úton befolyásolják. Kedvező hatású elemek nem 
felelnek meg az esszencialitás hármas kritériumának, az anyagcserét azonban kedvezően 
befolyásolják. A ballaszt anyagok előfordulnak a növényben, de az anyagcserét kedvezően nem 
befolyásolják, a toxikus elemek is ide tartoznak.  
Fiziológiai szerep szerinti csoportosítás: 

- Alapvető organogén elemek: C, H, O (előfordulás pl. szénhidrátokban, kovalens kötésben) 
- Biogén elemek: N, P, S (előfordulás pl. fehérjékben, nukleinsavakban, kovalens kötésben) 

- Ozmotikus potenciált és enzimaktivitást meghatározó elemek: K, Ca, Mg, Zn (előfordulás ionos 
állapotban, vagy komplex kötésben) 
- Redoxkomponensek: Fe, Cu, Mo, Mn (komplex kötésben) 
- Pontos szerepük nem ismert: Na, B, Cl, Si, Co 
Mobilitás alapján történő csoportosítás alapján a mobilis elemekre jellemző, hogy hiányuk esetén 
az idősebb szervekből a fiatalabb szervekbe szállítja a növény (pl. N, P, K, Mg, Cl, Na, Zn, Mo). 
Nem mobilis elemeket hiányuk esetén nem tudja mozgósítani a növény, ezeket az idősebb 
szervekből a fiatalabb szervekbe (pl. Ca, S, Fe, B, Cu). A mobilis elemek hiányának tünetei 
mindig az idősebb szervekben jelennek meg, nem mobilis elemek hiánya pedig a fiatalabb 
részekben. A mobilis elemek újra elosztása a farész helyett a háncsrészben történik. 
 
 

13.2. A növények tápelemtartalma 
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A növények ásványi táplálkozása egyrészt a növények életműködése, másrészt, mivel emberi 
fogyasztásra kerülnek, az emberi szervezetre gyakorolt hatásuk tekintetében jelentős. Azok az 
ásványi tápelemek, amelyek elősegítik a növények növekedését, az ember életműködéséhez 
szükségesek, hasznosak. Mások azonban károsak lehetnek, mint például a nehézfémek. Ezért 
nagyon fontos, hogy az egyes elemek előfordulnak-e és milyen arányban a növényi 
szervezetekben. A növényekben a tápelemek arányának meghatározását már a mikro és a 
makrotápelemek szerinti besorolás bemutatja. A makroelemek azok, amelyek 0,01%-ot 
meghaladó mennyiségben vannak jelen, a mikrotápelemek pedig ez alatt találhatók a 
növényekben. A növények a környezetükből élnek, ezért az ott előforduló elemeket beépítik 
testükbe függetlenül attól, hogy azok szennyező, káros anyagok vagy sem. 

JUSTUS VON LIEBIG német tudós nevéhez fűződik a relatív minimumtörvény 
megfogalmazása. Liebig már az 1800-as évek második felében felismerte, hogy a növények 
növekedésében mindig az a tényező a meghatározó, amelyik minimumban van. Vagyis a 
növények a környezetükből felvett anyagokat és energiát csak megfelelő arányban tudják 
hasznosítani. Tehát hiába juttatunk ki például nagy mennyiségű nitrogént valamely növényi 
kultúrába, ha más tápelemekből hiány keletkezik, a nitrogén nagy részét nem tudja hasznosítani. 
Ez a felismerés jelentette a tápanyag-visszapótlás (műtrágyázás) modern szemléletének 
megalapozását. A termés és az azt meghatározó alapvető tényezők törvényszerűségét a világszerte 
ismert ún. "hordó-elmélet" szemlélteti a legjobban: a hordó különböző magasságú dongáinál a 
beleöntött víz ott folyik ki, ahol a legalacsonyabb donga van. A tápelemek és az egyéb környezeti 
tényezők (a víz, a fény, a hőmérséklet) a hordó dongáinak felelnek meg. Mindegyik donga hossza 
más, az ellátottságtól függően. A hordóba töltött víz szimbolizálja a termés mennyiségét (termés 
hozamot). Mindig az a (környezeti) tényező befolyásolja a termés mennyiségét, amelyikből a 
legkevesebb van. 

 
 

13.3. A nitrogén szerepe 

 
A talaj ásványi alkotói nem tartalmaznak nitrogént. Ebből következően a talajba a szerves 

anyagok lebomlásával kerülhet csak be ez az elem. Így egyértelmű, hogy a növények számára a 
talajban lévő, lebomló szerves anyagok jelentik a fő nitrogénforrást.  A növények nitrogénigénye 
arányos a tömeggyarapodásukkal. Fiatal korban veszélyesebb a nitrogénhiány, mint később, 
amikor újrahasznosítás útján az idősebb részek képesek azt pótolni. 
A növények nitrogénfelvétele fajonként eltérő lehet. Ennek megfelelően megkülönböztetünk 
nitrogén igényes és kevésbé nitrogén igényes növényeket, de a növekedéshez minden növénynek 
szüksége van e tápelemre. Hiánya a vegetatív növekedés visszamaradását, a terméstömeg 
csökkenését okozza. 

A nitrogénhiány az idősebb növényi részeken, legelőször a leveleken mutatkozik. Ennek oka, 
hogy a nitrogén a növényi szervezeten belül mobilis, és oda tudja szállítani a növény, ahol a 
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növekedés a legerőteljesebb. A hiánytünetet az idősebb levelek sárgulása jelzi. A vegetatív 
növekedés lelassul, később leáll. A növények kényszervirágzása következik be. Ezt követően 
kevesebb és rosszabb minőségű termés várható. A nitrogén túladagolás következtében a 
növényben lejátszódó biokémiai folyamatok megváltoznak. Ennek következtében csökken a 
növények cukortartalma, romlik a termés íz- és zamatanyaga, valamint beltartalma. A túlzott 
nitrogénellátás hatására a sötétzöld levelek buja növekedése, kései virágzása következik be. 

 
 
 

13.3.1. A nitrogén körforgalma a természetben 

 
A nitrogén legnagyobb mennyiségben a légkörben található, hiszen a légkör 78 térfogat %-át 
képezi. Ez a nitrogén azonban a növények nagy többsége számára még közvetve sem 
hozzáférhető. Ebben az úgynevezett elemi nitrogénben a két atom között háromszoros kovalens 
kötés van (׀N≡N׀). Ezért ez a nitrogénforma nagyon stabil. Egyes esetekben átalakulhat oldható 
nitrogén vegyületté. Ilyen a villámlás, amikor a levegőben található vízgőzből, és a nitrogénből 
salétromsav (HNO3) lesz. Ez a csapadékkal a talajra jut. Másik eset a nitrogén műtrágya gyártás 
folyamata. Ennek során, magas hőmérsékleten és nyomáson egyesítik az elemi nitrogént 
hidrogénnel, cseppfolyós ammóniát állítva elő (Haber-Bosch eljárás). A cseppfolyós ammóniából 
ez után elsősorban ammónium-nitrátot állítanak elő, ami a legismertebb nitrogén műtrágya. 
Az elemi nitrogén ammónium ionná való átalakítására egyes baktériumok is képesek. Ezeket 
nitrogénkötő baktériumoknak nevezzük. Lehetnek szabadon élők és élhetnek együtt bizonyos 
növényekkel. Az együttélés formája szimbiózis, mely olyan viszonos kapcsolat fajok között, mely 
mindkettő számára egyformán előnyös. A pillangósvirágú fajok szimbiotikus nitrogénkötő 
baktériumokkal élnek együtt. A pillangósok többek között azért jó elővetemények, mert a talajt 
nitrogénnel gazdagítják (nem visszük el az összes növénymaradványt, nem takarítunk be minden 
részt). 
Szintén szimbiotikus nitrogénkötő baktériumai vannak például a keskenylevelű ezüstfának, vagy 
az éger fajoknak. 
A manapság kényszerből, az állatállomány létszámának megfogyatkozása és a szerves trágya 
mennyiségének csökkenése miatt használt úgynevezett biotrágyák egyik alkotó eleme szokott 
lenni valamilyen szabadon élő nitrogénkötő baktérium is. Kétség kívül egyszerűbb hektáronként 
néhány tíz liter biotrágya kijuttatása, mint hektáronként több tíz tonna szerves trágya szétszórása 
és bedolgozása. A szerves trágyák hatása azonban tartósabb és több kedvező hatással bír. Másrészt 
a biotrágyákban kijuttatott baktériumoknak meg kell küzdeni az adott területen található egyéb 
mikroszervezetekkel az életben maradásért, nem beszélve arról, hogy a kijuttatott baktérium nem a 
növénynek, hanem magának gyűjti be a nitrogént, és az csak akkor lesz a termesztett növény 
számára hozzáférhető, ha a baktérium elpusztult. A biotrágyák hatása tehát nem olyan összetett és 
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általában nem olyan hosszan tartó, mint a szerves trágyáké, illetve nem olyan gyors és közvetlen, 
mint a műtrágyáké. 
A légkör N2 tartalma tehát a következő módokon válhat az élő szervezetek számára elérhetővé: 

• műtrágyagyártás 

• villámlás során képződő salétromsav 

• Nitrogénkötő baktériumok (szimbiotikus és szabadon élő) 
 
A növények számára felvehető nitrogénkészlet a természetes ökoszisztémákban elsősorban a az 
elhalt növények és állatok fehérjéinek nitrogéntartalmából származik. Ez a szerves nitrogén az 
ásványosodás (mineralizáció) folyamatában, jól szellőzött talajban ammónium ionná, majd nitrit 
és végül nitrát ionná alakul. A szerves nitrogénformák felvehető ionos formákká alakulásának 
külön neve is van, ez a nitrifikáció. A nitrifikációt a talaj baktériumai végzik. A nitrifikáció során 
kialakuló nitrogénformákat a növények már fel tudják venni. Jól szellőzött talajokon a növények 
nitrogénfelvétele elsősorban nitrát ion felvétel. A nitrát, mivel a talajkolloidok felületükön főként 
negatív töltéshelyeket tartalmaznak, könnyen kimosódik, és a talajvízbe, illetve a természetes 
vizekbe kerül. A természetes vizekbe jutva (tavak, vízfolyások) vízvirágzást (eutrofizáció) idéz 
elő. Ilyen probléma a műtrágyaként kijuttatott nagy mennyiségű nitrát esetén fordul elő. A nitrát, 
különösen nagy mennyiségben, mind a talajvízben, mind a természetes vizekben kifejezetten 
káros. Egyrészt azért, mert a nitrogén nem ott hasznosul, ahová szántuk, másrészt a nitrátos víz 
kisgyermekek számára mérgező, illetve a vízvirágzás során felszaporodó algák éjjel annyi oxigént 
használnak fel a vízben, hogy a vízi állatok elpusztulnak. 
O2 hiányos (tömődött, vízzel átitatott) talajon a denitrifikáció folyamatában elemi nitrogén 
képződik, ami visszajut a légkörbe. 
 

 
 

13.4. A foszfor szerepe 

 
A talaj összes foszfortartalmának csak kis mennyisége hasznosítható közvetlenül. A kijuttatott 

foszfor tartalmú műtrágyákból származó foszfor is - ha a növények nem hasznosítják - viszonylag 
gyorsan átalakul nehezebben oldható foszfor vegyületekké, megkötődik. Az oldhatóságot 
figyelembe véve a foszfor felvétele a gyengén savanyú és a semleges kémhatású talajokon a 
legkedvezőbb. A növények H2PO4

- és HPO4
2- formájában veszik fel a talajból. A gyökérzet 

kiterjedtsége befolyásolja a foszforfelvevő képességet, így pl. a pillangósok jóval felülmúlják 
ebben a tekintetben a gabonaféléket. A talajnedvesség és talajtömörödöttség különösen erősen 
befolyásolja a növények foszforfelvételét. A Mg és P ellátottság egymás hatását erősítően 
befolyásolja e két elem felvételét és hasznosítását a talajból.  
A növény foszfortartalmának nagy része a generatív szervekben - termésben - koncentrálódik. A 
foszfor a növények energiaforgalmában tölt be nélkülözhetetlen szerepet, így hiányában a fehérje- 
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és szénhidrátszintézis komoly depressziót szenved, romlik a termés minősége (sikér-, cukor-, 
keményítőtartalom). A betöltött szerepéből adódóan a növényeknek fejlődésük kezdetétől 
folyamatosan szükségük van a foszforra, a fejlődés korai szakaszában előforduló foszforhiányt a 
későbbi foszforellátás már nem hozhatja helyre.  Gabonaféléknél a bokrosodás végére, szárba 
indulás kezdetére eldől az abban az évben elérhető maximális hozam mértéke hiszen a 
kalászkezdemény ekkorra már kialakult. A növény fejlődésének olyan fázisaiban, ahol az 
különösen nagy mennyiségű energiát használ fel (generatív szakasz) jótékony hatású a könnyen 
felvehető, vízben jól oldódó foszfort tartalmazó műtrágya kijuttatása. 

Foszforhiány az idősebb leveleken jelentkezik legelőször. Ennek oka, hogy a foszfor a növényi 
szervezeten belül mobilis. A hiánytünetek jelentkezésekor a levelek sötétzöld színűvé válnak, 
mereven felállóak lesznek, majd antociános elszíneződés mutatkozik rajtuk. A hiánytünetet mutató 
levelek lehullanak. A hiánnyal küszködő növények későn és kevés virággal mennek a generatív 
fázisba. A foszfor túladagolása nagyon ritka jelenség. A foszfor ugyanis a talajban könnyen 
megkötődik, felvehetetlen állapotba kerül. Ezért inkább hiányával küzdünk a gyakorlatban. 

 
 

13.5. A kálium szerepe 

 
A növényekben a káliumion mozgása erőteljes. A növény vízháztartását befolyásolja. A jó 

káliumellátottság növeli a növények vízfelvevő képességét, ezzel együtt a tápanyagfelvételt is. 
Ezért káliumra a fő tömeggyarapodás idején van szükség. A növények kálium igénye eltérő. A 
nagy tápanyag-felhalmozó növények igénye e tápelemből nagy. A kálium és a kalcium felvétel 
mértéke egymástó nem független. A kálium felvétel idején a növény kalciumot nem tud felvenni. 
Ha azonban a növényi szervekben elegendő kálium áll a rendelkezésre, és ezért csökken a kálium 
felvétele, fokozódik a kalcium felvétel.  

A kálium a vízháztartás alakulásában fontos szerepet játszik, ezért hiánya lankadással jár. E 
mellet az idősebb levelek széle sárgulni kezdenek, majd száradnak, befelé sodródnak. 
A túlzott káliumadagolás először a gyökereken jelentkezik. A növény lankadni, majd száradni 
kezd. A kálium túladagolás főleg homokos területeken fordulhat elő, mert itt nem tud a 
kolloidokhoz kötődni. 

 
 

13.6. A kén szerepe 

 
A kén a kéntartalmú aminosavak építőeleme, a peptidek, fehérjék és lipidek alkotórésze. A 

kéntartalmú vegyületek élettanilag fontos redoxirendszereket képeznek. A kén specifikus szerepe 
az SH-csoportot tartalmazó enzimekben és koenzimekben jut érvényre (pl. CoA-SH). A koenzim-
A a citromsavciklus és a zsírsavak szintézise szempontjából jelentős. A ciszteintartalmú 
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enzimeknek a citokrómokhoz, illetve a citokróm-oxidázokhoz hasonló a funkciójuk, azaz redoxi 
enzimek. A növények a ként szulfátionként veszik fel. A növényben a szulfát jelentős része 
redukálódik, SH-csoportok képződnek, és ebben a formában jut vissza a szerves trágyával, illetve 
a gyökérmaradványokkal a talajba. A kén körforgalma a nitrogén körforgalmához hasonló. A 
növényben a szulfát- és nitrátion redukálódik, a talajban a redukált formák oxidálódnak. 

A növény a ként legnagyobb részben a gyökéren keresztül szulfát-ion formájában veszi fel, 
valószínűleg aminosavak formájában is képes kénfelvételre. Ezenkívül a növények a levegőből 
levélen keresztül kén-dioxidot is vesznek fel. Az iparvidékek közelében előforduló nagy kén-
dioxid-koncentráció káros (mérgező) hatású lehet. A szulfátionok felvételét a talajban nagyobb 
mennyiségben előforduló ionok és a talajok kémhatása nem befolyásolja számottevően. A felvétel 
lassú. A szulfát a xilémtranszport útján a levelekbe szállítódik, ott redukálódik, majd beépül 
szerves vegyületekbe. Elsődleges termék a cisztein. A levélben redukált és asszimilált kénnek 
legnagyobb része glutation és metionin formájában szállítódik a floem útján. 

 
 

13.7. A kálcium szerepe 

 
A kalcium nagy része oldhatatlan formában van jelen a talajban. Oldhatóságát jelentősen 

befolyásolja a talajban levő szerves anyagok lebomlása során keletkező CO2 hatására képződő 
szénsav, illetve a növényi gyökérsavak, tehát a pH. A vízoldható kalcium kimosódási vesztesége 
jelentős lehet. A növények Ca2+ formájában veszik fel a talajból, fontos szerepe van a vegetatív 
növényi részek fejlődésében, illetve a tápanyagok sejtszintű szállításában. A növények zavartalan 
fejlődéséhez folyamatosan szükséges jelenléte a talajoldatban. 

A kalciumhiány a fiatal levelek sárgulását idézi elő, míg az idősebbek sötétzölddé válnak. 
Ennek az elemnek a hiánya nem minden esetben vezethető vissza arra, hogy a talajban kevés a 
kalcium mennyisége. Felvehetőségét sok tényező befolyásolja, mint például a nedvesség, a pH, 
más ionok jelenléte. Ha a talaj megfelelő tápanyag-ellátottsága mellett kalcium hiány lép fel, 
akkor relatív kalciumhiányról beszélünk. A kalcium túladagolás mikroelemek hiányát okozhatja. 
Így romlik a vas, bór és magnézium felvétel, de kevesebbet tud felvenni a növény foszforból, és 
káliumból is. 

 
 

13.8. A mikroelemek szerepe 

 
A mikroelemek közé soroljuk azokat a tápelemeket, amelyekből a növény csak keveset 

használnak fel testfelépítésükhöz, így keveset vesznek fel a talajból. Viszont, ha hiányoznak a 
szervezetből, akkor hiánytünetek lépnek fel. E mellett a nagy mennyiségben előforduló 
mikroelemek a növények mérgezését okozhatják. A mikroelem hiányt nagyon nehéz pótolni. A 
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normál trágyázási eljárásokkal ez lehetetlen. A legjobb módja a pótlásnak a lombtrágyázás, mert 
így közvetlenül, gyorsan felszívódik a növényben a tápelem. Számos mikroelem enzimalkotó, 
azaz nélküle sérülnek az alapvető biokémiai folyamatok a sejtben. A vas (Fe) kiemelten fontos az 
elektron transzportláncokban (zöld színtest, mitokondrium), de a cink (Zn) és a (Cu) is számos 
enzim alkotója, így a méregtelenítő enzimrendszeré, melyek a védekezésben fontosak. 
  
 
 

13.9. A gyökér elemfelvételét befolyásoló tényezők 

 
A gyökerek tápanyag felvételét számtalan tényező befolyásolja. Növényélettani szempontból 

elsősorban a tápanyagfelvételt meghatározó két élettani folyamat, a légzés (főként a gyökér 
légzése) és a fotoszintézis környezeti tényezőktől való függése határozza meg a tápanyagok 
felvételének intenzitását, vagyis a környezeti tényezők e két anyagcsere folyamaton keresztül 
befolyásolják leginkább a tápanyagok felvételének mértékét. A gyökér légzését elsősorban a talaj 
hőmérséklete és a gyökerek oxigén ellátottsága befolyásolja. A talajhőmérséklet csökkenésével a 
gyökér légzés intenzitása csökken, hiszen a biokémiai folyamatok intenzitása a hőmérséklet 
függvénye. Természetesen a melegigényes növények membránjainak károsodása is hozzájárul a 
tápanyagfelvétel csökkenéséhez, sőt, mint korábban említésre került az is előfordul, hogy a 
korábban felvett tápanyagok kiáramlanak a gyökérből, konkrétan most már leírhatjuk, a 
csatornafehérjék nyitott állapotban való rögzülésének következtében. Oxigén hiánya a talajban 
akkor alakulhat ki, ha az tömődött, vagy vízzel elárasztott. A légzéshez oxigénre van szükség. 
Oxigén hiányában sokkal kevesebb energia termelődik, és ezért a légzés felgyorsul. Az 
oxigénhiányt talajlazítással illetve a pangó vizek levezetésével kell megszüntetni. 
A tartós fény- illetve vízhiány, vagy a tartósan magas (optimálist meghaladó) hőmérséklet 
egyaránt csökkenti a tápanyagfelvételt az által, hogy csökkenti a fotoszintézis intenzitását. A 
lombozat jelentősebb mértékű károsodása azonban komolyan csökkentheti a tápanyagok 
felvételét, mivel jelentősen csökken a gyökérbe irányuló szacharóz transzport mértéke. Kártevők, 
kórokozók támadása nyomán léphet fel ilyen szituáció.  
 
 

 

14.  A növények raktározó működése és kiválasztása 

 
A raktározó működés során a szerves anyagok egy része időlegesen kikerül az anyagcseréből. 

A virágos növényekben nagy mennyiségű szerves anyagot raktároznak a magvak, a termések, az 
áttelelő szervek (hagyma, gumó, karógyökér), az évelő növények szára és gyökere. A szerves 
anyagok a termelődés helyétől a raktározás helyére vízben oldva, a háncsrészen keresztül 
szállítódnak. A felhalmozódó anyagok a raktározó alapszövetisejtekbenvízben 
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oldhatatlanzárványokat alkotnak. Leggyakoribbak a keményítőzárványok, de a raktározás 
történhet zsír, olaj vagy fehérje formájában is. 

A kiválasztás során a növény anyagcseréjének végtermékeit, bomlástermékeit kizárja 
anyagcseréjéből. A kiválasztásra kerülő anyagok többnyire a sejtekben, szövetekben halmozódnak 
fel, nem távoznak a növény testéből. Egyes kiválasztottanyagok a növény testén kívül látják el 
funkciójukat. A nektár a megporzást végző rovarokat csalogatja. A gyökerek gyökérsavakat 
termelnek, amelyek oldják a kőzetekanyagait. A vízzel felvett, de fölösleges ásványi anyagok egy 
része a növény sejtjeiben, zárványokban halmozódik fel.  

 
 

15.  A virágos növények egyedfejlődése 

 
A virágos növények egyedfejlődése, életciklusa a zigóta kialakulásával kezdődik. A zigótából a 

magképzés során kifejlődik a csíra, amely gyökérkezdeményre (gyököcskére) és 
hajtáskezdeményre (rügyecskére) tagolódik. A következő fejlődési szakasz a csírázás, ezt követi a 
létfenntartó szervek, a gyökér és a hajtás kialakulása, majd a virág- és termésképzés. Az egynyári, 
más néven egyéves növények teljes életciklusa a csírázástól a magképzésig egy éven belül 
játszódik le. Az egynyári növényektermésképzés után elszáradnak, a következő évben magjaikból 
hajtanak ki újra. A kétnyári, azaz kétéves növények az első évben csak létfenntartó szerveket 
fejlesztenek, a virág- és termésképzés a második évben történik. Az évelő növények hosszú ideig 
élnek, minden évben virítanak, és termést hoznak. A lágy szárú növények raktározó szervekkel 
(pl. hagyma, gyöktörzs, gumó) telelnek át, és minden évben új föld feletti hajtást képeznek. Az 
évelő növények jellemző képviselői a fák és a cserjék is. A sokéves növényekhajtása több éven át 
fejlődik, majd ezt követi a virág- és termésképzés. Ezután a hajtás elszárad. A félsivatagokban élő 
rövid életidejű (efemer) növények teljes életciklusa 3-4 hét alatt lejátszódik. Összehasonlításul: az 
egynyári növényeknél ez 6-8 hónapot vesz igénybe. A növények növekedését és fejlődését a 
környezeti feltételek (pl. hőmérséklet, víz, fényerősség) mellett belső tényezők is szabályozzák, 
amelyek közül a legfontosabbak a növényi hormonok. 
 
 

15.1. A csírázás 

 
A mag általában nem kezd azonnal csírázni, hanem nyugalmi állapotba kerül, vizet veszít, 
befejeződik ezalatt a csíra érése. A termésfal vagy a maghéj gyakran csírázásgátlóanyagot 
tartalmaz, ami megakadályozza, hogy a mag idő előtt, kedvezőtlen körülmények között, esetleg 
már a termésben fejlődésnek induljon. A csírázás környezeti feltételei közül alapvető a víz 
jelenléte. A csírázás kezdetén a mag nagy mennyiségű vizet vesz fel (duzzadás), sejtjeiben 
felgyorsulnak az anyagcsere-folyamatok, megszűnik a nyugalmi állapot. A vízfelvétel miatt a mag 
térfogata hirtelen megnő, a maghéj felreped, ami könnyíti a sejtlégzéshez szükséges oxigén 
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felvételét. A csírázásanyag- és energiaigényét a magtáplálószövetében tárolt tápanyagoklebontása 
fedezi. A csírázó növény a környezetéből vizet és oxigént vesz fel. A sejtlégzés a csírázás alatt a 
legerőteljesebb, hiszen a gyakori sejtosztódások, a gyors növekedés és fejlődés sok energiát 
igényelnek. A csírázás során először a gyököcske bújik elő, ezt követi a rügyecske kibukkanása. A 
lomblevelek megjelenése után a növényke már képes önálló fotoszintézisre, ilyenkor palántának 
nevezzük. A csírázáshőmérsékletigénye az adott faj fejlődésének környezeti körülményeihez 
igazodik. A búza hidegben is csírázik, a dinnye viszont magas hőmérsékletet igényel. Fény 
általában nem szükséges a csírázáshoz, bár vannak olyan növényfajok, amelyeknek magjai csak 
világosban vagy csak sötétben csíráznak ki. A talaj tápanyagtartalma nem befolyásolja a csírázást, 
hiszen a növény fejlődése a megfelelő mértékű fotoszintézis kialakulásáig a raktározott 
tápanyagok felhasználásával történik. 
 
 

15.2. Gyökér és hajtás képződése  

 
A gyökér növekedését az osztódószövet biztosítja, amelyet a gyökérsüvegelnyálkásodósejtjei 

védenek a sérüléstől. Az osztódószövet által létrehozott sejtekből a megnyúlási 
zónábandifferenciálódnak a gyökérre jellemző szövetek. Ez a rész onnan kapta a nevét, hogy a 
gyökér növekedése itt a legerőteljesebb. A gyökérszőrök a felszívási zónában alakulnak ki. A 
felszívási zóna és a gyökércsúcs távolsága állandó, mert az elöregedett gyökérszőrök a felszívási 
zóna tetején elhalnak, a zóna alján azonban a gyökér növekedésének ütemében mindig újabbak 
képződnek. A felszívási zóna fölött az alapszövetbenedénynyalábok vannak, ezek kötik össze a 
gyökeret a többi szervvel. A gyökér és a hajtás megjelenése után megkezdődik a szervek 
elágazásainak fejlődése, a bokrosodás. Új gyökérágak fejlődnek, a szár elágazik, és sok levelet 
hajt. Ebben a szakaszban a hosszanti növekedés nem jelentős, annál nagyobb mértékű a 
differenciálódás, az új szervek és szövetek kialakulása. A bokrosodást gyors növekedés követi, a 
növény szárba szökken. Azokban a növényekben, amelyekben az edénynyalábokosztódószövetet, 
kambiumot tartalmaznak, hamarosan megkezdődik a gyökér és a szár vastagodása. 

 
 

15.3. A fás szár kialakulása 

 
A fás szárú növények: a fák és a cserjék gyökere és a szára vastagodik. A fáknak magas törzsük 

van, a cserjék hajtása többnyire már a talaj fölött elágazik. A fás szárú növényekben az 
edénynyalábok közötti osztódószövet, a kambium már az első évben zárt kambiumhengerré alakul 
és osztódva kifelé háncsrészt, befelé farészt hoz létre. A szállítószöveti elemek mellett nagy 
mennyiségű szilárdító rost is képződik. A vastagodás eredményeként a fás szár belsejében kialakul 
a fatest, külső részében pedig a háncstest. A szállítószövetek közül csak a legfiatalabbak 
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működnek, az idősebb szállítóelemek elzáródnak. A fatest és a háncstestsejtfalaiba gyakran 
tartósítócseranyagok rakódnak, amelyek megvédik az elhalt szöveteket a lebontó szervezetektől, 
így hozzájárulnak a hajtás hosszú életéhez. A háncstest felszínéből képződik a kéreg, amely a 
törzs vastagodásával felszakadozik, berepedezik, jellegzetes, fajra jellemző mintázata alakul ki. A 
mi éghajlati körülményeink között a kambiumévszakos ritmusban, szakaszosan működik. Késő 
ősszel és télen osztódása szünetel. Tavasszal tágabb üregű, nyáron szűkebb üregűszállítóelemeket 
hoz létre. A fatest tavasszal képződött része összességében világosabbnak tűnik, mint a nyáron 
kialakult rész. Az egy éven belül létrejött szállítószövetek így különböző színű sávokat, 
évgyűrűket alkotnak. 

 
 
 

15.4. Virágzás 

 
A létfenntartó szervek, a gyökér és a hajtás kifejlődését a virágzás követi. A virágzásban fontos 

szerepe van a fénynek. A mérsékelt és a hideg övezet számos fajahosszú nappalos növény, ami azt 
jelenti, hogy virágzásukhoz hosszan tartó napi megvilágítást igényelnek. Hazánkban tavasszal, 
nyár elején virítanak, amikor a nappalok hosszabbá válnak (pl. kukorica). A trópusi övezet 
növényeinek jelentős része rövidebb ideig tartó napi megvilágításhoz alkalmazkodott, 
rövidnappalos növény. Magyarországon a rövidnappalos növények ősszel virágoznak (pl. őszi 
rózsa). A hosszúnappalos növények akár 24 órán át tartó megvilágítás esetén is virágoznak. A 
rövidnappalos növények ezzel szemben meghatározott ideig tartó sötétséget igényelnek 
virágzásukhoz. A kertészetekben gyakran mesterséges megvilágítással vagy elsötétítéssel 
késztetik nyílásra a dísznövényeket. Az őszirózsa például napi néhány órás elsötétítéssel már nyár 
elején virágzásra bírható. A növények a fény jelenlétét és a megvilágítás hosszát a leveleikkel 
érzékelik. 

 
 

16.  A növények szaporodása 

 
A szaporodás a faj fennmaradását és elterjedését szolgálja. A szaporodás során az élőlények 

önmagukhoz hasonló utódokat hoznak létre. 

16.1. A hajtásos növények ivartalan szaporodása 

 
A hajtásos növények egy része képes ivartalanul, indával, gyöktörzzsel, gumóval vagy 
gyökérágakkal szaporodni. Az egyedfejlődés ezekben az esetekben nem a zigótából, hanem egy 
egész sejtcsoportból indul meg. A hajtás- vagy gyökérdarabokkal történő szaporodás a regeneráció 
jelenségén alapul. Szűkebb értelemben a regeneráció a sérült vagy más ok miatt tönkrement 



  
  
 
 
 
 

51 
 

szövetek pótlását jelenti, tágabb értelemben a szervek újraképzését is. A regeneráción alapuló 
ivartalan szaporítás lehetőségét a kertészetek is rendszeresen alkalmazzák (pl. tőosztás, 
dugványozás). A létfenntartó szervekkel történő szaporítást vegetatív szaporodásnak is nevezik. 
 
 

16.1. A hajtásos növények ivaros szaporodása 

 
A legtöbb élőlény ivaros módon is képes szaporodni, amihez két szülőre van szükség. Ezekben a 
szülőkben szaporítósejtek, ún. ivarsejtek keletkeznek, amelyeknek meg kell találniuk a párjukat 
ahhoz, hogy azzal összeolvadva utódot hozzanak létre. A virágos növények ivarszerveit a 
magkezdemény és a virágporzsák, illetve a termő és a porzó körülnőtte, aminek következtében 
azok elveszítették korábbi, virágtalan növényeknél betöltött szerepüket. Így a körülvevő 
szövetektől már nagyon nehéz megkülönböztetni őket. A virágos növények ivarsejtjei a virágban 
jönnek létre. Ebben a megtermékenyítés folyamata a víztől függetlenné vált, aminek az éghajlat 
szárazabbá válásakor nagy jelentősége volt. Amíg a nyitvatermők virágai még nyitott porzó- és 
termőleveleket tartalmaznak, a zárvatermők virágai zárt porzó- és termőlevelűek . Mindezek 
következtében a nyitvatermők magja nyitott termőlevélen érik meg, míg a zárvatermőké zárt 
termésben keletkezik. A virág, a mag és a termés a magvas növények fajfenntartó szerve, míg a 
gyökér, a szár és a levél önfenntartó szervek. A hím ivarlevelek a porzók. A porzó részei a 
porzószál és az annak csúcsán elhelyezkedő portok. A portokban képződik a virágpor, amelyben a 
hímivarsejt jön létre. A női ivarlevelek a termők. A termő részei az alsó, kiöblösödő magház, a 
magház csúcsán elhelyezkedő bibeszál és a bibeszál végén ülő bibe. A magház belsejében vannak 
a magok kezdeményei (magkezdemények), amelyekben női ivarsejtek, más néven petesejtek 
fejlődnek. Ahhoz, hogy a hímivarsejt és a petesejt egyesülhessen, és így a megtermékenyítés 
végbemehessen, a virágpornak el kell jutnia a termő bibéjére. A leggyakrabban a termő nem 
ugyanannak a virágnak a virágporával, hanem egy másikéval porzódik be. A sikeres beporzás csak 
azonos fajhoz tartozó egyedek között lehetséges. Kerti gyümölcsfáink közül a meggyfa pl. csak 
akkor terem, ha egy másik megporzó fa is van a közelében. Az ilyen megporzásmódot kölcsönös 
megporzásnak nevezzük. Az önmegporzás, amikor a termőt ugyanabból a virágból származó 
virágpor porozza meg, ritkábban fordul elő. A virágpor a porzóból a termőre eljuthat a víz, a szél, 
a rovarok vagy ritkán más állatok (pl. csigák, kolibrik, denevérek) segítségével. Víz szállítja pl. a 
hínáros békaszőlő, szél a tölgyfa, rovar pedig a mezei zsálya virágporát. A szélporozta virágok 
aprók, nem feltűnők, nem illatosak, és sokadmagukkal nagyobb virágzatokat (pl. barkavirágzatot) 
alkotnak. A rovarmegporzású növények virágai a rovarok csalogatása érdekében nagyra nőnek, 
feltűnő színűek és gyakran illatosak, de néha sok apró virág alkot feltűnő, nagy virágzatot . Még 
az is előfordul, hogy a megporzó rovarfaj alakját utánozzák . Édes nedvet, ún. nektárt vagy 
virágmézet is termelnek olyan helyen, ahol a rovarok, csemege után kutatva, a porzókat vagy a 
bibét nem kerülhetik el. Így szándék nélkül is a virágpor szállítóivá válnak. A friss virágpor 
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nedves, és ez elősegíti a rovarhoz való tapadását. A rovar repülése közben azonban megszárad, és 
így könnyen a bibe rücskös és nyálkás felszínéhez ragad. 
A megporzás csupán a megtermékenyítés előfeltétele, de nem azonos vele. A bibén megtapadó 
virágporszem ugyanis csak szállítója azoknak a sejteknek, amelyek egyikéből a későbbiekben a 
hímivarsejtek kialakulnak. A virágpor a bibén egy tömlőt hajt, amelyben az általa szállított sejtek 
elindulnak a bibeszálon, majd a magház üregén keresztül a magkezdeményben meghúzódó 
petesejt felé. Közben a tömlőben előrenyomuló sejtek egyike kettéosztódik, létrehozva két 
hímivarsejtet. A tömlő egészen a magház belsejében lévő embrió- vagy csírazsákig halad, 
melyben 6 sejt társaságában foglal helyet a petesejt. Az egyik hímivarsejt a petesejttel, a másik 
pedig a központi sejt 2 magjával egyesül, azaz kettős megtermékenyítés megy végbe. A 
zárvatermők megtermékenyítését ezért kettős megtermékenyítésnek nevezik. A megtermékenyített 
petesejtből, a zigótából fejlődik ki a csíra, vagyis a növényi embrió. A megtermékenyített központi 
sejtből a mag raktározó alapszövete alakul ki, amely a csírázás alatt a fejlődéshez szükséges 
tápanyagokkal látja el a fotoszintézisre még nem képes utódnövényt. A magkezdeményből fejlődő 
magot a magház falából kialakuló termésfal veszi körül. A termésfal védi a magot, és részt vesz 
annak terjesztésében is. A húsos termésekben a termésfal az érés során nem szárad el, hanem 
nedvdús marad (pl. csonthéjas termés, almatermés, bogyótermés stb.). A száraz termések fala 
fokozatosan elveszti víztartalmát, és az érést követően felnyílik (felnyíló termések – pl. toktermés, 
hüvelytermés), vagy nem (zárt termések – pl. makktermés, lependéktermés). 

 
 

17.  A növényi növekedés formái 

 
A növekedés fogalma szerint meg nem fordítható térfogat és tömeggyarapodás. Két módon mehet 
végbe. Egyik lehetséges út, hogy a sejtek száma növekszik, a másik, hogy a sejtek mérete nő. A 
sejtszám gyarapodása osztódással valósul meg. A hajtástengely és a gyökér csúcsán található 
osztódó szövetek biztosítják a hosszirányú növekedést. Az oldal irányú növekedésért a 
kambiumok osztódó szövetei felelősek. A sejtek osztódása után a méretük növekszik. Ez először a 
plazma gyarapodásával, később a sejtekben a vakuólumok számának, méretének növekedésével 
valósul meg. A sejtek méretének növekedése lehet a tér minden irányában azonos mértékű, így 
jönnek létre az úgynevezett parenchimatikus sejtek. Amikor a sejt méretének növekedése a 
tengely irányában fokozottabb, akkor beszélünk megnyúlásos növekedésről. A növekedés 
intenzitását többféle módon lehet nyomon követni. Például a növény magassága, a növény száraz 
tömege, az adott szerv átmérője különböző időpontokban mérve felvilágosítást ad a növekedés 
mértékéről. A növekedést mértékét különböző növekedési görbékkel lehet ábrázolni. Amikor 
időközönként (naponta, hetente) lemérjük a növény száraz tömegét, magasságát, s a mért értékeket 
az idő függvényében ábrázoljuk, a növekedés integrálgörbéjét kapjuk. 
A növekedés differenciálgörbéjét akkor kapjuk, ha különböző időpontokban az adott időszakra eső 
magasság növekedést, vagy tömeggyarapodást ábrázoljuk az idő függvényében. A különböző 
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növényfajok, fajták intenzív növekedésének időszakait célszerű ismerni, s ezen időszakokban, ha 
lehetséges a növény számára optimális feltételeket biztosítani a növekedéshez, különös tekintettel 
a víz- és tápanyagellátásra. 
 
 

18.  A növények növekedésének és fejlődésének szabályozása 

 
A növények egyedfejlődését, növekedését a sejtjeikben termelődő szabályozó vegyületek, például 
a hormonok befolyásolják. A növényi hormonok a növény által termelt szabályozó vegyületek, 
melyek a külvilág ingereit közvetítik a növény anyagcseréje felé valamint a szervek, és a szövetek 
kölcsönös egymásra hatását biztosítják. A növényi hormonok változatos 
kémiaiszerkezetűanyagok, amelyek a növény növekedésének és fejlődésének számos folyamatát 
szabályozzák. A hormonok a képződés helyéről szétterjednek, és a növény távolabbi sejtjeinek 
működésére is hatnak. Hatásukat általában egymással összefüggésben fejtik ki. Vannak köztük 
olyanok, amelyek serkentik a növekedést (auxin, gibberellinek, citokininek) és olyanok is, 
amelyek gátolják (abszcizinsav). 
 
 

18.1. Auxinok 

 
A legrégebben ismert növényi hormon az auxin. Hatásai közül az egyik legfontosabb, hogy a 
sejtek megnyúlását idézi elő. A hajtáscsúcsban termelődik, és az edénynyalábok közvetítésével jut 
a növényi többi részébe. A hajtáscsúcsokban és a gyökérben az osztódószövetek mögötti sejtek 
erőteljes megnyúlását okozza. Az auxinfényérzékenyvegyület, fény hatására átalakul, hatástalanná 
válik. Ezért az egy irányból megvilágított növényekben a hajtás árnyékos oldalán erőteljesebb a 
sejtek megnyúlása. Az egyenlőtlen növekedés következtében a hajtás a fény felé fordul. A 
következőkben lássuk az auxinok élettani hatásait: 

• A megnyúlásos növekedést serkentik. 
• A fototropizmust irányítják. 
• A gravitropizmust irányítják. 
• Szerepük van a szervek közötti korrelációban. 
• Szerepük van a csúcsdominancia kialakulásában.. 
• Szerepük van a szervek polaritásában. 
• Szerepük van a járulékos gyökérképződésben. 
• Szerepük van a rügydifferenciálódásban (lekötözés). 
• A sejtosztódást a citokininekkel együtt serkentik. 
• A szállítószövet elemeinek differenciálódását szabályozzák. 
• Parthenokarpiát indukálnak (váltanak ki). 
• A virágok ivarjellegét determinálják (IES/GA↑ ♀; IES/GA↓ ♂) 
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• Szabályozzák a terméskötést, termésnövekedést. 
• A levél- és termésleválást szabályozzák. 

 
 
 

18.2. Gibberellinek 

 
A gibberrellinek a növényi hormonok közé tartoznak. Nevük onnan ered, hogy e 

vegyületcsoport felfedezése egy Gibberella fujikuroi nevű gombához köthető. Fokozzák a sejtek 
növekedését, a kambium sejtjeinek osztódását. Hatásukat auxin jelenlétében fejtik ki. Hiányukban 
a növény alacsony termetű, törpenövésű lesz. 
A gibberellinek legfőbb fiziológiai szerepei: 

• Serkentik a sejtnagyobbodást. 
• Serkentik a sejtosztódást. 
• A magnyugalom bizonyos formáit feloldják – fényigényes magvak 
• Hidrolitikus enzimek szintézisét indukálják csírázó gabona szemtermésekben. 
• Rügyek nyugalmi állapotát feloldják (citokininekkel együtt). 
• Szerepük van a virágindukcióban. 
• Szerepük van a virágrügy differenciálódásban. 
• Virágok ivarjellegét meghatározzák 
• Szabályozzák a vegetatív és reproduktív fázisok közötti átmenetet. 
• Serkentik a terméskötést és termésnövekedést. 
• Kiváltják a rügyek szállítószövetet képzését. 
• Citrusféléknél gátolják a termés érését. 

 
 
 

18.3. Citokininek 

 
A citokininek a sejtekosztódását serkentik. Ha egy növényi rész megsérül, a sebzett felület 

környékén nagy mennyiségben jelennek meg a citokininek. Hatásukra a már állandósult 
szöveteksejtjei visszanyerik osztódó képességüket, és a sérült rész regenerálódik. 

 
 

18.4. Abszcizinsav 
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Az abszicizinsav a növekedést gátló növényi hormon. A fák leveleinek lehullását, a rügyek téli 
nyugalmi állapotát idézi elő. Az abszcizinsav hatását a növekedést serkentő hormonokkal és a 
környezeti tényezőkkel kölcsönhatásban fejti ki. A nálunk honos fák rügyeiben ősszel a nappalok 
megrövidülése miatt csökken a gibberellinek mennyisége, viszont nő az abszcizinsavé. Ennek 
hatására a rügyek nyugalmi állapotba kerülnek. Tél végére az abszcizinsav lebomlik, a 
megvilágítás erősödésével pedig lassan növekedik a gibberellin mennyisége. Amikor a serkentő 
hormon mennyisége már elegendő a gátló anyag hatásának felfüggesztéséhez, megindul a 
rügyfakadás. 

 
 

19. A növények ingerlékenysége, növényi mozgások 

 
Mint minden élőlény, a növények is ingerlékenyek, vagyis válaszolnak a környezetükből 

érkező hatásokra. A válaszreakció gyakran valamilyen mozgásban nyilvánul meg.A növények 
rendszerint nem végeznek helyváltoztató, csak helyzetváltoztató mozgást, például a fény felé 
fordulnak, kinyitják vagy becsukják virágszirmaikat. A növényi mozgások kialakulásában fontos 
szerepük van a növényi hormonoknak. 

A tropizmusok olyan növényi helyzetváltoztató mozgások, amelyekben a helyzetváltoztatás az 
inger irányába vagy azzal ellentétes irányba történik. Az elmozdulás a növény testrészeinek 
egyenlőtlen növekedésére vezethető vissza. Közismert, hogy az egy oldalról megvilágított 
növények a fény felé fordulnak. Ennek a jelenségnek a hátterében az áll, hogy a sejtekhosszanti 
megnyúlását serkentő növényi hormon, az auxinfényérzékenyvegyület. A hajtás napfény felőli 
részén egy része lebomlik, míg az árnyékos oldalon nem. Így az árnyékos oldalon nagyobb 
mértékű a sejtekhosszanti megnyúlása, a hajtás a fény felé fordul. A hajtás fény felé fordulása 
fototropizmus, mert a mozgás ingere a fény. A gyökerek növekedését a talajvíztartalma mellett 
befolyásolja a gravitáció is. Egyenletes vízellátású talajban a gyökerek lefelé növekednek. Ez a 
növekedési mozgás a geotropizmus. 

A nasztia olyan növényi mozgás, amelyben az inger nem befolyásolja a mozgás irányát. Egyes 
növények virágai, például a tulipán, fényben kinyílnak, sötétben összecsukódnak. A fehér liliom 
virágai éppen ellenkezőleg: sötétben nyílnak, és fényben záródnak. A nasztia nem növekedési 
mozgás, hanem a sejtekvíztartalmának változására vezethető vissza. 
 
 

20. Fogalomtár 

 
Adszorpció: felületen való megkötődés, pl. kolloidok felületén. 
Adhézió: Az egymástól különböző molekulák között fellépő vonzó kölcsönhatás. 
Aerob légzés: A légzés - mint biokemiai folyamat - azon formája, amikor a végső 
elektronfelfogó az oxigén. 
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Alapszövetek: Az alapszovetek a bőr- es szallitó szövetrendszerbe nem tartozó növényi 
részek (nem osztódó) szövetei. 
Állandósult szövetek: A növényi test legnagyobb részét alkotó szövetek, melyek az 
osztodoszövetek működésének eredmenyeképpen jönnek létre. Sejtjeikben a plazma helyének 
jelentős részét fokozatosan vakuolumok veszik át. Az állandosult szövetek külonböző feladatokra 
(pl. védelemre, szerves anyagok előállítására, tápanyagraktározásra, szállitásra, szilárditasra, stb.) 
specializálodnak. 
Allél: A gén egyik alternativ formája. A diploid sejtben bármilyen génnek általaban két allélje 
fordul elő (minden szülőtől egy), melyek a homolog kromoszómakon azonos viszonylagos helyen 
(lokusz) jelennek meg. 
Amfifil: kettős oldhatósági tulajdonsággal rendelkezés. Egy olyan molekula, amely hidrofil 
(vízkedvelő) és hidrofób (víztaszító) részt egyaránt tartalmaz. 
Autotrófok: Olyan szervezetek, melyek környezetuk szervetlen anyagaiból épitik fel testük 
szerves vegyületeit, asszimilaciós folyamataikhoz minden esetben külső energiaforrast használnak 
fel. 
Crossing over (átkereszteződés): A homolog kromoszómák közötti kromatid szakaszok 
kicserélődese. 
Ellenlábas sejtek: A virágos növények erett embriózsákjaban lévő három haploid sejt, a női 
előtelep erősen redukált megfelelője. 
Esszenciális aminosav: táplálékunknak tartalmaznia kell, mert szervezetünk nem képes előállítani 
(például. fenilalanin). 
Főerezetes levél: A kétszikűek osztályára jellemző levéltípus, melynek levéllemeze levélnyéllel 
kapcsolódik a szárhoz. 
Galaktóz: monoszacharid, a 4. szénatomon fordított a hidroxil csoport állása a glükózhoz képest. 
Gén: Az öröklődés egysége, nukleinsav szakasz a kromoszómán. 
Gumó: A gumó (tuber) megvastagodott, gömbölyded, rövid szártagú, gyakran magas víztartalmú, 
tápanyag raktározására módosult növényi rész, mely száron vagy gyökéren képződik. 
Gyökérszőr: A gyökér bőrszöveti sejtjeinek citoplazmatikus nyúlványa. Élettartalmuk mindössze 
néhány nap, mindemellett itt történik a tápanyagok felvétele. 
Gyökérsüveg: A gyökér végén található zóna, mely védi a növényt, és az előrehaladás céljából 
gyökérsavat termel.  
Gyökércsúcs: A gyökér ezen zónája osztódó szövetben gazdag, ezért ez a rész biztosítja a 
hosszirányi növekedést. 
Gyökérgümő: A pillangós virágúak gyökérzetén, a felszívási zónában kifejlődő gömbszerű 
képződmény, amelynek sejtjeiben nitrogénkötő baktériumok élnek szimbiózisban a növénnyel. 
Gyökérnyomás: A gyöker energia felhasználásával (aktiv transzporttal) megnövelt ozmotikus 
nyomasa, ami párologtatás nélkül is lehetővé teszi a viz felvetelét. 
Gyöktörzs: A gyöktörzs (rizóma) egyes növények vastag, rendszerint el nem ágazó és belül 
tömör, függőlegesen vagy vízszintesen növő, földalatti módosult szára. 
Hajtás eredetű gyökér: A hajtás különböző pontjáról is fejlődhetnek gyökerek, ezeket hajtás 
eredetű gyökereknek nevezzük. 
Homeosztázis: a belső környezet (testfolyadék állománya) szabályozott stabilitása 
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Kambium: Az osztódó szövet egyik típusa, amely a vastagodásért felelős. 
Kiralitáscentrum: olyan szénatom, amihez 4 különböző ligandum kapcsolódik. Amennyiben van 
kiralitáscentrum, a molekula is királis lesz, kivéve, ha a molekulában van belső szimmetriasík. 
Kohézió: A szilárd anyagok atomjait és a folyadékok molekuláit összetartó erő. 
Laktóz: diszacharid, galaktóz + glükóz kapcsolat, közismert elnevezése a tejcukor. 
Légrés: A gázcserenyílások babszemalakú zárósejtjei által közrefogott rés. 
Légudvar: A légrés kiszélesedése, melyben a beáramlott részecskék szabadon mozoghatnak. 
Mellékerezetes levél: Az egyszikűek osztályára jellemző levéltípus, mely hüvelyszerűen öleli 
körbe a szárat. 
Monoszacharidok: olyan egyszerű szénhidrátok (cukrok), melyek savas hidrolízissel nem 
bonthatók kisebb szénhidrátokká. Szénből, hidrogénből és oxigénből épülnek fel.  
Nasztia: Inger által kiváltott helyzetváltoztató (turgorváltozáson alapuló) mozgás 
Pentóz: formil-csoportot tartalmaz, azaz az oxocsoport láncvégi szénatomhoz kapcsolódik 
Sejt: A biológiai szerveződés legkisebb alaki, működési, származási egysége. 
Sejtnedvvel telt üreg: Idősebb növényi sejtekre jellemző sejtalkotó, amelynek szerepe az 
átmeneti raktározás és a kiválasztás, vakuólum. 
Szállítónyaláb: A növényekben a farész és a háncsrész szállítónyalábokat alkot, amit 
nyalábhüvely vesz körül. 
Szacharóz: diszacharid, fruktóz+glükóz 
Sziklevél: A csíranövény alkotója, feladata a tápanyag biztosítása a növény számára, amíg az ki 
nem fejleszti a tápanyag felvételéhez szükséges szerveket. Az egyszikűeknek egy, a kétszikűeknek 
kettő, míg a nyitvatermőknek 8-12 sziklevele van. 
Szövet: Hasonló alakú, azonos működésű és származású sejtek összessége. 
Tropizmus: Inger által kiváltott és irányított helyzetváltoztató (növekedési) mozgás. 
Virág: A virág rövid szártagú, korlátolt növekedésű, szaporodásra módosult leveleket hordozó 
hajtás. 
Zárósejt: A gázcserenyílást alkotó gömbölyded sejtek, melyekben a zöld színtestek miatt fény 
hatására szén-dioxidból szőlőcukor redukálódik. 
Zárvány: Növényi sejtekre jellemző alkotóegység, amelynek feladata a szükségtelen anyagok 
elkülönítése, valamint a raktározás. 
 

21. Nobel-díjak 

Calvin, Malvin (1961):orosz származású, később Angliában és Amerikában dolgozó kémikus, a 
fotoszintézis sötét reakciójának leírója. 
Fischer, Emil Herman (1902): német kémikus, aki számos szénhidrátot szintetizált, leírta a koffein 
szerkezetét.  
 
Golgi, Camillo (1906): olasz biológus, citológus. Felfedezte a kisagy és a nagyagy egyes 
struktúráit, és a később róla elnevezett membránrendszert (Golgi-készülék) az idegsejtek 
citoplazmájában.  
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Nirenberg, Marshall Warren (1968): amerikai biokémikus. Szintetikusan előállított mRNS-ek 
segítségével 1964-ben munkatársaival megfejtette a genetikai kódot. 
 
Palade, George Emil (1974): román származású amerikai biológus, ő írta le az endoplazmatikus 
retikulum és a riboszómák szerkezetét. 
 
Zsigmond Richárd (1925): magyar származású osztrák kémikus, a kolloidok tulajdonságainak 
tanulmányozásáért és az ultramikroszkópos vizsgálati módszer kidolgozásáért. 
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