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Összefoglaló 
A faj-, illetve nemzetség-keresztezések módot adnak a rokon fajokban elıforduló biotikus és 
abiotikus stressztolerancia átvitelére, az alkalmazkodó-képesség növelésére, vagy más, 
agronómiai szempontból értékes tulajdonság hasznosítására. A Martonvásáron létrehozott 
Triticum aestivum L. × Hordeum vulgare L. hibridekbıl válogatott addíciós, szubsztitúciós és 
transzlokációs vonalakon vizsgáltuk az árpa kromoszómák, illetve kromoszóma 
szegmentumok hatását az ıszi búza egyes értékmérı tulajdonságaira különös tekintettel a 
szárazságtőrésre. Kísérleteinket a Pannon Egyetem Georgikon Karán, Keszthelyen végeztük 
a 2007/08-as vegetációs évben. Elsı lépésben megvizsgáltuk a rügyecske és a gyököcske 
fejlıdését. Szabadföldi kísérleteinkben a vízhiány indukálására ápr. 21.-én nyitott végő fóliát 
állítottunk fel, ez 180 mm csapadékkülönbséget eredményezett a kontroll és astresszelt 
állomány között. Felvételeztük a gyökér-hajtás arányt a szárbaszökés kezdetén (EC: 30-31) és 
a termés alakulását a vízellátás függvényében. A csíranövények gyököcske-rügyecske hossz 
aránya a 4H (4D) és a 6B-4H vonalak esetében volt a legnagyobb. A szabadföldi kísérletben 
is a 4H (4D) kedvezı gyökér-hajtás arányt adott. A virágzás idejében a stresszkezelt és 
kontroll állomány között átlagosan egy nap különbséget tapasztaltunk. A búza-árpa hibrid 
származékok és a szülıpartnerek termése átlagosan 13 %-kal csökkent, mely érték a 0 és 27 
% közötti termésveszteségbıl ered. 
Kísérletünkben a vizsgált tulajdonságokban nagy változatosságot figyeltünk meg a különbözı 
árpa kromoszómát hordozó vonalak között. 

Kulcsszavak: búza-árpa hibridek, gyököcske és rügyecske fejlıdése, gyökér-hajtás arány, 
szárazságtőrés, szemtermés 

Examination of agronomic traits of wheat-barley 
introgression lines 

Nikolett Réka ARANYI1, Márta MOLNÁR-LÁNG2, Borbála HOFFMANN1 

1 University of Pannonia, Georgikon Faculty, Keszthely 
2 Agricultural Research Institute of the HAS, Martonvásár 

Interspecific hybridization makes it possible to transfer useful traits, such as stress tolerance, 
earliness, or various desirable traits from one species into another. Addition, substitution and 
translocation lines developed from wheat-barley (Triticum aestivum L. × Hordeum vulgare L.) 
hybrids at Agricultural Research Institute of the HAS in Martonvásár were analyzed to 
determine how the added barley chromosomes (segments) influence agronomy traits 
especially drought tolerance in wheat. The experiments were carried out at UP Georgikon 
Faculty, Keszthely during the growing season of 2007-2008. As a first step the early 
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development of shoots and roots were checked. The half length of the 15 m rows were 
covered with a plastic folia on 21 April to protect plants from rain indicating 180 mm 
difference in water supply between control and stress treatment. Data were obtained for 
root-shoot ratio (EC: 30-31), date of flowering and grain yield depending on water supply. 
The radical-bud ratio was the highest in case of 4H (4D) and 6B-4H. Similarly to the 
germination experiment favourable root-shoot ratio was measured in case of 4H (4D) in the 
field experiment as well. The difference between the control and stress treatments was one 
day regarding the date of flowering. Grain yield was reduced on average 13 % in the mean of 
genotypes examined as result of 0-27 % grain yield decrease. 
Our experiment the added barley chromosome segments increased of variation of examined 
traits. 
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