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1. Az auxinok gyakorlati alkalmazása

1.1. A növényi hormonokat és más szabályozó 
vegyületeket elterjedten alkalmazzák a növények 
fejlődésének a szabályozására 

1.2. Az auxinokat már több mint 50 éve alkalmazzák a 
növénytermesztésben és kertészetben

1.3. A szintetikus auxinok ellenállnak az enzimek oxidációs 
lebontó hatásának és hatásosabbak, mint az IES 

1.4. A 2,4-D és dicamba széleskörűen használt 
gyomirtószerek

1.5. A kétszikű (széles levelű) gyomok irtására használják a 
gabona termesztésben



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2010): Plant Physiology. p. 548.

Herbicidként használt szintetikus auxinok szerkezete



1. Az auxinok gyakorlati alkalmazása

1.6. További alkalmazási területek:

- termés és levélhullás megelőzése,
- ananász virágzás serkentése,
- magnélküli termések fejlődésének serkentése,
- gyümölcsritkítás,
- hajtások gyökereztetése a szaporítóanyag 
előállításban („gyökereztető hormon” készítmények)

1.7. A termésképzésre gyakorolt hatásuk néhány 
esetben az etilénszintézis serkentésének az eredménye

1.8. Újabban néhány szintetikus auxin, mint pl. a 2,4,5-
T, alkalmazását korlátozták, mivel a készítmények 
jelentős mennyiségű dioxint tartalmaznak



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2010): Plant Physiology. p. 578.

A szamóca gyümölcs fejlődését serkentik a magvakban termelődő 
auxinok



Forrás: saját eredmény

Lóbabhajtás gyökérfejlődése indol-vajsavat tartalmazó táptalajon



2. A gibberellinek és citokininek 
felhasználása a mezőgazdaságban

2.1. A gibberellineket elsősorban a csemegeszőlő 
termesztésben alkalmazzák

2.2. További felhasználási területek:

- különböző gyümölcsfajok növekedésének a 
serkentése,
- cukortartalom növelése a cukornádban,
- az árpamaláta előállítás serkentése a söriparban



Gibberellin indukálta termésnövekedés Thompson mag nélküli szőlőben
(balra – kontroll, jobbra – GA3-al kezelt)

Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2010): Plant Physiology. Web
material, http://5e.plantphys.net



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2002): Plant Physiology. p. 486.

Gibberellinek hatása az α-amiláz enzim szintézisére a csírázás során



2. A gibberellinek és citokininek 
felhasználása a mezőgazdaságban

2.3. A növények citokinin tartalmának változtatása 
mezőgazdasági tulajdonságok megváltozásával jár 
együtt

2.4. A citokinint túltermelő növények fotoszintetikus 
produktivitása javulhat a levélöregedés késleltetése 
révén

2.5. A citokinin képződés kapcsolódhat a kártevők 
okozta károsításhoz

2.6. A rizs citokinin tartalmának a növelése 
lehetőséget ad a termés növelésére



Forrrás: Taiz L., Zeiger E. (2010): Plant Physiology. p. 642.

A levélöregedés késleltetett a citokinint túltermelő saláta növényekben, 
amelyek az ipt-gént hordozzák



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2010): Plant Physiology. p. 642.

Citokininek szabályozzák a rizstermés mennyiségét
(az indica fajtában kevesebb a citokinin-oxidáz gének száma)



3. Az etilén és brasszinoszteroidok a 
növénytermesztésben

3.1. Mivel számos élettani folyamatot szabályoz a 
növényekben, az etilén az egyik legszélesebb körben 
alkalmazott növényi hormon

3.2. Az Ethephon (Ethrel) a leggyakrabban alkalmazott 
etilénforrás

3.3. Az Ethephon-t vizes oldatban permetezik a 
növényre, amit a növény könnyen felvesz és szállít



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2010): Plant Physiology. p. 665.

A virágok öregedésének gátlása az etilénhatás gátlásával



3. Az etilén és brasszinoszteroidok a 
növénytermesztésben

3.4. Ethephon (Ethrel) további alkalmazási területei:

- az alma és paradicsom érésének serkentése, 
citrusfélék „újrazöldítése”,
- az ananász virágzás és terméskötés szinkronizálása, 
majd a virágok és gyümölcsök lehullásának gyorsítása,
- termésritkítás és -lehullás indukciója gyapotnál, 
cseresznyénél és diónál,
- a nőivarú virágfejlődés serkentése uborkánál, az 
öntermékenyülés csökkentésére és termésnövelésre
- a hajtáscsúcs növekedés gátlása, az oldalirányú 
növekedés serkentésére és rövidebb szárú virágok 
nevelésére



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2010): Plant Physiology. p. 659.

Az etilén termelés és a légzés változása a banán érése során



3. Az etilén és brasszinoszteroidok a 
növénytermesztésben

3.5. A brasszinoszteroidok (BR-ek) alkalmazása 
elsősorban stressz körülményeken hatásos

3.6. BR-eket a növényi szaporítóanyag előállításban 
alkalmazzák:

- a fás hajtások előkezelése BR-ekkel fokozta a 
gyökérfejlődést,
- a BR-kezelés javította a cassava és ananász 
mikroszaporítás eredményességét



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2010): Plant Physiology. p. 714.

BR serkenti az Arabidopsis magok csírázását



4. Mikrobiális növényi hormonok

4.1. Bakteriális hormonok

4.2. Mikroalga hormonok



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2010): Plant Physiology. p. 622.

A paradicsom szárán fejlődő „golyvás” sejtburjánzás okozó fertőző 
baktérium citokinin géneket hordoz



Mikroalgák citokininszerű 
hatásának a vizsgálata 
szója kallusz bioteszttel:

Rf 0.1-0.4 glükozid 
származékok
Rf 0.5-0.7 zeatin, zeatin-
ribozid, dihidrozeatin
Rf 0.8-0.9 izopentenil-
adenine származékok

Forrás: saját eredmény



Species/Genera Cytokinin group Cytokinin type
(MACC) (% of total cytokinin complement)

IP Z DHZ BA T Isoprenoid Aromatic
P. viridis (324) 7 28 0 28 36 35 65
P. viridis (343) 50 25 3 3 19 78 22
C. minutissima (357) 11 33 0 7 50 43 57
C. minutissima (360) 15 41 0 4 40 56 44
C. minutissima (361) 8 40 0 12 40 47 53
Chlorella sp. (313) 21 47 0 4 28 68 32
Chlorella sp. (381) 41 33 0 2 24 74 26
Scenedesmus sp. (469) 5 8 0 1 86 13 87
Scenedesmus sp. (540) 12 62 0 3 24 74 26

Mikroalgák teljes citokinin tartalma. A citokinin csoportok 
százalékos megoszlása, továbbá az izoprenoid és aromás 
citokininek aránya

Forrás: saját eredmény
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Forrás: saját eredmény



A mikroalga kezelés hatásosnak bizonyult a burgonya termés 
növelésében

Forrás: saját eredmény
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A mikroalga kezelés növelte a cukorrépa cukorhozamát

Forrás: saját eredmény
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4. Mikrobiális növényi hormonok - következtetések

 a baktériumok, mikroalgák és cianobaktériumok többféle 
növényi hormont termelnek

 a sejtek élettani állapota (sejtciklus) és a környezeti tényezők 
(fény) befolyásolják a hormontermelést

 a szinkronizált tenyészetekkel lehet megismételhető módon 
vizsgálni a mikroalgák hormon termelését

 a széles levelű növények termés növekedéssel reagáltak a 
mikroalga kezelésre



5. Egyéb szintetikus növekedés szabályozók

5.1. Az antiauxinok az auxinok hatását gátolják a 
növényekben

5.2. Az antiauxinok felhasználási területei:

- a tárolt hagymák és gumók hajtás fejlődésének a 
gátlása
- oldalhajtások fejlődésének gátlása a dohánynál
- gyepnövények növekedésének gátlása
- cukornád érés serkentése
- Fusarium betegségek elleni védekezés
- gabonafélék bokrosodásának serkentése



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2010): Plant Physiology. p. 558.

Szintetikus és természetes auxin transzport inhibitorok



5. Egyéb szintetikus növekedés szabályozók

5.3. A gibberellin bioszintézis gátlás szintén nagy 
gyakorlati jelentőséggel bír

5.4. A szintetikus növekedési retardánsok vagy 
antigibberellinek (AMO-1618, cycocel, Phosphon-D, 
ancymidol, alar) felhasználása:

- a gibberellin bioszintézis specifikus lépéseinek 
blokkolása
- szár megnyúlás csökkentése
- a búza megdőlésének csökkentése
- a zöld növényrészek metszésének csökkentése



5. Egyéb szintetikus növekedés szabályozók

5.5. Speciális raktárakat alakítottak ki a gyümölcsök 
etilén termelésének gátlására a hatékony tárolás 
érdekében

5.6. Az etilén szintézis specifikus gátlói, mint pl. az 
EthylBloc®, hasznosak a virágok és más, klimakterikus 
légzést mutató, termések betakarítást követő tárolása 
során

5.7. A BR inhibitorok által csökkentett brasszinoszteroid 
szintézis vagy jelátvitel növeli a rizs biomassza és termés 
mennyiségét



A növényi hormonokat és más szabályozó 
vegyületeket elterjedten használják a 
növénytermesztésben és kertészetben. A szintetikus 
auxinokat már több mint 50 éve alkalmazzák. A 
gibberellinek növekedés serkentők számos 
gyümölcsfajnál. Az etilén az egyik legszélesebb 
körben alkalmazott növényi hormon. A baktériumok, 
mikroalgák és cianobaktériumok többféle növényi 
hormont termelnek, amelyek kedvező hatásúak a 
termesztett növényekre. A szintetikus antiauxinokat 
és antigibberellineket növekedés gátlóként 
alkalmazzák.

Előadás összefoglalása



• Fejtse ki az auxinok szerepét a következő növényélettani 
folyamatokban: apikális dominancia, oldal- és adventív 
gyökerek, levélhullás, virágrügy fejlődés, termés fejlődés!

• Mutassa be néhány példával a gibberellinek szerepét a 
növényi fejlődésben! Melyiket alkalmazzák a 
gyakorlatban?

• Sorolja fel és értelmezze az etilén öt élettani hatását!
• Mik a növénytermesztésben használatos természetes 

hormonok forrásai?

Előadás ellenőrző kérdései
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