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Chapter 1. Növénynemesítő és 
munkája 

1. Bevezetés 

A korszerű növénynemesítés az örökléstan alapelveinek biztos megértésén és alkalmazásán alapszik, de 

szükséges a növényi betegségek és azok életmódjának, valamint a növények alkalmazkodóképességét 

befolyásoló fiziológiai tényezőknek ismerete. A növénynemesítőknek a növényfaj genetikai biológiai 

sajátosságain túl speciális ismeretekkel kell rendelkeznie (pl. szántóföldi kísérletezés módszeri, citológiai kémiai 

munka módszerei, valamint fajtavizsgálat és vetőmagtermesztési eljárások stb.). Ezeknek az alapelveknek a 

biztos tudása nélkül a növénynemesítő nem képes sem feltárni, sem megoldani a nemesítési célkitűzéseket. 

Minden nemesítői tevékenység a nemesítési cél meghatározásával kezdődik. Ez után merül fel a kérdés, hogy a 

kitűzött célt milyen módszerekkel lehet legeredményesebben elérni. A genetikai formaváltozékonyság vagy már 

eleve jelen van, akkor a nemesítő azt közvetlenül hasznosíthatja, vagy kísérleti módszerekkel kell azt létrehozni. 

A nemesítés a szelekción kívül magába foglalja mindazokat az eljárásokat, amelyek a genetikai variabilitás és 

ezzel a kiindulási anyag kibővítését szolgálják. 

2. Növénynemesítés fogalma 

A nemesítés, az egymástól genetikailag különböző változatok vagy formák, kiválogatását jelenti. Olyan 

tudományos és gyakorlati tevékenység, amely a növényi öröklöttség megváltoztatására és javítására törekszik. 

A növénynemesítés az evolúció felgyorsítása és irányítása mesterségesen megteremtett feltételek között. A 

növénynemesítés-tan alkalmazott tudomány magába foglalja, hogy milyen tudományos eszközök és módszerek 

segítségével tudjuk megváltoztatni a növényi szervezet öröklődését, és miként fejlesszük ki és rögzítsük a 

növény kívánt tulajdonságait és bélyegeit. 

3. Növénynemesítési célja 

A cél elsősorban az emberiség számára a termelés igényeinek a figyelembevételével megfelelőbb új és a 

korábbinál potenciálisan nagyobb értékű növényfajtákat, hibrideket állítson elő. 

A nemesítési feladatok, illetve célkitűzések meghatározásánál mindig figyelembe kell venni a nemzetgazdaság 

változó igényeit a növények termesztési, értékesítési, felhasználási módját és más speciális követelményeket. 

A növénynemesítés célja, olyan növényi fajták előállítása: 

• amelyek a jelenlegi termesztésben lévő növényeknél termékenyebbek, az egyre tökéletesedő agrotechnika 

következtében javuló életfeltételeket a legjobban hasznosítják 

• minőségileg kiválóbbak, és amelyek a fogyasztás, élelmiszeripar, kereskedelem igényeinek megfelelnek 

• időjárás szélsőségeit tűrik (fagy, szárazság) 

• növényi betegségekkel és állati kártevőkkel szemben ellenállóbak 

• termésbiztonságuk nagyobb 

• termesztési költsége alacsonyabb 

4. Növénynemesítés feladata 

A növénynemesítés feladatai: 

• Fajtaelőállítás 
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• Fajtafenntartás 

• Vetőmag előállítás 

• Fajtajavítás 

• Honosítás 

A fajtaelőállítás a nemesítés elsődleges feladata. Azt a tevékenységet értjük alatta, amelynek során a 

köztermesztésben lévőknél hasznosabb új növényfajtákat, hibrideket állít elő. Olyan növényeket, amelyek a 

javuló agrotechnológia feltételek mellett még jobb minőségű termésekre képesek, a kedvező körülményekre 

maximálisan reagálnak, a kedvezőtlen viszonyok pedig a legkevésbé érintik hátrányosan. 

Az előállított fajták a köztermesztésben magukra hagyva fokozatosan leromlanak. Ezért a fajtafenntartó 

nemesítés feladata a már meglévő fajták értékes tulajdonságainak életerejét, alkalmazkodóképességét 

megőrizni. Ez a munka nem kisebb jelentőségű, mint magának a fajtának az előállítása. Nem elég egy fajtát 

létrehozni, azt továbbra is kézben kell tartani, gondozni kell, mert ha elhanyagoljuk, évről-évre veszít 

alkalmazkodóképességéből, valamint elismert értékes tulajdonságaiból. 

Vannak esetek, amikor a meglévő fajták egy-egy tulajdonságainak javítása van szükség, ezt fajtajavító 

nemesítésnek nevezzük. A fajtajavító nemesítés célja a fajta életerejének, termőképességének és egyéb 

tulajdonságainak a javítása. A fajtajavítás a fajtafenntartástól a nemesítői munkában sokszor nem különül el 

élesen egymástól. A fajta javításának lehetősége a populáció genetikai változékonyságától függ. 

A honosítás (akklimatizáció) célja az eltérő klímájú területekről származó fajták alkalmazkodóképességének 

fejlesztése a hazai viszonylathoz úgy, hogy költséges beavatkozás nélkül értékes, jó minőségű termést 

adjanak és e tulajdonságukat a továbbszaporítás során is megtartsák. 

A fajtaelőállítás után ugyancsak nemesítői feladat a fajta elszaporítása, vetőmagtermesztése. A 

vetőmagszaporítása a fajtafenntartó nemesítés folytatása. Olyan több éves folyamat, amelynek célja, hogy a 

nemesített fajta tulajdonságait magába foglaló szuperelit vetőmag úgy szaporodjon fel, hogy egyrészt a fajta 

tulajdonságai ne romoljanak, másrészt a megfelelő mennyiségű vetőmag rendelkezésre álljon. Hatóságilag 

ellenőrzött folyamat. 

5. Növénynemesítés folyamata 

A termelésben államilag elismert növényfajtákat használnak. Ezek a fajták speciális tulajdonságokkal 

rendelkeznek, kiegyenlítettek, homogének, megkülönböztethetők más fajtáktól és gazdasági értékmérő 

tulajdonságokban jobbak, mint a standard fajták. Ezek vetőmagját és szaporító anyagát minden termelőnek meg 

kell vásárolnia. A növénynemesítés az a folyamat, melyben különböző nemesítési módszerek alkalmazásával a 

kutatók 8-12 év alatt állítják elő azokat a fajtajelölteket, melyek 2-3 éves összehasonlító kísérleti vizsgálatok 

után állami elismerésben részesülhetnek. 

6. Növénynemesítés társtudományai 

A növénynemesítés szintetizáló tudományág, amely szoros kapcsolatban áll mind az alapozó 

természettudományokkal (Biológia, Genetika, Citológia, Biokémia, Biofizika, Ökológia, Matematika, 

Növényélettan) mind az alkalmazott agronómiai tudományokkal (Növénytermesztés, Vetőmagtermesztés, 

Növényvédelem, Gépesítés). 

A növénytermesztés legfontosabb célja a hozamok állandó növelése a minőségi és gazdasági tényezők 

figyelembevételével. Ehhez szükség van nagy termőképességű növényfajtákra és a fajtákban rejlő potenciális 

lehetőségek érvényre jutását elősegítő technikai, technológiai eszközökre, anyagokra, amelyek egyrészt a 

tenyészidő folyamán a terméshozáshoz szükséges optimális ökológiai feltételeket teremtik meg, másrészt a 

termés betakarítását, tárolását teszik lehetővé. A növénytermelés szoros kapcsolatban van a fajtaelőállításon 

keresztül a növénynemesítés-tannal, valamint a fajta tulajdonságainak az ismeretén keresztül a genetikával, 

illetve a növénytannal. 

A növénynemesítés és a növénytermesztés 
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A növénynemesítés és a növénytermesztés tudománya között sokoldalú a kölcsönhatás, ezért a nemesítőnek és a 

növénytermesztőnek szorosan együtt kell működnie, hogy munkájuk a lehető legeredményesebb legyen. A 

fajtáknak a mindenkori időjárásból és agrotechnikából eredő eltérő reakcióját, valamint a különböző környezeti 

viszonyokhoz való alkalmazkodást a fajták genotípusa határozza meg. Minden új fajta számára többéves 

kísérletben kell megállapítani a legalkalmasabb vetésidőt, vetéssűrűséget, tőtávolságot, a műtrágyázás módját és 

idejét, alkalmazkodóképességét. A növénytermesztő feladata, hogy a nemesítő számára speciális szempontokat 

adjon, célokat tűzzön ki. A növénynemesítés céljait maga a nemesítő is meghatározhatja. A nemesítő önálló 

célkitűzéseinek alapja a kultúrnövények formagazdasága, a rokon primitív formák és vad fajok ismerete, a 

kultúrnövények fejlődéstörténete és azok a felhalmozódott tapasztalatok, amelyekből következtetni lehet a 

genotípusokból származó új kombinációk lehetőségeire. 

A növénynemesítés - növényélettan és növénykórtan 

Az anyagcsere folyamatokat és a fejlődést gének irányítják. A betegség iránti érzékenység is genetikusan 

megalapozott. A növényélettan és a növénykórtan módszereinek segítségével vizsgálhatja a nemesítő a 

tenyészanyag genotípusának eltérő viselkedését, ezáltal hatékonyabbá és sikeresebbé teheti a nemesítési 

programot. Genetikailag és módszertanilag bármilyen jól megalapozott egy nemesítési program, nem lehet 

eredményes, ha a tenyészkertben, kísérleti parcellákon nagy a terméskiesés a betegségek és állati kártevők miatt. 

A hangsúlyt a betegségek fellépésének megelőzésére kell fordítani. Új betegségek megjelenése esetén a 

kórokozót diagnosztizálni kell. 

Rezisztencianemesítés: A növénynemesítés abban az esetben kapcsolódik legszorosabban a növénykórtanhoz, 

ha növényi és az állati kártevőkkel, valamint a mikroorganizmusokkal szemben ellenálló fajták nemesítése a cél. 

A legtöbb kultúrnövény nemesítése esetében fontos feladat a rezisztens fajták előállítása. Ez olyan kártevőkre is 

vonatkozik, melyek ellen egyébként fungicidekkel, inszekticidekkel védekezhetünk (költség, minőség, 

környezeti terhelés). A rezisztencia a termésbiztonság egyik igen fontos faktorának tekinthető. 

7. A nemesítés alapanyagai és forrásai 

A nemesítési cél eredményes megvalósítását jelentősen befolyásolja a megfelelő tudományos elemzés alapján 

kiválasztott alapanyag. A nemesítő a számára alkalmas kiindulási alapanyagból különböző szelekciós 

eljárásokkal kiválasztja a legértékesebb tulajdonságokkal rendelkező formákat. Ezek felhasználásával a 

nemesítési célkitűzésnek megfelelően mesterséges populációt hoz létre. 

A nemesítési alapanyag biztosításának természetes és mesterséges forrásai vannak. Az alapanyag természetes 

forrásait alkotják a természetben megtalálható fajták, tájfajták, hazai és külföldi nemesített fajták, vadfajok, 

nemesítői törzsek, vonalak. 

Az alapanyag mesterséges forrásai különböző módon kiváltott mutációk, kombinációs nemesítés, faj- és 

nemzetséghibridizáció stb. 

A nemesítés alapanyagai és forrásai: 

• Vadfajok és változataik 

• Természetes populációk, helyi fajták ill. tájfajták 

• Mesterséges populációk 

• Nemesített fajták 

• Mutáns vonalak 

• Poliploid egyedek 

• Transzgénikus hibridek 

• Dihaploid vonalak 

Vadfajok és változataik 
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A vadfajok és változataik igen értékes tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezek közül különösen a 

fagytűrőképesség, szárazságtűrés, az ökológiai alkalmazkodóképesség, a betegségekkel és kártevőkkel szembeni 

rezisztencia, azok a tulajdonságok, amelyek nemesítői szempontból hasznosnak tekinthetőek. A vad fajok 

negatív tulajdonsággal is rendelkeznek, mint az alacsony termőképesség, vagy kedvezőtlen beltartalmi 

bélyegek, amelyek a nemesítői munkát megnehezítik. 

• Közvetlen felhasználású vad fajok: negatív szelekció lehetősége 

• Közvetett felhasználású vad fajok 

• rezisztenciagén-források 

• keresztezés 

• szomatikus hibridizáció 

• transzformáció 

• Potenciálisan hasznosítható vad fajok: pl. energianövények, ipari felhasználások 

Természetes populációk, helyi fajták ill. tájfajták 

A nemesítés gyakori alapanyagai a tájfajták, melyek egyes vidékek kedvező talaj, éghajlat stb. adottságai 

következtében értékes egyedekből álló gazdag populációt alkotnak. A tájfajták nagyon jó kiindulási anyagai a 

növénynemesítésnek. Változékonyságuk és változatosságuk igen nagy és ezért kiindulási alapanyagként is igen 

hasznosak. A tájfajták régi fajtákból természetes szelekcióval alakultak ki és jól alkalmazkodtak az adott 

életkörülményekhez, amelyben létrejöttek. Hazánkban a tiszavidéki búza, makói hagyma, cecei paprika, 

nyírségi káposzta, szarvasi lucerna és egyes kukoricafajták nagyon értékes alapanyagot szolgáltattak az új 

növényfajták előállításához. 

Mesterséges populációk 

A mesterséges populációk anyagát keresztezési származékok (hibridpopulációk), vagy mesterséges hatással 

indukált (kémiai anyagokkal, sugárzással) indukált növényanyagok (poloploidok, mutáns vonalak) képezhetik. 

A legtöbb nemesítési alapanyagot keresztezéssel állítják elő. A keresztezések végezhetők a tájfajták, nemesített 

fajták, tiszta származéksorok, törzsek, fajok, nemzetségek stb. között. 

Termesztett fajok 

• Köztermesztésben lévő elit fajták 

• Tájfajták, ökotípusok 

• jó alkalmazkodóképességűek 

• jó minőség 

• rezisztenciagének forrásai 

• jó gyomelnyomó képesség 

• Nemesítői alapanyagok: törzsek, vonalak 

• Speciális genetikai anyagok: természetes v. mesterséges úton előállított, mesterségesen megnövelt 

variabilitású populációk 

8. A növénynemesítő munka folyamata, szakaszai 

1. A megoldandó nemesítési feladat és cél meghatározása 

2. Az alapanyag biztosítása alapanyag begyűjtése, természetes és mesterséges források 

3. A nemesítés módszer megválasztása 
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4. A nemesítési törzsanyag értékelése és továbbformálása a nemesítési törzsanyag vizsgálata tenyészkertben és 

laboratóriumban 

5. Az állami fajtaelismerés 

6. Fajta elszaporítása 

7. Fajtafenntartás és javítás 

A növénynemesítés módszerei 

A növénynemesítés módszeri aszerint változnak, hogy nemesítési alapanyagként ön vagy idegenmegporzó 

növényeket használunk, az egyedek kiemelését egyszer, többször vagy folyamatosan végezzük. A nemesítési 

módszer függ a nemesítés céljától és egyéb más tényezőktől is. A nemesítést jelentősen befolyásolja, hogy a 

vizsgált tulajdonságnak milyen a genetikai megalapozottsága (monogénes vagy poligénes), illetve mennyiségi 

(kvantitatív) vagy minőségi (kvalitatív) bélyegről van szó, és hogy az egyes tulajdonságok recesszíven van 

dominánsan öröklődnek-e. 

Ahhoz, hogy a növénynemesítő megértse egy adott kevert populáción végzett szelekció eredményét, feltétlenül 

szükséges, hogy ismerje azoknak a növényeknek a genetikai természetét, amelyekkel foglalkozik. Az 

önmegporzó növények felépítetségük egészen más mint az idegenmegporzó növényekké. Az önmegporzó 

növényfajok esetében az egyes növények homozigóták lesznek, a homozigóta génpárok (AA vagy aa) a 

megporzás után homozigóták maradnak. A heterozigóta génpárok (Aa) a hasadás miatt egyenlő arányban 

fognak homozigóta és heterozigóta géntípusokat termelni. 

Önmegporzás esetén újabb öntermékenyítéssel létrejött nemzedékben a heterozigótaság felére fog csökkeni. 

Néhány önmegprozással kapott nemzedék után a populációban visszamaradt heterozigóta növények száma igen 

alacsony. A mennyiségi jellegekre nézve a teljes homozigótaság elvileg elérhetetlen, elméleti szempontból, 

azonban gyakorlatilag a növénynemesítő 6-8 öntermékenyített nemzedék után már eléri a homozigóta állapotot. 

Az olyan minőségi jellegekre vonatkozólag, amelyeknél a domináns forma már ránézésre is elkülöníthető a 

recesszív formától, lehetőleg teljes homozigótaságot kell elérnünk, hogy egyöntetű változathoz jussunk. Ha ez 

egyedi homozigóta genotípusokat izoláljuk és elszaporítjuk, közülük valamennyi tiszta populációt fog adni. 

A természetes körülmények között idegen megporzású kultúrnövények igen nagymértékben heterozigóták, 

mivel a kereszteződés miatt minden egyes nemzedékben keverednek a genotípusok. Ezekben a fajokban 

normális körülmények között önmegporzás nem fordul elő, jelentősebb mértékben, hacsak nem irányítjuk mi 

magunk a megporzást. 

Folyamatos önmegprozás, vagyis beltenyésztés a normális idegenmegporzó fajoknál rendszerint az életképesség 

és a termőképesség csökkenéséhez vezet. Ezt jól láthatjuk a hibridkukorica nemesítésével kapcsolatban is, 

amikor a beltenyésztett vonalaknak, mind a magassága, mind az életképessége nagymértékben csökkent, az őket 

létrehozó idegenmegporzású vonalakhoz képest. Nem egy idegenmegporzó faj esetében pedig az 

inkompatibilitást okozó allélek jelenléte miatt nehéz elvégezni az önmegporzást. 

A nemesítő munka fontosabb módszerei 

1. Szelekciós (kiválogatásos, kiválasztásos) nemesítés 

passzív: ha kész anyagból történik a kiválogatás 

aktív: ha alapanyagát a nemesítő állítja elő 

2. Kombinációs (keresztezéses) nemesítés 

visszakeresztezéses (backcross) 

konvergens 

ciklusos 

tömegkeresztezéses 

faj- és nemzetség keresztezés 



 Növénynemesítő és munkája  

 6  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. Mutációs nemesítés 

spontán 

indukált 
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Chapter 2. Szelekciós nemesítés 
módszerei és technikája 

1.  

Szelekció az a folyamat, amely természeti tényezők vagy mesterséges behatások következményeként az 

utódnemzedékben megnöveli egyéb genotípus vagy genotípus csoportok gyakoriságát. A legősibb és 

legalapvetőbb módszer. Alapja a populáció genetikai (genotípusos) variabilitása Eredményességét a kiinduló 

alapanyag nagymértékben meghatározza. Az eredményes szelekciós nemesítés feltétele egy olyan, kellően 

változatos kiindulási anyag (populáció), amelyben a nemesítő a célkitűzéseinek megfelelő formákat találhat. 

A tudományosan megalapozott nemesítés történelmének korábbi időszakában a szelekció forrásául elsősorban 

az adott tájegység ökológiai viszonyaihoz adaptálódott tájfajták szolgáltak. A tájfajták alkalmazkodóképességét 

az őket alkotó populációk genotípusos változatossága biztosítja. A tájfajták viszonylag behatárolt genetikai 

állománya, főként az öntermékenyülő fajoknál egy bizonyos teljesítményszint felett már megakadályozza újabb, 

a korábbiaknál jobb teljesítőképességű genotípusok kiválogatását és fajtává nemesítését. Új típusok, egyúttal a 

szelekció alapját jelentő kiinduló populációk létrehozására napjaink nemesítésében is legelterjedtebben 

alkalmazott módszer a különböző genotípusok keresztezése. A szelekció leghamarabb az első hasadó 

nemzedékben, az F2-ben kezdhető meg. 

Az öntermékenyülő fajok tájfajtáit, illetve természetes populációit genetikailag kiegyenlített (homozigóta) 

formák alkotják, melyek utódait tiszta vonalaknak nevezzük. Csak az e vonalak közötti véletlenszerű 

idegenbeporzás eredményezhet heterozigóta típusokat. Az ezekből kihasadó homozigóta formák, azonban, az 

öntermékenyülés következtében felszaporodnak, kiszorítva a heterozigótákat. A természetes és mesterséges 

szelekció hatására az öntermékenyülők populációinak genotípus-összetétele megváltozik: egyes genotípusok 

aránya megnő, mások teljesen eltűnhetnek. Egy váratlan környezeti stresszhez, új környezethez ezek a 

homozigóta vonalakból álló populációk kisebb hatékonysággal tudnak alkalmazkodni, mint az 

idegentermékenyülők, mivel a gének teljesen új genotípust eredményező rekombinálódása itt kevésbé valószínű. 

Az idegentermékenyülő tájfajtákban, ezzel szemben, túlnyomórészt heterozigóta típusok találhatók - stabil 

homozigóták megjelenése a folyamatos idegentermékenyülés miatt ritkán tapasztalható. A különböző 

öröklődésű pollenek keverékével történő beporzás következtében az idegentermékenyülő fajták nem 

tartalmaznak világosan elkülöníthető vonalakat, mint az öntermékenyülők, itt az egyes típusok folyamatosan 

mennek át egymásba. Az ön- és az idegentermékenyülők közötti határ nem mindig éles, számos öntermékenyülő 

fajnál, például a genotípustól, illetve a környezeti tényezőktől függ az alkalmi idegentermékenyülés mértéke (pl. 

búza, paradicsom). Az idegentermékenyülők természetes és mesterséges szelekciója olyan változatok 

kialakulását eredményezi, melyek adott környezeti viszonyokhoz különösen jól alkalmazkodnak, így termésük 

biztos és egyenletes. A megváltozott környezethez, különböző stresszekhez való alkalmazkodás eredményesebb, 

mint az öntermékenyülőknél, mivel a számtalan genotípuskombináció között valószínűleg mindig található több, 

az adott körülményeket jól toleráló változat. 

A szelekciós tevékenység fontos előfeltételei 

• a kiválasztott elitnövények és származékok helyes elbírálása 

• a kiválasztott növények feltűnő megjelölése (betakarítást segíti) 

• a tenyészidő folyamán és utána készült adatok rendszeres, áttekintő és jól használható nyilvántartása 

Szelekciós módszerek 

1. Tömegszelekció 

2. Öntermékenyülő növények egyedszelekciója 

Pedigré módszer 

SSD módszer 
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Ramsh módszer 

3. Idegentermékenyülő növények egyedszelekciója 

Családtenyésztés 

Családcsoport kiválogatás 

Párostenyésztés 

Tartalék vagy félmag- mennyiség módszer 

Bredemann- féle módszer 

Vonaltenyésztés 

4. Vegetatív úton szaporodó fajok egyedszelekciója 

2. Tömegszelekció 

A tömegszelekció a legegyszerűbb és leggyorsabb eljárás. Lényege, hogy a növényállományból kiemeljük a 

legmegfelelőbb egyedeket. A szelekció a fenotípus alapján történik. Ez az eljárás különösen hatásos olyan 

tulajdonságok szelektálására, melyekre kevésbé hatnak a környezeti tényezők és amelyek nem domináns vagy 

recesszív módon öröklődnek, hanem inkább komplex tulajdonságok. Elsősorban a nemesítési program korai 

szakaszában használható fel. A tömegszelekción alapuló nemesítés viszonylag hosszú folyamat, nagyon hasonlít 

a természetes szelekcióhoz. A legjobb egyedek termését külön betakarítják, majd az egyedi elbírálás után 

kiválasztott növények termését összekeverik és együtt tovább szaporítják (1. ábra). 

Figure 2.1. 1. ábra: Tömegszelekció 

 

A módszert széles körben alkalmazhatjuk a tájfajták fenntartásánál, vagy kiindulási alapanyagot képező 

vadfajoknál (pl. szárazságtűrésre, fagyállóságra, rezisztenciára, termőképességre). A tömegszelekció módszere 

ön- és idegentermékenyülő növényeknél egyaránt alkalmazható. Idegentermékenyülő növényeknél a 

tömegszelekció eredménye függ attól, hogy a szelektálandó tulajdonság a virágzás előtt vagy csak a virágzás 

után ismerhető-e fel. Ha már a virágzás előtt lehetőség van a kedvezőtlen elemek eliminációjára a kiindulási 

anyagból és a szelektált utódnemzedékekből (pl. negatív szelekcióval), akkor az utódnemzedékekben 

gyorsabban növekszik a kívánatos elemek részaránya. 

A tömegszelekciót általában akkor alkalmazzák, ha a kiindulási anyag a maga egészében értékes (pl. tájfajta), 

ezért az alaptulajdonságok lényeges változtatása nélkül csak egy-két tulajdonságát kell kihangsúlyozottabbá 

tenni az új fajtában. 

Nagyon hatásos a tömegszelekció összekapcsolása a természetes szelekcióval, különösen akkor, ha a kiindulási 

anyag korábban más környezeti feltételek között tenyészett és azért kezdenek tömegszelekciót, hogy új 
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feltételekhez szoktassák. A természetes szelekció következtében az új környezet feltételeihez jobban 

alkalmazkodó elemek gyorsabb szaporodásukkal szorítják ki a kevésbé alkalmazkodókat. 

Napjainkban már csak ritkán alkalmazzák önálló nemesítési módszerként (pl. fajtafenntartó nemesítésben, vagy 

fertőzött, beteg növények eltávolításakor, ill. olyan területeken használják, ahol más nemesítési módszerek 

technikai feltételei hiányoznak). 

Pozitív tömegszelekció: egy formakeverékből azokat a típusokat (fenotípus, vagyis a külső megjelenési forma 

alapján) válogatják ki és szaporítják el együtt, amelyek a nemesítési célnak megfelelnek. 

Negatív tömegszelekció: egy szántóföldi állományból kiválogatjuk az összes nemkívánatos típust és az egész 

maradékot szaporítják tovább. 

A tömegszelekció előnye, hogy jól alkalmazható recesszíven öröklődő monogénes tulajdonsággal hasadó 

populációkban, és fenotípusosan jól elbírálható magas h2 értékű tulajdonságok esetében továbbá 

öntermékenyülő növényeknél, ahol a homozigóták aránya nemzedékről nemzedékre nő, így a tulajdonságok jól 

elkülöníthetők. Jól alkalmazható akkor, ha a nemesítési cél a fajták, vagy fajtajelöltek kiegyenlítettségének 

javítása (pl. fajtafenntartó nemesítésben, vagy idegentermékenyülő növényfajoknál). 

A tömegszelekció hátránya hogy, a fenotípusosan kedvező tulajdonságú homozigóták és heterozigóták nem 

különíthetők el, mivel az adott tulajdonság a heterozigóták utódnemzedékeiben hasadni fog, a tömegszelekciót 

több nemzedéken keresztül meg kell ismételni, a kvantitatív tulajdonságok szelekciójára nem hatékony, nem 

ismerjük a szülőket, nincs utódbírálat. 

3. Egyedszelekció 

A nemesítési célhoz legközelebb álló növényeket külső megjelenésük alapján kiválasztják a növényi 

populációból. A kiválasztott elit növények utódnemzedékét „A” törzsnek nevezzük (2. ábra). Az „A” törzsek 

közé standard fajtákat vetnek annak érdekében, hogy legyen mihez hasonlítani a törzs egyedeit. A vegetációs 

periódus során megfigyeléseket végeznek, majd ennek alapján az „A” törzs 80-90 %-át kizárják a 

továbbtenyésztésből, a maradékot a következő évben a „B” törzskísérletbe viszik. A vizsgálati eredmények 

alapján a következő évben a „B” törzs egyedeinek 10-20 %-át viszik tovább a „C” törzskísérletbe. Itt már nagy 

biztonsággal megállapítható, hogy egy törzs teljesítőképessége felül múlja-e a standard fajták teljesítőképességét 

vagy sem. A biztonság kedvéért egy „D” kísérletet is beállítanak, ezeket egyidejűleg más tájakon is beállítják, 

így vizsgálni lehet az ökológiai tűrőképességet is. A legjobb törzsek vetőmagját felszaporítják. 

Figure 2.2. 2. ábra: Önmegporzó növények egyedkiválasztásos nemesítése 
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4. Öntermékenyülő növények egyedszelekció 

Az öntermékenyülő növények nemesítésénél a keresztezések után általában szelekciós eljárást alkalmaznak, 

hogy rendezzék a hasadó utódnemzedékekben megjelenő kívánatos genotípusokat. Az öntermékenyülés miatt a 

kiindulási anyag magas fokú homozigótaságot mutató egyedek keveréke. Az egyedszelekció célja, hogy a 

kiemelt kedvező tulajdonságú önmagukban homozigóta anyatöveket elkülönítsük a többi nem kívánatos 

homozigóta egyedtől. Az előállított fajta tiszta vonal lesz. Az öntermékenyülő növények egyedszelekció 

történhet Pedigré, SSD és ramsh módszerrel. 

Pedigré szelekció 

A szelekció során az elit növényi vonalak egyetlen növényből fejlődnek. Minden szelektált növényt külön-külön 

takarítanak be, majd a következő évben ismét külön sorokba vetik el. A vonalakat csak addig tartják fenn, amíg 

a teljesítmény vizsgálatok kedvező eredményeket mutatnak az adott vonalban. A vonalak legjobb egyedeit 

kiválasztják, majd a következő évben ezek magjait külön-külön ismét elvetik. A szelekció a külső benyomáson 

(fenotípus) és a kedvező tulajdonságok öröklődhetőségén (genotípus) alapul. A pedigré módszer magában 

foglalja a vizuális megfigyelésen alapuló szelekciót a korai generáció növényi egyedei között. A szelekciót az 

összes generációban elvégzik, ezért a növényeket olyan környezetben kell felnevelni, ahol a genetikai 

különbségek kifejeződére juthatnak. A pedigré szelekció során gyorsabban jönnek létre új kultúrfajták, mint a 

tömegszelekció során. A pedigré módszert (3. ábra) elsősorban önmegtermékenyülő növények nemesítése során 

használják. 

Figure 2.3. 3. ábra: Pedigré módszer 



 Szelekciós nemesítés módszerei és 

technikája 
 

 11  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A pedigre módszert eredményesen lehet alkalmazni, ha a keresztezéssel egyesítendő jellegek olyanok, hogy 

szabad szemmel is láthatók és már az első nemzedékben a szelekció alapjául szolgálhatnak. A pedigre módszer 

sok munkát és különösen az első hasadó nemzedékben igen gondos feljegyzéseket igényel de megvan az az 

előnye, hogy csakis azoknak a különösen értékes nemzedékeknek az utódait kell továbbvinniük a következő 

nemzedékekbe, amelyben a kívánatos jelleg génjei már kombinálódtak egymással. Ez a módszer jól bevált olyan 

kultúrnövények esetében, amelyeknél az egyes egyedek termését külön- külön lehet begyűjteni, mint pl. a 

dohány, szója. 

SSD (single seed descent) módszer 

Pedigré módszer egyik módosított változata. Célja, hogy eliminálják a törzsön belüli varianciát, vagyis a 

legjobban elérhető homozigóta szinten, csak a törzsek közötti variancia alapján történjen a szelekció. Főleg 

öntermékenyülő növényeknél alkalmazható sikerrel. 

A módszer lényege hogy, az F2 növényekből 1-1 kalászt kiválasztanak, majd ezekből 2-2 szemet eltávolítanak 

és elvetnek, belőlük nevelik fel az F3 generáció növényeit. Az 1 kalászból származó két növény közül az 

egyiket kiszelektálják, a másikból 2-2 szemet ismét elvetnek, ezt addig folytatják, míg a beltenyésztés kívánt 

szintjét el nem érik. Az így kapott vonalakat felnevelik, kiértékelik, szelektálják stb. A módszer fontos pontja, 

hogy a végén minden vonal különböző F2 egyedből származik, habár az F2 egyedek nem reprezentálják a végső 

populációt. 

Ramsh/Bulk módszer 

A ramsh módszernek több változata ismert. A szülők kiválasztása és az F1 generáció kezelése ugyanaz, mint a 

pedigré módszer esetén. A két szülőfajta keresztezéséből származó hibridek termését válogatás nélkül takarítják 

be, és együttesen vetik el (4. ábra). Ez a folyamat ismétlődik 5-6 éven keresztül. Sok esetben a populációt 

valamilyen stresszhatásnak teszik ki, ami kiküszöböli a nem kívánatos formákat. Elsősorban bonyolult 

hibridizációval létrehozott kombinációkban alkalmazzák. A populáció hasadása hosszú ideig tart, ezért ma már 

csak kevesen használják. Ezért dolgozták ki a pedigré és ramsh módszerek újabb kombinációit, melyekkel 

ugyanazok a célok rövidebb idő alatt is elérhetők. 

Figure 2.4. 4. ábra: Ramsh nemesítés vázlata 
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5. Idegentermékenyülő növények egyedszelekciója 

Kiválogatás alapja az anyanövény genetikai értéke Az apai hozzájárulás ismeretlen mértékű, mert sok növény 

pollenkeverékéből származik. 

Idegentermékenyülő növények egyedszelekciójának módszere: 

1. Családtenyésztés 

2. Családcsoport kiválogatás 

3. Párostenyésztés 

4. Tartalék vagy félmag- mennyiség módszer 

5. Bredemann- féle módszer 

6. Vonaltenyésztés 

Családtenyésztés 

A családtenyésztés módja megfelel az önmegporzó növények többszöri egyedkiválogatásnak (5. ábra). 

Önmegporzó növényeknél tisztaszármazék sorokat vagy tiszta vonalakat kapunk. Idegentermékenyülőknél 

heterozigóta utódokat (családokat) kapunk. Apai növény tulajdonképpen ismeretlen. Kombinálhatjuk a 

félmagmennyiség módszerével. 

Figure 2.5. 5. ábra: Családtenyésztés 



 Szelekciós nemesítés módszerei és 

technikája 
 

 13  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Családcsoport kiválogatás 

A legjobb egymáshoz hasonló egyedekből, vagy azok magutódaiból csoportokat képzünk Ezeket egymástól 

távol ültetve térbelileg és mesterséges eszközökkel elszigeteljük. Így biztosítjuk a legjobb egymáshoz hasonló 

családok közötti megporzást. A nemkívánatos családok virágporától megóvjuk a csoportokat. 

Párostenyésztés 

Főleg a kétéves növényeknél alkalmazzuk (répa, káposztafélék). Előzetes vizsgálatok alapján 2-2 növényt 

kiválasztunk (elitnövény). 2-2 növényt közös izolátor alatt virágoztatjuk, így a kölcsönös megporzás biztosított. 

Kiküszöböljük a beltenyésztés káros hatásait és a biológiai keveredést. Főleg a répanemesítésben alkalmazzák 

(6. ábra). 

Figure 2.6. 6. ábra: Párostenyésztés 

 

Tartalék vagy félmag- mennyiség módszer 
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Eredetileg kukoricára dolgozták ki Amerikában, Ohio módszernek is nevezik. Populációból sok növényegyedet 

kiemelnek és termésüket, mint „A” törzs külön-külön parcellába vetik el, de minden anyatő termésének felét 

tartalékolják. Azokat az „A” törzseket, amely a nemesítőnek megfelel nem szaporítják tovább közvetlenül. Csak 

a legjobb elit növények tartalék magjait vetik el ún. A’ törzskísérletbe (7. ábra). Rozs nemesítésben jól bevált. 

Figure 2.7. 7. ábra: Tartalék vagy félmag- mennyiség módszer 
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Chapter 3. Kombinációs 
(keresztezéses) nemesítés 

1.  

A kombinációs nemesítés lehetővé teszi, hogy új nemesített fajtákban rekombinálodással génfelhalmozódást 

idézzünk elő. A keresztezéses nemesítés tulajdonképpen kombinációs nemesítés, mert a különböző szülök 

tulajdonságait, tervszerűen egyesítjük az új genotípusokban. A szülői tulajdonságok az utódokban igen 

céltudatosan csoportosíthatók. A keresztezéssel értékes recesszív gének szabadulhatnak fel. Ezek homozigóta 

állapotban való megjelenése az utódokban nagy gazdasági jelentősséggel bír. Olyan rejtett gének felszabadítása 

is lehetséges, amelyek különleges kombinálódása révén egészen új genotípusok kialakulását teszik lehetővé. 

Sokszor az egyes kombinációkból egy-egy olyan episztatikus gén válhat ki, amelynek hatására egyéb gének 

egész sorozata jöhet működésbe, 

Az öntermékenyülő növények keresztezéses nemesítésénél két változatot keresztezzünk egymással, majd a 

hasadó nemzedékekből elszaporítás és ellenőrzés céljára kiválogatjuk azokat a növényeket, amelyek a szülői 

formák kívánatos sajátosságait egyesítik magukban. A keresztezéses technika abban áll, hogy a porzókat a 

pollen kiszóródása előtt eltávolítjuk, életképes pollent gyűjtünk össze a hím szülőfajtákról és átvisszük a 

kasztrált növény bibéjére. 

A keresztezés módszerei aszerint is változnak, hogy hímnős ill. váltivarú, egylaki vagy kétlaki fajokat 

keresztezzünk. A keresztezések sikerét jelentősen befolyásolják a növény virágzásbiológiai (öntermékenyülő, 

idegentermékenyülő), virágszerkezeti és termékenyüléstani körülményei. Ezek a körülmények a keresztezés 

technikáját szinte fajonként differenciálják. Genetikai sajátosságok esetenként ki is zárhatják a keresztezés 

lehetőségét (öninkombabilitás) főleg faj és nemzetség hibrideknél. 

A keresztezés módszereit több szempont alapján csoportosíthatjuk. A szülőpárok rendszertani, rokonsági 

hovatartozása szerint nemzetség-, faj-, fajta és fajtán belüli keresztezésekről beszélhetünk. Más fajok és 

rokonfajok bevonásával növelhető a betegségekkel és kártevőkkel, valamint kedvezőtlen éghajlati, időjárási és 

talajtényezőkkel szembeni ellenállóság növelése, valamint a beltartalmi értékek javítása. 

Fontosabb keresztezési módszerek 

Szülők száma szerint 

• egyszeres keresztezés 

• kétszeres keresztezés 

• többszörös keresztezés 

Szülők szerepe szerint 

• egyenes keresztezés 

• reciprok keresztezés 

• rákeresztezés 

• ciklikus keresztezés 

• diallél keresztezés 

• visszakeresztezés 

Szülők rokonsági foka szerint 

• nemzetség keresztezés 
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• fajkeresztezés 

• fajtakeresztezés 

• fajtán belüli keresztezés 

Egyszerű (single cross keresztezés)és fordított (reciprok keresztezés) 

Egyszerű keresztezésről beszélünk akkor, amikor két homozigóta pl. beltenyésztett szülőt keresztezzünk, ennek 

során a keresztezési partnerek domináns és recesszív alléljeit új kombinációkban úgy egyesítjük, hogy az A 

anyát B apanövénnyel keresztezzük, amit A x B-vel jelölünk. Az egyszerű keresztezésnek igen nagy hátránya, 

hogy nagyon időigényes. Még az egy éves öntermékenyülő növények esetében is 10-15 év, illetve 

utódnemzedék szükséges, amíg két külön növény egymás utáni nemzedékeinek a meghatározott tulajdonságok 

konstans öröklődéséig folytatott keresztezésével, a kívánt gyakorlati felhasználás számára is alkalmas fajtát elő 

tudjuk állítani. Az egyszerű keresztezésnél a pedigre és ramsh módszert is használhatjuk. Egyszerű illetve 

egyszeres keresztezést alkalmaznak a hibridkukorica előállítása során amikor két beltenyésztett törzset 

kereszteznek egymással (A x B) és ennek révén állítják elő a kétvonalas hibridet. 

A keresztezésbe- nemcsak 2, hanem 3, illetve 4, vagy több fajtát és beltenyésztett vonalat- is bevonhatunk 

szülőpartnerként. Kétszeres keresztezésnél (double cross) két egyszeres keresztezésből kapott F1-et 

keresztezzünk egymással. E keresztezési módszert főleg a heterózis nemesítésnél a négyvonalas hibridek 

előállításánál alkalmazzák. 

Ha a keresztezésnél szereplő szülőpartnereket felcseréljük, úgy fordított vagy reciprok keresztezést végzünk. 

Szülők örökítő erejének (különösen az anyai öröklöttség hatásának megállapítására, és a távoli keresztezéseknél 

(pl. málna-szeder, búza-rozs) gyakran felmerülő keresztezési akadályok leküzdése sikeresen alkalmazható ez az 

eljárás. 

Rákeresztezés (top-cross) 

Rákeresztezéskor egy kétvonalas hibridet (AxB) keresztezünk egy beltenyésztett vonallal vagy fajtával. 

Beltenyésztett vonalak általános kombinálódóképességének megállapítására és valamilyen jó fajta vagy 

egyszeres hibrid valamely tulajdonságának további fokozására, javítására (pl. alkalmazkodóképesség, 

szárszilárdság) alkalmazhatjuk. Jelölése: (A0xB0) F1x C vagy (AxB) F1x Fajta 

Ciklusos keresztezés 

Ciklusos keresztezésnek nevezzük, amikor egy fajtát vagy törzset valamilyen jelleg irányában tovább akarunk 

nemesíteni, vagy azt akarjuk megtudni, hogy mely fajtával, illetve törzzsel adja a legjobb kombinációt, utóbbi 

esetben egy A törzset vagy fajtát több fajtával, illetve törzzsel keresztezünk (körben, ciklusban, innen az 

elnevezés) (8. ábra). Beltenyésztett vonalak kombinációs értékének az elbírálására is használják. 

Figure 3.1. 8. ábra: Ciklusos keresztezés 
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Diallél keresztezés 

Lényege, hogy minden keresztezési partnert minden másikkal keresztezünk és előállítjuk a reciprok 

kombinációkat is. Speciális célra, örökléstani vizsgálatokra e módszer jól alkalmazható. 

Két típusa van: teljes diallél 

részleges diallél 

Teljes diallél kísérletben a kombinációk száma, beleértve az öntermékenyítést is (átlóban), a szülőtörzsek 

számának négyzetével lesz egyenlő (1. táblázat). 

Figure 3.2. 1. táblázat: Teljes diallél keresztezés 

 

Tömegkeresztezés 

Tömegkeresztezésről akkor beszélünk, amikor vonalakat, alvonalakat, klónokat vagy más populációkat izolált 

területen összevirágoztatunk, és így szintetikus fajtát kapunk. 

Legfontosabb szakaszai a következők: 

• A kiinduló anyag megválasztása 

• A kiinduló anyag azonos térállásra ültetése 

• Fenotípusos értékelése és kiválasztása (önsteril formák) 

• Kiválasztott fenotípusok klónozása 

• Az elszaporított klónok tanulmányozása 

• A jó klónoknál a magok begyűjtése 

• Utódok elvetése- genotípusos értékelés 

• A genotípusok is jó klónok kombinációja szintetikus fajta előállításához 

Bridge keresztezés 

A módszer során áthidalják azokat a gátakat, melyek két inkompatibilis fajta vagy genotípus között fenn áll 

természetes körülmények között. Egy olyan harmadik fajtát vagy genotípust visznek a keresztezésbe, amely 

részben kompatibilis mindkét fajtával vagy genotípussal a közbeeső keresztezés során. A vad növényt először 

egy másik vad fajjal keresztezik, majd az utódokat a kívánt tulajdonságokra szelektálják és aztán ezeket tovább 

keresztezik a kultúrfajtával. Olyan esetekben használják ezt a módszert, ahol a kívánt tulajdonságokra könnyű 
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szelektálni. Ha egyszer ezek a tulajdonságok egyesültek a kultúr fajtában, akkor csak számos visszakeresztezés 

után lehet a nemkívánatos „vad tulajdonságokat” eltávolítani. A „bridge” keresztezés időigényes eljárás. 

Vissza keresztezés (back-cross) 

A keresztezés során a keresztezni kívánt fajta eredeti genotípusa megmarad, a másik fajtából (keresztezési 

partner) csak az értékes tulajdonságokat viszik át az eredeti fajtába. Idegenmegporzó és önmegprozó növények 

nemesítése terén egyaránt alkalmazható 

Ismételt vissza keresztezés 

Harlan és Pope által már 1992-ben ajánlott backcross módszer mind az idegenmegporzó, mind az önmegporzó 

növények nemesítésére egyaránt eredményesen alkalmazható. 

Akkor alkalmaznak ismételt vissza keresztezés, ha a fajta 1-2 gyenge tulajdonságát kívánják megjavítani, ezért 

olyan fajtát választanak keresztezési partnernek, mely rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, melyek a 

javítandó fajtából hiányoznak. Az ismételt visszakeresztezést azzal a fajtával (rekurrens szülő) végzik, melyet 

többször kereszteznek vissza, míg a kiválogatást azzal a fajtával (donor), amely hordozza a kívánt tulajdonságot. 

Főleg betegség ellenállóság javítására alkalmazzák. 

Szükséges lehet a visszakeresztezésre abban az esetben is, ha valamelyik szülőben több gén felhalmozódását, 

valamely polimer tulajdonság erősebb fokát akarjuk elérni. Ilyenkor többszöri visszakeresztezést kell 

végeznünk, olyan kombinációban, hogy a visszakeresztezendő az mindig értékesebb legyen. A 

visszakeresztezéssel a homozigóták száma nagymértékben növekszik. 

A módszer alapelve A x B keresztezéséből származó hibridet F1-ben visszakeresztezzük valamely szülővel F1 

A x B/ x A. Ebben az esetben a keresett homozigóta kombináció az F2-ben jóval gyakoribb, mintha az F1-et 

termékenyítenénk meg. Ezt mutatja az alábbi összehasonlítás (2. táblázat). 

Figure 3.3. 2. táblázat: Ismételt visszakeresztezés módszere 

 

A táblázat szerint, ha a szülők 10 tulajdonságban különböznek egymástól a keresett kombináció előállításához 

csak 1024, F1 öntermékenyítés esetén pedig 1 millió egyedre van szükség. 

A visszakeresztezési nemesítési módszer nagy előnye, hogy igen sok kedvező tulajdonságot egyesíthetünk a 

keletkező hibrid genotípusába. Minden visszakeresztezés után szelektálunk megtartva a rekurrens szülőhöz 

hasonló, de a donor kívánt tulajdonságaival rendelkező egyedeket. A további visszakeresztezést mindig ezekkel 

az egyedekkel végezzük. Rendszerint a szelekció pótol egy-két visszakeresztezést. 

A rekurrens nemesítési módszer 
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A rekurens nemesítési módszer célja bizonyos kedvező tulajdonságokkal rendelkező fajták tulajdonságainak egy 

populációban való egyesítése. Olyan jellegeket kell kiválasztani, amely a fenotípus alapján könnyen 

felismerhető. A nemesítésnek ezt a módját akkor alkalmazzuk, amikor a fajtánk egy-két gyenge tulajdonsággal 

rendelkezik és ezt kívánjuk javítani, egy olyan fajta keresztezésével, amely rendelkezik a javítandó 

tulajdonsággal. Azt a fajtát, amelynek csak egyetlen tulajdonságát kívánjuk javítani donornak, a másik fajtát 

amellyel többször keresztezzünk vissza, visszatérő rekurrens szülőnek nevezzük. Az ismételt visszakeresztezés a 

rekurrens szülővel történik. A kiválogatást a donor fajtából a javítandó fajtába bevinni kívánt tulajdonságok 

alapján végezzük. 

A konvergens nemesítési módszer 

Ezt a módszert Richey dolgozta ki kukoricából előállított beltenyésztett törzsek javítására. Alkalmazható 

azonban öntermékenyülő növények esetében is. A módszer lényege, hogy többfajta keresztezésével egyidőben 

végzünk visszakeresztezést, majd az így kapott utódokat keresztezzük össze. Ezzel a módszerrel egy fajtának 

több rossz tulajdonságát kívánjuk javítani. A keresztezéssel egyidőben végezzük a kiválogatást, mert csak 

azokat az egyedeket keresztezzük össze, amelyek örökítik a kívánt tulajdonságot. E módszert ott célszerű 

alkalmazni, ahol a nemesítési anyag már rendelkezésre áll, mivel az eljárás igen hosszadalmas és komplikált. 

Faj- és nemzetségkeresztezés 

A vadfajok igénytelensége és különböző külső károsító tényezőkkel szembeni ellenállóképességük keltette fel a 

nemesítők figyelmét a keresztezésekben való felhasználásuk iránt. A fajtahibridek előállítása is a genetikai 

változékonyság fokozását szolgálja. A faj- és nemzetségkeresztezéseket felhasználják az élelmiszeripar 

szempontjából kedvező zamatanyagok átvitelére is egyes kultúrformákban. Máskor két faj hasznos 

tulajdonságát egyesítik (pl. búza-rozs hibrid). A különböző fajok és nemzetségek keresztezése sokszor 

nehézségekbe ütközik. A keresztezések nehézségei a szülőpárok nem egyidőben való virágzásából, 

inkompabilitásából, továbbszaporításra alkalmatlan formák létrejöttéből, az embrió zavart fejlődéséből és más 

rendellenességekből, krómoszomális viszonyaik különbözőségeiből adódnak. 

A faj keresztezések következményei az F1 növények magkötésének teljes elmaradásától azok teljes fertilitásáig 

terjedhet. Előállításuk a fajon belüli keresztezéshez viszonyítva rendszerint dupla időt vesz igénybe. 

Keresztezési nehézségek 

A keresztezési nehézségeket a következők okozhatják: 

• a pollen bibére kerülve nem csírázik 

• a pollen virágzik, de a pollentömlő, nem képes arra, hogy bejusson a bibébe 

• a pollentömlő nem tudja áttörni a bibét 

• a pollentömlő behatol a petesejtig, de a hímgaméta nem tud egyesülni vele 

• létrejön a megtermékenyülés, a csírasejt és az endospermium kifejlődik, de a mag nem csírázik 

• a mag kicsírázik, de a mag vitalitása olyan gyenge, hogy elpusztul 

• a pollentömlő rövid és nem tud a petéig eljutni 

A kereszteződés lehetőségét, az egyes növények genetikai struktúrája (kromoszóma szerkezet, kariotípus stb.) is 

befolyásolja. A megtermékenyülési viszonyok összefüggésben vannak a gaméták mennyiségi és minőségi 

sajátosságaival. Amikor azonos kromoszómával és homológ gamétával (A x A és AB x AB) rendelkező faj 

között végzünk keresztezést, a megtermékenyülés a genomok szerkezetétől függ. Ha két olyan fajt 

keresztezzünk, amelyek különböző kromoszómával rendelkeznek, akkor a megtermékenyülésbeli zavar a két 

genom mennyiségbeli (A x AA) eltéréséből adódhat. Lehet olyan eset is, amikor a két faj kromoszómaszáma 

azonos, de eltérő örököltségű (A x B). Ekkor a megtermékenyülés zavar azok minőségbeli eltéréséből adódik. 

Keresztezhetünk két olyan fajt is, amelyeknek kromoszómaszámuk és a genomuk is eltérő (A x AB). Ebben az 

esetben a megtermékenyülésnél jelentkező rendellenességet mind a mennyiségbeli, mind a minőségbeli 

különbözőséggel hozhatók összefüggésbe. 
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Chapter 4. Heterózis nemesítés 
(Hibridnemesítés) 

1.  

Keresztezéses nemesítés egyik sajátos esete. F1 hibrideknek is nevezik. Kiegyenlítettek de, értékes 

tulajdonságaikat nem örökítik át változatlanul, hanem a következő F2 nemzedékben hasadnak. A kombinációs 

partnerek megfelelő kiválasztása esetén viszont olyan F1 hibrid jöhet létre, amely a kiindulási anyag 

teljesítőképességét lényegesen túlszárnyalja (heterózihatás). Kukoricánál figyelték meg és írták le először, a 

heterózis nemesítésnek a kukorica a legtipikusabb növénye. 

Öntermékenyülő növények esetében általában véve kézi megporzásra van szükség, hogy F1 magot állítsunk elő, 

ez pedig költséges és időigényes. Az öntermékenyülő növényeknél ez akadályozza a heterózishatás 

kihasználását. Néhány öntermékenyülő növénynél, mint a paradicsom és uborka, mivel egyetlen kézi megporzás 

esetén nagyszámú magot kötnek, sikerült a hibridhatást kihasználni. 

Idegenmegtermékenyülő növények közül a heterózishatás kihasználására a hibridkukorica nemesítésével nyílt a 

legnagyobb lehetőség. A címerek eltávolítása az egyik beltenyésztett vonalról máris biztosítja a 

keresztmegporzást. Ez az eljárás megkönnyítette a hibridek előállítását. A hímsterilitás alkalmazása más 

idegentermékenyülő kultúrnövények esetében (cirok, cukorrépa, lucerna stb) is lehetővé tette a hibridvetőmag 

előállítását. 

Idegentermékenyülők hibridnemesítése 

Két szakasza van: 

• Beltenyésztett vonalak előállítása 

• F1 hibridek előállítása 

Beltenyésztett vonalak előállítása 

A hibridnemesítés első lépése a beltenyésztett vonalak előállítása. Döntően fontos a nagy genetikai variabilitású 

kiindulási anyag. A siker attól függ, milyen volt a kiindulási anyag. Új beltenyésztett kukorica vonalakat 

előállíthatunk köztermesztésben bevált két-, három-, négyvonalas hibridekből, továbbá faj és 

nemzetséghibridekből valamint szintetikus fajtákból. 1-2 tulajdonság javítására eredményesen használhatjuk fel 

meglévő törzseinket, a tájfajtákat, trópusi és szubtrópusi formákat. Vonalak előállításához és javításához 

szükséges alapanyagot (populációt) a nemesítők saját maguk hozzák létre, meglévő beltenyésztett vonalak, 

tájfajták egyszeres, kétszeres de leginkább többszörös keresztezésével és izolált területen történő 

összevirágoztatásával. 

Idegentermékenyülő növényeknél a heterózisnemesítés első lépése a beltenyésztett vonalak előállítása. Ez azt 

jelenti, hogy heterozigóta populációból elit növényeket emelünk ki, ezeket több évig öntermékenyítjük, amíg az 

allélek homozigóta állapotba kerülnek. Ennek a több nemzedéken át folytatott öntermékenyítésnek, 

beltenyésztésnek következménye, a beltenyésztéses leromlás, amely a növénymagasság, vigorosság, a 

levélfelület (LAI), a reprodukciós szervek és a termőképesség csökkenésében nyilvánul meg. A beltenyésztési 

leromlás addig tart, amíg az egyed el nem éri a beltenyésztési minimumot. A beltenyésztési minimum eléréséhez 

szükséges idő fajonként, fajtánként és tulajdonságonként eltérő. 

Beltenyésztett vonalak előállításának módszerei: 

• Standard módszer, vagy direkt izolálási módszer 

• Pedigree módszer 

• Back-cross módszer 

• Single-seed vagy single hill módszer 
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• Gamétaszelekció 

• Monoploid módszer 

Beltenyésztett vonalak javításának módszerei: 

• Ismételt visszakeresztezés 

• Konvergens javítás 

• Gamétaszelekciós módszer 

Hibridtípusok 

• Kétvonalas hibrid: SC = single cross = (AxB) F1 

• Háromvonalas hibrid: TC = three way cross = (AxB) F1 x C 

• Négyvonalas hibrid:DC = double cross = (AxB) F1 x (CxD) F1 

• Növényvonal keresztezés: SLC = sister line cross = A1xA2 (azonos genetikai alapú rokonvonalak). 

• Módosított kétvonalas hibrid: MSC = modified single cross = (A1xA2) x B 

• Reciprok kétvonalas hibrid SC(R) = reciprocal single cross BxA 
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Chapter 5. Mutációs nemesítés 

1.  

Mutáción a genotípus, tágabb értelemben tehát a citoplazmát is beleértve, megváltozását értjük. A mutáció 

érinthet morfológiai bélyegeket és környezeti feltételektől függő élettani tulajdonságokat is. Az öröklődő 

megváltozás folyamatát nevezzük mutációnak, a megváltozott egyedet mutánsnak. Egy mutáció a populáció 

formagazdaságát nemcsak egy új genotípussal gyarapíthatja, hanem a létező genotípusokkal való kombinálódás 

útján sok új genotípussal is. Ahhoz, hogy a nemesítésben a mutációkat hasznosítani lehessen, a nemesítőknek 

ismernie kell a mutációk különböző formáit, keletkezését, kifejeződését és öröklődését. 

A mutációs nemesítés magába foglalja: 

• mutációk indukálását 

• mutációk detektálását (felismerését) a populációban 

• mutációk identifikálását (genetikai meghatározását) 

• mutációk felhasználását a nemesítői munka során 

A mutációs nemesítés 

A mutagén ágenssel kezelt nemzedéket M1 generációnak nevezzük. Magkezelés esetén a kezelt magot M0 

generációnak, a vetőmagból kikelt nemzedék növényállományait M1-nek nevezzük, a további nemzedékek 

megnevezése M2, M3, M4…stb. A mutációk stabilizálódására az M4 nemzedéktől számíthatunk, ezelőtt 

keresztezési programokba nem vonhatók be. Colchicinkezelés estén C0, C1, C2 stb. jelölésmóddal is 

találkozhatunk a mutációs generációk megkülönböztetésére. A mutációs nemesítést a 9. ábra szemlélteti. 

Figure 5.1. 9. ábra: A mutációs nemesítés vázlata 

 

A mutációk indukálásának hatékonyságát befolyásoló tényezők 
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• A növények genetikai sajátosságai 

• A növények fiziológiai állapota 

• A magasabb olajtartalom csökkenti, a magasabb víztartalom pedig fokozza az érzékenységet. 

• Az alkalmazott mutagén típusa (fizikai, kémiai) 

• Dózis, intenzitás 

• A kezelés módja (akut, krónikus, ismételt) 

• Egyéb tényezők, mint a hőmérséklet, az O2-ellátottság, a kezelést követő tárolási idő 

A fenti tényezők közül döntő szerepe van a növények genetikai (citogenetikai, ontogenetikai, filogenetikai) 

sajátosságainak, amelyek alapvetően meghatározzák a mutagének iránti érzékenységüket. 

A citogenetikai sajátosságok között megemlíthetők: a sejtmag tömege, a sejtek DNS-RNS tartalma, a 

kromoszómák mérete, a kromoszómák száma, a gének és centromeron helyzete a kromoszómán belül, az allélek 

heterozigóta állapota, a ploiditás foka, egyéb genotípusos sajátosságok. 

A növények ontogenetikai (egyedfejlődési) állapotától is függ a mutagének iránti érzékenység. 

Legérzékenyebbek a generatív fázisban az ivarsejtek, legkevésbé érzékeny a nyugvó mag. Különbség figyelhető 

meg az egyes növényi részek között is: a gyökér igen érzékeny mind a fizikai, mind a kémiai mutagének iránt. 

A filogenetikailag az idősebb fajok, fajták érzékenyebben reagálnak a mutagének hatására, mint a fiatalabbak. A 

növények fiziológiai állapota, kémiai összetétele szintén befolyásolja a mutációk indukálásának hatékonyságát, 

így a nagyobb olajtartalom csökkenti, ezzel szemben a víztartalom és nehézfémsók fokozzák a 

sugárérzékenységet. 

A mutagén ágensek közül különösen hatásosnak bizonyultak az ionizáló sugarak, a röntgen- és gammasugarak, 

valamint a gyors neutron (fast neutron) besugárzás. A sugárzás biológiai hatását az elnyelt dózissal jellemezzük, 

melynek jele: D, mértékegysége a gray (Gy), amely 1 Gy dózis esetén azt jelenti, hogy változatlan sugárforrás 

alkalmazása mellett a besugárzandó anyag 1 kg tömegével 1 Joule (J) energiát közlünk (1 Gy dózis = 1 J/kg). 

A kezelés módja szerint megkülönböztetünk akut és krónikus sugárkezeléseket. Akut sugárkezeléskor a 

mutációk indukálásához szükséges dózist viszonylag rövid idő alatt juttatjuk a növényekhez Gray/perc, Gray/óra 

dózisrátával kifejezve. Krónikus sugárkezeléskor a növényeket sugárkertben helyezzük el, ahol hosszabb 

időszak alatt – esetleg az egész tenyészidőszak folyamán – folytonos sugárhatásnak tesszük ki és Gy/hét, 

Gy/hónap vagy Gy/tenyészidő dózisrátával számolunk. 

A mutációkat gyakorlati szempontból beltartalmi bélyegek és külső megjelenésük szerint nagy mutációk 

(makromutációk) és kis mutációk (mikromutációk) csoportjába sorolhatjuk. Ha egyértelműen meg lehet 

különböztetni a mutánsokat a kiindulási anyagtól, akkor ezeket makromutációnak nevezzük pl. különféle 

klorofil-, virág vagy termés szín-mutációk, erős szár stb. Ha egyidejűleg több feltűnő bélyeg változik meg, 

pleiotrop mutációról van szó. A nagy mutációk közé tartoznak a beltartalmi anyagok megváltozásai pl. bizonyos 

alkaloidok, zsírsavak vagy aminosavak hiánya. 

A mikromutáció az egyed egy bélyegén a kiindulási anyag olyan kvantitatív megváltozása, amely a kiindulási 

anyag modifikációs határain belül van, ezért egyértelműen fel sem ismerhető. A mikromutáció keletkezését csak 

úgy lehet bizonyítani, ha a mikromutáns utódnemzedékét összehasonlítják a kiindulási anyag állományával, és a 

mutáns bélyegek biometriai eljárással felismerhetővé válik. Nagyobb gyakorisággal keletkezik, mint a 

makromutáció. A mikromutációk hasznosabbak a nemesítők számára, mint a makromutációk, mert feltehetőleg 

kisebb változást okoznak és így a növény genetikai egyensúlyát kevésbé borítják fel, mint a drasztikus hatású 

makromutánsok. 

A különböző mutációs formák osztályozása: 

• Genom mutációk: magukba foglalják a sejtmagban bekövetkező mutációkat. 

• gén vagy pontmutációk 

• kromoszómamutációk 
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• ploidmutációk 

• Plasztidommutációk: a plasztidok is tartalmaznak örökítő elemeket, amelyek az egyed plasztidjainak 

működését és alkalmilag más bélyegeket, tulajdonságokat is befolyásolnak. 

• Plazmonmutációk: a citoplazma örökletes megváltozásai. 

A mutációs nemesítéssel javítható növényi jellegek 

• termőképesség 

• virágzási és érési idő 

• adaptációs képesség 

• növény- és növekedési típus 

• megdőlés- és szártörés-rezisztencia 

• gyümölcslehullással illetve magszétszóródással szembeni rezisztencia 

• alacsony hőmérséklettel, szárazsággal, és sótartalommal szembeni tolerancia 

• növényi és állati kártevőkkel szembeni rezisztencia 

• minőségi jellegek javítása (keményítő, fehérje, olaj, zsír, olaj- és zsírsavak) 
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Chapter 6. Poliploid nemesítés 

1.  

A kromoszómaszám növelésével vagy csökkentésével a gének száma is megváltoztatható, vagyis az egyes 

genotípusok módosulnak. A növények szomatikus sejtjeiben a kromoszómák párosával vannak. A redukciós 

osztódáskor minden pár egy-egy homológ partnere a másik sejtbe megy át, és ezzel bekövetkezik a haploid 

fázis, amelyben minden sejtnek csak egy kromoszómaszerelvénye van, ezek a haploid sejtek. A 

megtermékenyüléskor két haploid ivarsejt egyesül és ismét létrejön a diploid fázis, vagyis diploid a 

kromoszómaszám. A haploid fázis kromoszómáit n-nel, a diploid fázis kromoszómáit 2n-nel jelöljük. Ha a 

redukciós osztódáskor valami zavar keletkezik, pl. egy kromoszómapár partnerei nem válnak szét 

(nondiszjunkció), akkor eltérő kromoszómaszámú gaméták keletkeznek. Ezekből olyan növények fejlődnek, 

amelyeknek hiányzik egy vagy több kromoszómájuk, esetleg több van belőlük. 

A növényvilágban a többszörös kromoszóma készlet a poliploidia fontos szerepet játszott a fajok 

kialakulásában. A termesztett növényfajok igen jelentős része poliploid. E növények eredete gyakran 

meghatározza a diploid ősök genetikai variabilitásának felhasználhatóságát a poliploid-nemesítésben. A 

poliploidok két fő csoportja az euploidok (a kromoszómaszám az alap kromoszómakészlet egész számú 

többszöröse) és aneuploidok (az alap kromoszómaszámtól egy vagy néhány kromoszómával eltérő egyedek). Az 

euploidok között megkülönböztetjük az autopoliploidokat, amelyekben a saját kromoszómakészlet többszöröse 

található meg, és az allopoliploidokat, ahol a többlet, a kromoszóma állomány idegen eredetű. 

Az euploidok kromoszómaszáma az alap-kromoszómaszám egész számú többszöröse. Az aneuploidokban egyes 

kromoszómák kisebb vagy nagyobb számban vannak jelen, mint a kromoszómaszerelvény többi tagjai. Ha egy 

aneuploid növény egyetlen kromoszómája hiányzik, monoszóm (2n-1), ha 2 kromoszómája hiányzik, nulliszóm 

(2n-2) növényről beszélünk. A triszóm formákban eggyel több kromoszóma van (2n+1). A tetraszóm 

növényben kettővel több kromoszóma van (2n+2). Az aneuploidia extrém esete a monoploidia vagy haploidia. 

Ezeknek, a növényeknek csak egy kromoszómaszerelvényük van és szubvitálisok. A kromoszómapárosodás 

hiánya miatt nem képződhetnek funkcióképes ivarsejtek, ezért a haploidok szexuálisan nem szaporíthatók. 

Az aneuploidoknál sokkal fontosabbak nemesítési szempontból a poliploidok. Ezekre az egész 

kromoszómaszerelvény megsokszorozódása jellemző. Ilyen esetben, az ivarsejtekben nem egy, hanem kettő 

vagy több alap-kromoszómaszerelvény van jelen. Ennek megfelelően a szomatikus sejtek is kettőnél több alap-

kromoszómaszerelvényt tartalmaznak. Ha egy diploid növény kromoszómái megduplázódnak, tetraploid 

keletkezik. Ismételt megkettőződés után oktoploid forma lesz. Diploid és tetraploid keresztezésből először 

triploid származik, majd a kromoszómaszám megkettőződése után hexaploid növény lesz. Hexaploid és 

tetraploid keresztezésből származnak a pentaploidok. 

A poliploidok mesterséges előállításának új korszakát a kolchicin nyitotta meg. A kolhicin az őszi kikerics 

(Colchicum autumnale) gumójából és magvából előállított alkaloida, kémiai képlete: C12H26O6N. 1937-ben 

vette kezdetét. Igen erős méreg. Osztódáskor a meiózisban a magorsó-fonalak működését gátolja. Ezáltal a 

homológ kromoszómák nem válnak ketté, és vándorlásuk a sejt pólusaira, illetve a sejtfalképződés nem 

következik be. Vagyis a kromoszómák megkettőződését nem követi a sejt osztódása. Ez az endomitózis 

jelensége. Eredményeképpen a sejtben a kromoszómaszám megduplázódik. Kolchicin felhasználásával sok 

kultúrnövényből sikerült poliploid formákat előállítani. 

Kultúrnövényeink különbözőképpen reagálnak az egyes poliploid indukálási eljárásokra. A kisebb 

kromoszómaszámú növények jobban reagálnak, mint a nagy kromoszómaszámúak. Az idegentermékenyülő 

növények jobb eredményt mutatnak, mint az öntermékenyülők. A vegetatív utón szaporított növények is jobban 

reagálnak , mint a magról termesztettek. 

Keletkezésük szerint a poliploid fajok vagy autopoliploidok, vagy allopoliploidok. Az autopoliploidok egy 

diploid fajból indulnak ki, amelynek kromoszómaszáma megsokszorozódott. Az autotetraploidokra jellemző, 

hogy négy homológ kromoszómájuk van. Egy allotetraploid faj két diploid keresztezésből ered. E hibrid 

meiozisában a kromoszómák – a homológia hiánya miatt- nem párosodnak, ezért nem jönnek létre funkcióképes 

ivarsejtek. Az ilyen hibrid tehát steril. Ha azonban egy ilyen steril hibrid kromoszómai megduplázódnak, a 

benne egyesült két faj minden kromoszómája ismét párosával van jelen, és így funkcióképes ivarsejtek 

keletkeznek. 
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A diploid és poliploid formák eltérő elterjedése és a poliploidok jobb alkalmazkodása az extrém környezeti 

feltételekhez nem általános jelenség és nem szabályszerű. Az eddigi vizsgálatok mégis kimutatták, hogy a 

poliploidia számottevően fokozza a faj alkalmazkodóképességét, ezáltal több olyan genotípus keletkezik, amely 

jobban idomul a szélsőséges környezeti feltételekhez. A poliploidiának e téren döntő a jelentősége. Az 

autopoliploidia sokban hozzájárul a fajokon belüli formagazdagsághoz. Ez esetenként rendszertani alegységek 

kialakulásához vezet, máskor a fajták jellegében nyilvánul meg. 

A természetben található növényfajok 1/3 része poliploid. Autopoliploid formák különösen a dísznövények 

között gyakoriak. A poliploidia alkalmazásának egyik példája a triploid növényfajták előállítása. Jellemzőjük a 

gyengébb termékenyülő képesség, kevesebb, de nagyobb terméseket hoznak. Az alma- és körtefajták, valamint a 

banán és a citrus-félék egy része triploid és csak vegetatív úton szaporíthatók. Generatív úton szaporított 

növények esetén minden triploid generációt az F1 hibridekhez hasonlóan újra elő kell állítani. Például a 

cukorrépa-termesztésben elterjedt triploid fajták használatát a nagyobb répatest és a magasabb cukortartalom 

indokolja. Másik példa a triploid „magnélküli” görögdinnye, amelyet a kifejletlen magok mellett magasabb 

cukortartalom is jellemez. 

A spontán allopoliploid fajok mintájára mesterséges allopoliploidokat állítanak elő. Mesterséges allopoliploid 

pl. a triticale, a jó minőségű, nagy fehérje- és sikértartalmú, bő termőképességű közönséges búza (Triticum 

aestivum), és az igénytelen, tél- és szárazságtűrő a rozs (Secale cereale), hibridje. 
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Chapter 7. A rezisztencianemesítés 

1.  

A természetben előforduló növények ellenállósága hosszú időn keresztül a természetes kiválogatódás során jött 

létre. Az ellenállóság alapjait keresve a gazdasági növényeknél is változatos reagálási módokat ismerünk. 

Vannak növények, amelyek hajlamosak a megbetegedésre, de ugyanakkor találunk ellenálló típusokat is. 

Ahhoz, hogy megbetegedés jöjjön létre egy adott gazdanövény és kórokozó között, a két szervezet egymás iránti 

hajlama szükséges. A gazdanövény részéről megnyilvánuló tulajdonságot affinitásnak nevezzük. Azt a 

sajátosságot, amely a kórokozó oldaláról a betegség kiváltását irányítja pathogenitásnak nevezzük. Azt jelenti, 

hogy valamely kórokozó képes megtámadni és megbetegíteni egy adott növényfajt. A megbetegítő képesség 

fokát erősségét jelöli a virulencia mértéke. A virulens kórokozót az ellenálló gazdanövényt is képes 

megbetegíteni. Szűkebb értelemben a megbetegítő képesség kiterjedését, tágabb értelemben annak erősségét is 

virulenciának nevezik, erőssége különböző mértékű lehet. Az a kórokozó rassz, amely súlyosabb megbetegedést 

okoz a gazdanövényen, más rasszokhoz képest erősen agresszívnek nevezzük, míg magát a jelenséget 

agresszivitásnak hívjuk. 

A gazdanövény más tulajdonságai éppen az ellenkező irányban hatnak, a kórokozó visszaszorítását, leküzdését 

célozzák, ezeket a tulajdonságokat ellenállóképesség vagy rezisztencia kifejezéssel jelöljük. 

A betegségek iránti eltérő érzékenység genetikailag alapozott. Az avirulencia és a rezisztencia domináns, a 

virulencia és a fogékonyság (szenzitivitás) recesszív tulajdonságként öröklődik. 

Az ellenállóság a növény biológiai felépítésén alapuló, olyan tulajdonságok összessége, amelyek révén a növény 

a kórokozó fertőző és megbetegítő képességét csökkenti, vagy teljesen meggátolja. A rezisztencia az élő 

szervezetek azon képessége, melynek segítségével ellenáll a külső, ártó behatásokkal szemben. Rezisztencián 

nemcsak a kórokozókkal szembeni úgynevezett patológiai rezisztenciát, hanem a rovarokkal szembeni 

ellenállóságot és a klimatikus un. ökológiai rezisztenciát (szárazságtűrés, télállóság, állóképesség stb.) is értjük. 

Holmes szerint a rezisztencia lehet: 

• immunitás (abszolult rezisztencia) 

• szántóföldi ellenállóság 

• hiperszenzibilitás, (túlérzékenység), amely lehet amputatív és lokalizációs jellegű, továbbá vagy a kórokozó 

elpusztításával jár együtt vagy nem. 

• tolerancia (tűrőképesség), amikor a növény fertőződik, de enyhe tünetekkel reagál, és általában gátolja a 

kórokozó szaporodását. 

A rezisztencia lehet öröklött (veleszületett), szerzett illetve látszólagos és valóságos. Az öröklött ellenállóság 

részben alaktani és mechanikai jellegű (pl. légzőnyílások szerkezete, szöveti szerkezet, vastag kutikula, 

epidermisz, védőszőrzet stb.), részben pedig a sejtplazma összetételén (sejtek védőanyagai: fenol-és 

tannintartalom, kolloidkémiai egyensúly, mint kémiai rezisztencia), illetve az élettani folyamatok 

önszabályozásán (hormon- vitamin korreláció) alapul. 

A veleszületett ellenállóságot, olykor a növények túlérzékenysége jelenti . A túlérzékenységre jellemző, hogy a 

kórokozók vagy azok mérgeinek hatására egyes sejtek és szövetek elpusztulnak, és ezeket a gazdanövény 

mintegy feláldozza annak érdekében, hogy bennük a kórokozók megfelelő táplálék hiányában elpusztuljanak, 

illetve toxinjaik ne terjedhessenek tovább. A paraziták ugyanis a túlérzékenység révén elszigetelődött 

szövetrészeken éhen halnak (pl. vírusnekrózis). 

A szerzett ellenállóság, mely a növény élete során jöhet létre, lehet passzív vagy aktív jellegű. Aktív 

ellenállóságról akkor beszélünk, ha a szervezett saját maga termelte sajátos védőanyagokkal rendelkezik 

(antitoxinok és antitestek), passzív jellegű az ellenállóság, ha mesterségesen védőanyagokat jutattunk be a 

gazdanövénybe (passzív immunitás). A kialakult megbetegedés jellegét és mértékét lényegében a gazdanövény 

határozza meg. A gyakorlati növénynemesítőnek feladata a növényi ellenállóság és hajlamosság 
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törvényszerűségének felismerése, környezeti és megbetegítő tényezőkkel való összefüggéseinek feltárása és 

ennek célszerű megváltoztatása. 

Látszólagos (időszakos) ellenállóságról akkor beszélünk, ha a kórokozó jelenléte ellenére sem történik meg a 

fertőzés, illetve megbetegedés, mert a növény fejlődésének a fertőzésre kedvező fogékony időszaka időben és 

térben nem esik egybe a kórokozó maximális fertőzőképességének időpontjával. A látszólagos ellenállóság nem 

zárja ki, sőt feltételezi a kórokozó behatolását és elterjedését megakadályozó rezisztens tulajdonságok jelenlétét. 

A gazdanövény és kórokozó életritmusának eltolódása pl. a vetésidő szabályozásával és a növény fejlődésének 

gyorsításával érhető el, és ez igen lényeges segítség a kártevők elleni küzdelemben. Olykor a növény külső 

habitusa is szerepet játszik a látszólagos ellenállóság megítélésénél. A sejtek antibiotikus védőanyagainak 

termelése (polifenolok, tannin, fitocidok stb.) is gátat emelhet a kórokozó behatolása és elterjedése elé. A 

kórokozó behatolását és elterjedését az is akadályozhatja, ha a parazita nem talál meg valamilyen 

nélkülözhetetlen tápanyagot. A növény fejlődési állapota sem közömbös az ellenállóság szempontjából. A 

látszólagos rezisztenciával rokon tulajdonság a tolerancia (tűrőképesség), amelynek az a lényege, hogy a 

fertőzést vagy károsodást szenvedett növény erős fejlődési és regenerációs képessége folytán mintegy kiheveri a 

károsodást. 

A növényélettan és növénykórtan módszereinek segítségével vizsgáljuk a tenyészanyag genotípusának eltérő 

viselkedését. Genetikai módszer nem lehet eredményes, ha a nemesítési programban a betegségek és kártevők 

nagy terméskiesést okoznak. A hangsúlyt a betegségek fellépésének megelőzésére kell fordítani. Új betegségek 

megjelenése esetén a kórokozót diagnosztizálni kell. A növénynemesítés abban az esetben kapcsolódik 

legszorosabban a növénykórtanhoz, ha növényi és az állati kártevőkkel, valamint a mikroorganizmusokkal 

szemben ellenálló fajták nemesítése a cél. A legtöbb kultúrnövény nemesítése esetében fontos feladat a 

rezisztens fajták előállítása. A rezisztencia a termésbiztonság egyik igen fontos faktorának tekinthető. A 

nemesítési folyamat mindkét fázisában, a rezisztens keresztezési partnerek keresztezésekor valamint a 

követelményeknek megfelelő kombinációs típusok kiválasztásakor, tömeges és korai szelekciós eljárásokat 

alkalmaznak. Szántóföldi feltételek között eredményes, ha a fertőzés kiterjesztésére különösen fogékony fajtát 

vetnek bizonyos távolságra a vizsgálandó vonalak közé. A fogékony fajta természetes úton fertőződik. A 

betegség átterjedése a fertőzött fajtáról a vizsgálandó vonalakra nagymértékben függ a környezeti feltételektől. 

Az infekciós kertet úgy kell izolálni, hogy azok az értékes vonalak, amelyek nem tartoznak a 

rezisztenciateszteléshez, ne károsodhassanak. 

Rezisztencianemesítés típusai 

A gazdanövény genotípusa és a kórokozó rasszai között létező különböző kölcsönhatások által differenciálható 

rezisztenciát a gazdanövények vertikális vagy specifikus rezisztenciájának nevezzük. A vertikális rezisztencia 

öröklésmenete többnyire egyszerű, ha monogénes vagy oligogénes megalapozottságú, rendszerint a 

gazdanövény túlérzékenységében fenotípusosan nyilvánul meg. A fajtánként eltérő, de nem rasszspecifikus 

rezisztenciát horizontálisnak vagy nem specifikusnak mondjuk. Ha a horizontális rezisztencia többnyire 

poligénesen meghatározott, akkor egy fogékony fajtával való keresztezés után az F2 nemzedékben kontinuus 

variáció tapasztalható a fogékony és a rezisztens fokozat között. A két rezisztencia közötti különbség az 

alábbiakban foglalható össze. A vertikális rezisztencia a kórokozó rasszai szerint differenciált rezisztencia. 

Ezzel szemben a horizontális egy a rasszoktól független, egységes rezisztencia. A vertikális rezisztencia esetén a 

fajták között a különbség kvalitatív, a horizontális rezisztenciánál kvantitatív. Vertikális rezisztenciánál a 

rasszok virulenciában különböznek, a horizontális rezisztenciánál agresszivitásról beszélünk. A vertikális 

rezisztencia öröklésmenete monogénes vagy oligogénes, horizontális rezisztenciáé pedig poligénes. 
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Chapter 8. Beltartalomra történő 
nemesítés 

1.  

Az élelmiszeripar és a mezőgazdaság fejlődése gazdasági növényeink minőségével szemben egyre nagyobb 

igényeket támaszt. Tágabb értelemben a beltartalmi tulajdonságokon /cukor-, olajtartalom, fehérje tartalom, íz, 

főzhetőség stb./ kívül a piaci igény oldaláról az alakot, szint, betegségellenállóságot is a minőségi tényezők közé 

soroljuk. Napjainkban a legtöbb növénynél felmerül valamely beltartalmi jelleg növelésének vagy javításának 

szükségessége (3. táblázat). 

Figure 8.1. 3. táblázat: Legfontosabb gazdasági növényeink beltartalmi jelleg 

növelésének vagy javításának szükségessége 

 

A különböző minőségi értékelések közül egy néhány olyan, amely standard eljárásnak számít, az új fajták 

kibocsátása előtt, ezek a következők: 

• A búza őrölhetősége és süthetősége 

• Az árpa malátázása 

• A szója olaj- és fehérjetartalma 

• A len olajtartalma és jódszáma 

• A cukorrépa cukortartalma 

• A kukorica fehérjetartalma, vagy aminosav összetétele 

• A somkóró kumarin tartalma 

• A szudáni fű ciánsav tartalma 

• A dohány nikotin és cukortartalma 

Minőségi szempontból fontos tulajdonságok kialakítása 

A minőség növekedése összefügg egyrészt a beltartalmi értékek vizsgálati módszerének fejlődésével, másrészt 

ezen beltartalmi anyagokhoz vezető élettani folyamatok feltárásával. Jól bizonyítja ezt a cukorrépa %-os 
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cukortartalmának növekedése. A beltartalomra történő nemesítés klasszikus példája a cukorrépa. A vadrépa 

(Beta martima) cukortartalma alig 6% volt, ez a többszörösére emelkedett. A kiválogatás először alak szerint 

történt. Megfigyelték, hogy a földben ülő típusok több cukrot tartalmaznak, mint a földből kinövő egyedek. 

Ezzel a módszerrel 30 év alatt (1818-1848) mindössze 3,8%-kal (6,0-9,8%-ra) sikerült a répa cukortartalmát 

fokozni. Később rátértek a fajsúly szerinti kiválogatásra (különböző sókoncentrációjú oldatok felhasználásával) 

amely azonban nem bizonyult eredményesnek 20 év alatt (1848-1868) 0,3%-os volt az emelkedés. 1868-ban 

tértek rá a polariméteres cukormeghatározásra, majd a Sedlmayr által bevezetett un. „normáloldatos” eljárásra, 

amellyel átütő eredményt értek el, 20-21%-os lett a cukorrépa cukortartalma. Azóta tovább emelkedett és az 

időjárási tényezőket figyelembe véve, jelenleg 20-25% között van a répa cukortartalma. 

A gazdasági növényeink közül a búza minőségjavítása is előtérbe került, mint fontos nemesítési feladat. A 

búzalisztek minőségét, sütőipari értékét, a sikérképző fehérjék mennyisége határozza meg. A fehérjék közül a 

gliadin és glutamin /legkedvezőbb 75-25 arány/ lipoidok, foszfotidok, valamint kis mennyiségben, vízben 

oldható fehérjék alkotják a sikért. A 25%-nál kevesebb sikért tartalmazó lisztből nem lehet jó minőségű 

kenyeret sütni. A nagyobb sikér mennyiség csak akkor jelent jobb minőséget, ha a sikér alaktartó képessége 

terülékenysége is kifogástalan. A sütőipari érték komplex fogalom, a tészta fizikai nyújthatósága, enzimes 

állapota, a liszt vízfelvevő képessége és egyéb tulajdonságok tartoznak. A minőség vizsgálatára alkalmas 

Hankóczy Jenő találmánya a farinográf. 

A búza táplálkozásélettani értéke az összes protein tartalomtól és az esszenciális aminosav tartalomtól függ. 

Jelentős feladat a búza lizin tartalmának növelése. A lizin hiánya idegi károsodást okoz. 

Genetikailag módosított magas lizin tartalmú kukorica 

Takarmányozási szempontból legfontosabb cél a fehérje tartalom növelése és az aminosav összetétel javítása. 

Ezeket, a célokat szolgálja a nagy lizintartalmú hibridek előállítása. A kukorica természetes „opaque” 

mutánsainak táplálkozási szempontból kedvezőbb a fehérjeprofilja, mivel magvaiban kevesebb az α-zein 

csekély tápértékű fehérje mennyisége. Ezért a transzgénikus kukoricában RNS-interferencia (RNSi) segítségével 

specifikusan gátolják az α-zein termelődését, aminek eredményeképpen a kukorica lizintartalma 

megkétszereződik. Emellett lizinfelhalmozódás elérhető a lizinanyagcsereút módosításával is. 

Alkaloida tartalom 

Az alkaloida tartalom növelése vagy csökkentése fontos mind takarmányozási, mind ipari vonatkozásban. A 

minőségjavítás egyes esetekben nem beltartalmi anyaggyarapítást, hanem ellenkezőleg, bizonyos anyagok 

csökkentését jelenti. Egyes szőlő és gyümölcsfajoknál a cukorszint emelése mellett a savtartalmat kell 

csökkenteni. Csípmentes paprikánál a kapszicin, dohánynál a nikotin, uborkánál, somkóró valamint csillagfürt 

takarmánynövénynél a keserű ízt eredményező kumarin és lupinin alkaloidák mennyiségét. Lucernánál a 

szaponin tartalmat kell csökkenteni, mely a növekedést gátolja. Gyógynövények esetén épp a keserű anyagok, 

különféle alkaloidák növelése a fő nemesítési célkitűzés a beltartalom növelésében. 
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Chapter 9. Új irányvonalak a 
növénynemesítésben 

1.  

A növénynemesítésében az egyre magasabb szintű követelményeknek megfelelő eredményeket elérni nagy 

hatékonysággal csak a hagyományos és az új lehetőségeket adó módszerek (biotechnológia, molekuláris 

genetika, géntechnológia) integrációjával lehet. A hagyományos, termésorientált technológiák a minőségi 

paraméterek háttérbe szorulását eredményezték és különböző környezeti terheléseket is okoztak, amelyek 

csökkentése napjaink aktuális feladata. A növénynemesítés a fenntartható mezőgazdaságnak (Sustainable 

Agriculture) megfelelő új irányvonalai magukba foglalják elsődlegesen a biodiverzitás (genetikai 

változékonyság) különböző módszerekkel történő fenntartását, mert csak genetikailag változatos populációkból 

végezhetünk eredményes szelekciót. 

A 21. század elején az emberiség számos új problémával és válsággal néz szembe (ökológiai, gazdasági, 

pénzügyi stb.), melyek egy része a primer élelmiszer-termelés biológiai alapjait, a fajtákat előállító 

növénynemesítés számára is kihívást jelentenek. Ezek a következők: 

• A népességnövekedés és a termőterület-csökkenés egyre bőtermőbb fajták előállítását igényli. 

• A fenntartható fejlődés csak új fajták termesztése esetén biztosítható a jövőben. 

• A globális felmelegedés okozta klímaváltozás következménye az abiotikus stressztényezők drasztikus 

változása. Emellett melegigényesebb kórokozók, kártevők és gyomok megjelenése és terjedése is várható. A 

kórokozóknak és kártevőknek ellenálló fajták előállítása mellett ezért különös hangsúlyt kell helyezni a 

szárazság- (aszály) tűrés javítására. 

• A biotermesztés vagy organikus gazdálkodás a világon gyorsan terjed (30 millió ha). Hazánkban, a 

közeljövőben 300 ezer hektárra kívánják növelni. A növénynemesítésnek ezért a jövőben egyes fajokból 

olyan fajtákat is elő kell állítania, melyek megfelelnek a biotermesztés speciális követelményeinek. 

• Az ipari (energia, gyógyszer, műanyag, autó stb.) felhasználás speciális minőségű fajtákat igényel. 

• Az egészségesebb élelmiszer az életminőség javításának egyik fontos eleme, ami az élelmiszernövények 

esszenciális makro- és mikroelem, valamint vitamintartalmának javítását teszi szükségessé. 

• Transzgénikus fajták termőterülete az elmúlt 14 évben egyenletesen emelkedett a világon, és egyre nagyobb 

területen szorítják ki a hagyományos fajtákat a termesztésből. A magyar nemesítés számára egyetlen 

lehetőség kínálkozik, hogy versenyben tudjon maradni, az együttműködés. 

• Vetőmagipar (nemesítés) globalizációja. A vetőmagipar globalizációja a 20. század második felében 

kezdődött és az utóbbi évtizedekben jelentősen felgyorsult. Ennek következtében számos faj vonatkozásában 

a nemzeti nemesítésű fajták részesedése a termőterületből gyorsan csökken, mely a lokális (nemzeti) 

nemesítés belátható időn belüli megszűnését eredményezheti. 

Az előállított új, államilag elismert fajták alkalmazásával – amelyek a piacképes, minőségitermék-előállítás 

biológiai alapjait képezik – a környezeti terhelések több ponton is csökkenthetők. A műtrágyaadagok, 

gombaölő-, gyomirtó- és rovarölő szerek mennyiségének csökkentésével esetleg teljes elhagyásával. 

Szárazságtűrés és a hőtűrésre történő nemesítés 

A globális felmelegedés, illetve a globális klímaváltozás az, ami az abiotikus stresszeket okozza. Ez következhet 

a megnövekedett hőösszeg-gyarapodásból, a nyári hőségtől, a hőségnapok számának növekedéséből és az egyre 

szárazabb időjárásból. A szárazság-stressz a legnagyobb mértékű terméskiesést okozza. A nemesítés célja kiváló 

szárazságtűrő képességű genotípusok létrehozása. Ha száraz körülmények között gazdálkodunk, a termés 

növelésének egyedüli útja a hatékonyabb vízhasznosítású, azaz a vízhiányt jól tűrő, ugyanakkor nagy termés 

potenciával rendelkező fajták termesztése. A szárazságtűrésre történő nemesítés a jelleg rendkívüli összetettsége 

miatt szerteágazó feladat. A szelekciós módszerek kifejlesztésénél figyelembe kell venni a nemesítés 
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sajátosságait (nagyszámú genotípus, viszonylag lassú genetikai előrehaladás) másrészt olyan tulajdonságokat 

kell találni, amelyekre megbízható, gyors, kis munkaigényű és olcsó módszerekkel lehet szelektálni. 

A szárazsággal szemben lehet úgy is védekezni - bizonyos határok között -, hogy a vetésidőt korábbra hozzuk. 

Így pl. a kukorica virágzását is korábbra hozzuk, tehát a legérzékenyebb fenofázis így nem találkozik, vagy nem 

olyan mértékben, a legszárazabb periódussal. A korai vetés viszont jó hidegtűrést igényel, tehát igényli, hogy a 

hibrid genetikailag hidegtűrő legyen. De azt is igényli, hogy a vetőmag fiziológiai állapota kiváló legyen, és 

igényli, hogy a kórokozókkal, kártevőkkel szemben védve legyen, tehát nagyon jó csávázószert kapjon. 
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Chapter 10. Sejt és szövettenyésztés 

1.  

Sejttenyésztés a sejtek fenntartását jelenti in vitro körülmények között. A szövettenyésztés a szövet fenntartását 

jelenti oly módon, mely lehetővé teszi a sejtek differenciálódását ill. a struktúra és/vagy funkció megőrzését. 

A növényi sejt- és szövettenyésztés kialakulása és eddig elért eredményei három tényezőre vezethetők vissza: 

a) a növényi sejtek totipotenciája, 

b) a hormonok és hormonális reguláció felfedezése, 

c) a molekuláris biológiai szemlélet kialakulása. 

A növényi sejtek totipotenciája: Haberlandt XX. század elején feltételezte, hogy bármely növényi sejt a fajra 

jellemző összes genetikai adottságokkal rendelkezik, amelyek a külső faktorok hatására az in vivo viszonyoknak 

megfelelő, de attól eltérő anyagcserét és morfogenezist mutathatnak. A növényi sejt- és szövettenyésztés 

igazolta elsőként azt a XIX. század közepén felállított sejtelméletet, amely szerint az egyes sejtek teljes 

organizmust képezhetnek és a soksejtes szervezetek minden differenciált sejtjében jelen vannak azok az 

információk, amelyek a megtermékenyített petesejtben is. 

A növényi sejt- és szövettenyészetek egyik lehetséges csoportosítási módja az izolátum eredete szerinti 

klasszifikáció. E szerint megkülönböztetünk: 

• embriókultúrát 

• generatív szervek kultúráit (portok, pollen, ovárium, ovulum, endospermium, stb.) 

• vegetatív szervek kultúráit (merisztéma, gyökér, hajtás, levél, hagyma, gumó, stb.) 

• szomatikus sejtkultúrákat (kallusz, szuszpenzió, protoplaszt, mesterséges mag, stb.) 

• sejtgenetikát (szomaklónok, mutánsok, protoplasztfúzió, cibridizáció, stb.) 

• géntechnológiát (génizolálás, DNS-szintézis, vektorok, transzformáció, transzgénikus növényregenerálás, 

stb.) 

Az embriótenyésztés során az embriógenezis különböző fejlődési stádiumában lévő zigotikus proembriót steril 

feltételek között ki kell preparálnunk és olyan szilárdtáptalajra kell helyeznünk, amely tartalmazza mindazokat 

az anyagokat (makroelemek, mikroelemek, vitaminok, hormonok, szacharóz stb.), melyek szükségesek a 

normális embriófejlődés fenntartásához. Az inkubáció során megfelelő hő és fényviszonyokat is biztosítani kell. 

Az embriók, fejlődésüket befejezve kicsiráznak, és belőlük növény fejlődik. 

A módszer gyakorlati jelentőségét az adja, hogy olyan esetekben is kaphatunk növényeket, amikor in vivo az 

embriógenezisnek valamilyen akadálya van, pl. inkompatibilitás. Végeredményben olyan új faj- és 

nemzetséghibrideket tudunk előállítani, amely a fellépő inkompatibilitás miatt a természetben nem jöhetnek 

létre. 

Az embriókultúrák csoportosítása 

Az embriókultúrák felhasználási lehetősége az embriók fejlettségétől és az alkalmazott módszertől függ. Az 

embriókultúrák szempontjából az embriógenezis in vitro két szakaszra és három stádiumra osztható: 

1. heterotróf szakasz: minden szerves és szervetlen tápanyagot a táptalajban kell biztosítani a porembriónak 

2. autotróf szakasz: szervetlen sókat és szénforrást tartalmazó táptalajon is fejlődik az embrió 

• autonóm stádium: fejlődésben lévő embrió, amely azonban már képes a csírázásra 

• élettani érettség stádiuma: az embrió elérte teljes embrionális differenciáltságát, de nem képes a csírázásra 
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• ökológiai érettség stádiuma: teljesen kifejlett, érett és csíraképes embrió 

Az embriókultúra szempontjából az embriógenezis stádiumai azért fontosak, mert az izolált embriók fejlettsége 

alapján az embriótenyésztést két stádiumra osztják. Az egyik a proembrió (pregerminal) kultúra, a másik pedig a 

fejlett embrió (postgerminal) kultúra. A proembrió tenyésztés célja az izolált proembriók embriógenezisének 

fenntartása in vitro és a kifejlett embriók, valamint növények felnevelése. A nemesítési célok is életképes 

növények előállítását igénylik. A proembrió kultúrákat olyan esetekben kell használni, amikor a petesejt 

megtermékenyül, azonban az életképes csírák kialakulásának valamilyen akadálya van. 

Felhasználási területei: 

• Fajkeresztezés 

• Nemezetségkeresztezés 

• Bulbosum technika 

• Minden olyan esetben amikor a normális embriógenezisnek valamilyen akadálya van 

A fejlett-embrió tenyészetek 

A fejlett-embrió tenyészetek célja az izolált, részben vagy teljesen kifejlett embriók csírázásának indukálása és a 

növények felnevelése. A kultúrák létesítésekor élettani vagy ökológiai érettségű embriókat, vagy érett 

magvakból teljesen kifejlett embriókat (csíra) izolálnak. 

Felhasználási területei: 

• a mag hosszú érési idejének lerövidítése és ezzel a generációváltás gyorsítása 

• csíranyugalom megszűntetése és ezzel a generációváltás meggyorsítása 

• steril magfejlődés megakadályozása 

• minden olyan eset, amikor a normális csírázásnak in situ akadálya vanű 

E módszer segítségével kukoricából évente 2 generációt, gabonafélékből 2-3 generációt is felnevelhetünk. 

Ennek nagy jelentősége van a növénynemesítésekben azoknál a módszereknél, melyek sok generáció 

felnevelését igénylik (pl. single seed descent módszer, backcross módszer, transzgén átvitele egyik fajtából a 

másikba). 

Haploidok előállítása bulbosum technikával 

A genom elimináción alapuló haploidok előállításának speciális módszere. Lényege, hogy a H. vulgare (♀) x 

Hordeum bulbosum (♂) keresztezést követően, a hibrid zigóta osztódásai során, a H. bulbosum kromoszómái 

eliminálódnak. Ezért a kialakuló embrió csak a H. vulgare (n) genomjával rendelkezik. A haploid embrió csak 

egy ideig tud fejlődni a diploid ovulumban és általában 7-14 nap után abortál. Ezeknek az embrióknak 

mesterséges felnevelésével haploid H. vulgare növények állíthatók elő. A módszer tehát a H. bulbosum 

kromoszómáinak eliminációján alapul, ezért kromoszóma eliminációs technikának is nevezik. A módszer 

felhasználásával több új árpafajtát állítottak elő Kanadában, Angliában. A távoli keresztezésen és a genom 

elimináción alapuló technikával napjainkban más keresztezési kombinációban is hasznosnak bizonyult. Ilyen 

például a búza x kukorica keresztezés, mellyel haploid búza ma már rutinszerűen előállítható (10.ábra). 

Figure 10.1. 10. ábra: Bulbosum technika 



 Sejt és szövettenyésztés  

 35  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2. Generatív szervek kultúrái 

A generatív szervek tenyészetei közül nagy jelentősége van az androgenetikus haploidoknak. A mikorspóra 

fejlődésének korai stádiumában a továbbfejlődés iránya még nem determinált. Ez a tény adja az elvi lehetőségét 

annak, hogy a pollen fejlődését az in vitro portokkultúrában a mikrogametogenezis helyett sporofita irányba 

térítsük el. Az in vitro androgenezis során soksejtes pollenszem alakul ki, amelyből embrió vagy organogenezis 

indukcióval haploid növényeket nevelhetünk fel. 

A haploid sejt- és szövettenyészetekben a recesszív tulajdonságok előfordulási gyakorisága jóval nagyobb, mint 

a diploidokban. Ebből kifolyólag a módszer gyakorlati jelentőségét az adja, hogy a haploidok 

rediploidizációjával homozigóta stabil, további szelekciót nem igénylő diploid növények állíthatók elő. Ily 

módon pl. a hibridkukorica előállítás alapfeltételét jelentő beltenyésztett vonalak előállításának és általában a 

mezőgazdasági növények hibrid nemesítésének idejét – az évekig tartó szelekció elhagyásával - legalább felére 

lehet csökkenteni. 

A gaméták a meiózis során lejátszódó rekombináció (crossing over, homológok véletlenszerű szétválása) miatt 

genetikailag különbözőek. A haploidia lehetővé teszi, hogy a gaméták szintjén jelentkező genetikai 

változatosságot – a másik gaméta hatása nélkül – az intakt növények szintjére hozzuk. 

Portoktenyésztés (in vitro androgenezis) 

A portokkultúra a fejlődés meghatározott stádiumában lévő pollent tartalmazó portokok (antérák) kipreparálást, 

a mikrospórában pedig az androgenezis indukcióját és fenntartását jelenti táptalajon, steril, klimatizált feltételek 

között és a haploid növények regenerálását. Célja a gamétákból redukált ploidszintű növények 

(pollenhaploidok) felnevelése in vitro. Az androgenezis a növények esetében a mikrospórából, vagy a fiatal 

pollen valamelyik haploid sejtjéből történő növényfejlődés folyamatát jelenti. Az in vitro androgenezisnek 

feltétele, hogy a tenyészetben legyenek, olyan mikrospórák melyekben gametogenezis determinációja még nem 

következett be és ezekben a mikrospórákban az ontogenezis programját indukálni lehessen. A haploid sporofita 

fejlődés általában, a mikrospóra sejtmagra vagy a vegetatív sejtre vezethető vissza, amelynek további osztódásai 

során soksejtes pollenszemek alakulnak ki. A soksejtes pollenszemekből pollen embriogenezissel vagy pollen 

kallusz- és organogenezis indukcióval nevelhetők fel haploid növények. 

Portokkultúra módszert befolyásolja: 

• A donor növények genotípusa 

• A donor növény kora és környezeti feltételei 

• A donor virágok, virágzatok előkezelése 
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• A portokok, mikrospórák előkezelése 

• Táptalaj 

• Inkubáció 

• Double haploid növények előállítása 

A donor növények genotípusa 

A genotípusos függőség azt jelenti, hogy azonos módszerek alkalmazása mellett egy fajon belül is (a fajták, 

törzsek és vonalak között) nagy eltérések lehetnek az androgenezis gyakoriságában. Ezt számos fajnál (búza, 

rizs, árpa) bizonyították. Az ún. reszponzív (válaszadó) genotípusokra történő szelekcióval, a táptalajok 

optimalizálásával, a regenerálódó-képesség keresztezéssel, való átvitelével a genotípusos determináltság 

csökkenthető. A jó és rossz válaszadó genotípusok keresztezése általában intermedier utódokat eredményezett a 

búzában, az árpában, a kukoricában, a burgonyában és a repcében. 

A donor növény kora és környezeti feltételei 

Különböző növényfajok részletes vizsgálataiból nyilvánvaló, hogy annak a környezetnek a jellemzői, amelyben 

a donor növények fejlődnek, jelentősen befolyásolják a kultúrák eredményességét. Ezek közül a fotoperiodus, a 

fényintenzitás és az alacsony hőmérséklet hatását már bizonyították. A virágzás elején izolált virágok 

androgénebbek, mint a végén izoláltak. A nitrogénhiány egyértelműen kedvezőbbnek bizonyult az optimálisan 

műtrágyázott növényekkel szemben. 

A donor virágok, virágzatok előkezelése 

Az előkezelés általában hidegkezelést jelent pl. burgonyánál 2°C és 2 nap, árpánál 4°C és 3-28 nap. 

A portokok, mikrospórák előkezelése 

Az előkezelés során a kipreparált és táptalajra helyezett portokokat, vagy mikrospórákat az inkubáció előtt 

rövidebb-hosszabb időre stressz körülmények közé helyezzük. Ezt jelentheti a magas (32°C) hőmérséklet, nagy 

2,4-D koncentráció, nagy NaCl koncentráció vagy más ozmotikus stressz a táptalajban (glutamin hiány, szerves 

vagy szervetlen nitrogén hiány). 

Táptalaj 

A makro- és mikroelemek sóinak koncentrációit a legáltalánosabban használt táptalajok esetében MS (dohány) 

és N6 (gabonafélék), célszerű a felére csökkenteni. Egye fajoknál a vas koncentrációt érdemes növelni, Fe-

EDTA-val. Fajtól függően az aktív szén, az inozit, a glutamin stb. alkalmazásával növelni lehet az adrogenezis 

gyakoriságát. A táptalaj szilárdítására agar helyett célszerű a szervetlen Gelrite-ot használni. 

Inkubáció 

A portoktenyészeteket a pollenkallusz vagy a pollenembriók megjelenéséig célszerű sötétben tartani. A 

hőmérséklet általában 25-30°C. A tenyészetekben lévő portokok számának az etilén, a nitrogén és a széndioxid 

koncentrációjának növelésével fokozható a pollenembriók száma. A növényregeneráláskor legalább 3000-10000 

lux erősségű megvilágítás szükséges. A megvilágítás erősségének mindig korrelációban kell lennie a 

hőmérséklettel. 

DH-növények (doubled haploid) előállítása 

A portokkultúra gyakorlati jelentőségét nem a haploid növények jelentik, hanem a belőlük előállított doubled 

haploid alakok. DH növényeket kaphatunk spontán rediploidizációval, vagy kolhicin kezeléssel. Spontán 

rediploidizáció előfordulhat haploid növények virágzataiban. Az így kapott DH magvak valószínűleg a haploid 

(n) növényeken kialakuló redukálatlan gaméták (n) keletkezésének és fúziójának (2n) eredményei. A 

rediploidizálás klasszikus módja a haploid növények, illetve azok hajtás- vagy virágrügyeinek, virágzatának 

kolchicin kezelése. 

In vitro androgenezis 
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A mikrospóra eredetű haploidok felnevelhetők potrok és mikrospóra tenyészetekben. Az in vitro androgenezisen 

alapuló technikával állították elő a legtöbb (több száz) növény haploid alakját. Felhasználási köre 

tulajdonképpen korlátlan. A porrtokban a pollenszemek száma 1000-től 40000-ig is változhat. A regenerálható 

haploid növények gyakorisága 0,065- 5,00 a mikrospóra százalékában. Hátránya, hogy a nem haploid növények 

pollen eredete nehezen bizonyítható, továbbá, hogy bizonyos növénycsoportokban az albinók aránya magas. A 

Triticum durum faj tenyészeteiben a pollenhaploidok 100%-a albinó. Molekuláris vizsgálatok bizonyították, 

hogy az albinizmusért a plasztisz genomban bekövetkező változások a felelősek illetve egyes kutatók nukleáris 

gének hatását feltételezik. Jelenleg csak a tenyésztési feltételek optimalizálásával lehet javítani a zöld növények 

kihozatalát. 

In vitro ginogenezis 

A petesejt (embriózsák) eredetű haploidok felnevelhetők termékenyítetlen ováriumok és ovulumok 

tenyészeteiben. Egy ovulumból (ováriumból) több növény is fejlődhet (pl. árpa). Hatékonysága 1-10 % (pl. 

búza, hagyma), az izolált ovulumokra vonatkoztatva. Hátránya az, hogy, a diploid és poliploid regeneránsok 

haploid eredetét nehéz bizonyítani. 

In vitro parthenogenezis 

A parthenogenezis a női embriózsák valamelyik haploid sejtjéből kiinduló embriófejlődést jelenti. A haploid sejt 

valamilyen külső hatásra osztódni kezd és haploid embriót hoz létre. Csökkent életképességű pollennel 

megporzót ováriumokból é ovulumokból haploidok felnevelését jelenti. 

3. Vegetatív szervek kultúrái 

A vegetatív szervek tenyészetei közül legnagyobb jelentősége a merisztéma és hajtáskultúrának van. A 

növényeknek a rügyekben, hajtáscsúcsokban van egy sajátos differenciálatlan sejtekből álló szövete, a 

merisztéma, amely a növény élete során megtartja osztódóképességét. Ennek működése biztosítja a növény 

hosszirányú növekedését. Amennyiben a hajtáscsúcs osztódó zónáját táptalajra izoláljuk, abból megfelelő 

inkubációs feltételek esetén hajtás fejlődik. Ezzel a módszerrel elvileg korlátlan szaporulat érhető el. Az in vitro 

kultúrák kiváló feltételeket teremtenek a vírusmentesítés és vírusdiagnosztizálás új módszereinek 

felhasználásához, ugyanis a folyamatosan osztódó csúcs-merisztéma bizonyos sejtrétegei még 

kórokozómentesek, és ha az izolálás csak ebből a részből történik, a regenerált növények is patogénmentesek 

lesznek. A tenyészetekben a kórokozómentes alapanyagok a tenyésztési feltételek megfelelő változtatásával évi 

1-2-szeri átoltással korlátlan ideig az újrafertőződés veszélye nélkül fenntarthatók, tárolhatók. A vegetatív úton 

szaporított növények génbankban, változatlan formában történő tartós tárolása a hajtástenyészetekben 

megoldható. 

A vegetatív mikroszaporítás fő technikái: 

• merisztématenyésztés 

• hajtáskultúrák 

• járulékos szervek 

Hajtástenyészetek 

A hajtástenyészet általában gyökér nélküli hajtások növekedését és fejlődését jelenti táptalajon, steril és 

kontrollált feltételek között. A mikroszaporítás a tenyészetekben fejlődő hajtásokon, illetve azok hónaljában 

differenciálódó rügyeken alapul. Az in vivo hajtások mellett a szövettenyészetekben kialakult hajtások is 

felhasználhatók. A kultúrákkal lehetővé válik a legtöbb növényfaj tartós tenyésztése in vitro, mivel a hosszú 

időtartalmú tenyésztés során a hajtások megtartják regenerálódó-képességüket és megfelelő feltételek között a 

genetikai változások valószínűsége kicsi. 

In vitro mikroszaporítás 

Az in vitro mikroszaporítás során a növény különböző vegetatív sejtjeit, szöveteit, szerveit tenyésztjük steril, 

ellenőrzött körülmények között. A vegetatív szaporítás tulajdonképpen ivartalan szaporodást jelent, tehát az új 

egyed testi sejtekből alakul ki és nem a zigótából. Az így keletkezett utódok genetikailag azonosak, sem a 

kiinduló növénytől, sem egymástól elvben nem különböznek. Megfelelő in vitro feltételek megteremtése esetén 
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a növények különböző részei teljes növényregenerációra képesek, ezáltal a klónozás elvi lehetőségét adják. Az 

in vitro kultúrák kiváló feltételeket teremtettek a kórokozó mentesítésére, továbbá a mentesített tenyészetek 

tárolására is (génbank). Célja, hogy adott időegység alatt minél több növény regenerálása a tenyésztett 

szomatikus (vegetatív) sejtekből, szövetekből és szervekből. 

Az in vitro mikroszaporítás előnyei: 

• A szaporítás során kisméretű növényekből kisméretű hajtások képződnek, így nagy mennyiségű növény 

felszaporítása és fenntartása kis helyen megoldható. 

• A szaporítás mindvégig steril feltételek között történik, így megakadályozható a visszafertőződés. 

• A kórokozómentes anyanövényekből és törzstenyészetekből hatóságilag kórokozómentes végtermék állítható 

elő. 

• Mivel a folyamat szabályozott feltételek között történik, ezért azonos minőségben reprodukálható. 

• Új fajták gyors és széleskörű felszaporítása válik lehetővé azáltal, hogy a szaporítási ráta jóval magasabb, 

mint természetes körülmények között. 

• A hagyományosan csak lassan és nehezen vagy egyáltalán nem szaporítható növények szaporítását teszi 

lehetővé. 

• A termelés egész évben folyamatos, független az évszaktól és az éghajlattól. 

• Az előállított növényanyag hosszú ideig fenntartható, vagy tárolható in vitro. 

• A szaporítás céljaira kevesebb üvegházi felület és kevesebb anyanövény fenntartása szükséges. 

• Az átosztások után az egyes növényanyag csak ellenőrzést igényel munkaráfordítást nem. 

• A folyamat gépesíthető, automatizálható. 

• A felszaporított tenyészetek könnyen szállíthatók. 

Az in vitro mikroszaporítás hátrányai: 

• Ha befertőződik a tenyészet, az egész folyamatot tönkreteheti. 

• Szomaklonális variabilitás: a szaporított növények genotípusa eltér az anyanövények genotípusától. 

• Az in vitro átvitel és akklimatizációs periódus folyamán jelentkező tömeges pusztulás. 

• miatt drága az előállítási költség. 

• A laboratóriumot drága és speciális eszközökkel kell felszerelni. 

• Szakképzett dolgozók alkalmazása szükséges. 

4. Szomatikus sejtkultúrák 

Kallusz és sejttenyészetek, in vitro variabilitás 

A növényi biotechnológia sikerének és alkalmazhatóságának követelménye, hogy a genetikai módosítást 

követően a transzformált sejtekből növényeket tudjunk felnevelni. Ennek lehetőségét a sejt- és 

szövettenyésztésben az utóbbi évtizedben elért eredményei teremtették meg. A növényi biotechnológia és a sejt- 

és növény rendszer két alaptechnikája a kallusztenyésztés (1. kép) és a sejttenyésztés. 

Figure 10.2. 1. kép: Őszi búza kalluszindukciója 
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A kallusz differenciálatlan osztódó sejtek tömege. A kalluszkultúra az in vitro dedifferenciáció indukcióját 

igényli. A dedifferenciálódás in vitro folyamata során a táptalajra helyezett sejtek fokozatosan 

átprogramozódnak, elvesztik differenciáltságukat. E folyamat során kapjuk a kalluszt, amely differenciálatlan 

sejtek halmaza. Ezekben csak az osztódáshoz és az alapvető anyagcsere folyamatokhoz szükséges gének 

működnek. Potenciálisan tehát a sejtek bármivé differenciálódhatnak. A kalluszosodás természetes és szintetikus 

citokininekkel és auxinokkal váltható ki. A kallusz folyékony tápközegbe helyezésével és folyamatos 

rázatásával elérhető a sejtek leválása, elkülönülése, majd a sejtszuszpenzió kialakulása. A növényi 

sejttenyészetek alatt általában a rázatott, szuszpenziós sejtkultúrákat értjük, de sejttenyészet létesíthető a 

sejtszuszpenzió szilárd táptalajra való kiszélesztésével, illetve a növényi sejtek fermentálásával is. 

A kalluszsejtek intenzív osztódása együtt jár a tenyészetek, illetve a belőlük regenerált növények genetikailag 

determinált variabilitásával (szomaklonális variabilitás). A szomaklónok említéskor mindig a tenyészetekből 

(kallusz, sejtszuszpenzió, protoplaszt) regenerált növényekre gondolunk. A kultúrákban hosszú ideig 

fenntartható a differenciálatlan (dedifferenciált) fázis és a gyakori sejtosztódás miatt a genetikai változások 

valószínűsége nagy. A felhalmozódó változások következményeként a genetikailag heterogénné vált 

tenyészetekből a redifferenciálódás indukciójával a sejtszintű variabilitás növényszintre hozható. Az in vitro 

variabilitás okai lehetnek kariotípus (kromoszómaszám változás, átrendeződés) vagy molekuláris változások. 

A kallusz és sejttenyészetek felhasználása mutánsok izolálására is alkalmas. Maga a kultúrák indukciója 

lényegében „mutagén” hatásnak tekinthető, mivel a tenyésztés során megváltozott genetikai állományú sejtek is 

keletkeznek. A mutációs gyakoriság tovább növelhető a sejtek vagy szövetek besugárzásával vagy kémiai 

mutagének használatával. A szelekció során egy sejt egyenértékűnek tekinthető egy intakt növénnyel, miután 

legalábbis elvileg minden tenyésztett sejtből növény regenerálható (Dudits és Heszky, 2000). 

A szövettenyészetek természetesen csak olyan funkcióban érintett mutánsok szelekciójára alkalmasak, amelyek 

megnyilvánulnak a tenyésztett sejtek szintjén. Jelen pillanatban a táptalajra adagolható vegyületekkel 

kapcsolatos rezisztencia a gazdaságilag legjelentősebb, mint pl. a sótűrés, peszticidekkel, herbicidekkel 

kapcsolatos rezisztencia vagy a hidegtűrés, szárazságtűrés. Ma már részben az is bizonyított, hogy az izolált 

mutáns sejtekből regenerált növények megtartják kedvező tulajdonságaikat, tehát a mutáns jelleg növényszinten 

is megnyilvánul. 

Protoplasztkultúrák 

A poliszacharid sejtfal cellulázból, hemicellázból és pektinázból álló enzimkeverékkel lebontható a 

sejttenyészetekben. A kezelést követően kapott sejtfal nélküli növényi sejtek a protoplasztok. Protoplasztokat 

izolálhatunk szomatikus és haploid sejtekből, a növények szöveteiből illetve sejttenyészetekből. A frissen izolált 

protoplasztok alkalmasak a genetikai manipulációra, majd táptalajon a falregenerálódást követően tovább 

tenyészthetők és a sejttenyészetekhez hasonlóan növények nevelhetők fel. A protoplasztok Ca2+ jelenlétében 

végzett polietilén-glikol (PEG) kezelés hatására összetapadnak és a membránfúziót követően a protoplasztok 

teljes egybe olvadása következik be. A protoplasztfúzió megteremti a feltételeket annak, hogy különböző fajok 

sejtmagjai egyetlen sejtbe kerüljenek (heterokarionok). 

Nemesítési jelentőség 

Az előzőkben bemutatott in vitro módszerek az élővilágban szinte egyedülállóan lehetővé teszik a növényekben 

a ploidszint redukcióját. A növénynemesítőknek tehát nemcsak a növények ploidszintjének növelésére 

(poliploidizációval), hanem annak csökkentésére is lehetőség van. A haploidia lehetővé teszi, hogy a gaméták 
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szintjén jelentkező genetikai változatosságot az intakt növények szintjére hozzuk. Haploid és double haploid 

(DH) növényekben lehetőség van a különben rejtve maradó recesszív tulajdonságok fenotípusos 

manifesztálódására és az ezekre irányított szelekcióra, továbbá jelentősen növelhető a sejtszintű mutánsizolálás 

hatékonysága. A haploidokból kapott double haploid növények elvileg homozigótának tekinthetők. Ezzel az 

idegentermékenyülö növények beltenyésztésének ideje, amely fajtól függően 6-10 generáción áttartó 

öntermékenyítést jelent, végül is 1 generációra redukálható. A beltenyésztett vonalak előállításának ideje 3-6 

évvel csökkenthető. 
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Chapter 11. Genetikailag módosított 
szervezetek létrehozása, 
mezőgazdasági alkalmazása 

1.  

A transzgénikus szervezetek fogalma 

A transzgénikus szervezetek olyan recipiens (befogadó) szervezetek, amelyek sejtjébe beültettek egy donor 

(adó) fajból izolált DNS-szakaszt (gént). Amikor a befogadó sejt a saját génjeit replikálja, ezzel együtt az idegen 

gént is megsokszorozza, szaporodása során ezt az idegen DNS-szakaszt multiplikálja az utódsejtekbe. A 

transzgénikus szervezeteket Genetikailag Módosított Organizmusoknak (GMO-nak) is nevezzük. A donor fajból 

a recipiens fajba átültetett gént transzgénnek nevezzük. A GM-növények minden sejtje tartalmazza a transzgént, 

de nem szükségszerű, hogy az minden sejtben működjön. Ez a szabályozó szekvenciáktól (promóter) függ, 

melyet molekuláris módszerekkel kapcsolunk a génhez. Tehát képesek vagyunk szabályozni, hogy a GM- 

növényben a transzgén, a növény élete során mely szövetében és szervében, és mikor működjön. A transzgén 

származhat prokarióta (vírus, baktérium) és eukarióta (növény, gomba, rovar, állat) élőlényből egyaránt. A 

transzgént a tudósok tehát nemcsak növényekből, hanem bármely más élőlényből is izolálhatják, ezáltal 

megvalósul a horizontális rekombináció, azaz elméletileg különböző fajok génjei kerülhetnek egymás sejtjeibe. 

A GM-növények abban különböznek a hagyományos növényektől, hogy azok egy vagy több idegen gént 

következésképp egy vagy több idegen fehérjét hordoznak. Ezek a DNS-szakaszok az ember által kívánt 

mennyiségi és minőségi tulajdonságokkal ruházzák fel a növényt. 

A transzgénikus szervezetek előállítása 

A GM-növények előállítása in vitro rekombináns DNS-technikával történik, az alábbiak szerint. Egy donor 

fajból izolálnak egy gazdaságilag értékes gént például a gyomírtószer ellenállásért felelős gént. Ehhez az értékes 

génhez laboratóriumi módszerekkel hozzákapcsolják az alábbi szekvenciákat (11. ábra): 

• promóter (szabályozó) szekvencia, amely meghatározza a gén működését azt, hogy a növény melyik sejtjében 

történjen a fehérjeszintézis 

A promóter két fajtáját különböztetjük meg: 

Az általános promóterek, melyek a géneket minden sejtben és folyamatosan bekapcsolva tartják és a a 

specifikus promóterek, amelyek bizonyos fejlődési szakaszokra jellemző géneket működtetik. 

• marker (jelző) gén, amely jelzi, hogy sikeres volt a génátültetés ez a gén antibiotikum rezisztenciát hordoz 

• riporter gén, amely bizonyítja a transzgén kifejeződését (expresszió) 

• intronok, amelyek növelik a transzgén fehérje termékének mennyiségét, azáltal, hogy fokozzák az átírást, 

• terminátor (befejező) szekvencia, amely jelzi a genetikai információ végét 

Figure 11.1. 11. ábra: Transzgén felépítése 
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Az így kapott génkomplexet be kell juttatni a recipiens növénybe. Ez az eljárás történhet direkt (természetes 

megfertőzés) vagy indirekt úton (mesterséges) (12. ábra). 

Figure 11.2. 12. ábra: Transzformáció módszerei 

 

Közvetlen (direkt) transzformáció 

Direkt transzformációról beszélünk abban az esetben, amikor közvetlenül juttatjuk be a DNS-t a recipiens 

szervezetbe fizikai kémiai hatás segítségével. 

A direkt DNS-beviteli rendszerek a következők: 

PEG (polietilén-glikol-os kezelés) kémiai kezelés során a protoplaszt szuszpenzióhoz idegen DNS-t tartalmazó 

oldatot adunk hozzá, majd ebbe csepegtetjük a polietilén-glikolt (PEG). A protoplasztok felszínére tapadt 

molekulák fúzió révén kerülnek be a citoplazmába (Dudits és Heszky, 2000). Hátránya, hogy a protoplasztokból 

történő növényregeneráció korlátozott. 

Az elektroporáció a nagyfeszültségű, rövid időtartamú elektromos impulzusok használatára alapozott módszer. 

Elektromos impulzusokkal a sejtek DNS-felvétele fokozható. Rövid, megfelelő erősségű elektromos áram (5 

ms, kV/cm) hatására átmeneti (tranziens) lyukak keletkeznek a sejtfalmembránban, amelyen keresztül a DNS 

képes bejutni a sejtekbe. Egyszerű, gyors, olcsó eljárás azonban hatékonysága alacsony. Fromm és munkatársai 

(1985) adtak hírt elsőként kukorica protoplasztokba történő sikeres génbevitelről az elektroporáció 

alkalmazásával. 

A kombinált fizikai és kémiai kezelés során a protoplaszt-DNS szuszpenzióhoz PEG oldatot adnak, majd ezt 

követően elektroporálják a protoplasztokat. 
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A mikroinjektálás a mechanikai úton történő génbevitel hatékony formája. Mikrokapillárisok és mikroszkópi 

eszközök felhasználásával DNS-t visznek be a sejtek citoplazmájába, sejtmagjába vagy organellumaiba, és 

amennyiben az injektált sejt túléli a beavatkozást, osztódni kezd. A műveletet mikroszkóp alatt, 

mikromanipulátorral végzik, a manipulátor egyik karja rögzíti a protoplasztot, a másik beinjektálja a DNS 

oldatot adagoló szivattyú segítségével. 

Az ultrahanggal (szonikáció) történő génbevitel az utóbbi évek új módszerei közé tartozik, olyan növényeknél 

alkalmazzák, ahol a protoplasztrendszer már létezik, illetve a kalluszból történő növényregenerálás könnyen 

indukálható. A puffer-oldatban lévő transzformálandó sejteket rövid ideig magas frekvenciájú ultrahang 

hatásának teszik ki, így az idegen DNS bejuthat a növényi sejtbe (Jenes, 1999). Előnye, hogy egyszerűbb 

módszer, mint a PEG vagy az elektroporáció. 

Makroinjektálás növényi szövetekbe. Ezen eljárás során nem különálló sejtekbe juttatják az idegen DNS-t, 

hanem embriogén (regenerálható) sejtcsoportokba. 

Szárított embriók DNS oldatban történő áztatása. A száraz növényi szövetek membránjainak fiziko-kémiai 

jellemzői erősen változnak a természetes kiszáradás folyamán, így a DNS óriásmolekulák is bejuthatnak a 

növényi sejtekbe (Ledaux és Huart, 1969). 

A pollentömlő eljárás egyszerű változatát Duan és Chen (1985) használta először, amikor egy bíbor színű 

rizsfajta teljes genomikus DNS-kivonatát egy közönséges rizsfajta virágzatába juttatták úgy, hogy a befogadó 

virág bibeszálát felénél elvágva a vágott felületre cseppentettek egy kis mennyiségű DNS oldatot. Az eljárást 

azóta tovább fejlesztették, azonban a transzformációs hatékonysága igen alacsony, ezért alig használatos. 

Mikrotűk alkalmazása során a tenyésztett növényi sejteket folyékony táptalajban, szilikon-karbid mikrotűk és 

plazmid-DNS jelenlétében rázatják. A szilikon karbid tűk mikroméretű injekciós tűkként működnek (0.6 

μmx10-80μm), áthatolnak a sejtfalon és sejtmembránon és ily módon bejuttatják a rájuk tapadt DNS-t a sejtbe. 

A módszer előnye, hogy egyszerű és olcsó hátrány, hogy a sejtek könnyen károsodhatnak és a regenerációs 

hatékonyság alacsony. 

Génbelövéses módszer a növényekbe történő génbevitel egyik legújabb megközelítése. A „génbelövés” 

kifejezés a módszer lényegére utal, miszerint a DNS élő sejtekbe, szövetekbe történő juttatása egy génbelövő 

készülékkel – génpuskával (2. kép) - történik. Az eljárás lényege, hogy a kiválasztott gazdaságilag fontos 

tulajdonság izolált DNS-ét hordozó mikrolövedékeket (wolfram vagy arany részecskéket) 50 bar nyomásértékű 

N2 gáz és -0,7 bar vákuum egyidejű alkalmazása mellett nagy sebességre gyorsítjuk fel, így a részecskék 

áthatolnak a sejtfalon és a sejtmembránon, magukkal szállítva a sejtek belsejébe az idegen DNS-szakaszokat. A 

sejtek egy része túléli az így okozott sérülést, genomjába a belőtt izolált DNS-t is beépítheti, majd osztódik és 

ezekből a sejtekből megfelelő szelekciós körülmények között növények regenerálhatók. A módszer előnye, 

hogy valamennyi növényfaj esetén alkalmazható. 

Figure 11.3. 2. kép: Génpuska 
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Közvetett (indirekt) transzformációról beszélünk abban az esetben, amikor közvetítő vagy közbülső organizmus 

segítségével történik a DNS bejutatása a genomba. A két legismertebb módszere a Virális vektor alkalmazása 

DNS bevitelre, elsősorban a kétszálú (Caulimovírusok) és egyszálú (Geminivírusok) DNS-vírusok, valamint az 

Agrobacterium fajok vektorként történő felhasználásával működő rendszerek. 

A legtermészetesebb génátviteli rendszer az Agrobacterium tumefaciens talajban élő Gram-negatív baktérium, 

amely kétszikűket fertőző növénypatogén törzs. Tartalmaz egy TI (tumor indukáló) plazmidot, amelynek egy 

része a transzfer vagy T-DNS a baktériumfertőzés során átkerül a növényi sejtekbe és stabilan integrálódik a 

sejtmag DNS-ébe és gyökérgolyvát okoz. Ennek a plazmidnak a "lefegyverzett" változatait - amelyekből a 

tumorkeltő képességet eltávolították - vektorokként (hordozókként) használják „idegen” DNS szakaszoknak a 

gazdanövények kromoszómáiba történő beviteléhez. A T-DNS mintegy 20 kbp hosszúságú, két rövid, 25 

bázispár hosszúságú ismétlődő határszekvencia veszi körül. A két szakasz közötti gének nem befolyásolják a 

fertőzőképességet, a virulenciát, a génátvitelt és az integrációt, így ezek a részek kicserélhetők más DNS 

szakaszokra is, melyek akár 50 kb hosszúságúak is lehetnek (Miranda et al., 1992). A határszekvenciák közé 

épített idegen DNS szakasz a baktériumos fertőzés folyamán a T-DNS-sel együtt kivágódik, átkerül a növényi 

sejtbe, majd integrálódik a sejtmagi DNS-be. 

A genomba juttatandó T-DNS szakaszokba általában rezisztencia géneket is elhelyeznek, ami lehetővé teszi a 

transzformáns növények egyszerű szelektálását. Ez a vektor a kétszíkű növényeknél jól bevált. A transzgénikus 

növény regenerálódását laboratóriumi (in vitro) körülmények között vizsgálják. 

Az idegen gént hordozó, úgynevezett transzgénikus növény előállításához általában szükség van a testi sejtekből 

történő hajtás indukcióra, tehát a sikeres transzformációhoz rendelkezésre kell állnia egy működő és hatékony 

regenerációs rendszernek. 

A genetikailag módosított növények és előfordulásuk 

Napjainkban a GM növények vetésterülete meghaladja 100 millió ha-t. Legnagyobb területen a szóját, a 

kukoricát, a gyapotot és a repcét termesztik. A kutatók 1983-ra kifejlesztették azokat a módszereket, amelyek 

lehetővé tették a növények genetikai módosítását. Ezt követően több mint tíz évbe tellett mire az első 

genetikailag módosított (GM) növények 1996-ban köztermesztésbe kerülhettek. 1996-tól kezdődően rohamosan 

nőtt a genetikailag módosított növényekkel bevetett terület nagysága és 2005-re elérte a 90 millió hektárt, 2008-

ra a 125 milliót. Ugyanakkor az első tíz év alatt több mint 400 millió hektár volt az összes vetésterület, amely 

Magyarország szántóterületének közel a százszorosa. 

A GM növényekkel bevetett terület 1996 és 2009 közötti 80-szoros emelkedése példátlanul magas, és ennek 

alapján a GM növények képviselik a leggyorsabban elterjedt növénytermesztési technológiát az újkori 

mezőgazdaság történetében. 

Elsőként olyan fajták kerültek köztermesztésre, amelyek különféle agronómiai szempontból fontos 

tulajdonságokkal bírnak, mint a kártevőknek, betegségeknek való ellenállóképesség és a gyomirtószer tűrés. Az 

ebbe a csoportba tartozó első generációs genetikailag módosított növények száma ötven feletti. Ezek közül 

említésre méltó még a különböző növények vírus ellenállósága (burgonya, dohány, papaya, tök) és a 

burgonyabogár elleni védettség. A technológia jelenleg a szójában a legelterjedtebb, mivel 2008-ban a világ 95 

millió hektárnyi vetésterületének több mint 70 százaléka genetilailag módosított volt. A szóját a kukorica követi 

jelentőségében, mivel 2008-ban a teljes 157 millió hektárból 24 százalék volt védett pl. kukoricamoly, 

gyapottok bagolylepke, kukoricabogár ellen vagy gyomirtó szer ellenálló. 2008-ban 25 országban, 125 millió 

hektáron 13,3 millió gazda foglalkozott genetikailag módosított növények termesztésével (4. táblázat). 

Figure 11.4. 4. táblázat: A gazdaságilag jelentős genetikailag módosított növények 

vetésterülete 
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A vetésterületek túlnyomó többsége az USA-ban, Argentínában, Brazíliában, Mexikóban és Kanadában 

található, a terület 60%-a az USA –ban van, Észak-és Dél Amerika pedig az összes vetésterület 96%-át 

mondhatja magáénak. Európában a vetésterületek Spanyolországban, Franciaországban, Romániában, 

Portugáliában találhatók. 
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Az USA-ban 1994-ben az első génmódosított növényből származó termék a Flavr Savr paradicsom volt, 

amelyet az antiszensz poligalakturonáz gént tartalmazza. Ennek eredményeképpen a paradicsom száron érve is 

megtartja keménységét, s így éretten leszedve, jó ízű és a rákellenes anyagként is ismert likopén nevű vegyületet 

maximális mennyiségben tartalmazó termést hoz, javul az eltarthatósága valamint több antioxidánst tartalmaz, 

mint a nem módosított paradicsom. A termésérés során bekövetkező puhulást egy pektinbontó enzim, a 

poligalakturonáz (PG) okozza. A Calgene kutatói ezt az enzimet gátolták a következő módon: A PG-gén kódoló 

részét eredeti átírásával ellentétes irányban (antiszensz) összeépítették egy karfiol mozaikvírusból származó 

szabályozó elemmel, a CaMV35S-promoterrel, hogy folyamatos átírást biztosítsanak az antiszensz gén számára 

a növény minden szervében, köztük a termésben is. A PG-gén végére egy átírást befejező, ún. poliadenilációs 

szignált tettek. A létrehozandó GM-növények könnyű megtalálása, szelekciója érdekében a CaMV35S-aPG-

fúzióhoz hozzáépítettek egy ugyancsak CaMV35S-promoterrel és poliadenilációs szignállal ellátott antibiotikum 

rezisztencia gént, a neomicinfoszfo-transzferázt (nptII) (Bánfalvi és Kondrák 2005). A konstrukciót egy 

korábban már kidolgozott transzformációs eljárással bejuttatták a paradicsom genomba. Az antiszensz PG 

génről átíródó mRNS kettős szálú RNS-t képezve a paradicsom eredeti PG-génjének mRNS-ével egy 

géncsendesítésnek nevezett természetes molekuláris mechanizmus révén gátolta a PG-fehérje keletkezését. Az 

alacsonyabb PG-szint következtében a sejtfalban lévő pektin lassabban bomlott le, a termés sokáig kemény 

maradt. 

A Flavr Savr paradicsomot egy év múlva a későn érő paradicsom követte, amelynek etiléntermelését gátolták, és 

ezért hónapokig szobahőmérsékleten is tárolható volt anélkül, hogy beérett volna. Jelenleg a GMO-ba 

leggyakrabban beültetett gének rovarokkal vagy herbicidekkel szembeni ellenálló képességet biztosítanak. Az 

egyik cél olyan növény kialakítása volt, amely ellenáll bármely-a farmerek által használt-vegyi 

növényvédőszernek. Ilyen például a szója vagy a kukorica, amely olyan herbicideket tolerál mint a Round-Up 

(totális) herbicid, amely behatolva gátolja az aromás aminosavak felépítéséhez szükséges enzimet, így a növény 

elpusztul. A hozam növelését célzó herbicidellenálló kukoricafajtákat már termesztik. Az USA-ban már vetettek 

és arattak olyan kukoricát, amely saját, beépített inszekticiddel rendelkezik. Több GM növény fejlesztése van 

folyamatban. Egy eperfajtába a téli lepényhal fagyálló fehérjéjét vittek be, hogy a hideg éghajlaton is 

termeszthető legyen. Vannak fokozott tápértékű eperfajták, amelyek több ellagasavat (természetes rák elleni 

vegyület) tartalmaznak. A keményítőben gazdagabb burgonyafajtákat felhasználják olyan kis zsírtartalmú 

hasábburgonya és burgonyaszirom előállítására, amelyek akár öt évig is tárolhatók. A nagyobb 

keményítőtartalom kisebb zsírtartalmat eredményez, mivel a burgonya sütéskor nem tud annyi zsírt 

adszorbeálni. Vizsgálják, hogy a GM-banán tud-e vakcinát termelni hepatitis-B ellen. Kialakítottak egy 

rizsfajtát, amely már nem termel allergén faktort és egy salátát, amely kevesebb nitrátot tartalmaz. Ismeretes egy 

szőlőmag, amely gombákkal és herbicidekkel szemben ellenálló, valamint vannak ma már genetikailag 

módosított cikória, papaya és tökfajták is. Nem táplálkozás céljára szolgáló GM növényekkel is foglalkoznak, 

például színes szálakat termelő gyapottal és dohánnyal. Még a nyárfa is genetikai módosítás előtt áll, a 

papírgyártás céljára alkalmas nyersanyag javítása érdekében. 

Transzgénikus növények csoportosítása 

Csoportosítás gazdasági jelentőség alapján 

Első generációs transzgénikus növények azok, amelyek biotikus és abiotikus rezisztenciával rendelkeznek. 

Ezeknél a GM növényeknél a molekuláris stratégia célja a növénytermesztés technológiájának segítése volt. 

Második generációs transzgénikus növények a növekedésben és fejlődésben, valamint az anyagcserében 

módosított GM növények. Az 1990-es években a hangsúly ezen növények előállításának irányába tolódott el. 

Harmadik generációs transzgénikus növények esetében a cél, olyan GM növények előállítása, melyeket, mint 

bioreaktorokat lehet felhasználni speciális molekulák, ipari alapanyagok, fehérjék, enzimek stb. előállítására. 

Csoportosítás az életminőség javítása alapján (Heszky és mts. 2005) 

Technológiát javító stratégiák 

• Herbicid rezisztens GM növényfajták 

• Hímsteril GM növényfajták 

• Abiotikus GM növényfajták Környezetbarát stratégiák 

• Rovarrezisztens GM növényfajták 
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• Baktérium és gomba rezisztens növényfajták 

• Bioremediáció GM növényfajták (talajok nehézfém, vegyszer stb. mentesítése) Humanitárius stratégiák 

• Allergén fehérjék termelésében gátolt GM növényfajták 

• Fehérjék és aminosav tartalomban javított élelmiszer- és takarmány GM növényfajták (hiányos táplálkozás 

leküzdése, takarmányérték javítása) 

• Amilózmentes burgonya (könnyebb emészthetőség) 

• Érésidő gyorsításával (banán) a tenyészidő csökkentése, ezzel a banán termeszthetőségi területének növelése 

a világon 

Fogyasztókat szolgáló stratégiák 

• Színében módosított (virág, gyümölcs stb.) GM növényfajták 

• Ízében (cukortartalom) módosított GM növényfajták 

• Magnélküli gyümölcs GM növényfajták 

• Nem puhuló gyümölcsöket termő GM növényfajták 

• Lassan érő gyümölcsöket termő GM növényfajták Egészséget szolgáló stratégiák 

• Antitestet termelő GM növényfajták 

• Gyógyszeripari alapanyagokat termelő GM növényfajták 

• Vakcinát termelő, ehető GM növényfajták 

• Vitamint termelő GM növényfajták 

• Omega-3-zsírsav termeltetése növényekben az egészségesebb táplálkozás és a vér koleszterinszintjének 

csökkentése céljából 

• Fitoszterol termelés szójában, mely megköti a koleszterint a vérben 

A növényi géntechnológia jogi szabályozása 

Az EU már az 1990-es évek elejétől megkezdte a vonatkozó jogi szabályozás kidolgozását, és a GMO-kal 

kapcsolatban specifikus szabályozást vezetett be a lakosság egészsége és a környezet védelme érdekében. Ezzel 

egy időben egységes követelményeket teremtett a biotechnológia piaca számára. 

Az első jogszabály 1990-ben született meg (ez volt a 90/220/EGK irányelv, amelyet azóta hatályon kívül 

helyeztek), és a genetikailag módosított szervezetek szabad környezetbe történő kibocsátását szabályozta. Az 

irányelv a genetikailag módosított szervezetekre vonatkozóan előzetes engedélyezési eljárást vezetett be. 

Előírja, hogy bármely GMO környezetbe történő kibocsátását, illetve forgalomba hozatalát megelőzően 

környezeti hatástanulmányra van szükség. 

Az engedélyezés érdekében a kérelmezőnek részletes dokumentációt kell benyújtania, amely tartalmazza a 

környezeti hatásvizsgálatra és az annak alapján szükséges biztonsági előírásokra vonatkozó információkat, 

termékek esetén a felhasználási útmutatóra, a címkézésre szolgáló javaslatot is. 

A GMO-kból származó termékekre, mint például a tészta vagy a ketchup, nem ez a horizontális irányelv 

vonatkozik, hanem vertikális, szektorális rendeletekkel szabályozzák ezeket, pl. az új élelmiszerekről és új 

élelmiszer-összetevőkről szóló 258/97/EK rendelet. A rendelet bizonyos pontjait azóta az Európai Parlament és 

a Tanács 1332/2008/EK rendelete módosította. 

A 90/219/EC direktíva, amelyet a 98/81/EK irányelv módosított, a genetikailag módosított 

mikroorganizmusokra vonatkozik, azok kutatási és ipari célú felhasználását szabályozza. 
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Ezt követően több jogszabály is született a témában, ezek a következők: 

• 2001/18/EK irányelv a géntechnológiával módosított szervezetek szándékos környezeti kibocsátásáról 

(hatályon kívül helyezte az előbb említett 90/220 számú tanácsi irányelvet) 

• 1829/2003/EK rendelet a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról 

• 1830/2003/EK rendelet a géntechnológiával módosított szervezetek nyomon-követhetőségéről és 

címkézéséről 

• 1946/2003/EK rendelet a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléről 

• 65/2004/EK rendelet a géntechnológiával módosított szervezetek egyedi azonosítóinak kialakítására és 

hozzárendelésére szolgáló rendszer létrehozásáról 

• 641/2004/EK rendelet az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az új, géntechnológiával 

módosított élelmiszerek és takarmányok engedélyezése iránti kérelem, a létező termékek bejelentése és a 

kockázatértékelés során kedvező eredményt mutató, géntechnológiával módosított anyagok véletlen vagy 

technikailag elkerülhetetlen jelenléte tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról 

• A Bizottság 1981/2006/EK rendelete az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikkének a 

géntechnológiával módosított szervezeteket vizsgáló közösségi referencialaboratórium tekintetében történő 

végrehajtásának részletes szabályairól 

• Az Európai Parlament és a Tanács 298/2008/EK rendelete a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és 

takarmányokról szóló 1829/2003/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása 

tekintetében történő módosításáról 

• A Bizottság 2008/289/EK határozata (2008. április 3.) a rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, 

genetikailag módosított Bt 63 szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről 

• A Bizottság 2008/730/EK határozata (2008. szeptember 8.) a géntechnológiával módosított A2704-12 (ACS-

GMØØ5-3) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 

1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről 

A GM szervezetek engedélyezési eljárása 

A géntechnológia a mai napig heves viták középpontjában áll. Sokak szerint a biotechnológiának kulcsszerepe 

lehet az emberiség XXI. századi gazdasági fejlődésében és megoldást jelenthet az éhezés elleni küzdelemben. 

Vívmányai felhasználhatók a növénytermesztésben, az állattenyésztésben, az orvoslásban, a 

környezetvédelemben. Ellenzői azonban számos veszélyre hívják fel a figyelmet. Többek között arra is, hogy a 

gyors fejlődés következtében nem volt elegendő idő a potenciális veszélyek és a hosszú távú hatások 

kimutatására. Kevéssé ismertek a genetikailag módosított szervezetek környezeti, ökológiai, egészségügyi, 

társadalmi és egyéb kockázatai. A környezet és az egész élővilág védelme érdekében maximálisan törekedni kell 

az elővigyázatosság elvének alkalmazására, a folyamatok nyomon követésére, és a várható hatások, kockázatok 

pontos felmérésére, becslésére. A kockázatbecslés célja az, hogy meghatározza és megbecsülje a GMO-k 

közvetlen vagy közvetett, azonnali vagy késleltetett esetleges ártalmas hatását, valamint számba vegye a GMO-

k hosszú távú hatásait a környezetre és az emberi egészségre. A hatástanulmány figyelembe veszi, hogyan 

állították elő a genetikailag módosított terméket, és megvizsgálja a géntermékre vonatkozó kockázatokat (pl. 

tartalmaz-e a termék toxikus vagy allergén fehérjéket) és a génátvitel lehetőségeit (pl. átkerülhetnek-e az 

antibiotikum-rezisztencia gének más szervezetekbe). 
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Chapter 12. A biotechnológia 
kapcsolódása a klasszikus 
genetikához és növénynemesítéshez 

1.  

A növénygenetika nemesítés, biotechnológia és a növénytermesztés egymáshoz szorosan illeszkedő 

diszciplinákat foglalnak magukban. A gyakorlatban egyik létezése a másik nélkül nehezen képzelhető el. A 

növénynemesítés egyre fontosabb szerepet játszik a XXI. században az emberiség megfelelő minőségű 

élelmiszerekkel való ellátásában. A primer szervesanyagok mennyiségének növelése a növénygenetika és 

nemesítés egyik legfontosabb feladata, amely a humán táplálásban, az állati takarmányozásban, az ipari termelés 

során valamint energiaként hasznosul. A világ népessége rohamosan gyarapodik, ami egyre nagyobb kihívás a 

kutatók számára. A feladat az, hogy egyre csökkenő területen egyre nagyobb mennyiségű és egyre inkább javuló 

minőségű élelmiszereket termeljünk meg. 

A növények nemesítése 8-10 ezer év óta folyik, ezt megelőzően az ember a vad növények gyűjteményével 

gondoskodott táplálékáról. A növénynemesítést a genetika és biotechnológia fejlődése alapvetően 

megváltoztatta. A növények öröklődő tulajdonságait a környezet alapvetően befolyásolja, amely az alábbi 

összefüggéssel jellemezhető (13. ábra). 

Figure 12.1. 13. ábra: Az örökítő anyag és a környezet kapcsolata 

 

Minél kifejezettebb a környezeti hatás, annál bizonytalanabb, hogy a szülők általunk kiválasztott tulajdonságai 

milyen mértékben jutnak érvényre. Ez a körülmény tette szükségessé, hogy a növények genetikai hátterét minél 

jobban megismerjük és ezt a gyakorlatban is alkalmazni tudjuk. 

A klasszikus és molekuláris genetika a növények esetén elválaszthatatlanul kapcsolódik egymáshoz és szervesen 

kiegészítik egymást. Integrációjuk lehetőséget ad arra, hogy hatékonyabb növényfajtákat lehessen előállítani. 

Összefüggésük az alábbiakkal jellemezhető (14. ábra). 

Figure 12.2. 14. ábra: A klasszikus genetika és a molekuláris genetika kapcsolata 

 

A konvencionális növénynemesítés a klasszikus genetikai ismeretekre alapoz, a fenotípusból indul ki és a 

keresztezést követő generációk tulajdonságaiból, lehet következtetni a genotípusra. a molekuláris 

növénynemesítés a molekuláris genetikára épít, a genotípusból indul ki, és annak megváltoztatásával hozza létre 

a kívánt fenotípust. A molekuláris genetika számtalan előnyt rejt magában, a biotechnológiai eljárások 

alkalmazása során az új genotípus előállításához szükséges időtartam lerövidíthető, bizonyos gének frekvenciája 

megnövelhető, akár egyetlen nemzedéket követően genetikailag homozigóta utódok állíthatók elő, továbbá 
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mennyiségi és minőségi szempontból hatékonyabb termelésre alkalmas fajták hozhatók létre. A molekuláris 

genetika alkalmazásával a növények működését vezérlő genetikai programot képesek vagyunk megváltoztatni a 

termelés szükségleteinek megfelelően. 

A klasszikus és a molekuláris genetikai módszerek közül egyaránt a szelekció és a hibridizáció emelhető ki. A 

molekuláris növénynemesítési módszer a molekuláris biológia, sejtgenetika és a szövettenyésztés különböző 

módszereit alkalmazza. A géntechnológia, amely a molekuláris növénynemesítés egyik legfontosabb területe, a 

következő lépésekből áll: 

• meghatározott tulajdonságokért felelős gének izolálása, jellemzése, felszaporítása (klónozása) 

• gazdasági szempontból fontos tulajdonságokat hordozó gén vektorba építése, a vektor segítségével a gén 

átvitele a recipiens sejtbe 

• a genetikailag módosított sejtekből az intakt növények (transzgénikus növény) előállítása, regenerációja 

A növényi biotechnológia magában foglalja az új értékekkel és gazdasági jelentőséggel rendelkező növényi 

sejteket, növényeket létrehozó sejt- és szövettenyésztési, molekuláris és sejtgenetikai eljárások felhasználását, 

továbbá azok produktumainak technológiai alkalmazását is. 

A növénybiotechnológiai módszerek alkalmazásával rövid idő alatt nagy tömegű, egészséges növényi anyag 

állítható elő, kis hely igénnyel alacsony költségráfordítással. A növénynemesítési programok célkitűzései 

megvalósíthatók. Génmegőrzési feladatok elvégezhetők (hagyományos módszerek, sejt- szövet-, szervkultúrák, 

krioprezerváció). A konvencionális és a biotechnológiai módszerek integrációjával a növénynemesítés 

hatékonysága nagymértékben növelhető. 

A konvencionális nemesítési módszerek sikeresnek bizonyultak a termesztett növények termésének 

növelésében, gazdasági szempontból értékes tulajdonságaik és beltartalmi értékeik javításában. A klasszikus 

módszerek azonban munka-, idő-, költség- és térigényesek. 

A klasszikus nemesítési módszerek alkalmazásának szükségességét támasztják alá a következők: 

• a géntechnológia nem képes, minden problémát megoldani 

• a géntechnológiával módosított tulajdonságon kívül a fennmaradókat továbbra is hagyományos módon kell 

nemesíteni 

• a DUS követelmények biztosítása is hagyományos módszereket igényel 

• mindig lesznek olyan növényfajták és speciális nemesítési célok amelyek elérésében a géntechnológia, főleg 

gazdasági okok nem lesz érdekelt 

• a transzgénikus növényfajták a hagyományos módszerekkel tovább javíthatóak 

A klasszikus és molekuláris genetika egymástól elválaszthatatlan, egymást kiegészítik. A molekuláris 

növénynemesítés segítséget nyújt több olyan kérdés megoldására, amelyek a klasszikus nemesítés által 

alkalmazott módszerekkel eddig megvalósíthatatlanok voltak. A molekuláris növénynemesítés is igényli a 

konvencionális módszereket, továbbá a klasszikus növénynemesítés sem nélkülözheti a molekuláris 

növénynemesítés eljárásait. A klasszikus és molekuláris növénynemesítés módszerei nem kizárják, hanem 

kiegészítik egymást. 
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Chapter 13. Hazai és nemzetközi 
génbanki tevékenységek 
(GÉNMEGŐRZÉS) 

1.  

Fogalma 

A génmegőrzés a genetikai erőforrások védelmét jelenti. Egy adott faj genetikai erőforrásai azok a 

növényanyagok (természetes előfordulások), valamint mesterségesen létrehozott ültetvények és gyűjtemények, 

amelyek hasznos genetikai információt hordoznak, ezért védelmük ökonómiai vagy ökológiai okokból, vagy 

egyszerűen a faji genetikai diverzitás fenntartása miatt szükségesnek látszik. 

A génmegőrzés céljai 

A génmegőrzés célja a genetikai erőforrások védelme. Egy adott faj genetikai erőforrásai alatt mindazokat a 

növényanyagokat, azaz természetes előfordulásokat, mesterségesen létrehozott ültetvényeket és gyűjteményeket 

értjük, amelyek aktuálisan vagy potenciálisan hasznos genetikai információt hordoznak, ezért védelmük 

ökológiai vagy ökonómiai okokból, vagy egyszerűen a faji genetikai diverzitás fenntartása miatt szükségesnek 

látszik. 

• Gazdaságilag előnyös tulajdonságok megőrzése 

Bizonyos egyedek, populációk ilyen célú kiválasztását a pillanatnyi gazdasági érdekek és szükségletek erősen 

befolyásolják. A döntés tehát a múltbéli tapasztalatokon, illetve jelenkori szempontok alkalmazásán alapul. 

Jelen pillanatban a fajokat érintő génmegőrzés céljait eszerint értelmezzük még (tehát a legjobb magtermelő 

állományokat, a legszebb, kedvező termesztési-műszaki tulajdonságokkal rendelkező egyedeket stb. védjük). 

• Az alkalmazkodó képesség megőrzése 

A fajok hosszú távú fennmaradásának előfeltétele a genetikai változatosság, a diverzitás megőrzése, mivel 

változó környezeti feltételek mellett az alkalmazkodás csak akkor lehet eredményes, ha kellően változatos 

genotípusok kínálatára támaszkodhat. Emellett a diverzitás bizonyos mértékű biztosítást jelent a patogének, 

rovar- és más fogyasztó szervezetek túlszaporodásával és mértéktelen károsításával szemben. Adott fajon 

belül a tájfajták alkalmazkodó képessége a legnagyobb, így életképessége hosszútávon is biztosított. 

• A genetikai változatosság megőrzése általában 

A környezeti feltételek változása és a fajok, populációk reagálása a változó körülményekre csak nagyon kis 

mértékben prognosztizálható. Az előre nem látható jövőben ma ismeretlen vagy „értéktelen” tulajdonságok 

válhatnak fontossá. A cél ez esetben tehát a genetikai változatosság általános megőrzésére irányul, 

függetlenül attól, hogy ez a változatosság ismert-e illetve, hogy értékesnek minősül-e. 

A génmegőrzés feladatkörét mutatja be a 15. ábra. 

Figure 13.1. 15. ábra: A génmegőrzés feladatkörei 
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A génmegőrzés lehetőségei és módszerei 

A növényi génforrások megőrzésére különböző módszerek szolgálnak. Ezek egy része a meglévő változatosság 

eredeti formában történő fenntartását biztosítják („ex situ” módszerek), míg mások a változó környezeti 

feltételekhez történő dinamikus alkalmazkodást is lehetővé teszik. 

A génmegőrzés módszerein belül két fő csoportot különítünk el, az egyik az „in situ”, ahol az eredeti 

termőhelyen történik a génmegőrzés és az „ex situ”, ahol az eredeti élőhelytől távol. 

• Statikus megőrzési eljárások (ex situ gyűjtemények): 

Genotípusok, esetleg populációk statikus (változatlan formában való) fenntartása a természetes élőhelytől 

távol, általában mesterséges feltételek között pl. tárolt mag formájában, klóngyűjteményekben; állatok 

esetében tenyésztő telepeken, állatkertekben stb. Az in situ génmegőrzéssel szemben hátránya, hogy kizárja a 

természetes evolúciós folyamatokat, és intenzív módszerek alkalmazása esetén (pl. szövettenyésztés, DNS-

könyvtár) a spontán genetikai változások valószínűsége is megnövekszik. 

Az alkalmazandó megőrzési módszer eldönti, hogy pontosan mit akarunk megőrizni. Ha meghatározott 

egyedek (genotípusok) változatlan formában való megőrzése a cél, akkor statikus módszerekhez kell 

folyamodni. Ugyancsak statikus módszereket kívánnak azok a veszélyeztetett igen kis létszámú (<10-50 

egyed) populációk, amelyek természet közeli módszerekkel nem őrizhetők meg, vagy létüket hirtelen fellépő, 

katasztrófaszerű hatások veszélyeztetik. Statikus módszerekkel tartják fenn a mezőgazdaságban előállított 

fajtákat és egyéb fajta jellegű növényanyagokat is. Az erre a célra szolgáló u.n. bázisgyűjtemények feladata 

legtöbbször nem korlátozódik a génforrások hosszú távú fenntartására, hanem magába foglalja a növényanyag 

felszaporítását, értékelő vizsgálatát és közreadását is. Az ilyen típusú hasznosítást is megvalósító 

gyűjteményeket aktív gyűjteménynek nevezik. 

a) Magbank; az egynyári mezőgazdasági növények esetében jól bevált eljárás. Előnye, hogy kis helyigényű, 

így aránylag olcsón üzemeltethető. A tárolt magtételek életképességétől függően, 8-10 évenként tenyészkerti 

utántermesztés szükséges. 

b) Klónbank; (klónarchivum, bázisültetvény, törzsgyűjtemény): lehetőséget ad a kiválasztott egyedek 

genetikailag változatlan megőrzésére dugvány vagy oltvány formájában, viszont hely- és költségigényes. 

Anyatelepszerű fenntartás esetén nincs mód érett korú (termő) egyedek nevelésére. 

c) szövet- (és pollen) bank; az alkalmazott in vitro (laboratóriumi) eljárások bér- helytakarékosak, de 

eszközigényük magas. A technológiai igényesség mellett zavaró külső hatásokra is érzékeny, így pl. egy 

hosszabb áramkimaradás évek munkáját teheti tönkre. 

„ex situ” módszerek 

• Hagyományos 
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• Génbanki magtárolás 

• Génbanki ültetvények: kiválasztott növényanyag (pl. klónok, törzsfák, klónfajták utódnemzedékek) 

megőrzésére, nemesítői megfigyelések és leíró vizsgálatok céljára alkalmas gyűjtemény (növényállomány). 

• Génbanki tenyészetek 

• Újszerű 

• Mélyfagyasztás: (mag, ivarsejt, embrió-, merisztéma- és sejtkultúrák) A mélyfagyasztás megállítja a 

biokémiai bomlási folyamatokat, mintegy lestoppolja az életet, majd pedig megszüntetése után tovább 

folytatja vegyi anyagok nélküli útját. Az élet és az életfunkciók nem képesek működni egy minimális 

hőmérséklet alatt. A gyorsfagyasztással lefagyasztott növényben lévő folyadék nem nagy, hanem kicsi 

kristályszerkezetet hoz létre, amely felolvasztáskor nem tesz kárt a növényben. 

• Liofilizálás: A liofilezés, más néven liofilizálás vagy fagyasztva szárítás tartósításra szolgáló víztelenítés. 

Az eljárás során először megfagyasztják a víztelenítendő anyagot, majd vákuumot idéznek elő (csökkentik 

a nyomást), így szakítják ki a vízmolekulákat a jégkristályból. A vízmolekulák eltávolítása hővesztéssel jár, 

ezért hőt közölnek a rendszerrel. A víz közvetlenül a szilárd fázisból a gáz fázisba szublimál. 

• DNS könyvtár: Egy adott szervezet teljes genetikai anyagát reprezentáló klónozott DNS fragmentumok 

gyűjteménye. Megkönnyíti bármilyen adott gén megkeresését és elkülönítését. A DNS könyvtárak úgy 

készülnek, hogy restrikciós enzimekkel és / vagy fizikai módszerekkel a genomikus DNS-t fragmensekre 

darabolják. Ezeket a fragmenseket klónozzák, a rekombináns fragmenseket tartalmazó gazdasejteket 

lecentrifugálják és lefagyasztják, illetve a fág vektorokat tenyészetben tarják fenn. A könyvtárban lévő 

egyedi géneket specifikus génpróbákkal a Southern blotting módszerrel, vagy a fehérjetermékeiken 

keresztül Western blotting használatával azonosítják. A DNS könyvtárak ily módon a géntechnológiai 

módszerekhez használt nyersanyagok gyűjtőhelyei. A nagy genomokat, mint amilyen az emberé is, a 

legkényelmesebb módon olyan vektorok használatával klónozzák, melyek nagy DNS fragmenseket 

képesek beépíteni magukba, ilyen például a sejttenyészetben fenntartott élesztő mesterséges kromoszóma. 

• Dinamikus génmegőrzés (in situ): 

Dinamikus módszer akkor alkalmazható, ha a populáció az eredeti (“in situ”) vagy új helyszínen fenntartható 

és megújítható. A dinamikus génmegőrzés nem kiválasztott egyedek (genotípusok), hanem a populáció 

aktuális génkészletének megőrzésére irányul. Világos, hogy ezt a stratégiát az alkalmazkodóképesség, ill. 

általában a genetikai változatosság megőrzése céljából alkalmazzuk. A megőrzés sohasem lehet teljes körű, 

egyrészt mivel a szaporodással összefüggő genetikai folyamatok jellege miatt (a szegregáció, rekombináció, 

mutáció és migráció révén) új genotípusok állnak elő, másrészt pedig a térben-időben változó környezet 

szelekciós nyomása irányítottan korlátozza az életben maradó egyedszámot. A kevésbé életképes egyedek 

megsemmisülése természetesen a populáció genetikai terhét csökkenti, de egyúttal a populáció génkészlete is 

megváltozik. A génkészletre ható szelekciós nyomás mértéke nem minden génre azonos. Elsősorban azokra 

hat, amelyek által meghatározott tulajdonságok a legszorosabban függenek össze a túléléssel (pl. magassági 

növekedés gyorsaságával). A túlélés szempontjából semleges vagy csekély jelentőségű tulajdonságokat 

meghatározó gének gyakoriságát véletlen folyamatok szabják meg, ennek során ritkább gének el is 

veszhetnek. 

„in situ” módszerek: 

• Nemzeti parkok 

• Tájvédelmi körzetek 

• Természetvédelmi területek 

• Hagyományos mg-i termelést bemutató skanzenek 

• „Open air” múzeumok 

• „On farm” fenntartás: a helyi körülményekhez alkalmazkodott tájfajták, hagyományőrző fajták eredeti 

termőhelyükön, termesztés útján történő fenntartása. 
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2. In vitro génbankok 

A génbank fogalma és a génbanki munka szakaszai 

A növények, állatok és a mikroorganizmusok olyan gyűjteménye, amelynek célja a különböző vad fajok, kultúr 

fajták és egyéb változatok genetikai információs készletének megőrzése. Az in vitro génbank a különböző 

genetikai tartalékok tartós tárolását jelenti, biotechnológiai módszerekkel (16. ábra). 

Figure 13.2. 16. ábra: A génbanki munka fontosabb mozzanatai 

 

Az in vitro tárolás 

Az in vitro génbankokban történő tárolás tulajdonképpen azt jelenti, hogy tenyészedényekben steril, kontrollált 

feltételek között tartunk fent és tárolunk különböző növényi anyagokat, melyeket in vitro évi 1-2-szer vagy 

ritkábban átoltunk. 

A génbankokban a következő fajok izolátumai tárolhatók: 

•  

• fejlődő embrió (kókuszpálma) 

• oldalhajtás (kakaó, gyapot) 

• hajtás (fűfélék) 

• egyrügyes hajtás (burgonya) 

• Az in vitro tárolás feltételei 

Csak olyan növényfajt érdemes in vitro körülmények között tartósan tárolni, mely számára már: 

• kidolgozott a kórokozómentesítés (mert csak egészséges genetikai tartalékokat szabad megőrizni) 

• kidolgozott a mikroszaporítás (mert az in vitro génbankból kikerülve az egyes tételeket fel kell szaporítani) 

• Az in vitro tárolás technikái 

Klasszikus technikák: 

• Tárolás alacsony hőmérsékleten (0-8 oC) 

• Tárolás gyenge megvilágításban vagy sötétben (800-1000 lux, 8-12 óra) 



 Hazai és nemzetközi génbanki 

tevékenységek (GÉNMEGŐRZÉS) 
 

 55  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Tárolás minimális táptalajon (szervetlen sók+cukor) 

• Tárolás ozmotikus növekedés gátlókkal (4-8 % mannit) 

• Tárolás hormonális növekedésgátlókkal (5-10 mgl-1 ABA) 

Alternatív technikák: 

• Kallusz tárolás paraffinolaj alatt: a vizsgált fajok sárgarépa, Catharantus és szőlő voltak. A 313 tételből álló 

kallusz gyűjtemény 25-30 %-a paraffin olaj alatt 6-12 hónapig tárolható volt. 

• Hajtásdarab tárolás paraffin olaj alatt: A gyömbér bizonyos genotípusainak hajtás darabjai kiváló 

életképességet mutattak 2 éves tárolás után is. 

• Tárolás csökkentett légnyomáson: Az alacsony nyomású rendszer (low pressure system) a légnyomás 

csökkentését jelenti (1013 hPa-ról 500 hPa-ra) a gázok parciális nyomásának csökkentésével. 

• Szárított szomatikus embriók tárolása: Sóoldattal víztelenített lucerna szomatikus embriók szoba 

hőmérsékleten, 10-15 % páratartalom mellett 1 évig megtartották életképességüket. 

• Kapszulázott szomatikus embriók és rügyek tárolása: Kapszulázott eperfa hónalj rügyek és szantálfa 

szomatikus embriók 45 napig életképesek maradtak 4 oC-on. 

Gyakorlati alkalmazás 

A gyakorlatban olyan minimális fejlődési feltételeket biztosító eljárások terjedtek el melyek olcsók, egyszerűek, 

nem járnak genetikai változással és a tárolást követően az intenzív növekedés viszonylag gyorsan helyre 

állítható. A fenntartást az in vitro fejlődött hajtást vagy rügyet tartalmazó hajtásdarab friss táptalajra való 

átoltásával végzik. Fontos a genetikai stabilitás biztosítása, mivel a hajtástenyészetekben a fajták könnyen 

keveredhetnek, illetve az átoltások során a tenyészetekben megjelenhetnek olyan rügymutánsok, vagy 

szomaklonális variánsok, melyek morfológiai eltérést nem mutatnak. Molekuláris etalon fehérje (izoenzim) 

vagy nukleinsav (RFLP, AFLP) mintázatot kell készíteni minden szaporításra, tartós tárolásra kerülő anyagról, 

melyek később a genotípus pontos azonosítását, illetve a bekövetkező változások észlelését tennék lehetővé. 

3. Nemzetközi génbanki tevékenység 

A világon az egyik legnagyobb szervezet, mely különböző országok génbankjait egyesíti a „The Global Crop 

Diversity Trust”. 

A szervezet fő feladatai: 

•  

• Maggyűjtés: A gyűjtés, beszerzés, megőrzés és felszaporítás során az eredeti genetikai anyag genetikai 

változatosságát képviselő minta létrehozására kell törekedni. 

• Genetikai háttér meghatározása: A gyűjtemények vizsgálata során nemzetközileg egyeztetett tulajdonság-

leíró (deszkriptor) listákat kell alkalmazni. A genetikai háttér meghatározására különböző biotechnológiai 

módszereket alkalmazunk. 

• Előnemesítés (pre-breeding): Az előnemesítés az egyik legígéretesebb módja a genetikai források és a 

nemesítési módszerek összekapcsolásának. Az előnemesítési programok új bázis populációkat hoznak létre 

nemesítési programok részére, valamint hozzájárulnak a heterózis hatás azonosításához a hibridizációs 

programok számára. 

• Regeneráció: A növényregeneráció folyamán az a cél, hogy a differenciálatlan sejtekből növényt kapjunk, 

tehát az egyedfejlődést (ontogenezist) kívánjuk indukálni. 

• Krioprezerváció: A krioprezerváció (fagyasztva tartósítás) lényege, hogy élősejteket vagy szöveteket a 

hőmérséklet megfelelő mértékű csökkentésével konzervájuk és egy későbbi időpontban – amely 

időpontban akár több évvel később is lehet – felhasználjuk. 
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• Megfelelő nyilvántartási rendszer létrehozása: A génbankokban alkalmazott módszerek egységesítése, a 

megőrzendő genetikai anyagok körének kijelölése és a gyűjteményekkel kapcsolatos szakmai kérdések 

egyeztetése céljából Génbank Tanácsot kell működtetni. A nemzeti jelentőségű genetikai anyagok 

nyilvántartásba vétele érdekében a Génbank Tanács irányításával, a munkabizottságok közreműködésével a 

haszonnövények belföldi genetikai anyagait fel kell mérni. 

• Nemzetközi információs rendszer kidolgozása: A növényi genetikai anyagokra vonatkozó adatokat magas 

technikai színvonalon, a FAO és az IPGRI előírásainak megfelelően kell feldolgozni és nyilvántartani. 

Nagy lehetőséget nyújt a jövőben a génbanki tevékenységek számára a Spitzbergák Nemzetközi Magbunker 

(Svalbard globale frøhvelv), amely magtárolót a norvégiai Svalbardon a kormány hozta létre abból a célból, 

hogy megőrizze az ismert élelmiszernövények magvait egy esetleges globális katasztrófa esetén (például 

atomháború, földrengés vagy világméretű járványok) esetén. A világon mintegy 1300 további növényi génbank 

működik, jelentős részük azonban különböző szempontból kockázatos országokban. Az új magbunker készleteit 

csak végső esetben használnák fel, amikor a többi már valamilyen okból megsemmisült. Az akár 3 millió mag 

befogadására is alkalmas létesítmény gyűjteményét a Global Corp Diversity Trust gondozza a jövőben. A 

magokat −18 °C hőmérsékleten tárolják, amelyek így akár évszázadokon keresztül megőrizhetőek. Az 

üzemeltetéshez nincs szükség állandó személyzetre (17. ábra.). 

Figure 13.3. 17. ábra. Spitzbergák Nemzetközi Magbunker (Svalbard globale frøhvelv, 

Norvégia) 
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A létesítmény a Spitsbergen szigeten, 120 méter mélyen egy homokkőhegy gyomrában kapott helyet. Fontos, 

hogy a sziget mentes a tektonikus mozgásoktól és a permafroszt eleve biztosít bizonyos fokú hűtést, amit 

helyben bányászott szén energiájával üzemeltetett hűtőberendezésekkel fokoznak a kívánt szintre. A magokat 

tároló kamrákat egy méter vastag, megerősített betonfalak, légkamrák és nyomásálló ajtók védik. A lehetséges 

időjárási változásokat elemezve megállapították, hogy a magbank 200 év múlva még a legpesszimistább 

forgatókönyv szerint is a tenger szintje fölött lesz. 

Az alapkőletétel 2006. június 19-én történt. A projekt rendkívüli jelentőségét jelzi, hogy az eseményen 

megjelent Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia és Izland miniszterelnöke is. A jövő magtárolójának 

építését 2007 márciusában kezdték el, és 2008 végén fejezték be. A norvég kormány 5 millió euróval járul hozzá 

az építési költségekhez. A 5. táblázat a világon előforduló legjelentősebb génbankokat foglalja össze. 

Figure 13.4. 5. táblázat: A világon előforduló legjelentősebb génbankok 



 Hazai és nemzetközi génbanki 

tevékenységek (GÉNMEGŐRZÉS) 
 

 58  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

4. Hazai génbanki tevékenység 

Az MgSzH Központ Földművelésügyi és Agrár-környezetgazdálkodási Igazgatóságának Agrobotanikai 

Osztálya Európa egyik legnagyobb mezőgazdasági génbank gyűjteményével rendelkezik (több mint 89.000 

tétel). 

Az 1959-ben alapított tápiószelei Agrobotanikai Osztályának fő feladatai: 

• szántóföldi- és zöldségnövény génbank gyűjtemények fejlesztése, 

• ezek agrobotanikai értékelő vizsgálata, 

• dokumentálása és közreadása 

• valamint közép- és hosszú távú megőrzése hűtött magtárolókban, vagy esetenként merisztéma kultúrákban 

• ehhez kapcsolódik a helyi körülményekhez alkalmazkodott hazai tájfajták, ökotípusok és populációk eredeti 

termőhelyen ("in situ", "on-farm") történő fenntartásának szervezése és irányítása. 

Az Agrobotanikai Osztály a nemzetközi elvárásoknak megfelelően fokozott figyelmet szentel a kevéssé 

hasznosított genetikai erőforrásoknak, így a jövő termesztési és nemesítési céljainak eléréséhez értékes 

alapanyagot nyújtó hazai tájfajtáknak és vad rokonfajoknak. 

Pannon magbank: 

• A projekt célkitűzései: 

A Biológiai Sokféleség Egyezmény egyik alapvető célkitűzése a földi élet minden formájának, a genetikai 

sokféleségnek a megőrzése, emellett azonosítani kell a vadon élő fajok ex-situ megőrzési programjainak 

hiányosságait és megoldást kell találni ezekre. 

A fentiekkel összhangban a projekt célkitűzése a Pannon biogeográfiai régió vadon élő edényes növényeinek 

ex-situ magbankban történő megőrzése a természetes élőhelyen történő (in-situ) védelem biztonsági 

kiegészítéseként. Amellett, hogy a Pannon Magbank biztonsági tárolóként szolgál a veszélyeztetett fajok 

vadon élő populációinak váratlan káresemény vagy környezeti katasztrófa hatására bekövetkező hirtelen 

pusztulása vagy csökkenése esetén, egyben lehetőséget nyújt a vadon élő populációk genetikai változásainak 
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felmérésére, valamint növénytársulások stabilitásának és változatosságának fenntartását célzó vizsgálatokra. 

Bizonyos növényfajok kutatási célú felhasználása során a magbank kutatási anyagot biztosít, így elkerülhető 

az eredeti élőhelyek felesleges bolygatása. 

A program a fenti célokat a világ 13. legnagyobb mezőgazdasági génbankjának, a mezőgazdasági genetikai 

erőforrások megőrzésében több mint ötven éves tapasztalattal bíró tápiószelei Agrobotanikai Központ e célra 

történő kibővítésével kívánja elérni. Ezzel ismereteink szerint a világon eddig egyedülálló módon, a Biológiai 

Sokféleség Egyezmény céljaival teljes mértékben összhangban lévő, úttörő és példaértékű megoldás 

teremtődne meg. A Pannon Magbankban a Pannon ökorégió teljes növényvilágát, az emberiség táplálására 

használt és a vadon élő növények sokféleségét egy helyen, nemzetgazdasági szempontból leghatékonyabban 

és költségtakarékos módon, a meglévő tudást és a kiépített infrastruktúrát optimálisan felhasználva 

közkincsként őriznénk meg. 

• A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: 

A program megvalósításakor a génmegőrzés területén eddig felhalmozódott hazai és nemzetközi tudást, 

tapasztalatot szeretnék hasznosítani. Ezt részben a rendelkezésre álló szakirodalom áttekintésével, részben 

tanulmányutakkal, részben a már meglévő, e területen működő nemzetközi egyezményekben, 

megállapodásokban stb. kialakult együttműködések, személyes kapcsolatok felhasználásával kívánják elérni. 

A 2010. január 1-jétől 2014. december 31-ig tartó 5 éves projekt során a vadon élő kb. 1600 őshonos 

magasabb rendű növényfaj kb. 50%-át, legalább 800 fajt tervezik begyűjteni, ami becslésünk szerint reális, 

hacsak valami előre nem látható természeti katasztrófa a növények magtermését meg nem akadályozza. 

A begyűjtött magminták alaptárolása, vagyis a Pannon Magbank ún. aktív és bázis hűtőtárolóinak kialakítása 

a tápiószelei mezőgazdasági génbankban történik. A bázistárolóban elhelyezett gyűjtemény a minták hosszú 

távú tárolását és megőrzését szolgálja, míg az aktív tárolóban helyet kapó gyűjtemény többek között a 

kutatásokhoz szükséges alapanyagot biztosítja. 

A teljes biztonság érdekében a Bázistárolóban tárolt magtételek egy része (az ún. duplikátumok) az Aggteleki 

Nemzeti Park területén, az Esztramos hegyben lévő hajdani ércbánya-járatban lesz elraktározva, míg az Aktív 

tároló duplikátumai az Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetben kerülnek elhelyezésre. 

• Várható eredmények: 

A projekt végéig legalább 800 növényfaj (a hazai őshonos növények 50 %-a) lesz begyűjtve és a magbankban 

tárolva. A vadon élő növények magjának megfelelő begyűjtésére és ex situ tárolására a szakemberek országos 

stratégiát és konkrét maggyűjtési módszertant dolgoznak ki. A projekt összes résztvevője megfelelő 

képzésben részesül, hogy a feladataikat kielégítően tudják végezni. A projekt keretében a Pannon Magbank 

adatkezelését biztosító számítógépes információs rendszer kerül kialakítására. 

A Magyarországon vadon élő növények maganyagát a szakemberek összegyűjtik, feldolgozzák, tesztelik és 

tárolják. A duplikátumok két földrajzilag elkülönült helyszínen lesznek tárolva. A bázis tároló 

duplikátumának speciális védelmet nyújt, hogy egy hegy mélyén lévő ércbánya-járatban lesz elhelyezve. 

Egyes magbanki mintákat próba visszatelepítés keretében is felhasználnak. 

A projekt eredményeit a három résztvevő intézmény átfogó kommunikációs program keretében ismerteti meg 

a nagyközönséggel, döntéshozókkal és a nemzetközi és hazai szakmai közönséggel és szakértőkkel. Emellett 

figyelemfelkeltő táblák, a projekt honlapja és egy közérthető nyelven készített jelentés szolgálja még a projekt 

eredményeinek minél hatékonyabb kommunikációját. Fentieken túl kialakításra kerül egy monitorozó- és 

projektmenedzsment-rendszer a projekt gyakorlati megvalósításának figyelemmel kísérése és irányítása 

érdekében. 

5. Krioprezerváció 

A krioprezerváció fogalma 

A krioprezerváció (fagyasztva tartósítás) lényege, hogy élősejteket vagy szöveteket a hőmérséklet megfelelő 

mértékű csökkentésével konzervájuk és egy későbbi időpontban – amely időpontban akár több évvel később is 

lehet – felhasználjuk. A krioprezerváción alapuló növényi génbank a genetikai tartalékok merisztémáinak 

fagyasztását és ultramélyhűtött, korlátlan időtartamú és változatlan formában való megőrzését jelenti folyékony 
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nitrogénben. A folyékony nitrogén hőmérsékletén (-196oC) a sejtek anyagcseréje, életfolyamatai gyakorlatilag 

szünetelnek. 

A fagyasztva tárolás főbb lépései 

Megegyeznek más élőszervezeteknél, sejteknél alkalmazottakkal. Tehát magukban foglalják a kémiai 

fagyásvédelmet, a lassú víztelenítést biztosító fagyasztást, folyékony nitrogén hőmérsékleten való tárolást, gyors 

olvasztást, a mosást, majd a túlélés meghatározását, végül pedig a növényregenerálását (18. ábra). 

Figure 13.5. 18. ábra: A fagyasztva tárolás főbb lépései 

 

Fagyásvédő előkezelések 

A krioprezerváció sikerének kulcskérdése, bármilyen izolátummal is dolgozunk is dolgozunk az, hogy képesek 

legyünk a sejten kívüli és a sejten belüli vizet eltávolítani, illetve a sejtben maradó vízből a jégkristályok 

képződését a fagyasztás és a felolvasztás során úgy módosítani, hogy az ne károsítsa a sejtet. A tényleges 

veszélyt a fagyasztás során, illetve az újrakristályosodás, felolvasztás folyamán keletkező jégkristályok jelentik. 

• Izolátum: 

A fagyasztásnak legjobban a merisztematikus sejtek, tehát a kicsi, sűrű citoplazmával, kis vakuólummal 

rendelkező sejtek felelnek meg. 

• Donor növények előkezelése: 

Az izolálást megelőző hidegkezeléssel (4 oC) növelhető a túlélés. 

• A szövetek, sejtek előkezelése: 

Az egyik legkritikusabb fázis. Ebben a lépésben kell a sejtekből a szabad vizet eltávolítani úgy, hogy sejtek, 

sejtközötti járatok ne tartalmazzanak olyan vizet, mely a fagyasztás során jégkristályokat képez. Az igazi 

veszélyt a jégkristályok jelentik, melyek károsítva a sejtmembrán szerkezetét, annak pusztulását okozzák. 

• Fagyásvédő (krioprtektív) anyagok: sejttenyészetek, szomatikus embriók, merisztémák számára. 

Alkalmazásuk sikerét koncentrációjuk és a kezelés időtartamának pontos meghatározása biztosítja. A 

leggyakrabban használt anyagok dimetil-szulfoxid (DMSO), szacharóz, szorbit, mannit, polietilén-glikol 

(PEG). 
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• o Szárítás (víztelenítés, dehidratálás, deszikkálás): zigotikus embriók esetében. A víztelenítésnek ez a 

módja történhet lamináris boxban, szobahőmérsékleten és átlagos páratartalom mellett, vagy szilikagéllel 

exikátorban. Fontos, hogy az embriók víztelenítése lassú legyen (kíméletes szárítás). 

• o Kapszulázás: zigotikus és szomatikus embriók, merisztémák esetében. A krioprezerválás céljából az 

embrió és merisztéma tenyészetek folyékony táptalajához Na-alginátot adunk (3%), majd azt követően 

pipettával egyenként kiemelünk egy-egy izolátumot, és olyan táptalajba cseppentjük, mely 100 mM CaCl2-

ot tartalmaz. Az embriók és merisztémák körül átlagosan 4mm átmérőjű burok alakul ki. 

• o Vitrifikálás: sejttenyészetek, merisztémák esetében. A vitrifikáció azt a folyamatot jelenti, mely során a 

víz, a fagyáspont alatt egy üvegszerű – nem kristályos – szilárd fázisba megy át. A vitrifikálás célja tehát a 

jégkristályok képződésének megakadályozása. A vitrifikáció tulajdonképpen a tenyészetek a permeálódó 

vagy nem permeálódó fagyásvédők tömény oldatába való helyezését jelenti. 

Fagyasztás, tárolás, olvasztás 

• Gyors fagyasztás: Az előkezelt merisztémák közvetlen belehelyezése folyékony nitrogénbe. A hűtés 

sebessége több száz, illetve ezer fokra tehető percenként. A gyorsfagyasztás előnye, hogy a kritikus 

hőmérséklet-tartományban megakadályozza az intracelluláris jégkristályok kialakulását. 

• Lassú fagyasztás: Programozott, kíméletes hűtés (0,5-1oC/min), mely megakadályozza a sejtek 

víztartalmának kiáramlását a sejtközötti járatokba, és ezzel elősegíti az extracelluláris tér megfagyását. 

• Kétlépéses fagyasztás: A lassú fagyasztást általában gyors fagyasztással kombinálják, és ezért hívják 

kétlépéses fagyasztásnak. A lassú fagyasztás során először a sejteken kívüli tápközeg fagy meg. Ennek 

következtében a sejtekben lévő víz elkezd a sejtekből kifelé áramlani, mely az izolátumok dehidratálódását 

eredményezi. A második lépést a gyors fagyasztás jelenti, a tenyészetek közvetlen folyékony nitrogénbe 

helyezésével. 

• Tárolás: A tárolás folyékony nitrogénben (-196oC) történik, vagy annak gőzében (-150oC). A tárolás módja 

megegyezik az állattenyésztési vállalatok spermabankjaiban alkalmazott technológiával. A tárolás során a 

hőmérséklet nem emelkedhet -100oC fölé, mert ekkor bekövetkezhet a jégkristályok átrendeződése, mely a 

sejtek pusztulását eredményezheti. 

• Olvasztás: A fagyasztáshoz hasonlóan kritikus pontja a sikeres krioprezervációnak. A lassú fagyasztással 

szemben, az olvasztásnak minél gyorsabbnak kell lennie azért, hogy megelőzzük a jég újrakristályosodását. 

• Növényregeneráció: A felolvadást követően az izolátumok fokozatos mosásával el kell távolítani a 

fagyásvédőt, majd megfelelő táptalajra kell helyezni. A túlélést növekedése, illetve a növényfejlődés jelzi. 
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Chapter 14. A nemesítés, a 
vetőmagszaporítás, értékesítés és 
ellenőrzés egymásra épülése 

1. A növénynemesítés és a vetőmagtermesztés 
kapcsolata 

A növénynemesítés feladatai 

• Fajta előállítás 

• Fajtafenntartás 

• Vetőmag előállítás: Nemesítői és állami érdek a fajta elszaporítása, vetőmagtermesztése. A vetőmag 

szaporítás a fajtafenntartó nemesítés folytatása. 

• Fajtajavító nemesítés 

• Honosítás 

A növénynemesítés munkafolyamatai 

• A megoldandó nemesítési cél és feladat meghatározása 

• Alapanyag biztosítás 

• Nemesítési módszer meghatározása 

• Nemesítési törzsanyag értékelése 

• Állami fajtaelismerés 

• Fajta elszaporítás 

• Fajtafenntartás és javítás 

Fajtafenntartó nemesítés 

A fajta jellegzetes tulajdonságainak megőrzése tervszerű, céltudatos fajtafenntartó munkával valósulhat meg. 

Olyan tudományosan elismert módszerekkel végzett nemesítői tevékenység, melynek célja a fajta kívánt 

mértékű elszaporítása és kedvező tulajdonságainak megőrzése az utódnemzedékben. A fajtafenntartás célja a 

kiváló minőségű szaporítóanyag előállítása. 

• Öntermékenyülő növények: 

• Klasszikus nemesítési módszerek 

• Tömegszelekció 

• Egyedszelekció 

• Idegentermékenyülő növények: 

• Beltenyésztett vonalak, törzsek 

• Hibridizáció 
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2. Növényfajták állami elismerése 

Kapcsolódó fogalmak 

• Fajta: Azonos rendszertani egységbe tartozó egy genotípus, vagy genotípusok kombinációja által 

meghatározott tulajdonságokkal jellemezhető, más populációtól megkülönböztethető, egynemű és 

tulajdonságaiban állandó növények összessége. 

• Nemesítő: Aki különböző nemesítési eljárásokkal előállítja az új fajtajelöltet. 

• Fajtajogosult: A fajtával kizárólagosan rendelkező természetes személy vagy szervezet. 

• Képviselő: Amennyiben a fajtajogosult külföldi természetes személy vagy szervezet, a fajtajogosult nevében, 

annak meghatalmazása alapján eljáró, belföldi lakhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes személy, 

vagy szervezet. 

• Fajtafenntartó: Az a természetes személy vagy szervezet, aki a fajta változatlan formában való megőrzését, 

fenntartását végzi, és gondoskodik a szaporításhoz szükséges kiindulási anyag előállításáról. 

A vetőmag-minősítés történeti áttekintése 

• 1878: Magyaróvár: Magyar Királyi Vetőmagvizsgáló és Növényélettani Kísérleti Állomás. Az első 

vetőmagvizsgáló állomás Magyarországon. 

• Az 1891-ben megalakult Magyaróvári M. Kir. Gazdasági Akadémiához tartozó Növénytermelési Kísérleti 

Állomás feladatai között szerepel a fajták kipróbálása. 

• 1915: Grábner Emil: Állami növényfajta minősítés rendszere. Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

(OMGE) különféle fórumain felvetődött, hogy a magyar nemesítők által előállított fajtákat hivatalosan 

kellene minősíteni. 

• 1951: (OMFI) Növényfajta Minősítő Tanács és az Országos Mezőgazdasági Fajtakísérleti Intézet 

• 1982: (NÖMI) Növénytermesztési és Minősítő Intézet 

• 1988: (MMI) Növénytermesztési és Minősítő Intézet, amely a vetőmag és vegetatív szaporítóanyag 

ellenőrzése mellett a fajtavizsgálati feladatokat is ellátta. 

• 2006 december 31-ig: (OMMI) Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet 

• MA: (MgSzH Központ) Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ 

A fajtahasználat és a vetőmag-minősítés nemzetközi szervezetei 

• UPOV (Union Internationale pour la protection des obtention vègètales) Magyarország 1983 óta az Új 

Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szervezet tagja. Az MgSzH-ban jelenleg az 1991-es 

egyezmény alapján működik a fajtavizsgálati termékenység DUS vizsgálati területe és lényegében erre épült 

az 1996. évi CXXXI. törvény is, amelyben a nemesítői jogok is megfogalmazásra kerültek. 

• OECD (Organisation for Economic Cooperation Development) Magyarország 1970-ben csatlakozott az 

OECD fajtaigazgatási rendszerhez. A rendszer célja a vetőmag származásának, a szaporítások egységes 

szántóföldi szemléje és egységes fajtaigazolások kiadásán keresztül a fajták vetőmagjai biológiai értékének 

magas színvonalon való megtartása, a nemesítők és nemesítőházak tudtával és engedélyével történő 

szaporítás. 

• ISTA (International Seed Testing Association) 1921-ben megalakult az Európai Magvizsgáló Szövetség, és 

1924-ben a Nemzetközi Magvizsgáló Szövetség, az ISTA. A vetőmag-kereskedelemben ma is csak azok a 

vetőmagtételek elfogadottak, amelyeket az ISTA vizsgálati módszertana és nemzetközi szabályzata szerint 

minősítettek és amelyeket nemzetközi érvényű bizonyítványok kísérnek. 

Törvényi rendeletek 
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• 1996. évi CXXXI tv.: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a vetőmagvak és a vegetatív 

szaporítóanyagok előállításáról és forgalmazásáról (19. ábra). A törvényértelmében a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) irányítja a növényfajták elismerésével a vetőmag és szaporítóanyag 

előállításával, minősítésével és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységet. Dönt a növényfajták 

elismeréséről, meghosszabbításáról, illetve a Nemzeti fajtajegyzékből való törlésről. Engedélyezi az állami 

elismerésre bejelentett növényfajták ideiglenes szaporítását. Az MgSzH Központ elvégzi az állami 

elismerésre, illetve szabadalmi oltalomra bejelentett növényfajták kísérleti vizsgálatát (gazdasági 

értékvizsgálat, DUS). Előterjesztést készít az Országos Mezőgazdasági Fajtaminősítő Tanács (OMFT) részére 

a növényfajták állami elismerésére, meghosszabbítására, visszavonására. Vezeti és közzéteszi a Nemzeti 

Fajtajegyzéket és az Ideiglenes szaporításra engedélyezett fajták jegyzékét. 

Figure 14.1. 19. ábra: A növényfajták állami elismerésének rendszere 

 

• 2002. évi XXXV. tv. a növényvédelemről → vetőmagminősítés 

• 2003. évi LII. tv. a növényfajták állami elismeréséről, a szaporító-anyagok előállításáról és forgalmazásáról 

(2004. május 01-től!): 

• 40/2004. FVM rendelet a növényfajták állami elismeréséről 

• 48/2004. FVM rendelet a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak elő-állításáról és forgalomba hozataláról. 

A növényfajták engedélyezése 

A vonatkozó jogszabályok előírásai szerint Magyarországon egy fajta akkor kaphat állami elismerést és vehető 

fel a nemzeti fajtajegyzékre, ha: 

• Megkülönböztethető (Distinct): Egy fajta akkor tekinthető megkülönböztethetőnek, ha egy vagy több fontos 

tulajdonságban minden más, a bejelentés időpontjában ismert fajtától kellő mértékű eltérést mutat, s ha a 

különbség legalább egy vizsgálati helyen megállapításra került, világos és következetes. 

• Egynemű (Uniform): Egy fajta akkor tekinthető egyöntetűnek, ha egyedei a mutációból vagy eseti 

keveredésből és más okból előforduló eltérő típusoknak, valamint a termékenyülési viszonyoktól függő 
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változatoknak olyan alacsony gyakoriságát tartalmazza, amely lehetővé teszi a pontos leírást, a 

megkülönböztethetőség megállapítását és biztosítja a fajta állandóságát. 

• Állandó (Stable): Egy fajta akkor tekinthető állandónak, ha lényeges tulajdonságai tekintetében az ismételt 

szaporítások után, vagy minden egyes ciklus végén megegyezik az eredeti fajtaleírásban foglaltakkal. Mivel a 

DUS vizsgálatok 2–3 éves ciklusa nem ad megfelelő lehetőséget az állandóság egyértelmű bizonyítására, 

ezért az UPOV ajánlása alapján minden egyöntetű fajtát állandónak kell elfogadni. 

• Megfelelő gazdasági értéke van (a jogszabályban meghatározott fajok fajtái esetén): A gazdasági érték 

vizsgálatát csak a szántóföldi fajok és a szőlő fajtáinál kell elvégezni. A gazdasági érték akkor tekinthető 

megfelelőnek, ha az új fajta meghatározó tulajdonságainak (termőképesség, minőség, rezisztencia stb.) 

összesített eredménye jobb, mint a standard fajtáké. 

• Bejegyezhető fajtanévvel rendelkezik: Bejegyezhető az a fajtanév, amely lehetővé teszi a fajta kétséget kizáró 

azonosítását és megfelel a vonatkozó külön előírásoknak. 

A növényfajták DUS vizsgálata 

A növényfajták DUS-vizsgálata a kitermesztési kísérletekben történő és laboratóriumi vizsgálatokkal 

alátámasztott megkülönböztethetőség, egyöntetűség és állandóság megállapítását, valamint a fajtaleírás 

elkészítését jelenti. A vizsgálatok elvégzésének legfontosabb feltétele a tulajdonságtáblázat. Ez a táblázat 

foglalja össze azon tulajdonságokat, amelyek fontosak az egyik fajtának a másiktól való megkülönböztetéséhez, 

továbbá az egyöntetűség és állandóság vizsgálatához. Ezek elsősorban morfológiai és fenológiai tulajdonságok, 

amelyek függetlenek a fajta gazdasági értékétől, és amelyeknek pontosan felismerhetőnek és leírhatónak kell 

lenniük. 

A tulajdonságokat az UPOV TG/1/3 irányelve a következők szerint csoportosítja: 

• Minőségi tulajdonságok: amelyek diszkrét (nem folytonos) eloszlásúak. A fokozatok száma korlátozás nélküli 

(pl. a virágszín), az egyes növényeken vagy a növények összességén vizuális megfigyeléssel (bonitálással) 

állapíthatók meg. Ezeket a tulajdonságokat gyakran csak egy gén határozza meg. A tulajdonság kifejeződési 

fokozatok egymástól függetlenek. A fokozatok sorrendjének nincs jelentősége. A környezet rendszerint nem 

befolyásolja a tulajdonságokat. 

• Mennyiségi tulajdonságok azok amelyek kifejeződései egydimenziós lineáris skálán mérhetőek és folyamatos 

eloszlást mutatnak. Leírás céljára ezeket az 1–9 skála teljes vagy részleges fokozataira osztják (pl. 

növénymagasság). A felosztás, amennyire lehetséges, a variáció szélességre egyenletesen történik. Ezek a 

tulajdonságok az egyes növényen vagy a növényállományon méréssel, számolással stb. vételezhetők fel. Ezek 

általában többgénes (poligénes) tulajdonságok. 

• Minőségiként kezelt mennyiségi tulajdonságok: esetén a kifejeződés legalább részben folytonos, azonban 

egynél több dimenzióban változik (pl. a mag alakja). A mennyiségi tulajdonságokhoz hasonlóan itt is minden 

egyes kifejeződési fokozatot meg kell jelölni, hogy a tulajdonság variációit megfelelően le lehessen írni. 

• Speciális tulajdonságok: 

• kórokozókkal és kártevőkkel, valamint gyomirtó szerekkel szembeni rezisztencia 

• beltartalmi tulajdonságok 

• biokémiai és molekuláris tulajdonságok 

• kombinált tulajdonságok 

A szántföldi növények DUS-vizsgálatát általában 2 kísérleti helyen végzik. Az öntermékenyülő növények 

esetében az elvetett növényeket két ismétlésre osztják el, míg az idegentermékenyülő növények 3–6 ismétlésben 

találhatók, ahol a parcellák véletlen blokkelrendezésben helyezkednek el. 

Gazdasági értékvizsgálat 
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A fajta gazdasági értékének megállapítására irányuló értékvizsgálat, melynek módszereit az MgSzH dolgozza ki 

és az OMFT hagyja jóvá. A gazdasági érték a növényfajta mennyiségi és minőségi mutatókkal kifejezett 

termesztési értéke. 

A vonatkozó jogszabályok az állami elismerésre bejelentett növényfajok egy részénél gazdasági 

értékvizsgálatok elvégzését is előírja. Ez többségében a szántóföldi növényeket érinti. A fajta rendelet 

melléklete tartalmazza, hogy mely növényfajnál milyen mélységű értékvizsgálatot szükséges lefolytatni. A 

gazdasági értékvizsgálat azt jelenti, hogy a fajtákat legalább 6–8 kísérleti helyen beállított 4 ismétléses 

kísérletben vizsgálják. A vizsgálatok időtartama 3 év, évelő növényeknél egy termelési ciklus. 

A beltartalmi és egyéb minőségi vizsgálatokat olyan mintaszámmal végzik, hogy az megfelelő információt 

adjon a fajtáról az állami elismeréshez. A kisparcellás fajtakísérletekben spontán fellépő betegségek 

megfigyelése mellett az ebbe a csoportba sorolt fajoknál provokációs kísérleteket is beállítanak. 

A kísérleti vizsgálat lényege, hogy a fajtajelölteket ismert (standard) fajták mellé vetik el, hogy a különböző 

megfigyelt tulajdonságok vonatkozásában a különbségeket megállapítsák. Az évente több kísérleti helyről 

kapott eredményeket varianciaanalízissel értékelik. A többévi kísérletsorozatok eredménye alapján kapott SZD 

5% érték mutatja, hogy melyek azok a fajták, amelyek valamelyik tulajdonságban felülmúlják a már ismert 

fajtákat. A kisparcellás fajtakísérletekben leggyakrabban vizsgált tulajdonságok: terméshozam, minőség 

(beltartalom), tenyészidő, agronómiai tulajdonságok és kórtani tulajdonságok. 

• Kisparcellás kísérletek (fenológiai, kórtani, agrotechnikai megfigyelések) 

• Nagyüzemi kísérletek 

• Kórtani vizsgálatok (provokációs kísérletek) 

• Beltartalmi (iparági) vizsgálatok 

• Vetőmagszaporítási próbák (gazdaságosság) 

Az államilag elismert fajtákról kiadott kiadványok 

• Az MgSzH az államilag elismert fajtákról minden évben Nemzeti Fajtajegyzéket vezet: az állami 

elismerésben részesített fajták lényeges adatait tartalmazó közhitelű nyilvántartás. 

• Az MgSzH és más intézetek, szervezetek által elvégzett kísérleti eredmények alapján a Magyar Agrárkamara, 

a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és a terméktanácsok közösen kiadják az Ajánlott Fajta Jegyzéket: a 

Nemzeti Fajtajegyzékbe bejegyzett és a Leíró Fajtajegyzék alapján készített meghatározott termőhelyen 

termesztésre ajánlott fajták jegyzéke. 

• A Nemzeti Fajtajegyzékben lévő elismert fajták leírását és jellemzőit az MgSzH Leíró Fajtajegyzékben 

időszakonként közzé teszi: a fajtahasználati információkat tartalmazó, szélesebb körű összehasonlító 

fajtavizsgálatok alapján készített hivatalos jegyzék. 

• Az EU nemzeti fajtajegyzékeinek összessége a Közösségi Fajtajegyzék. 

Fajtaoltalom: 

• Célja: A oltalmi rendszer alapvető közgazdasági rendeltetése, hogy biztosítsa a kutatási és fejlesztési 

ráfordítások megtérülését azáltal, hogy az oltalommal járó kizárólagosság időleges piaci monopolhelyzetet 

teremt az oltalmas számára profit elérésére. 

• Feltételei: 

• megkülönböztethetőség (Distinctness) 

• egyöntetűség (Uniformity) 

• állandóság (Stability) 

• újdonság 
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• regisztrálható fajtanév 

A fajtaoltalom feltételeit az 1991. évi UPOV Egyezmény tartalmazza. Magyarországon a növényfajták 

oltalmazását a Magyar Szabadalmi Hivatal végzi. 

3. Vetőmagtermesztés 

Vetőmagtermesztéssel kapcsolatos fogalmak: 

• Mag: Generatív növényi rész, mely ivaros szaporodás során jön létre kettős megtermékenyítés eredménye. 

• Vetőmag: Jó belső és külső értékmérő tulajdonságokkal rendelkező mag. 

• Minősített vetőmag: állami elismerésben részesített vagy ideiglenes szaporításra engedélyezett hazai vagy 

külföldi növényfajta szántóföldön, állami elismerésben részesített, és a szabvány szerint alkalmasnak 

minősített állományából származó, meghatározott szaporítási fokozatú, szabványban előírt minőségű, 

fémzárolt vetőmag. 

• A minősített vetőmag fajtái: 

• a szántóföldön ellenőrzött vetőmag: a szaporításra engedélyezett fajok hazai vagy külföldi fajtáinak 

szántóföldi ellenőrzése során alkalmasnak minősített növényállományából származó meghatározott 

szaporítási fokozatú, a szabványnak megfelelő minőségű fémzárolt vetőmagja. Szántóföldön ellenőrzött 

vetőmagnak kell tekinteni az állami elismerésben részesült növényfajta szuperelit (prebázis) szaporítási 

fokozatú, szabványos minőségű fémzárolt vetőmagját is a fajtafenntartásér jogosult személy igazolása 

alapján. Ez tekinthető a szántóföldön ellenőrzött vetőmag kiindulási alapanyagának. 

• a standard vetőmag: amely a kertészeti növényfajok fajtamegjelölése, a hivatalos szántóföldi ellenőrzést a 

minősítő intézet végzi, melynek egyes részfolyamatait a jogszabályokban meghatározott módon 

átruházhatja a felügyeleti jog megtartása mellett, a vetőmag határérték szabványnak megfelelő minőségű 

fémzárolt, de fajtaazonosság és fajtatisztaság szempontjából hivatalos szántóföldi ellenőrzésben nem 

részesült vetőmagja, amely továbbszaporításra nem, csak árutermesztésre használható. A fajtaazonosságát 

és fajtatisztaságát a fajtajogosult fajtafenntartó vagy a vetőmag-forgalmazó igazolja. 

• a kereskedelmi vetőmag: a szántóföldi növényfajok korlátozott körére kiterjedően fajazonos vetőmag. 

Minőségének meg kell felelnie a vonatkozó határérték előírásainak. 

• A minősített vetőmag szaporulati fokozatai: 

• Szuperelit (SE), prebázis: a nemesítő állítja elő a legjobb törzsből, v. törzskeverékből. A nemesített fajta 

első vetőmag szaporulata. A címke színe: fehérszínű, lila átlós csíkkal. 

• Elit (E), bázis: a szuperelit vetőmag első továbbszaporítása, ill. a hibrid vetőmag előállítására felhasznált 

szülői törzsek vetőmagja. Klónok esetén a szintetikus F1 közvetlen utódai. A címke színe: fehér 

• I. szaporítási fok (első generáció): az elit vetőmag első továbbszaporítása, a hibrid F1 nemzedék vetőmagja. 

A címke színe: kék 

• II., III. szaporítási fok (második, harmadik, stb. generáció). A címke színe: piros 

• A vetőmagtermesztés követelményei: 

• kedvező természeti (éghajlati- és talaj-) adottságok, 

• magas technológiai szint (pl. öntözés), 

• szakképzettség 

• logisztika (földrajzi elhelyezkedés), 

• versenyképesség (gazdasági hatékonyság), 
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• elismert vetőmag-felügyelet (MgSzH) 

A vetőmag-minősítés rendszere: 

Magyarországon csak a Nemzeti Fajtajegyzékben és a Közösségi Fajtajegyzékben felsorolt, növényfajok 

fajtáinak minősített vetőmagját lehet forgalomba hozatal céljára előállítani, forgalmazni, illetőleg árutermesztési 

célra felhasználni. A Szántóföldi szemle során a szaporító, illetve a termeltető szántóföldi ellenőrzésre jelenti be 

a növényállományt az MgSzH Központ területileg illetékes Vetőmagfelügyelőségéhez. 

A vetőmag-minősítés tehát a vetőmag-forgalmazás feltétele, amelynek részfolyamatai 

• a származási igazolás, 

• a szántóföldi ellenőrzés, 

• mintavétel, 

• laboratóriumi vizsgálat, 

• a fémzárolás, 

• fajtaazonosító kitermesztés és a 

• minőséget igazoló okirat kiadása. 

E részfolyamatok elvégzésével ellenőrizhető, hogy a vetőmag-előállítás során a legfontosabb nemzetközi 

alapelvek érvényesülnek-e, nevezetesen: 

• csak a hivatalos elismerésben részesült, vagy vizsgálat alatt álló fajták vetőmag-előállítása vonható 

ellenőrzési és állami minősítési rendszerbe, 

• minden megtermett vetőmag a fajta elit (bázis) magjára egyenes módon egy vagy több nemzedéken keresztül 

visszavezethető legyen, 

• engedélyhez kötött és szigorúan korlátozott a szaporító utódnemzedékek száma, 

• az előállítónak igazolnia kell minden ún. származtatott generációs vetőmag szántóföldi ellenőrzését, 

fajtakitermesztését, a fajták tulajdonságainak állandóságát és az egyes vetőmagtételek fajtaazonosságát, 

szántóföldi vetőmagvak előállításával és forgalomba hozatalával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat első fokú 

– OECD Rendszerben kijelölt – hatóságként az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban 

minősítő intézet) látja el. A minősítő intézet ezen tevékenységéről közhitelű nyilvántartást vezet. A szabvány 

előírásainak meg nem felelő vetőmagszaporítást alkalmatlannak kell minősíteni, és annak termését a 

továbbiakban a minősítési folyamatból ki kell zárni. 

A vetőmag fémzárolása: 

• Fogalma: a fémzárolás a vetőmag-minősítés része, amelynek során a vetőmagtételből az előírások szerint 

mintát kell venni, ezzel egyidejűleg a tételt fémzár vagy azt helyettesíthető más anyag vagy módszer 

alkalmazásával le kell zárni úgy, hogy a csomagolási egység megsértése nélkül ahhoz hozzáférni ne lehessen. 

A vetőmagtételek fémzárolását az MgSzH felügyeli, a minősítésről igazoló okiratot állít ki (Vetőmagminősítő 

Bizonyítvány), a tételeket fémzárolja, vagy azzal egyenértékű csomagolással látja el, illetve azonosító cédulát 

(bárca) helyez el rajta. 

• A bárcán szereplő adatok: 

• Faj, fajta 

• Fémzárolás ideje 

• Szaporítási fok 

• Fémzárolási szám 
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• Minőség 

• Csomagolási egység tömege 

• Stb. (csávázás, egyéb megjegyzés) 

A vetőmag belső értékmérő tulajdonságai: 

Mértékegységgel nem mérhetők, nem számszerűsíthetők. 

• Potenciálisan nagy termőképesség: 

• Kezdeti gyors fejlődési erény 

• Megfelelő kémiai összetétel 

• Károsítókkal szembeni ellenálló képesség 

• Vitalitás, életképesség 

A vetőmag külső értékmérő tulajdonságai: 

Mértékegységgel mérhetők, számszerűsíthetők. 

• Faj- és fajtaazonosság: még a vetőmagtermesztés során tartott szántóföldi szemlék alkalmával, illetve utólag, 

a kész vetőmag szántóföldi kitermesztésével ellenőrzik. Néhány faj egyes fajtái bizonyos kémiai és fizikai 

módszerekkel vetőmagmintából is meghatározhatók. 

• Tisztasági % (T%): az ép, fajtaazonos magvak tömegszázalékát értjük. A tisztasági vizsgálat során nemcsak a 

tiszta anyag részarányát állapítják meg, hanem az idegen kultúr- és gyommagvakat, továbbá a hulladék 

(törött, sérült mag, föld stb.) mennyiségét is meghatározzák. Az előforduló karantén gyommag (pl. 

arankamag) a vetőmagtétel újratisztítását, vagy ha az nem lehetséges, kizárását vonja maga után. 

• Csírázóképesség (Cs%): a szabványban meghatározott (laboratóriumi) körülmények között megadott időn 

belül fejlődött, normális, egészséges, ép csíranövények darabszázalékát értjük. A vizsgálatkor el kel 

különíteni a beteg, törött, abnormális (pl. nincs gyököcskéje) csírákat, mert ezek csak látszólagos állapotot 

tükröznek, a szántóföldön nem fejlődhet belőlük egészséges növény. Van olyan vizsgálati eljárás (pl. a Cold-

teszt), amelyben a szántóföldi körülményekhez hasonló környezeti feltételeket teremtenek a csírázó 

vetőmagmintának, így a vetéshez szükséges magmennyiség meghatározásához jobban használható értéket 

kapunk. 

• Csírázási erély: a csírázás gyorsaságának a mérőszáma, a csírázóképesség-vizsgálat határnapjánál rövidebb 

idő alatt (az erély napjáig) kifejlődött csírák darabszázaléka. A jobb csírázási erély erőteljesebb kezdeti 

fejlődést és nagyobb teljesítőképességet ígér. 

• Ezermagtömeg: grammban fejezzük ki. Sok fajnál tapasztalható, hogy a nagyobb magvak nagyobb 

teljesítményű növényegyedeket eredményeznek. Az ezermagtömeg ismerete a vetőmagmennyiség-

számításhoz elengedhetetlen. 

• Egészségi állapot: rögzítésére legtöbbször növényvédelmi vizsgálati módszerek szükségesek. 

• Víztartalom: A vetőmag víztartalmának ismerete két ok miatt is fontos: 

• a vetőmag értékesítésekor a légszáraz állapotra (12–14% víztartalom) visszaszámolva számolnak el 

• raktározásra ugyancsak légszáraz állapotban kerülhet sor. 

• Osztályozottság: azt mutatja meg, hogy a vetőmagtétel hány tömegszázaléka esik a megadott határértékek 

(vetőmagátmérő vagy ezermagtömeg) közé. A legtöbb faj azonos méretű magból kelt növényegyedeinek 

fejlődési ideje, termésmennyisége kiegyenlítettebb. A vetőmagtétel osztályozottsága, kalibráltsága ezért 

különösen ott fontos, ahol követelmény az egyszerre érés (pl. a vegetatív részükért termesztett fajok 

hajtatásában vagy szabad földön, egymenetes betakarítás esetén). 
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Chapter 15. A nemesített fajták 
agrotechnikai vonatkozásai, a 
növénynemesítés és 
növénytermesztés 
kapcsolatrendszere 

A növénytermesztés és a növénynemesítés kapcsolata: 

A növénynemesítés és a növénytermesztés tudománya között sokoldalú kölcsönhatás áll fent, ezért a 

növénytermesztőnek és a növénynemesítőnek szorosan együtt kell működnie az eredményes munka érdekében. 

A fajták genotípusa határozza meg a mindenkori időjárásból és agrotechnikából eredő eltérő reakciókat, 

valamint a különböző környezeti tényezőkhöz való alkalmazkodást. 

Ezért minden új fajta számára többéves kísérletben kell megállapítani az optimális: 

• vetésidőt 

• tenyészterületet 

• tápanyagutánpótlás, öntözés módját, mértékét. 

Vizsgálni kell továbbá az alkalmazkodóképességet 

A növénytermesztés feladata, hogy a növénynemesítő számára speciális célokat tűzzön ki a fajták jövőben 

módosítandó termesztéstechnológiai követelmények alapján. A növénytermesztés legfontosabb célja a hozamok 

állandó növelése a minőségi és gazdasági tényezők figyelembevételével. Ehhez szükség van nagy 

termőképességű növényfajtákra és a fajtákban rejlő potenciális lehetőségek érvényre jutását elősegítő technikai, 

technológiai eszközökre, anyagokra, amelyek egyrészt a tenyészidő folyamán a terméshozáshoz szükséges 

optimális ökológiai feltételeket teremtik meg, másrészt a termés betakarítását, tárolását teszik lehetővé. Ebből a 

szempontból a növénytermelés szoros kapcsolatban van a fajta előállításon keresztül a növénynemesítés-tannal, 

valamint a fajta tulajdonságainak az ismeretén keresztül a genetikával, illetve a növénytannal. 

Az örökletes alap információja határozza meg, hogy milyen tulajdonságok alakulhatnak ki az egyed megjelenési 

formájában, illetve fenotípusában. Az öröklődés valamennyi tulajdonság számára egy bizonyos megvalósulási 

skálát, szélességet biztosít és ezen a skálán belül a környezeti tényezők szerint dől el a tulajdonság 

realizálódásának mértéke. 

A nemesítés és a mezőgazdasági termelés összefüggései: 

• A mezőgazdasági termelésben két tényező játszik kiemelkedő szerepet: 

• A termesztett növényfajta tulajdonságai és igényei 

• Környezet (éghajlat, talaj, hő, fény, csapadék, agrotechnika) 

• A termelés színvonala a fajtaválasztástól valamint az alkalmazott termesztéstechnológiától függ. 

• Fajta és termesztéstechnológia kölcsönhatásai: a jó genetikai termőképesség csak megfelelő környezeti 

viszonyok és termesztéstechnológia esetén használhatók ki. 

A növénytermesztés és növénynemesítés XXI. századi kihívásai: 
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• A fenntartható mezőgazdasági termelés célja az egyre növekvő igények kielégítése úgy, hogy közben képesek 

legyünk megvédeni és megőrizni a környezetünket és annak különböző erőforrásait (termőtalaj, ivóvíz, 

növény- és állatvilág, stb.) a minket követő generációnak. 

• A fenntartható (substainability) fejlődés olyan fajták termesztését és technológiák alkalmazását igényli, 

melyek lehetővé teszik a termésátlagok javítását, de egyben védik a környezetet és az élővilág változatosságát 

(biodiverzitását). 

• Az egyre intenzívebbé váló termelés és egyre bőtermőbb fajták (intenzív fajták, hibridek) alkalmazása új 

helyzet elé állították a társadalmat. Egy új szemlélet van terjedőben, a fenntarthatóság. 

• Az élővilág biodiverzitásának megőrzése érdekében a legsürgetőbb feladat, a környezetet és az 

ivóvízkészleteket szennyező agrokemikáliák felhasználásának csökkentése. 

• Olyan fajtákat kell előállítani, melyek rezisztensek a biotikus és abiotikus stresszel szemben, tehát nem, vagy 

kis mennyiségben igényelnek vegyszeres védelmet. Termesztésükkel tehát csökkenthető a talaj, illetve a 

környezet vegyszer terhelése. 

Az integrált növénynemesítés céljai: 

• A molekuláris növénynemesítés célja olyan előnyös változások előidézése géntechnológiai eljárásokkal, ami 

a hagyományos nemesítéssel nem, vagy csak lényegesen kisebb hatékonysággal valósítható meg, a 

gabonafélék transzformálásával, növelhető a növény agronómiai teljesítménye, termesztésének hatékonysága, 

biztonsága, megvalósítható a növény sokoldalúbb hasznosítása. 

• A növényi transzformáció nemesítési célra hasznos eszköz lehet a társadalom által támogatott multifunkciós 

mezőgazdaság kialakításában. 

• Nemcsak a high input vagy a precision farming rendszerekben, hanem a low input, sustainable 

mezőgazdasági termelési rendszerének létrehozásában is fontos eszköz lehet molekuláris nemesítésen belül a 

transzformációs technológia alkalmazása. 

• Az integrált növénynemesítés célja a molekuláris nemesítés és a hagyományos nemesítési módszerek 

komplex alkalmazásával a különböző növénytermesztési feltételek között alkalmazható növényfajták 

nemesítése. 

A fajtaválasztás szempontjai: 

• A növényfajták között örökletesen meghatározott morfológiai, élettani és egyéb különbségek vannak, 

amelyek közvetlenül vagy közvetve meghatározzák külső megjelenésüket és termesztési értéküket. 

• A tulajdonságok egy része a környezettől gyakorlatilag függetlenül megnyilvánul, más paraméterek értékei 

pedig – azonos fajta esetén is – széles skálán mozoghatnak a növényt érő külső hatások függvényében. 

• A kvalitatív és kvantitatív tulajdonságok eltérő jellege nem csak a nemesítők számára fontos – azokat más-

más módszerekkel lehet változtatni vagy javítani –, hanem a termesztőknek is, mert a növény ismerete 

nélkülözhetetlen ahhoz, hogy reális követelményt fogalmazzunk meg a fajtával szemben. 

• Főbb szempontok: 

• A növény habitusa 

• Alkalmazkodás a különböző stressz faktorokhoz 

• Termőképesség 

• Minőség 

A fajta, hibrid választás szempontjai különböző növényfajok esetén: 

a) Gabonafélék: 
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• Őszi búza: megfelelő minőség, termőképesség, alkalmazkodóképesség, termésbiztonság, betegség-

ellenállóság, állóképesség, koraiság, télállóság 

• Kukorica: termőképesség, termésbiztonság, szárszilárdság, gyors vízleadó képesség, megfelelő rezisztencia, 

alkalmazkodó képesség, jó minőség, jó tápanyag és öntözési reakció, megfelelő érésidő, megfelelő Harvest 

Index 

• Őszi árpa: termőképesség, termésbiztonság, betegség ellenállóság, adaptációs képesség, télállóság, 

szárszilárdság, szárazságtűrés, magas fehérjetartalom 

• Cirok: adaptációs képesség, termőképesség, termésbiztonság, betegség rezisztencia, alacsony tannin és cián 

tartalom 

b) Hüvelyesek: 

• Borsó (üzemi feltételek): termesztési cél, ökológiai feltételek, technológiai; műszaki háttér, üzemszervezési 

feltételek, gazdasági szempontok 

• Zöldborsó: nagy termőképesség, sötétzöld szemszín, megfelelő szemméret, lassú érésdinamika, gépi 

betakarításra való alkalmasság, jó szárazságtűrő képesség, betegségrezisztencia 

• Szója: termőképesség, termésbiztonság, alkalmazkodóképesség, alsó hüvelyek 8-10 cm földfeletti 

elhelyezkedése, megfelelő szárszilárdság, jó rezisztencia, megfelelő minőség, ne legyen hajlamos 

szempergésre, kiegyenlített érés 

• Csillagfürt: magas fehérjetartalom, termőképesség, termésbiztonság, rezisztencia, minimális hüvelypergés, 

megfelelő magkötés, szárszilárdság 

c) Olajnövények: 

• Napraforgó: biotikus és abiotikus stresszrezisztencia, jó adaptációs képesség, jó vízleadóképesség, alacsony 

pergési hajlam, állomány kiegyenlítettség, szárszilárdság, megfelelő tenyészidő, termőképesség, 

termésstabilitás, magas olajtartalom 

• Repce: termőképesség, termésstabilitás, télállóság, alacsony erukasavtartalom, jó elágazódóképesség, 

betegségrezisztencia, alacsony pergési hajlam 

d) Gyökér- és gumósnövények: 

• Burgonya: termőképesség, piacosság, betegségrezisztencia, tárolhatóság, gumóméret; forma, étkezési 

minőség, kedvező beltartalom, főzési; konyhatechnikai tulajdonságok, Gumó mechanikai sérülésekkel 

szembeni ellenállóság 

• Cukorrépa: adaptációsképesség, termőképesség, elágazódás mentes főgyökér, termésstabilitás, magas 

cukortartalom 
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Chapter 16. Szántóföldi növények 
nemesítése 

1. A BÚZA (Triticum aestivum L.) 

Rendszertana 

• Gramineae (Poaceae) család 

• Triticum nemzetség 

• Különböző ploidszintű sorozatokat alkot, 7 kromoszómája van, ennek megfelelően a diploid 14, a tetraploid 

28, a hexaploid 42 kromoszómával rendelkezik. Az eltérő ploidszinthez tartozó fajok körét saját névvel 

illetjük. Ezek a következőek: Alakor: (Triticum monococcum), kromoszómaszáma: diploid, 2n= 14 Tönke: 

(Triticum dicoccum), kromoszómaszáma: tetraploid, 2n= 28 Tönköly: (Triticum spelta, Triticum aestivum) 

kromoszómaszáma: hexaploid 2n= 4 

• Öntermékenyülő növény 

Származása, elterjedése, vetésterülete 

• Elsődleges géncentruma: Elő-Ázsia: Törökország, Szíria, Jordánia 

• i.e. 15-20000 évvel kezdték termeszteni 

i.e. 4-5000 évvel Kína, Mezopotámia és Egyiptom 

-innen terjedt el India-felé, Afrikába, majd Európába 

-a trópusi és a sarkvidéki éghajlatot kivéve a világon mindenütt termeszthető 

• A világon 230-240 millió hektáron, Magyarországon 1,1-1,2 millió hektáron termesztik. Termésátlag: 4-5 

t/ha. 

Jelentősége 

• Étkezési, élelmiszeripari jelentőség 

• Takarmányozás: takarmány, alomanyag 

• Ipari alkalmazás: papírgyártás, szeszipar, keményítőipar, gyógyszeripar stb 

• Energiaforrás: bioetanol 

Nemesítési célkitűzések 

• Termőképesség, termésbiztonság növelése 

• Télállóság növelése 

• Klimatikus stressztényezőkkel szembeni ellenálló képesség növelése (szárazságtűrés, fagytűrés stb.) 

• Betegségekkel (Lisztharmat, Levélrozsda, Szárrozsda stb.), kártevőkkel, gyomokkal szembeni rezisztencia 

növelése 

• Megfelelő sütőipari minőség elérése 

• Megfelelő szárszilárdság kialakítása 

• Koraiság, megfelelő érésidő 
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• Tápanyag hasznosítás növelése 

A genetikai haladást és a termést befolyásoló tényezők 

• Nőtt a levél méret és a zászlóslevél felület 

• Zászlóslevél szeneszcencia 

• Kalászolási idő 

• A szemtelítődés rátája és tartama 

• A szemtermésbe történő asszimilációs transzport rátája és tartama 

• A szemtermés mérete 

• Kalászonkénti kalászkaszám 

• Kalászonkénti szemszám 

Nemesítési módszerek 

1. Klasszikus nemesítési módszerek 

A) Variabilitást növelő módszerek 

• Kombinációs (keresztezéses) nemesítés 

• „Bridge” keresztezés 

• Vissza keresztezés (back-cross) 

B) Szelekciós módszerek 

• Tömegszelekció 

• Egyedszelekció 

- Pedigré szelekció 

- SSD(single seed descent) módszer 

- Ramsh módszer 

• „Ear bed” módszer 

2. Hibrid nemesítés 

3. Molekuláris és biotechnológiai módszerek 

• Szövettenyésztés és növényregenerélás 

• DH (double haploid) technika 

• Transzgénikus növények előállítása 

• Marker alapú szelekció (MAS) 

A biokémia és a molekuláris technikák gyakran alkalmaznak direkt szelekciót. A növény genetikai 

polimorfizmusa különböző szinteken van fixálva: molekuláris, biokémiai és fenotípusos szinten. A molekuláris 

markereket olyan DNS részeként használják, melyek összefüggésben vannak az általunk érdekelt 

tulajdonságokkal. A tulajdonságokat egy gén vagy akár több gén is meghatározhatja egyszerre. A marker alapú 

nemesítés meggyorsítja a szelekciót és a kívánt tulajdonságokra történő direkt szelektálást. A marker szelekció 
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előfeltétele, hogy a marker szoros kapcsolatba legyen a kívánatos tulajdonságokkal. Ezt a technikát egyre 

szélesebb körben alkalmazzák a nemesítési programok során minden növény esetén. 

A marker szelekció előnyei és hátrányai 

• Alacsonyabb heritabilitású tulajdonságokra történő hatékonyabb szelekció 

• Gén piramidálás: betegség rezisztencia 

• Patogén ritka előfordulása esetén alkalmazzák 

• Hatékony szelekciós módszer hiánya esetén alkalmazzák 

• Hátránya, hogy nagyon drága 

A genetika csoport őszi búza nemesítési programja 

A búza genetikai program végrehajtása során a hatékonysági mutatók (műtrágya hasznosító-, tápanyagfeltáró-

képesség, betegségrezisztencia, szárszilárdság) javítására törekedtünk. A nemesítés során a kalászutódsor (ear-

to-row) módszert alkalmaztuk, amely lehetőséget ad a divergáló szelekció végrehajtására. Elsősorban azokra a 

keresztezési származékokra helyeztük a fő hangsúlyt, amelyek olyan búzafajtákból származnak, amelyek 

műtrágya alkalmazása nélkül is nagy termések elérésére képesek, továbbá kismértékű tápanyag-visszapótlás 

esetén is számottevő terméstöbblet realizálását teszik lehetővé. Azokat az intermediereket vittük tovább, 

amelyekben az organikus gazdálkodás szempontjából kedvező tulajdonságok rekombinált formában vannak 

jelen (20. ábra). 

Figure 16.1. 20. ábra. Őszi búza nemesítésünk genetikai sémája 

 

A konvergenciára épülő genetikai módszerünket olyan szelekciós módszerekkel egészítettük ki, amelyek 

lehetőséget adnak arra, hogy a keresztezést követően a búzavonalak genetikai tisztasága minél előbb 

növekedjen. A módszer alapvetően a kalászutódsorra épül, amelyek alkalmazása nagymértékben növelte a 

fajtajelöltek DUS vizsgálatokban mutatott alkalmasságát (21. ábra). 

Figure 16.2. 21. ábra. A búza törzsek, új fajták előállításához használt Pedigré-

szelekciós rendszer 



 Szántóföldi növények nemesítése  

 76  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2. A KUKORICA (Zea mays L.) 

Rendszertana 

• Magvas növények csoportja 

• Zárvatermők törzse 

• Egyszikűek osztálya 

• Pelyvások sorozata 

• Pázsitfűfélék családja 

• Zea nemzetség 

Elterjedése, jelentősége, vetésterülete, termésátlaga 

A kukorica a búza és a rizs mellett a harmadik legnagyobb vetésterületen termesztett növény a világon. 

Elsősorban takarmányozási, ipari és élelmiszeripari célokra használják fel. Magyarországi vetésterülete 1-1,2 

millió ha, országos átlagtermése kedvező években (2004-2006) 7-8 t/ha körül alakul. Kromoszóma száma 2n = 

20. 

Kukoricanemesítés a felhasználás ágazatai szerint 

• Takarmány kukorica (szemes) 

• Silókukorica 

• Csemege kukorica 

• Fehér kukorica 

• Waxy kukorica (amilopektin) 

• Amilóz kukorica 

• Olajos kukorica 

• Gríz kukorica 

• Lizin kukorica 

• Pattogatni való kukorica 
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• Baby kukorica (savanyítás) 

Nemesítési célkitűzések 

• Termőképesség növelése 

• Alkalmazkodóképesség javítása 

• stressztolerancia 

• szárazságtűrés 

• hidegtűrés 

• herbicidtolerancia 

• Alacsony szemnedvesség betakarításkor 

• gyors szárazanyag felhalmozás 

• gyors vízleadás 

• kiváló szárszilárdság 

• Profitabilis vetőmagelőállítás 

• anyai szülő termőképessége 

• apai szülő pollenszolgáltatása 

• magas biológiai értékű vetőmag 

Újabb nemesítési célkitűzések és eredmények a nemesítés terén 

Herbicidrezisztencia kialakítása in vivo és in vitro technikák kombinációjával Az imidazolinon acetolaktát-

szintetáz és acetohidroxi-ecetsav-szintetáz enzimeket gátló hatása 

Kádár (2001) felsorolása alapján a herbicideknek 16 csoportja van, melyek közül az ún. „B” csoportot alkotják 

az acetolaktát-szintetáz működését gátló herbicidek. Ebben öt alcsoportot képeznek az egyes 

vegyületszármazékok (szulfonil-karbamidok, imidazolinonok, pirimidinil-oxo-benzoátok, triazolpirimidin-

szulfonanilidok, piridin-dikarbonátok), melyek mindegyike levélen és gyökéren keresztül felvehető szisztemikus 

herbicid. Shaner et al. (1984) szerint az imidazolinon- és szulfonilurea-származék hatóanyagok az acetolaktát-

szintetáz (ALS – valin- és leucin-szintézis), illetve acetohidroxi-ecetsav-szintetáz (AHAS – izoleucin-szintézis) 

enzimet gátolják, az első enzimet, mely a valin, leucin és izoleucin szintézisében részt vesz, minek 

következtében a merisztéma régiók növekedése leáll az aminosavak hiányában (22. ábra). Először a sejtek 

pusztulnak el, majd a növény is. Mivel az enzim a kloroplasztiszban található, a vegyszerek csak akkor fejthetik 

ki hatásukat, ha a növények már működő kloroplasztisszal rendelkeznek; egyszikűek esetében a koleoptil 

felnyílásakor, kétszikűekben pedig kétleveles fejlődési stádiumban (Kádár 2001). 

Figure 16.3. 22. ábra: Az imidazolinon-hatóanyagcsoport hatásmechanizmusa 
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Az első imidazolinon herbicideket (imazamox, imazetapir, imazapir) szójában használták az USA-ban, melyre 

nézve ezek a vegyszerek szelektívek. Kukoricában is igen hatékonyak, de ez esetben nem szelektívek. A 

szelekció rezisztens kukoricavonal előállítására 1982-ben kezdődött, az első ellenálló vonal az XA17 volt, mely 

azonban csak homozigóta formában mutatott teljes ellenállóságot. Az XI12 már heterozigóta formában is teljes 

értékű volt ilyen szempontból. Ezen géneket tartalmazó sejtek izolálását követően megkezdődhetett a 

növényregenerálás, rezisztenciagént tartalmazó vonalelőállítás. Korábbi, már tesztelt kiváló GCA és SCA 

értékekkel rendelkező elit vonalba a rezisztenciagént (RR) visszakereszetezéssel juttatták be, melynek során 

minden évben elvégzésre került a szelekció, ami imidazolinon hatóanyagú gyomirtószer kezelést jelentett (23. 

ábra). 

Figure 16.4. 23. ábra: Az imidazolinon rezisztencia-gén bevitele (RR) korábbi elit 

vonalba visszakeresztezés és szelekció alkalmazásával (A vonal: rekurrens szülő, B 

vonal: donor). 

 

A gyakorlatban alkalmazható eredményekhez sorolható a hazánkban 1996-ban állami elismerést kapott Marista 

SC IR (imidazolinon-rezisztens) változata (Hunyadi 2000), melyet azóta még néhány IMI megnevezéssel 
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szereplő hibrid köztermesztésbe kerülése követett: PR 37M81 (Pioneer), Dekalb 471 IMI (Monsanto), Furio 

Sumo illetve Occitan Sumo (Syngenta). A CL (Clear Field) elnevezésű hibridekhez pedig a Hypnos CL, illetve 

a Horus CL (Advanta) sorolhatók. 

A Bt kukorica 

A Bacillus thuringiensis már régóta ismert a növényvédelem számára, mint biopeszticid. Spóráját és 

endotoxinját mikrobiális eredetű inszekticidként a múlt század közepétől alkalmazzák. Fontos eleme ma is az 

ökológiai gazdálkodás kártevők elleni védekezési technológiáiban. A Bacillus thuringiensisneknek többféle 

törzse létezik, melyek által termelt kristályos toxinok a rovarok elleni védekezésben sikeresen alkalmazhatók. A 

termelődő toxinok általában specifikusak egy-egy kártevőre. A toxin a rovarok középbél rendszerében okoz 

visszafordíthatatlan károkat. A fehérjéket termelő géncsaládot Cry (kristályos forma miatt) névvel illetik és 

aszerint, hogy mely családokra specifikusak további három alcsaládra (bogarak, legyek és szúnyogok illetve a 

lepkék és molyok) oszthatók. Napjainkban, a kukorica transzformálásában a cry1Ab, cry1Ac, cry1Fa2, 

cry3Bb1, cry9C Bt gént használták fel. 

A Bt kukoricák a kukorica őshazájában, az amerikai kontinensen, Észak-Amerikában kerültek először 

kereskedelmi forgalomba a 90-es évek közepén. A 90-es évek előtt az USA-ban évről-évre óriási (évente 1 

milliárd dollár értékű) kárt okozott a kukoricamoly, mely károkozó ellen a hagyományos inszekticidekkel már 

nem voltak képesek hatékonyan védekezni. A nagy nemesítő házak sorra jelentek meg a Bt kukoricákkal. 

A Bt kukorica termesztésével csökkent a kukoricamoly (Ostrinia nubilalis) elleni védekezés költsége. A 

kevesebb sérült, károsított szem alacsonyabb gombafertőzést (Fusarium, Aspergillus) ezzel értelemszerűen a 

mikotoxin szint redukálódását is jelentette. Az Amerikai kukoricabogár Közép-Amerikából „települt” be Észak-

Amerikába. Itt tökéletes életfeltételeket talált a monokultúrás kukoricatermesztésben. A modern légi és 

hajóközlekedésnek „köszönhetően” a 90-es évek elején Európában is megjelent Az elmúlt közel 14 évben 

Jugoszlávián keresztül viharos gyorsasággal terjedt át Európa többi országába. Megjelent Franciaországban, 

Olaszországban, Svájcban, hazánkban, s a Kárpát medence többi országában is. Néhány szakértő szerint a 

vetésváltás sem biztosít hosszú távon védelmet, hisz a szója-kukorica vetésforgóban a kukoricabogár 

adaptálódott a szójamezőkre is. (Hazai megfigyelők megtalálták őszi búza után vetett kukoricában is) 

Jelenleg már kereskedelmi forgalomba került a Monsanto által kifejlesztett, cry3Bb1 (Bacillus thuringiensis ssp. 

kumamotoensis) génre alapozott Bt kukorica (MON 863, YieldGard Rootworm), mely az Amerikai 

Kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) ellen hatásos. Előzetes statisztikai adatok szerint tovább 

növekszik a Bt kukorica vetésterülete az Európai Unióban. Franciaországban 2006-ban 5000 ha, míg 

Csehországban 1500 ha Bt kukorica termesztését tervezték. 

A jövőben, nagyobb ütemben fognak terjedni azon GM hibrid kukoricák, melyek egyszerre rendelkeznek a 

rovar- és herbicid rezisztenciával. A legújabb hibridek esetenként már a kukoricamoly, kukoricabogár 

rezisztenciát kódoló toxin géneket és a herbicid (glüfozinát, glifozát) rezisztenciát is tartalmazzák. 

A Genetika csoport kukorica nemesítése 

A Genetikai és Nemesítési Tanszéken a korábbi időszakban kiterjedt munka folyt a mutációs kukorica nemesítés 

területén. Pásztor 1958-ban 15 Gy dózissal Co60 sugárforrással kezelte erdélyi kukorica populációk pollenjét. A 

kezelés évében az M1 generációban három különböző típusú mutánst fedezett fel, amelynek beltenyésztésével 

és szelekciójával a következő nemzedékben igen sok, morfológiailag elkülöníthető típusból álló 

mutánsvonalakat állított elő. 

A későbbiekben a neutronsugárzás várhatóan nagyobb genetikai affinitása miatt 1980 óta ezen sugárforrást 

egyre nagyobb mértékben használtuk föl a génbanki anyag genetikai variabilitásának növelésére. A genetikai 

alapanyagbázis diverzifikálására a Debreceni Atommag Kutató Intézetben meglévő neutron generátort ill. 

ciklotront használtuk. A ciklotronban a neutronok közepes energiája háromszor olyan nagy, mint a reaktor-

neutronoké, aminek következtében a növényi magvakat kedvezőbb hatékonysággal lehet besugározni. A 

sugárzás biológiai hatását az elnyelt dózissal jellemeztük, amelynek jele: D. Mértékegysége a Gray (Gy) az a 

sugárdózis, amelyet 1 kg tömegű anyag elnyel, ha vele állandó sugárzással 1 Joule energiát közlünk: 1 Gy = 1 

J/kg (Szalai, 1982). 

A kísérletek során egyrészt amerikai hibridalapanyag (F1), másrészt különböző beltenyésztett vonalak gyors 

neutronos vetőmagkezelését követően a szegregációt mutató állományok genetikai homogenizálására pedigré 

módszert alkalmaztunk. Az egyes értékmérő tulajdonságok genetikai stabilitásának fokozása és egyúttal a 
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variabilitás növelése több éven át szigorú öntermékenyítéssel, majd inter-sib keresztezéssel került 

megvalósításra. A folyamatosan elvégzett teszt vagy top-cross keresztezések lehetővé tették a populációból a 

speciális céloknak legmegfelelőbb vonalak kiválogatását. Ezt követően a vonalak tulajdonságait pozitív 

rekurens szelekció révén javítottuk. A beltenyésztett vonalak anyai ill. apai szülői partnerként történő 

megállapítására az előző módszert a reciprok hibridizáció gyakorlatával kapcsoltuk össze. 

A Genetikai és Nemesítési Tanszék mutációs nemesítési programjának első lépéseként 1980-ban, majd ezt 

követően 1982-86 között és 1991-ben számos kukoricahibrid és törzs vetőmagjának besugárzását végeztük el 

előbb neutron generátorral, majd ciklotronban 5; 7,5; 12,5; 15; 17,5; 20; 30; 40; 50 Gy sugárdózissal. 

A kukorica vonalak előállítása során a stratégiánk az volt, hogy egyrészt a kiindulási bázist szélesebb alapokra 

helyezzük, másrészt mindig az adott időszakban a legmagasabb nemesítési értéket képviselő és az adott időszak 

termesztés technológiájának leginkább megfelelő beltenyésztett törzsekből és hibridekből induljunk ki. 

A diallél analízis alapjául szolgáló beltenyésztett vonalak kiválasztásánál jelentős szerepet játszott, hogy ezek 

termékenyülő képessége, vetőmagtermésük biztonsága a korábbi évek átlagértékei alapján - a beltenyésztéses 

leromlás ellenére - kiemelkedő volt. A csövek a cső csúcsáig egyenletesen termékenyültek, kiegyenlítettek 

voltak. Ezen vonalak állományai homogének, morfológiailag egyöntetűek voltak, az egyes allélok homozigóta 

állapotba kerültek. Megfelelő, kiegyenlített növénymagassággal és levélszámmal rendelkeztek. Címer 

virágzatuk bő pollentermelő képességű. Fattyasodásra nem hajlamosak. Ez a későbbiek során jelentős 

tulajdonság, mert az anyai szülőpartnerként alkalmazott, fattyasodásra hajlamos vonal jelentősen megnehezítheti 

a szántóföldi vetőmagelőállítást (izolált, irányított tömegkeresztezés), továbbá a tökéletes címereltávolítást. 

A kukorica tulajdonságainak vizsgálati módszerei és a genetikai távolság meghatározása hierarchikus klaszter 

analízissel 

A kukoricahibridek szülői komponenseiként szereplő beltenyésztett vonalak DUS-vizsgálata, UPOV-irányelvek 

szerinti leírása nemcsak az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet állami elismeréshez szükséges 

fajtavizsgálatához elengedhetetlen, hanem a teljeskörű fenotípusos és genotípusos leíráshoz, vizsgálathoz, amely 

hasznos információval szolgál a további nemesítési programok hatékonyságához, valamint a génbanki 

tevékenységek elvégzéséhez. 

A vizsgált vonalak megkülönböztethetősége (Distinctness), egyöntetűsége (Uniformity) és állandósága 

(Stability) a növénynemesítés számára is elsődleges jelentőségű, a vonalak illetve hibridjeik állami bejelentése 

első lépcsőfokának tekinthető. A vizsgálatok célja sugárkezelt, beltenyésztett kukoricavonalak teljeskörű 

fenotípusos és genotípusos leírása és vizsgálata, amely magába foglalja a virágzásbiológiai vizsgálatokat, az 

UPOV-szabvány szerinti fenometriai vizsgálatokat, a szülői vonalak közötti rokonsági fokok hierarchikus 

cluster analízissel történő meghatározását. Az eredmények alapján az egymástól genetikailag távol álló szülői 

vonalak kiválogatásával és irányított random vagy diallél keresztezésével az F1 hibridnemzedék esetében 

jelentős heterózishatás érhető el, mely a gazdasági értékmérő tulajdonságok javításának alapját képezheti. 

A vizsgálatok elvégzésére az UPOV-ot, (Union pour la Protection des Obtentions Végétales), az 1961-ben 

Párizsban alapított, az Új Növényfajták Oltalmazása Nemzetközi Szervezetének és Egyezményének előírásait 

követi az OMMI. Magyarország 1983-ban csatlakozott az UPOV Egyezményhez, és az EU tagországokhoz 

hasonlóan bevezette az állami minősítéshez is a DUS vizsgálatok kötelező elvégzését. Ez a kukoricánál 

különösen fontos, hiszen a vizsgálati anyag nagysága és heterogenitása külön gondot okoz. Az egyezmény 

szerint a fajtaoltalom megadásához a következő feltételek szükségesek: 

• a megkülönböztethetőség (Distinctness) 

• az egyöntetűség (Uniformity) 

• az állandóság (Stability) 

valamint az, hogy a fajta új legyen és megfelelő elnevezéssel bírjon (Lázár és Puskás, 1996). Az első három 

feltétel angol nevének kezdőbetűiből áll össze a DUS betűszó. Tehát a DUS vizsgálatok magukban foglalják 

mindazon technikai műveletek összességét, melyek e három feltételnek meglétét vagy hiányát állapítják meg. A 

DUS-vizsgálatok időtartama általában 2 év, azaz két vegetációs ciklus, de ezen időszakot szükség esetén további 

egy vagy két évvel meg lehet hosszabbítani. A DUS-vizsgálatot az összes új hibridre illetve vonalra el kell 

végezni. A beltenyésztett vonalaknál vizsgálni kell a megkülönböztethetőséget, az egyöntetűséget, az 

állandóságot, illetve a fajtaleírást. A vonal akkor tekinthető újnak, ha minden közismert - az MgSzH referencia 

listáján szereplő - vonaltól egy vagy több tulajdonságban világosan és következetesen megkülönböztethető. 
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Ezen közismert vonalak letéti mintái az MgSzH referenciagyűjteményében minden esetben rendelkezésre 

állnak. A beltenyésztett vonal akkor állandó, ha a fajtafenntartásból származó vonal leírása megegyezik a tartós 

tárolóban elhelyezett referenciaanyag leírásával és elektroforézis vizsgálataik eredménye is azonos. A regisztrált 

vonalak fajtafenntartását és az engedélyezett előállítási képlet betartását az MgSzH a DUS vizsgálatokban 

ellenőrzi, ezen vizsgálatok bázisa az UPOV által kiadott TG/2/6 vizsgálati irányelv, amely tartalmazza a 

vizsgálati metodikát és a tulajdonságlistát is. 

A táblázatban szereplő „becsült fontossági érték” növekvő, azaz a legfontosabb tulajdonság 9-es értékű, a 

legkevésbé jelentős pedig 1-es értékkel bír. A becsült fontossági értéket aszerint állapítjuk meg, hogy az adott 

tulajdonság mennyire változékony (pl. évjárathatás), milyen biztonsággal öröklődik (h2 érték), mennyire jól 

figyelhetjük, meg vagy mérhetjük. E szempontok összessége alapján alakítható ki a fontossági sorrend. A 

tulajdonságok DUS-szempont szerinti ismételhetősége összefügg a tulajdonságok h2 értékével. Minél nagyobb a 

h2 értéke egy tulajdonságnak, annál jobban öröklődik, illetve a környezeti tényezőkre annál kevésbé lesz 

érzékeny. Ez a megállapítás a DUS-vizsgálatok ismételhetőségére is értelemszerűen kihat. 

A vonalak tulajdonságainak kialakításában egy vagy több gén komplex hatása érvényesül. Ebből következik az, 

hogy az egyes tulajdonságok is különböző súllyal vesznek részt a vizsgálatban. A minimális különbségnek az 

egy vagy több tulajdonságra legalább 6 pontot elért különbséget szabad tekinteni. A kukorica vizsgálati anyag 

nagysága és heterogenitása miatt, a tételeket három tulajdonság kategóriába lehet sorolni: 

1. csoport: genetikailag komplex módon determinált és a környezeti tényezőkre kevésbé változó tulajdonságok 

(növénymagasság, szemtípus) 6 pont értékű. 

2. csoport: genetikailag egyszerűen meghatározott és a környezeti tényezőkre kevésbé változó tulajdonságok 

(pl. a bibe vagy a csutka antociános színeződése) 3 pont értékű. 

3. csoport: genetikailag komplex módon determinált, de eléggé vagy nagyon változékony tulajdonságok (pl. 

levéllemez állása, stb.) 2 pont értékű. 

Két beltenyésztett vonal közti minimális távolságnak tulajdonságaik kombinációján kell alapulnia, azok 

genetikai kontrolljának figyelembevételével. Két beltenyésztett vonal megkülönböztethetőnek nyilvánítható, ha 

a fenti csoport (1. csoport) vagy csoportokban található bélyegek a minimális távolságnál nagyobb különbséget 

mutatnak, és összességükben elérik vagy meghaladják a 6 pontot. 

A klaszter analízis elvégzése esetén minden változót függetlennek tekintünk, a cél a vizsgált egyének vagy 

tulajdonságok, illetve az ezek változásait mutatók egymással rokonítható csoportokba való besorolása. 

Csoportképzés során, hogy minden sajátosság egyenlő súllyal jusson érvényre, az eredeti adatokat standardizálni 

kell, például a tulajdonságoknak a szórásával vagy a tulajdonságok értéktartományának standarizálásával. 

A többváltozós módszerek alkalmazására a szakirodalomban számos publikáció fellelhető, melyekben a 

kukoricahibrideket ily módon értékelték, például a hibridek közötti genetikai távolság becslésére (Melo et al. 

2001), illetve kvantitatív tulajdonságok korrelációs struktúrájának kimutatására (Letal et al. 1997). 

Diallélrendszerenként 12-12 F1 hibrid és a 4-4 beltenyésztett kukoricavonal vetőmagvait 5 ismétlésben, véletlen 

blokk elrendezésben, kétszer 5 m hosszúságú sorokból álló parcellákba vetettük. 

Az általunk létrehozott teljes diallél rendszerek vizsgálatát a Griffing 1-es módszere (1965) alapján működő 

DIALLEL Analysis and Simulation (Burow-Coors, 1993) továbbfejlesztett változatának alkalmazásával 

végeztük el. 

A program alkalmazásával elvégeztük a különböző értékmérő tulajdonságok esetében az általános (GCA) és 

specifikus (SCA) kombinálódó képesség és az átlagok (szülői, hibrid), továbbá a heterózishatás elemzését. Így a 

tenyészidőbeli szántóföldi felvételezési, illetve a betakarítási és csőfeldolgozási adatok alapján 

kombinálódóképességi vizsgálatra került a termésmennyiség, az átlagos csőtömeg és több mennyiségi és 

minőségi tulajdonság is. 

Az alkalmazott program segítségével elvégeztük a varianciaanalízist, az R2 értékét kiszámítottuk. Az 

alkalmazott modell összehasonlította a szülők kombinálódóképességét az F-próbával, valamint kiszámította a 

kombinálódóképesség hatásokat és az ezek közötti standard különbségeket. 

Kórokozókkal és kártevőkkel kapcsolatos vizsgálatok 
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A kukorica fuzáriummal (Fusarium ssp.) és kukoricamollyal (Ostrinia nubilabis Hübner) kapcsolatos 

kísérleteinket három egymást követő évben (1998-2000) folytattuk. A vizsgálat alapját négy beltenyésztett vonal 

(P14, P26, P50, P61) adta, amelyeket keresztezési partnerként alkalmazva teljes diallél rendszert hoztunk létre, 

négy ismétlésben. A parcellák hossza 500 cm, a sortáv 75 és a tőtáv 20 cm-re volt beállítva. Egy parcellába 

összesen 50 db növény került. A tenyészidőszak végén az összes növényen elvégeztük a megfigyeléseket, 

megszámolva a fuzáriummal és a kukoricamollyal fertőzött töveket. A vizsgálatok természetes körülmények 

között folytak, mesterséges fertőzés alkalmazása nélkül. 

A kísérleteket a debreceni löszháton azonos ökológiai és művelési feltételek mellett beállított, 4x25 növényt 

tartalmazó, 4 ismétléses kísérletben végeztük el, kukoricabogárral betelepült és nem fertőzött területen. 

A lárvakártétel mértékének megállapításához az IOWA skálát használtuk, 10 növény négy ismétlésben történő 

gyökérvizsgálatával. Az IOWA skála értékeihez tartozó tüneti leírás a következőképpen történt (6. táblázat). 

Figure 16.5. 6. táblázat: Az IOWA skála 

 

Abban az esetben, ha a kártétel mértéke két kategória (két egész szám) közé esett, akkor ezt a skálaértékek közé 

eső értékekkel módosítottuk a felvételezés során, ami pontosabb megközelítést tett lehetővé. 

Az imágók számát négy alkalommal, a tömeges rajzás időszakában, 10 növény vizsgálatával a kora reggeli 

órákban állapítottuk meg számlálással. A növényenkénti egyedszám a kukoricabogarak esetén meghatározó, 

mivel szemeskukorica esetén 3-5 egyed/növény esetén a 7/2001. (5.17.) FVM. sz. rendelet értelmében a 

következő évben kukorica nem vethető. A megdőlt tövek %-át az egyes ismétlésekben a parcellák kikelt 

növényeinek számához viszonyítva adtuk meg, amely feltételezhetően a lárvakártételnek tudható be. 

A kártétel mértéke együttesen fejezi ki a lárvák/imágók által okozott termésveszteséget. Ezt a %-os arányszámot 

a párhuzamosan elvégzett kísérletek adataiból számítottuk a rendelkezésre álló parcella terméseredmények 

birtokában. Ezekből az értékekből következtetni lehetett arra, hogy a vetőmagcsávázás, a lárvák és imágók 

elleni védekezés valószínűsíthetőleg milyen mértékű termésnövekedéssel jár együtt. 

A diallél rendszer hibridjeinek és vonalainak értékelését Griffing 1-es módszere alapján működő DIALLEL 

Analysis and Simulation (Burow-Coors, 1993) továbbfejlesztett változatának alkalmazásával hajtottuk végre. A 

program alkalmazásával elvégezhető az általános és specifikus kombinálódóképesség (GCA, SCA) értékeinek 

kiszámítása a kukorica fuzáriumra, kukoricamolyra és kukoricabogárral szembeni ellenállóképességre 

vonatkozóan. Segítségével végrehajtható a varianciaanalízis, az R2 kiszámítható. Az alkalmazott modell 

összehasonlítja a szülők kombinálódóképességét az F-próbával, valamint kiszámítja a kombinálódóképesség 

hatások és az ezek közötti standard különbségeket. 

Szövetkultúrák alkalmazása a szárazságtűrő képesség meghatározására 

A kísérletek elvégzése a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Genetika és Nemesítési Tanszékékének 

Növénybiotechnológiai Laboratóriumában történt. A növényi anyagot a nemesítés szempontjából kedvező 

értékmérő tulajdonságokkal rendelkező négy különböző beltenyésztett vonalból előállított „K” kódjelű diallél 

rendszer (7. táblázat) vonal- és hibridvetőmagjai képezték. 

Figure 16.6. 7. táblázat. Genetikai összetétel a “K”-kódjelű teljes diallél rendszer 

esetében 
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A diallél rendszer 12 F1 hibridjének és a 4 beltenyésztett kukoricavonal szögcsíráinak 3 %-os klórmésszel 10 

percig történt fertőtlenítését követően, a 3 mm vastagságú darabok kalluszindukciós táptalajra ültetését végeztük 

el. 

A kalluszindukcióhoz Murashige-Skoog (1962) alaptáptalajhoz 5 mgl-1 koncentrációban hozzáadott 2,4-

diklórfenoxi-ecetsavat (2,4-D) alkalmaztunk. A táptalaj pH-értékét 5,7-re állítottuk be. A kultúrák nevelése 90 

mm átmérőjű petricsészékben 23 C°-on sötétben történt. 

Az ozmotikus stressz kiváltására a szárazságtűrő képesség vizsgálata céljából a szintén a fenti Murashige-Skoog 

(1962) alaptáptalajhoz kiegészítésként ozmotikumként hozzáadott 13 % mannitolt használtunk. A hibridek és a 

beltenyésztett vonalak kalluszait a felszaporítás után egyenlő tömegben (2 g) erre a táptalajra ültettük át négy 

ismétlésben. 

A diallél rendszer hibridjeinek és vonalainak kallusznövekedését, a mannitol által okozott ozmotikus stresszhez 

történő alkalmazkodását, ezen keresztül a szárazságtűrő képesség vizsgálatát a Griffing 1-es módszere (1956) 

alapján működő DIALLEL Analysis and Simulation (Burow és Coors, 1993) továbbfejlesztett változatának 

alkalmazásával végeztük. Az általános kombinálódó képesség (GCA) értékek alapján a vizsgált kukoricavonal 

javító vagy rontó hatása a hibridekben a szárazságtűrő képesség tekintetében eldönthető. Az SCA értékek 

alapján a konkrét szárazságtűrő hibridkombinációt választottuk ki. 

3. A NAPRAFORGÓ (Helianthus annuus L.) 

Rendszertana 

• Fészkesek Compositae (Asteraceae) családja 

• Napraforgó (Helianthus) félék nemzetsége 

Elterjedése, jelentősége, vetésterülete és jellemzői 

Hazánkban a legjelentősebb olajnövény. Világviszonylatban ~20 millió ha-on termesztik, ebből 

Magyarországon átlagosan 450000-500000 ha-on évente. Minden országban, ahol a minimális hőösszeg megvan 

termeszthető. Legjelentősebb termelő országai: Argentína, Ausztrália, Bulgária, Chile, Dél-Afrika, USA, 

Franciaország, India, Kína, Magyarország, Marokkó, Mexikó, Németország, Olaszország, Oroszország, 

Románia, Spanyolország, Szlovákia, Törökország, Ukrajna, Uruguay. 

Az eredete (géncentruma) Észak Amerika déli része. Elterjedése, vad formája a Helianthus annuus sp. 

lenticularis gyomnövényként természetesen előfordul élőhelyén. Rokonsági köre, mintegy 50 a Helianthus 

nemzettségbe tartozó vad napraforgó fajt írtak eddig le az amerikai kontinensen. Kétszikű, egyéves, lágyszárú 

növény, fészek virágzata van, magháza felülálló, termése kaszat, amely változatos méretű, formájú és színű 

lehet. Fotóperiódusra érzéketlen vagy rövidnappalos, rovarporozta idegentermékenyülő növény. Kromoszóma 

száma n=17, diploid 2n=34. 

Nemesítési célkitűzések 

• Nagy termőképességű és olajtartalmú új hibridkombinációk létrehozása 
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• A legfontosabb napraforgó betegségek (peronoszpóra, szklerotínia, phomopsis, alternária, stb.) elleni 

rezisztencia fokozása 

• Különböző szádor (Orobanche cumana) rasszoknak ellenálló hibridek nemesítése 

• Magas olajsavtartalmú (high-oleic) és közepes olajsavtartalmú (mid-oléic) hibridek előállítása 

• Új, korszerű, nagy teljesítményű, jó betegség-rezisztenciával rendelkező étkezési hibridek nemesítése 

Nemesítési módszerek 

• Fajtanemesítés 

• Tömegszelekció 

• Családtenyésztés és egyedszelekció 

• Rekurrens és reciprok rekurrens szelekció 

• Hibrid nemesítés (heterózis nemesítés) 

• Beltenyésztés és egyedszelekció 

• Half-sib szelekció 

• Full-sib szelekció 

• Backcrossing 

• Kombinációs nemesítés 

4. A REPCE (Brassica napus L. ssp. Oleifera) 

Rendszertana 

• Keresztesvirágúak (Crucifera) családja 

• Brassica félék nemzetsége 

• Alfajok: őszi változat (biennis), tavaszi változat (annua) 

Elterjedése, jelentősége, vetésterülete és jellemzői 

A repce a mérsékelt égöv legjelentősebb olaj- és fehérjenövénye. A Földközi-tenger vidékéről származik. 

Hazánkban az őszi változatot termesztik ennek oka, hogy az őszi változat termőképessége és olajtartalma 

magasabb. Vetésterülete Magyarországon 100-150 ezer ha. Termése becő. Hazai éghajlat alatt gyakori a 

repceállomány kifagyása, ezért fontos a télállóság növelése. Magyarországon szinte kizárólag dupla 0-s fajtákat 

vetnek. A hazai fajtaválaszték világszínvonalú (50 feletti). A repce idegentermékenyülése lehetővé teszi a 

heterózishatás (terméspotenciál és stabilitás) kihasználását, dinamikusan növekszik a hibridek száma a hazai 

fajtaszortimentben. Kromoszóma száma 

Nemesítési célkitűzések 

A legfőbb nemesítési cél a termés növelése napjainkban is, ennek érdekében a télállóságot, a rezisztenciát és a 

szárszílárdságot kell növelni az új fajtákban. A nemesítők ugyanakkor törekednek az állomány 

együttvirágzására, és a mag pergési hajlam csökkentésére is. Rendkívül nagy jelentősége van a beltartalmi 

értékeknek, többek között az olajtartalomnak, az erukasav tartalomnak, és a repcedara glükozinolát tartalmának. 

Nemesítési módszerek 

• Fajtakeresztezés, ezzel a technikával cél a felhasznált fajták tulajdonságait fölülmúló újfajta előállítása. Ez a 

legeredményesebb, és a legelterjedtebb nemesítési módszer. 
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• Fajkeresztezés, általában a káposztarepce és a réparepce keresztezésére használják, takarmánynövény 

előállítása céljából. 

• Mutációs nemesítés, a repce a mesterséges mutagénekkel szemben eléggé ellenálló, ezért ezt a módszert csak 

kivételes esetekben alkalmazzák. 

• Heterózis nemesítés, a repcenemesítésben új technikának számít. 1993-ban jelenik meg az első lerontott 

vonalakkal előállított hibrid repcefajta, a japánretek hímsteril alakjának felhasználásával. Nyugat-európai 

kísérletek szerint a beltenyésztett vonalakból nyert hibridek kombinálódó képessége és produktivitása 

nagyobb volt, mint a fajtahibrideké. (BRANDLE - McVETTY, 1989.) 

• Biotechnológiai eljárások, ezzel az eljárással a repcébe atrazin rezisztens gént kívánnak bevinni. A 

tulajdonság citoplazmás öröklés révén, szomatikus protoplaszt fúzióval vihető be a repcébe (CHUONG, et al. 

1988.) 

5. A CUKORRÉPA (Beta vulgaris convarietas 
altissima) 

Rendszertana 

• Libatop (Chenopodiaceae) félék családja 

• Beta nemzetség 

Elterjedése, jelentősége, vetésterülete és jellemzői 

Géncentruma a Földközi tenger partvidéke, ahonnan a Beta maritima származik. A cukorrépa jellemző alap-

kromoszómaszáma n=9. A diploid répanövények testi sejtjeiben ennek a kétszerese 2n=18, a tetraploid 

változatokban a négyszerese 4n= 36 található. A diploid és a tetraploid szülőpartnerek keresztezésével jönnek 

létre a nagy gazdasági értékű 3n= 27 kromoszómás triploid hibridek. 

A nemesítés eredményeként a cukorrépának a répatest nagysága és cukortartalma alapján négy típusa alakult ki, 

és a cukorrépafajták a következő csoportok valamelyikébe sorolhatók: 

• E /Ertragreich/ bőtermő: viszonylag kis cukortartalmú, későn érő típus 

• N /Normál/ normál: közepes gyökértermés és közepes cukortartalom jellemzi az ide tartozó fajtákat 

• Z /Zuckerreich/ cukordús: nagyobb cukortartalmat és viszonylag kisebb gyökértermést biztosító fajtatípus 

• ZZ /Besonders Zuckerreich/ különösen cukordús: nagyon nagy cukortartalmú, de kis gyökértermésű fajták 

A hazai cukorrépa fajtáink az N és a Z átmeneti típusaiba tartoznak. 

Nemesítési célkitűzések 

A cukorrépafajtákkal szemben támasztott követelményeket a termesztés és az ipari feldolgozás igényei 

együttesen határozzák meg. A korszerű fajták jellemzője a nagy termőképesség, a jó technológiai érték (úgymint 

a magas cukortartalom, a nemcukor anyagok (K, Na, alfa-amino-N) alacsony részaránya, a kis melaszveszteség, 

a megfelelő alaki, szövettani és mechanikai tulajdonságok), a jó alkalmazkodóképesség, a kiváló vetőmagérték, 

vagyis a nagyfokú monogermitás.. E tulajdonságok fejlesztésében a nemesítés jelentős eredményeket ért el és 

kiváló fajtákkal rendelkezünk, de a patológiai rezisztencia tekintetében azonban a fajták közötti különbségek 

jelentősek. A nemesítőmunka egyik legfontosabb feladata az utóbbi időszakban a rezisztencianemesítés, 

különösen a Rhizománia, cerkospóra (Cercospora beticola), lisztharmat ellenálló-képesség kialakítása. 

A cukorrépa nemesítését Achard kezdte meg a XVIII. század végén a sziléziai fehérrépából. A nemesítési cél 

kezdetben a répa cukortartalmának és termőképességének fokozatos növelése volt. Ezen a téren a nemesítés 

szép eredményeket ért el, hiszen a kezdetben 6% cukrot tartalmazó répából sikerült a répa cukortartalmát 17-

20%-ra növelni, és ezzel a cukorrépa méltó versenytársa lett a cukornádnak. A cukorrépa nemesítés az 1930-as 

években kezdődött hazánkban, és azóta sok értékes fajtát és nagy termőképességű poliploid és hibrid cukorrépát 
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állítottunk elő. Nagyon jelentős az örökletesen egymagvú cukorrépa fajták előállítása is, hiszen ezek nélkül a 

fajták nélkül lehetetlen lett volna megvalósítani a gépesített cukorrépatermesztést hazánkban. 

A főbb nemesítési irányelvek a következők: olyan fajtákat kell előállítani, amelyek a termesztés és a cukoripar 

igényeit egyaránt kielégítik. Ezek szerint örökletesen egymagvú, kiváló vetőmagértékű bőtermő és jó 

alkalmazkodó képességű, cerkospora-rezisztens, gépi betakarításra alkalmas fajtákra van szükség. 

Nemesítési módszerek 

A cukorrépa nemesítők a tetraploid répákat colchicines kezeléssel állítják elő és ezek képezik a poliploid 

nemesítés alapját. 

• Szelekció 

A génfrekvencia gyakoriságának növelésére irányuló eljárás. 1747-ben Marggraff mutatta ki először a 

cukorrépából a szacharózt. Achard szelekciós munkája eredményeként a cukorrépa cukortartalma 2-4 %-ról 

5-6 %-ra növekedett. Munkája során nagy gyökértömegre szelektált. Azt az összefüggést használta fel, hogy a 

nagy gyökértömeg esetén egyenes arányban nagy a szárazanyag tartalom is. A szárazanyag tartalom és a 

cukortartalom között pedig pozitív korreláció áll fenn. 

Szelekcióval a következő tulajdonságok javíthatók: 

• Nagy gyökértömeg – jó termőképesség 

• Nagy cukortartalom (17 %) 

• A cukor kinyerésére káros anyagok alacsony aránya 

• Betegségrezisztencia 

• Duplatolerancia 

• Triploid heterózis 

A módszer alkalmazása esetén a ploidszint változást heterózishatás is kiegészíti. Ennek következtében a 

termőképesség növekedése mellett az alkalmazkodó képesség és a betegségrezisztencia is fokozódik. A 

keresztezésben csak hímsteril anyavonalak alkalmazhatók a következő ploidszinteken: diploid (2n) himsteril 

egymagvú ♀ x tetraploid (4n) fertil többmagvú ♂ = triploid (3n) F1 hibrid. Jelenleg termesztett hibridjeink 

nagytöbbsége triploid. 

• Monogermitás kialakítása 

A cukorrépa örökletesen többmagvú, mely termesztéstechnológiai szempontból nem felel meg. Ezért jelentős 

célkitűzés a monogermitás elérése. A természetben spontán előforduló monogermitás a vonalakba 

visszakeresztezéssel (back cross) bevihető, stabilizálható. Így az egy elvetett magból csak egy növény kel ki 

szemben a polygerm mag 5-6 növényével. A monogerm vetőmagot kis mérete miatt drazsírozzuk és így kerül 

elvetésre. 

6. A LUCERNA (Medicago sativa L.) 

Rendszertana 

• Medicago nemzetség 

• Fabaceae család 

• Fajok: Medicago sativa (Kékvirágú lucerna) 

Medicago falcata (Sárgavirágú vagy Sárkerep lucerna) 

Medicago lupulina (Komlós lucerna) 
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• Hibrid: Medicago varia (Tarkavirágú vagy Homoki lucerna) = M. sativa x M. falcata 

Elterjedése, vetésterülete és jellemzői 

• Elsődleges géncentruma a Kaszpi-tengertől keletre eső táj. Másodlagos géncentruma a Földközi-tenger keleti 

medencéje. 

• Európai megjelenése i.e. 470-re tehető. Az amerikai földrészen Mexikóban jelent meg először 1520 körül. 

• Európában a XVI.-XVIII. században terjedt el széleskörű termesztése. 

• Magyarországon Tessedik Sámuel honosította meg 1768-ban Nagyszénás-Szarvas térségében. 

• A világon 33 hektáron termesztik, Európában 12 millió hektáron. Magyarországon 140-150000 hektáron 

termesztik, termésátlaga 4,5 t/ha széna. 

• Hazánkban elsősorban a M. sativa-t termesztik, míg az USA-ban a M. variát. 

• Idegentermékenyülő növény. Kromoszómaszámuk n= 32, de egyes alfajoknál n= 16 is lehet. 

Jelentősége 

A legértékesebb, fehérjében gazdag, takarmányozásra sokoldalúan alkalmas szálastakarmány. Kiváló hatással 

van a talaj termékenységére. Termesztése kedvezően hat a gazdálkodásra. Jól beilleszthető a 

fenntartható/értékmegőrző gazdálkodási rendszerekbe. Humán célú felhasználása jelentős. 

Nemesítési célkitűzések 

• Termőképesség növelése 

• Intenzívebb hasznosításra alkalmas élettani és agronómiai tulajdonságokra történő nemesítés 

• Hervadásos betegségekkel szembeni rezisztencia növelése (Fusarium, Verticillium albo-atrum). 

• Szárszilárdság növelése 

• A kaszálás tűrés növelése 

• Szaponin szegény fajták előállítása 

• Alkalmazkodó képesség növelése 

• Sarjadó képesség növelése 

• Levél arány növelése, mivel a levél fehérje tartalma magasabb, mint a száré 

• Magtermesztés esetén fontos a hüvelyenkénti magszám növelése és a felnyílási százalék csökkentése 

• Kúszólucerna nemesítés, mely a legeltetést, rágást, tiprást jól bírja 

• Herbicid tolerancia kialakítása, az ún. klór-amino-triazinok elleni tolerancia fokozása 

• Rovarfajokkal szembeni tolerancia növelése 

Nemesítési módszerek 

1. Szabadelvirágzású fajták nemesítése 

Tömegszelekció 

Sikeres alkalmazkodó képesség, koraiság, szárszilárdság, levelesség, tág térállás, teljes kifejlődés esetén a 

megfelelő egyedek kiválasztásával elvégezhető, csak a kiválasztott egyedeket viszik tovább, a többit virágzás 

előtt eltávolítják. A kiválogatott egyedeket újból elvetik, majd ismét a kívánt tulajdonságok tekintetében 

folytatják a szelekciót. Egy szelekciós ciklus 3-4 generációt foglal magába. Ezt követően sűrűsoros 
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összehasonlító kísérletet állítanak be, melynek során elvetik a szelektált fajtát, mellé a kontroll fajtát és a 

kiindulási anyagot. A kísérletek elvégzése után összehasonlításokat végeznek, ha az eredmény megfelelő, 

akkor elkezdik a szaporítást. 

2. Rekurrens, ismételt egyedszelekció utód bírálattal együtt 

Rezisztencia nemesítés 

Mesterséges fertőzési módszerek alkalmazása. A kiindulási anyagból a kórtüneteket nem mutató egyedeket 

kiemelik, ezek nem rezisztensek és nem toleránsok, csak alapanyagok. Utódait családonként ismét elvetik és 

a mesterséges fertőzés módszerét ismét alkalmazzák. Az ellenálló növényeket fertőzik mindaddig, míg a 

kiindulási anyagokhoz viszonyítva a sokszoros rezisztenciát el nem érik. A módszert a Fusarium 

nemesítésben alkalmazzák. 

A több generáción és a több fertőzési cikluson átesett növények esetén két különböző módszert alkalmaznak: 

• Az első módszer alapján az alapanyagokat összevirágoztatják és szintetikus fajtát állítanak elő. 

• A policross teszt beállítás esetén az utódok termőképessége alapján végzik el a szülők bírálatát és az 

eredmények alapján nyúlnak vissza a legjobb termést adó és kiváló rezisztenciát mutató anyatövekhez, 

családokhoz és klónokhoz. 

A rekurrens, ismételt egyedszelekció utód bírálat módszerét a nagyobb magtermés elérésének céljából is 

lehet alkalmazni. 

3. Beltenyésztéses nemesítés 

A termőképesség fokozására és a minőségi tulajdonságok rögzítésére alkalmazzák. Ismételt öntermékenyítés 

hatására beltenyésztéses leromlás következik be, az egyes növényi részek jelentős depressziót mutatnak. 

Mind a vegetatív, mind a generatív érték tulajdonságai a második beltenyésztett nemzedékben elérik 

mélypontjukat, ezután a leromlás már csak lassan folytatódik. Lucerna esetében ellentétben a napraforgó és a 

kukorica esetével a beltenyésztést csak a második nemzedékben érdemes folytatni. Azokat az egyedeket, 

vonalakat, családokat válogatják ki, melyek kismértékű leromlást mutatnak. A beltenyésztett egyedeket a 

vegetatív szaporodás után policross blokkokba állítják, majd elvégzik az utód bírálatát. Az eredmények 

értékelése után a legjobb 4-6 klónhoz visszanyúlnak, belőlük szintetikus fajtát állítanak elő. Az eredmény a 

kiinduláshoz képest 6-8 %-kal magasabb termőképességű szintetikus fajta lesz. 

A csökkentett szaponin tartalom elérése, illetve a citoplazmás hímsterilitáshoz szükséges restorer (fenntartó) 

vonalak felkutatása is ilyen módszerrel történik. 

4. Irányított beporzású fajták nemesítése, hibrid lucerna 

Lucerna esetén a citoplazmás hímsterilitást az 1960-as évek végén fedezték fel, ezzel lehetővé vált a 

heterózishatás kihasználása ennél a növénynél is. Korábban a fajták, törzsek beltenyésztett vonalak 

keresztezése kézi munkával történt, az ennek eredményeként kapott hibrid utódok 20-40 %-os heterózis 

hatást mutattak a jobbik, vagy mindkét szülő átlagához viszonyítva az adott tulajdonság tekintetében. Ennek 

csak elméleti éréke volt, ugyanis a lucerna virágszerkezete kilátástalanná tette, hogy irányított, izolált 

tömegkeresztezéssel hibrid vetőmagot állítsanak elő a gyakorlatban. 

A citoplazmás hímsteril anya felfedezése és gyakorlati alkalmazása lehetővé tette a hibrid lucerna nagybani 

előállítását, vetőmagtermesztését. A citoplazmásan hímsteril növények olyan anyavonalak, melyek portokja 

nem nyílik fel, ha felnyílik pollent nem, vagy alig tartalmaz. Amennyiben képes pollent termelni a pollen 

degenerálódott és nem termékenyítőképes. A hímsteril anya klónozással, vegetatív szaporítással szaporítható 

és tartható fenn. Ehhez meg kell keresni a sterilitást fenntartó vonalakat, melyek termékenyíteni képes pollent 

nem termelnek. Ezekkel a vonalakkal kell beporozni a hímsteril anyavonalakat, ahol az F1 utód mag szintén 

hímsteril növényeket ad. Az így előállított hímsteril vetőmagot váltakozó sorokban vetik el, egy olyan 

szabadelvirágzású fajtával vagy törzzsel, mely előzőleg az elvégzett tesztkeresztezés eredményei alapján 

kiváló kombinálódó képességgel rendelkezik. A hímsteril F1 előállítása AxB, míg a végleges hibrid 

előállítási képlete AxBxC. A lucerna esetében előnyös, hogy nincs szükség a fertilitást előállító restorer 

vonalakra, mert a hibrid vetőmag elvetésének célja a nagy vegetatív tömeg előállítása. 

A hibrid lucerna előnyei: 
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• Betegségekkel szembeni nagyfokú rezisztencia 

• 10-15 %-kal nagyobb szárazanyag termés a szabadelvirágzású fajtákhoz viszonyítva 

5. Molekuláris lucernanemesítés 

Célkitűzések 

• Takarmányminőség javítása 

• Agronómiai teljesítmény javítása 

• Új fehérjék létrehozása a gyógyszeripar számára 

Első generációs transzgenikus lucerna növények 

• Bt lucerna 

• Gomba kitináz gén 

• Roundup Ready lucerna 

Második generációs transzgenikus növények 

• SOD gén: jobb télállóság, nagyobb zöldtömeg 

• MDH gén: savanyú talaj tolerancia 

• Lignin bioszintézis tanulmányozása 

• Tannin bioszintézis megváltoztatása 

A lucerna biotechnológia eddigi eredményei 

• Molekuláris markerek kifejlesztése a diverzitás jellemzésére 

• A gümőképződést és a nitrogénfixálást meghatározó gének kifejeztetése 

• Gyógyszeralapanyagok termeltetése lucernában 

• Termőképességet, télállóságot, perzisztenciát, só- és szárazságtűrést meghatározó gének azonosítása 

• Sótolerancia gének overexpressziója 

• Lignin gének down regulációja az emészthetőség javítására 

7. A CIROK (Sorghum bicolor L.) 

Rendszertana 

• Sorghum nemzetség 

• Gramineae család 

Elterjedése, vetésterülete, jelentősége és jellemzői 

Származása: elsődleges géncentrum Etiópia és Szudán itt található a legnagyobb genetikai variabilitás is. Innen 

terjedt el Nyugat-Afrikán és Közel-Keleten keresztül Indiába, Kínába és Európába. A cirok az ötödik 

legfontosabb takarmánynövény. Vetésterülete a világon 40 millió hektár, hazánkban 60 ezer hektár. A cirok C4-

es fiziológiájú, melegigényes, kiváló szárazságtűrő-képességű növényfaj, ezért trópusi és szubtrópusi területek 

száraz övezeteiben élelmiszerként, a mérsékelt égöv alatt takarmányként hasznosítják. 

A felhasználás módja szerinti csoportosítása: 
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• szudánifű (Sorghum sudanense) 

• cukorcirok (Sorghum dochna F.) 

• szemescirok (Sorghum bicolor L.) 

• seprűcirok (Sorgum vulgare Pers. var. Technikum) 

Nemesítési célkitűzések 

A szudánifű-nemesítés céljai: 

• a termőképesség növelése 

• a sarjadzóképesség fokozása 

• a regenerálódó képesség növelése 

• a cián hidrogén-tartalom csökkentése 

• vékony szár 

• a betegségekkel szembeni ellenállóképesség növelése 

A szemescirok nemesítés céljai: 

• a tenyészidő csökkentése 

• a termőképesség növelése,az érési csoport határain belül 

• alacsony és szilárd szár 

• kiegyenlítettség 

• felálló buga 

• laza bugaszerkezet 

• hosszú,levél nélküli buga alatti szárrész 

• betegségekkel szembeniellenálló képesség növelése 

• a beltartalmi érték javítása 

A seprűcirok nemesítés céljai: 

• termőképesség (mag-szakáll arány) fokozása 

• szakállminőség (buga hossza, bugaágak száma, szakállfinomság, rendellenes bugák, bugaorsó hossza, mag 

elhelyezkedése a bugán, bugacsúcs egyenletessége) javítása 

• koraiság 

• szárazságtűrés javítása, a szárazság stressz ezért rövidül a buganyél, ami megnehezíti a kézi fejelést és kisebb 

lesz a szakáll is 

• betegség-ellenállóság növelése 

Nemesítési módszerek 

Klasszikus módszerek 

• szelekció 
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• keresztezés 

• visszakeresztezés 

Hibridizáció 

A termesztett szemes cirkok mindegyike kétvonalas hibrid. A hibridizáció megoldotta a Sorghum fajok 

honosítási problémáit. 

A heterózishatás eredményeként az alábbi tulajdonságok javultak: 

• a fajtákhoz képest kedvezőbb termő-és alkalmazkodó képesség 

• lerövidült a tenyészidő 

• könnyebb emészthetőség 

• csökkent a cianidtartalom 

• javult a beltartalmi érték 

• nőtt a betegségekkel szembeni ellenállóképesség 

A köztermesztésben a két- vagy háromvonalas hibridek előállítása a citoplazmás hímsterilitáson alapul, amely 

extrakromoszómálisan öröklődő pollensejt degeneráció. A hibridek előállításához szükség van: 

• hímsteril anyavonalra (A), amely nem termel virágport pl.:Ria 

• hímsterilitást fenntartó apavonalra (B), amely termel virágport pl.:Rib 

• hímsterilitást feloldó, restorer vonalra (R) 

A hibridek előállításához beltenyésztett vonalakra van szükség. A beltenyésztett vonalak genetikai tartalékát és 

diverzitását génbankokban őrzik. pl.: az Eucarpia cirok Világgyűjteményben őrzött citoplazmás hímsteril 

vonalak. A már meglévő génbankok vonal szortimentjét bővíthetjük a genetikai variabilitás növelésével. A 

genetikai variabilitás növelésének specifikus változata a kémiai és a fizikai mutagénekkel történő kezelés. 

Minőségjavító nemesítés 

A szemescirok minőségét a szemtermés komponensei határozzák meg. A szemtermés legnagyobb 

mennyiségben keményítőből (72-74%) és fehérjéből (8-13%) áll. Az endospermium nagy mennyiségben 

tartalmaz keményítőt (81-83%), a csíra olajban (27-31%), fehérjében (18-19%) és ásványi anyagokban (10-

11%) gazdag, a korpaként lehántolható maghéj - amely főleg cellulózból és hemicellulózból épül fel - a zsír 

komponensek közül főleg viaszt tartalmaz. 

A minőségjavító nemesítési célkitűzések. 

• a fehérjetartalom növelése és minőségének javítása (elsősorban a lizintartalom növelés) 

• a maghéj pigment tartalmának csökkentése, az endospermiumba a bétakarotin tartalom beépítése 

• a szem méretének növelése, a keményítőtartalom és a csíra méretének növelésével a fehérje- és olajtartalom is 

emelkedik 

• nagy tannintartalmú-madárrezisztens-szemescirok hibridek előállítássa a vadkársújtotta területekre 

A hibrid szemtermése az érés kezdeti fázisaiban (teljes-és viaszérés) közepes tannintartalmú, így elriasztja a 

vadakat. Az érés végére azonban ez a tannintartalom kellő mértékben - a hazai minősített hibridek szintjére - 

lecsökken pl.: GKI Remény,GKI Tisza. 

MMS-szelekciós módszer/Mechanized Mass Selection/ 
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Nagyobb a jelentősége a korai, törpe és beteg ellenálló formáknak, mint a késői fogékony magas formáknak, de 

ezekre a szelekció költséges klasszikus úton. A fenti bélyegekre gépesített úton egyszerre is lehet kiválogatást 

végezni, erre a keresztezések F2-F3 nemzedékeinek maradékát hasznosítják, amelyeket kidobnának. Fiatal 

korban mesterséges fertőzésnek vetik alá a növény populációt. Teljes érés előtt levágják és herbiciddel kezelik a 

hasadó populáció magasabb növényeit, ennek következtében csökken az átlagmagasság. Az aratást néhány 

nappal a populációátlagának érése előtt végzik, és a szemtermést szárítják. Így az éretlen szemek a késői érés és 

a betegség miatt töppedtek lesznek, csak a korai egészséges szemek maradnak teltek. Ennek következtében a 

súly/felület alapján osztályozhatók a genotípusok. A művelet következtében nyert szuper-szuperelit pozitív 

génekben sokkal gazdagabb lesz. 

Rezisztencianemesítés módszerei 

• Tömegszelekció: véletlenszerűen párosított rezisztenciával és más értékkel rendelkező populáció F3-

nemzedékében erős szelekciós nyomással elérhetjük, hogy a rezisztencia más kedvező betegségekkel 

társítható legyen. 

• S2-S3 tesztelési rendszer: a hibridek (F3) S2-nemzedékét szelektálva és az S3-nemzedéket tesztelve, az 

eredeti hibrid tulajdonságainak újabb kombinációját nyerhetjük. 

Energiacirok nemesítés 

A kifogyóban lévő fosszilis energiahordozók pótlására nagy lehetőséget kínálnak a megújuló energiaforrások 

(szél-, víz-, nap-, biomasszából nyert energia). A bioenergia felhasználásával csökkenthető lenne a gabona 

túltermelés és a környezetszennyezés is. A szegedi Gabonatermesztési Kutató Kht. és az Agroszemek Kft 

silócirok és szudánifű fajtái jó minőségű és nagy mennyiségű biomassza előállításra alkalmasak. Sajnos, 

hazánkban még nem terjedt el az EU országokhoz hasonló mértékben a bioenergia termelése, amit az EU 

előírásoknak megfelelően növelnünk kell. A nemesítési alapanyag feltétele hogy a növény magas, szára vastag 

és magas cukortartalma legyen a szárnak. 

A biogáz előállítás növényi massza és egyéb szerves anyagok (szennyvíz, hígtrágya, stb.) felhasználásával 

történik. Sok növény alkalmas bigogáz termelésre, elsősorban a nagy zöldtömeg a meghatározó. 

A bioetanol előállítása történhet a szemtermésből és a cukorcirok szárból kipréselt léből. A bioetanol 

felhasználható üzemanyagnak és egyéb ipari célokra. A lé cukortartalma 6-17% között változik, fajtánként és 

érettségi állapottól függően. Egy hektáron 3-4 ezer liter alkohol állítható elő pl.: Monori édes cukorcirok 

(Agroszemek Kft.). 


