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-A termesztett növényekkel rokon kultúr- és vad fajok 
értékes génforrást jelentenek a nemesítés számára, 
genetikailag változatosak

-A közeli rokonsági viszonyban álló növényfajok többsége ivarosan 
keresztezhető, a kedvező tulajdonságok 
visszakeresztezésekkel átvihetők „Prebreeding”

-A betegségellenállóságért felelős gének (Lr, Pm, Sr) jelentős 
hányada a búzában rokon fajokból (Triticum, Aegilops, 
Agropyron, Secale) származik

- A rokon fajok többségét még nem aknázták ki

Faj- és nemzetségkeresztezések 
jelentősége



Faj- és nemzetségkeresztezések eddigi 
jelentősebb eredményei

-Búza × rozs keresztezésekből  új növényfaj létrehozása

Tritikálé (2n = 42 =AABBRR) 

-Búza × tarackbúza hibrid „Sudárka”, évelő gabona

(2n = 56 = AABBDDJJ)

-Rezisztens burgonyafajták, génátvitel vad Solanum fajokból

- Rezisztens búzafajták génátvitel vad Aegilops, Triticum, 
Agropyron, Secale fajokból

- Fajhibridek létrehozása különböző Brassica fajok közt 
(betegségellenállóság átvitel vad Brassica fajokból)



Faj- és nemzetséghibridek előállításának 
nehézségei

- Keresztezhetőség, inkompatibilitás 

-F1 hibrid csírázása

-F1 hibrid sterilitása

- F1 hibridekben és az utódokban az idegen kromoszómák 
azonosítása, nyomonkövetése



Faj- és nemzetségkeresztezések 
célkitűzései Martonvásáron 

az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetében

kedvező agronómiai tulajdonságok átvitele a 
rokon fajokból a termesztett búzába

az utódokban a beépített kromoszómák 
(szegmentumok) kimutatása 
molekuláris citogenetikai módszerekkel



A búzával keresztezett rokon 
fajok Martonvásáron

Árpa (Hordeum vulgare)

Rozs (Secale cereale)

Kecskebúzák (Aegilops fajok)

Tarackbúza (Agropyron fajok)



A búza × árpa hibridek 
előállításának célja

agronómiai szempontból hasznos tulajdonságok átvitele 
az árpából (Hordeum vulgare) a búzába (Triticum 
aestivum):

koraiság 

beltartalmi tulajdonságok 
(létfontosságú aminosavak, pl. lizin)

abiotikus stressz tolerancia, só- és szárazságtűrés



A búza × árpa hibridizációs 
program lépései

Agronómiailag megfelelő búza és árpa genotípusok 
keresztezéséből új hibrid kombinációk előállítása

Genetikailag stabil és fertilis búza/őszi árpa 
introgressziós vonalak (diszómás addíciók, szubsztitúciók 
és transzlokációk) előállítása

A hibridekben és származékaikban az árpa kromoszómák 
és szegmentumok azonosítása molekuláris genetikai és 
citogenetikai módszerekkel (SSR, GISH, FISH)



Búza × árpa hibridek előállítása 
különböző fajták keresztezésével

Mv9 kr1 x Igri
1 / 3012

Asakazekomugi  
x Manasz

1 / 676

Mv9 kr1 x Osznova        
1 / 254



Embrió kultúra

Fejlődő szemek megporzás után 
14 nappal

Kimetszett  embriók

hibrid búza



Az árpa és a búza kromoszómák 
kimutatása Feulgen módszerrel és genomikus 
in situ hibridizációval (GISH) a hibridekben

Feulgen GISH 

7 sárgás-zöld árpa kromoszóma (fluorogreen)
+  21 kék búza kromoszóma (DAPI)_= 28 kr

7 árpa I (I kr. centroméránál kettévált)
+ 21 búza (1 III + 3 nyílt II + 12  I)

24 I(univalens) + 2 II(bivalens)nyillal jelölve =
28 kromoszóma



Mv9 kr1 x Igri

1 hibrid növény

-In vitro regenerált utódok
92 növény,
visszakeresztezés búzával,

- 6 BC1 növény 
2-ik visszakeresztezés búzával,

-16 BC2 növény (14 fertilis)
önmegporzás,

- 44 kromoszómaszámú növények kiválogatása, 
meiózis elemzés (22II )

Őszi búza/őszi árpa (Mv9kr1/Igri) 
addíciós vonalak előállítása



4H Mv9kr1/Igri búza/árpa addíciós 
vonal azonosítása egymást követő FISH 

és GISH technikával

GAA pAs1 DAPI  ÁRPA



IgriMv9kr1 2H 3H 4H1HS iso 7H 6HS

Szakács and Molnár-Láng. 2010. Genome, 53 : 35–44.  

A Martonvásári 9 kr1/Igri búza/árpa diszómás 
addíciós vonal kalászai



 Fertilisek, viszonylag stabilak (kb 
80 %), öntermékenyítéssel 
fenntarthatók

 Alkalmasak az idegen fajú 
kromoszóma  hatásának 
tanulmányozására búza 
háttérben

 Kiindulási alapanyagok idegen fajú 
szubsztitúciók, transzlokációk 
előállításához

Az idegen fajú addíciós vonalak jellemzői, 
(2n = 44,  42 búza kromoszóma + 1 pár idegen fajú kr.)

felhasználási lehetőségei



-Három egymást követő ciklusban in vitro regenerált 
utódok (124, 129 és 101 növény) 

-visszakeresztezés búzával 
(A. komugi, CS)

-1 BC1 növény 
(2-ik visszakeresztezés búzával)

-16 BC2 növény (11 fertilis)
azonosítás GISH-sel és SSR markerekkel

Búza/hatsoros őszi árpa addíciós vonal 
előállítása (Asakaze komugi/Manasz)

Asakaze komugi  x 
Manasz (hatsoros ukrán 

árpa)

1 hibrid növény



Az Asakaze komugi/Manasz diszómás 
búza/árpa addíciós vonalak kalászai

Az első 

visszakeresztezést

a Chinese Spring 

búzafajtával 

végeztük



A búza-árpa transzlokációk és az árpa deléciók 
felhasználása a kromoszómák fizikai

térképezésére

5HS-7DL.7DS

5H deléció

D.Nagy, Molnár-Láng, Linc, Láng.
2002. Genome, 45: 1238-1247

Ramsay et al. 2000
Genetics 156: 1997-2005

Molnár-Láng et al.
Plant Breeding 2005
124: 247-252

5H genetic map5H physical map



CF

RT

RT

DC

CF = centrikus fúzió
RT = reciprok transzlokáció
TT = terminális transzlokáció
IT  = intersticiális transzlokáció
DC = dicentrikus transzlokáció

TT

IT

IT

2H

A 2H búza/árpa addíciós vonal besugárzása 
után búza/árpa transzlokációk 

kimutatása GISH-sel

Árpa
Búza jelöletlen



Búza / árpa transzlokációs vonalak kalászai
3HS.3BL 6BS.6BL-4HL 2DS.2DL-1HS 7DL.7DS-5HS

40.2**22.7**38.7**44.1**Szem / 
kalász

64.4 cm**45.1 cm**101 cm**114.9 cm**Növény-
magasság

Nagy, Molnár-Láng, Linc, Láng. 2002. Genome, 45: 1238 - 1247

**: P=0.01szinten szignifikánsan különbözik az Mv9 kr1-től (növ.magasság: 79.1; szem/főkalász: 56.5)



A 3HS.3BL búza/árpa centrikus fúziót 
hordozó vonal szaporítása a szántóföldön



II. Az 1RS.1BL búza-rozs transzlokáció 
elterjedése

A világon több száz búzafajtában kimutatható az 1RS.1BL
transzlokáció (közép-európai, kínai, kanadai, amerikai 
búzafajtákban, a CIMMYT anyagaiban, magyar fajták ~ 20 %-ában)

Az összes 1BL.1RS transzlokáció a ‘Petkus’ 
rozs 1RS kromoszómakarját hordozza, 

„genetikai uniformitás”

Az 1BL.1RS transzlokáció az 1930-as 
években egy Németországban végzett búza ×

rozs keresztezésre vezethető vissza

Mv Vekni

Az 1RS karon lokalizált rezisztenciagének 
( Sr31, Lr26, Yr9, Pm8 )

többsége mára elvesztette hatékonyságát



A genetikai variabilitás növelése az 

1RS kromoszómakarban 

az 1BL.1RS transzlokációs kromoszómában

Recipiens búza genotípus:

Mv Magdaléna 1BL.1RS + kr1kr1
Mv Béres 1BL.1RS + kr1kr1

Rozs fajta: Kriszta 
(S.cereale × S. montanum)

x

Szemkötés több mint 50 %

F1 hibrid 
20 búza + 1BL.1RS (nyíl) + 7 rozs

GISH
Rozs DNS
Fluorogreen-nel jelölt
Búza jelöletlen

1BL.1RS-1R GISH



III. Aegilops biuncialis (2n = 4x = 28, UUMM)

Célkitűzés

Az Ae. biuncialis
szárazságtűrésének,  
betegség-
ellenállóságának  
(levélrozsda, 
lisztharmat) 
beépítése
a termesztett búzába

Molnár et al. 2004. Functional Plant Biology  31: 1149-1159.



Búza/Aegilops biuncialis diszómás 
addíciós vonalak (2n = 44) kalászai

Schneider, A., Linc, G., Molnár, I., Molnár-Láng, M. 2005. Genome 48: 1070-1082. 

Mv9kr1  Ae.  biuncialis 2M           3M         7M          3U          5U           M ?



Amphiploid 
1112

Amphiploid
470

Plainsmann Mv9kr1

Búza-Ae. biuncialis amfidiploidok 
szárazságtűrésének vizsgálata laboratóriumban 

(Eger, HU)

21% PEG

Mv9kr1-Ae. biuncialis
MvGB1112

Mv9kr1-Ae. biuncialis
MvGB470

Amphidiploid
kalász



•Levélrozsdával és lisztharmattal szemben
elenálló

•Magas a fehérjetartalma

•Fertilis, évelő

•A búza nemesítés számára értékes génforrás

IV. Egy levélrozsdával szemben ellenálló részleges

búza-tarackbúza (Agropyron elongatum,  
sin. Thinopyrum ponticum) amfidiploid jellemzése



Az Agropyron kromoszómák kimutatása a Sudárka 
fajtában, részleges búza-Agropyron amfidiploidban

GISH-sel

Transzlokációs kromoszómák az  
amfidiploidban

16 Agropyron kromoszómák

40 Búza kromoszómák



A „Sudárka” néven minősített búza × tarackbúza 
részleges amfidiploid, a szántóföldön Keszthelyen



Összefoglaló kérdések

•Milyen nehézségeket kell leküzdeni a faj- és
nemzetséghibridek előállításakor?

•Milyen, a mezőgazdasági gyakorlatban elterjedt eredményei
vannak a faj- és nemzetségkeresztezéseknek?

•Milyen módszerekkel lehet követni az idegen fajból átvitt
kromoszómákat, kromoszóma szegmentumokat?

•Mi a különbség a kromoszómák genetikai és fizikai térképe
közt?

•Miért alkalmas a genomikus in situ hibridizáció az idegenfajú
kromoszóma átépülések kimutatására?



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET

Az előadás anyagát készítette: Dr. Lángné, Dr. Molnár Márta

A következő előadás címe:

FAJ- ÉS NEMZETSÉGKERESZTEZÉSEK A 

GENETIKAI VARIABILITÁS NÖVELÉSÉRE
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