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Chapter 1. Bevezetés 

Strasburger (2002) klasszikus botanika tankönyvének egy fejezete a növényélettan. Szerinte a növényélettan a 

növény anyag- és energiacseréjének, növekedésének és fejlődésének, valamint mozgásának a működési 

folyamatait vizsgálja. Salisbury és Ross (1992) szerint a növényélettan a növény működését tanulmányozó 

tudomány, ami azt vizsgálja, hogy mi megy végbe a növényben, ami azt élővé teszi. Taiz és Zeiger (2010) ennél 

kissé bővebben fogalmaznak, szerintük a növényélettan a növény működésének a tudománya, amely az élő 

növény anyagcseréjének, növekedésének és szaporodásának dinamikus folyamatait vizsgálja. Az utóbbi két 

növényélettan tankönyv manapság az európai felsőoktatásban a legáltalánosabban használtak közé tartozik. A 

növényélettan átfedésben van társtudományaival, a biokémiával, a biofizikával és a molekuláris biológiával. 

Oktatási anyagunkban a fent említett három átfogó kézikönyv felhasználásával – a mezőgazdasági szakemberek 

számára – általunk legalapvetőbbnek ítélt növényélettani ismereteket mutatjuk be. Általánosságban 

foglalkozunk a víz és az ionok felvételével, továbbá a növényben történő szállításával. Részletesebben csupán a 

légköri N2-kötést és a növények nitrogén anyagcseréjét említjük. A növényi biokémia és anyagcsere-élettanból 

a fotoszintézist, mint a növényekre legjellemzőbb folyamatot emeljük ki. A növényi növekedést és fejlődést a 

főbb növényi hormonok tárgyalásakor és tárgyalásával mutatjuk be. 
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Chapter 2. A víz és az oldatok 
szállítása a növényben 

1. A növények vízháztartása 

A víz fontos szerepet tölt be a növény életében. A növény minden gramm szárazanyag előállításához alapvetően 

a gyökéren át hozzávetőleg 500 g vizet vesz fel, szállít a levelekig és ad le a légkörbe. A felvétel és a leadás 

közötti egyensúly megbomlása súlyos zavarokat okozhat a növényi sejtfolyamatokban. A vízleadás a levelek 

gázcserenyílásain (sztómáin) át történik, ami száraz időszakokban akár a növény kiszáradásához is vezethet. A 

vízleadással egyidejűleg kerül a növénybe a fotoszintézishez szükséges széndioxid is. A növény megfelelő 

szabályozó mechanizmusokkal rendelkezik a széndioxid felvétel maximalizálására és a vízleadás csökkentésére. 

A víz és a tápanyagok (ionok, molekulák) átjutása a növényi sejtmembránokon (felvétel és leadás) egymástól 

eltérő utakon történik. Az átjutás a foszfolipid kettős membránokon át korlátozott, vagy egyáltalán nem megy 

végbe. A folyamatot a sejtmembránokon átnyúló úgynevezett integráns fehérjék által képzett csatornák, vagy 

szállító fehérjék gyorsítják, ill. teszik lehetővé. A víz és a tápanyagok a sejtben és azon kívül már oldatok 

alakjában van jelen, ezért a membránok keresztezése nélküli vízszállítás gyakorlatilag oldatok szállítását jelenti. 

A sejtközötti járatokban, a plazmodezmákon keresztül egyik sejtből a másikba, továbbá a szállító 

edénynyalábokban, vagyis a xilémben és a floémben ezért már oldatok szállításáról beszélünk. 

A növény- és állatvilág vízhez való viszonya közötti lényeges különbséget a növényi sejtfal okozza. A 

rugalmatlan, cellulóztartalmú növényi sejtfal nagy belső hidrosztatikus nyomás kialakulását teszi lehetővé a 

sejtben, amit más néven turgornyomásnak nevezünk. A turgornyomás számos élettani folyamat szempontjából 

létfontosságú, beleértve a sejt megnyúlásos növekedését, a levelek gázcseréjét, a floémben történő 

anyagszállítást és a membránokon át végbemenő számos szállító folyamatot. A turgornyomás hozzájárul a 

lignint nem tartalmazó növényi szövetek szilárdításához és mechanikai stabilitásához. Az 1.1. fejezetben 

foglalkozunk azzal, hogy a víz hogyan jut be a sejtbe és kerül onnan ki. Kiemeljük a vízmolekula tulajdonságait 

és a sejten belüli vízmozgást befolyásoló fizikai erőket. Ezt követően a növényen belül történő, valamint a 

növény és környezete közötti vízszállításért felelős hajtóerőket tárgyaljuk. 

A víz és a növényi élet 

A növekvő növényi szövetek 80-95 %-a víz. A növényi magvak a legszárazabbak, bennük 5-15% víz van. A 

kloroplasztisz és mitokondrium víztartalma 50 % körüli, míg a vakuólumé 98% is lehet. 

A víz a leggyakoribb oldószer a növényben, de számos egyéb szerepet is betölt. A víz befolyásolja a fehérjék, 

membránok, nukleinsavak, és egyéb molekulák szerkezetét, részt vesz egy sor esszenciális reakcióban, pl. 

hidrolízis, dehidratáció. A növény vízfelvétele és vízleadása folyamatos. Meleg nyári napon óránként 

kicserélődik a levélben lévő teljes vízmennyiség. A transzspiráció nem csupán vízfelvételt és ezzel állandó 

oldatáramlást tesz lehetővé a növény szállítórendszerében, hanem gondoskodik a növény hűtéséről is. Nagy 

hőkapacitása révén a víz csökkenti a növényben a hőmérsékletváltozás sebességét. 

A vízmolekula szerkezete és tulajdonságai 

A vízmolekulában a hidrogén és az oxigén kovalens kötéssel kapcsolódik. A molekulán az elektroneloszlás 

dipólus jelleget ad a víznek, de a pozitív és a negatív töltés különbség nagysága azonos, ezért a molekula 

semleges. A poláros jelleg miatt a vízmolekulák között hidrogénkötések alakulnak ki, amelyek rendkívüli fizikai 

tulajdonságokat kölcsönöznek a víznek. A hidrogénkötések miatt a víz kvázi-kristályos szerkezetű, ami 

folyamatosan létrejön, felbomlik és újraalakul (1.1. ábra). Minél hidegebb a víz annál erősebbek a vízmolekulák 

közötti hidrogénkötések és annál nehezebb egy vízmolekula kiszakítása az aggregátumból. A hidrogénkötések 

okozta kohéziós erő szakítószilárdságot ad a víznek. Összenyomáskor a vízben hidrosztatikus nyomás, szíváskor 

pedig negatív hidrosztatikus nyomás, azaz tenzió keletkezik. A víz azért kiváló oldószer, mert dipólus jellege 

miatt körülveszi az ionokat, ezzel csökkenti az ellentétes ionok közötti kölcsönhatást és növeli az anyag 

oldékonyságát. Ugyanez a szerepe a makromolekulák körül kialakuló hidrátburoknak is. 

A levegő-víz határon a vízmolekulák nagy felületi feszültsége a legkisebb térfogat felvételéhez vezet. A 

kapillaritás teszi lehetővé azt, hogy a levelek felszíne ne száradjon ki, amelynek összetevői a kohézió (a 
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molekulák közötti kapcsolat), az adhézió (a víz és a szilárd fázis közötti vonzás) és a felületi feszültség. A sejtfal 

fibrilláris elemei úgy hatnak, mint a kanóc, a kapillaritás elvén a levélbe szívják a vizet. 

Figure 2.1. 1.1. ábra: (A) A hidrogénkötések aggregátumokká kapcsolják össze a 

vízmolekulákat. (B) A vízmolekulákra ható állandóan változó hőmérséklet 

következtében ezek az aggregátumok rövid életűek 

 

Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

1.1. A víz felvétele és szállítása a növényben 

Vízszállító folyamatok 

A vízmolekulák nem statikusak, állandó mozgásban vannak, összeütköznek egymással, amikoris kicserélik 

mozgási energiájukat. A diffúzió a véletlenszerű hőmozgásban lévő különböző molekulák, vagy különböző 

koncentrációjú oldatok egymással történő elkeveredése. A mozgás a nagy koncentrációjú helyről a kis 

koncentrációjú helyre történik. Fick törvénye szerint a diffúzió révén bekövetkező folyadékszállítás egyenesen 

arányos a koncentráció-gradienssel: annál gyorsabb, minél nagyobb a gradiens. Szintén a Fick törvényből 

következik, hogy a diffúzió a kis molekulák szállításában a sejtek mérettartományában hatékony, de nagyobb 

távolságra és nagyobb tömegek szállítására nem. 

A tömegáramlás a hosszú távú szállítási folyamat a növényben, amit a nyomáskülönbség idéz elő. Az áramló 

folyadék mennyisége jelentősen függ a szállító cső (növényben a xilém) sugarától. A sugár kétszereződése 16-

szor több folyadék áramlását teszi lehetővé. A nyomás okozta folyadék-áramlás – a diffúzióval ellentétben – 

nem függ az oldat koncentráció gradiensétől, amennyiben persze a viszkozitás lényegesen nem változik. 

Az ozmózis a harmadik folyamat, amely vízszállításhoz vezet, ami membránokon keresztüli vízszállítást jelent. 

A szelektíven permeábilis membránok a növényben lehetővé teszik a víz és sok, töltés nélküli anyag (pl. CO2) 

átjutását, de megakadályozzák a nagy oldott anyagok és különösen a töltéssel rendelkezők áthaladását. A sejtben 

a legtöbb anyag egyik térből a másikba való átjutását a membránok akadályozzák. Az ilyen anyagok szállítását a 

membránokba épült speciális szállító fehérjék végzik. Néhány ilyen csatornát képező fehérje azonban nemcsak 

ionokat, hanem vizet is átenged. A vizet mozgató hajtóerő a diffúziónál a koncentrációkülönbség, az áramlásnál 

a nyomáskülönbség, az ozmózisnál pedig mindkét erő számításba jöhet. 

A membránon át történő vízmozgás irányát és mértékét a koncentrációkülönbség és a nyomáskülönbség összege 

határozza meg. Ez a megfigyelés vezetett az összes hajtóerő elméletének a létrejöttéhez, amit kémiai potenciál 

különbségnek, vagy a növényélettanban vízpotenciál-gradiensnek nevezünk. Bármely anyag kémiai potenciálját 
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négy tényező befolyásolja: a koncentráció, a nyomás, a gravitáció és az elektromos potenciál, ami a víznél 

kiesik, mert töltés nélküli molekula. 

A növények vízfelvétele 

Az alsóbbrendű növények nem rendelkeznek szabályozott vízfelvétellel és leadással. A telepes növények a 

nedves aljzatból felveszik a vizet és megduzzadnak. Egyes algák, zuzmók és mohák számára a légnedvesség is 

felvehető. Vízleadásuk elsősorban a környezeti feltételektől függ. A magasabbrendű szárazföldi növények 

kutikulamentes gyökerükkel veszik fel a vizet, aminek leadását a kutikula és a szabályozott sztómamozgás 

csökkenti. A növény talaj feletti részein át minimális a vízfelvétel. 

A növények a talajból a talajszemcsék között szabadon mozgó gravitációs és a talaj kapillárisaiban lévő 

kapilláris vizet képesek felvenni. A talajrészecskék felületéhez kötött hidratációs víz a növények számára 

felvehetetlen. Vízfelvétel csupán akkor történhet, ha a gyökérszőrök vízpotenciálja negatívabb, mint a talajé. A 

termesztett növények aktív gyökérfelülete kb. 1 cm2 . cm-3. A legaktívabb gyökérszőrök a megújuló 

gyökércsúcs körül vannak. 

A talaj száradásával annak vízpotenciálja egyre negatívabb lesz, amihez a növények többféle módon 

alkalmazkodnak. A vakuólumokban lévő oldat koncentrációjának a növelésével csökkentik 

ozmozisnyomásukat, így környezetüknél negatívabbá válik a vízpotenciáljuk is. A növényi gyökérszőrök 

képesek a magasabb víztartalmú talajrészek felé növekedni, amire azért van szükség, mert a víz mozgása a 

talajban lassú. A gyökér aszimmetrikusan fejlődhet, vagyis a szárazon maradt gyökérszőrök elpusztulnak, 

mások pedig erőteljesen nőnek. Ha a talaj úgy kiszárad, hogy a növény teljes gyökere már nem képes onnan 

vizet felvenni, akkor a növény hervadni kezd. Általánosan elfogadott, hogy ha a talaj vízpotenciálja eléri a -15 

bart, akkor állandó hervadási pontról beszélünk. Ilyenkor termesztett növényeink pusztulni kezdenek, ha nem 

jutnak vízhez, vagyis az öntözésüket haladéktalanul meg kell kezdeni. 

Vízfelvétel és -szállítás az endodermiszig 

A vízfelvétel és a vízszállítás a növényben tisztán fizikai folyamat, tehát nem igényel energiát (ATP). A gyökér 

epidermiszéből az endodermiszébe több úton juthat a víz (1.2. ábra). Apoplasztikus úton a víz kizárólag a 

sejtfalak mikrokapillárisaiban halad sejtről sejtre, tehát membránon nem halad át. A celluláris úton történő 

vízfelvételnek két módja lehet. A transzmembrán útnál a sejt membránjának egyik oldalán bejut a víz, a másik 

oldalon pedig távozik a szomszédos sejtbe. A szimplasztikus útnál a víz a plazmodezmákon át közlekedik. A 

gyökéren keresztüli vízfelvétel és –szállítás e három út kombinációjaként megy végbe. A Caspary-pontos 

endodermisznél az apoplasztikus vízszállítás megszakad. Az endodermiszen áthaladó minden molekula 

plazmamembránon kell átjusson. 

A gyökér hidraulikus vezetőképessége a gyökér szöveteinek a légzésétől függ. Kísérletileg igazolt, hogy az 

alacsony hőmérséklet, a légzésgátlás, vagy az anaerob feltételek csökkentik a gyökérből tovább szállított víz 

mennyiségét. Ezért hervadnak a vízzel telített talajban növekvő, így a levegőtől elzárt gyökerű növények. 

Figure 2.2. 1.2. ábra: Vízfelvétel és szállítás a növények gyökerében. A gyökér kéreg 

részén a víz apoplasztikus, transzmembrán és szimplasztikus úton jut át. A 

szimplasztikus útvonal esetében a víz csak a plazmodezmákon keresztül szállítódik. 

Transzmembrán szállítás során viszont áthalad a szomszédos sejtek 

plazmamembránján. A Caspary-pontos endodermisznél az apoplasztikus szállítás 

megszakad. A további szállításhoz minden vízmolekulának membránon kell áthaladnia. 
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Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

Víz/oldatszállítás a xilémen keresztül 

A hosszútávú víz/oldatszállítás a növényben az elhalt tracheákon és tracheidákon át történik. Az egymás fölött 

elhelyezkedő sejtek harántfala perforált, ezért hatékony, kis ellenállású szállítási utat biztosítanak. A növény 

csúcsi része (a levélzet) negatív hidrosztatikus nyomású, vagyis szívó hatású, ami a xilémen át felszívja a vizet a 

levelekig. 

A víz a hajtás xilémjéből a levelek xilémjébe, a levélerekbe kerül. Egy tipikus levélben minden egyes sejt 

legfeljebb 0,5 mm távolságra van a hajszálerektől. A levélben a vízszállítás ismét apoplasztikus úton történik. A 

mezofill sejtek közvetlen kapcsolatban vannak a légtérrel. A vízleadás hatására a mezofill sejtek felületén és a 

sejtközötti járatokban meniszkuszok (görbületek) alakulnak ki, amelyek szívóhatást fejtenek ki (1.3. ábra). Ez 

adja azt a szívóerőt, ami a víz/oldatszállítást végzi a xilémben. Minél több vizet ad le a levél, annál kisebb 

sugarúak a mezofill sejtek felszínén kialakuló meniszkuszok, és annál nagyobb a szívóhatás, ami a gyökerektől 

a levelek felé irányuló víz/oldatszállítás hajtóereje. 

A levelekben kialakuló szívó hatás speciális problémákat okozhat a növényekben. Ha vékony sejtfala lenne a 

xilém sejtjeinek, akkor ez a szívó hatás összeroskasztaná a sejteket. Háromszáz bárnál nagyobb szívóhatáskor a 

xilémben lévő vízből gázok válnak ki és buborékot képezve elzárják a víz útját. Ez a folyamat a kavitáció. A 

buborék nem tud áthaladni az egyik sejtből a másikba, mert az apró pórusokon nem jut keresztül így megszakad 

a víz és az oldatok útja. A kavitáció kedvezőtlen hatását a növény többféle módon csökkentheti. 

1.2. A vízpotenciál fogalma, mérése 

Az ozmotikus sejt 

A Pfeffer-féle ozmotikus cella egy olyan mesterséges sejt, egy agyagedény, amelynek a belső felületére a 

névadó réz-hexaciano-ferrátot rétegezett, amely a vizet átengedi, de a cukor molekulákat nem (1.4. ábra). A 

sejtben cukoroldat van, a környezetben pedig víz. A koncentrációkülönbség miatt a víz bekerül a sejtbe egészen 

addig, amíg az agyagedényhez csatlakozó üvegcsőben felfutó víz hidrosztatikai nyomása egyenlő nem lesz a 
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külső és a belső tér vízpotenciáljának a különbségével. A mesterséges sejttel ellentétben a növényi sejtfal merev, 

ezért az ozmózis révén a sejtbe került víz növeli annak hidrosztatikus nyomását, azaz a turgornyomását, vagy 

nyomáspotenciálját, ami a plazmalemmát a sejtfalhoz szorítja. A sejt vízfelvétele akkor áll meg, amikor a 

sejtben kialakult hidrosztatikai nyomás megegyezik a sejt és a környezetében lévő oldat koncentrációjának a 

különbségéből adódó úgynevezett ozmózisnyomással. 

Figure 2.3. 1.3. ábra: A vizet szállító szívóhatás kialakulása a levelek szöveteiben. A 

mezofill sejtek felületén és a sejtközötti járatokban megtapadó víz felszínén 

meniszkuszok alakulnak ki. A növény vízleadása következtében egyre csökken a 

meniszkuszok sugara (A, B és C), amely egyre növekvő szívóhatást eredményez. 

 

Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

Figure 2.4. 1.4. ábra: (a) Pfeffer-féle ozmotikus cella. (b) A növényi sejt, mint ozmotikus 

cella. 
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Forrás: Salisbury-Ross, 1992 

Vízformák a növényi sejtben 

A hidratációs víz a kolloidok felületén megkötődő dipólus természetű vízmolekulákat jelenti. A hidratációs víz a 

sejt víztartalmának mindössze 5-10 %-át adja. Már kismértékű csökkenése is a sejt halálához vezethet. A 

hidratációs víz kötődését létrehozó felületi erőket együttesen az ún. mátrix-potenciál fogalom fejezi ki. 

A tárolt víz többnyire a vakuólumban tárolt vízforma, amelynek mozgása az ozmotikus nyomásviszonyoktól 

függ. Az igen erős ozmotikus hatású kis molekulák polimerizációja, vagy a makromolekulák kis molekulákká 

történő hidrolízise teszi lehetővé az ozmotikus nyomásviszonyok gyors változását a sejtben. 

Az intersticiális víz a szövetek és sejtek közötti térben lévő víz. 

A vízpotenciál fogalma 

1960-ban egy ausztrál és egy amerikai kutató javasolta, hogy a víz kémiai potenciálját vegyék alapul növény-

talaj-levegő rendszer értékelésekor. Javasolták továbbá, hogy a tiszta víz vízpotenciálját tekintsék nullának. A 

értékekben kifejezve, a tiszta víz kémiai potenciáljához viszonyítva. Egysége a megapascal (MPa), 1 MPa = 10 

bar =10 atmoszféra nyomás. 

Figure 2.5. képlet1 
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A nyomáspotenciál a rendszer hidrosztatikai nyomása. Értéke élő növényekben rendszerint pozitív, míg az elhalt 

xilémben negatív. A sejtekben a nyomás nagyon nagy lehet. Az ozmotikus potenciál értékét kis molekulájú 

oldott anyagok és ionok befolyásolják. Értéke annál negatívabb minél sűrűbb az oldat. A tiszta víz ozmotikus 

potenciálja nulla. A mátrix potenciál a felületi töltésű részecskék által megkötött hidratációs víztől függ. 

Általánosan elfogadott, hogy a mátrix potenciál nem jelent új tényezőt, ami hozzájárulna a vízpotenciál 

kialakításához. Hatása beépíthető a nyomás- és ozmotikus potenciálba. 

Ha a tiszta víz vízpotenciálja a legnagyobb, akkor az oldatok vízpotenciálja ennél kisebb, azaz negatív érték. A 

víz a csökkenő potenciál felé áramlik, ugyanúgy ahogy az áram a magasabb feszültségű helyről az alacsonyabb 

feszültségű pontok felé halad. A vízpotenciál értéke elméletileg lehet pozitív, nulla vagy negatív, attól függően, 

hogy a pozitív nyomáspotenciál milyen nagy (1.5. ábra). A növekvő nyomás növeli a vízpotenciált. Termesztett 

növényeinkben a vízpotenciál -20-25, míg a gyomnövényekben -30 bar is lehet. 

A vízpotenciál mérése 

Miután egyensúlyi állapotban a rendszer (növény) minden részében azonos a vízpotenciál, ezért növényi részből 

is következtethetünk az egész növény vízpotenciáljára. A mérésnél felhasználható az, hogy egy mólos oldatban 

a nyomás tökéletes ozmométerben mérve 2,5 MPa = 25 bar =25 atmoszféra. A vízpotenciál többféle módszerrel 

mérhető, például az ún. szövet térfogati módszerrel, a Sardakov-féle módszerrel, vagy a Scholander-féle 

nyomáskamrával. 

Figure 2.6. 1.5. ábra: A vízpotenciál sematikus ábrázolása. A fekete téglalapok a 

vízpotenciál értékét, a hullámos vonalak az ozmozisnyomás okozta vízpotenciál 

csökkenést, az egyenes vonalak a nyomás vízpotenciálra gyakorolt hatását szemléltetik. 

 

Vízpotenciál a talaj-növény-levegő rendszerben 

Normál körülmények között a legnagyobb a vízpotenciál a talajban, a legkisebb a levegőben és átmeneti érték a 

növényben, vagyis gradiens van a talajtól a levegőig. A víz útja ezért a talajból a növényen át a levegőbe vezet, 

ami az egyre negatívabb vízpontenciál értékekkel magyarázható. A nedves talajban a nyomáspotenciál nulla, az 

ozmotikus potenciál pedig enyhén negatív, mert híg oldatról van szó, ezért a vízpotenciál is enyhén negatív. A 

xilém oldata nagyon híg, ezért enyhén negatív az ozmotikus potenciálja, ugyanakkor mindig negatív 

hidrosztatikus nyomású, azaz tenzió alatt áll, ezért a vízpotenciál a xilémben mindig negatívabb, mint a talajban. 
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A víz a talajból a xilémbe áramlik. A levél sejtjeiben meglehetősen negatív az ozmotikus potenciál, amit a 

sejtekbe kerülő víz növel. A párologtatás miatt a nyomás mégsem lesz olyan nagy, mint azt várnánk, ezért a 

levél vízpotenciál értéke negatívabb mint a xilémé. 

A szárazföldi növényekben a vízpotenciál sohasem pozitív. Az ozmotikus nyomás ugyanis a sejtekben mindig 

negatív, amit egyedül a nyomáspotenciál emelhet. A vízpotenciál értéke így legfeljebb a nulla közelébe kerülhet, 

de annál nagyobb sohasem lehet. 

1.3. Vízleadás a levélből a légkörbe 

A növényi vízleadás formái 

A vízleadás (transzspiráció) három formája fizikai diffúziós folyamat. A sztómákon keresztül adja le a növény 

az összes víz közel 90%-át, amit a sztómák aktív működésével képes szabályozni. Ennek egyik lényeges 

tényezője a levél és a környező légtér közötti vízgőz koncentráció gradiens. A sztómák alatti üreg felszíne 

mindig 100%-osan vízzel telített. A levél kutikuláján át végbemenő vízleadás élettani szabályozás nélküli 

folyamat, aminek értéke a teljes transzspiráció mintegy 5-10%-a. A növény szárán át történő, peridermális 

vízleadás ugyancsak élettani szabályozás nélkül megy végbe, ami termesztett növényeknél elhanyagolható. 

A sztómák felépítése 

A sztómák alapvetően két nagy csoportba oszthatók (1.6. ábra). A füvekben a zárósejtek súlyzó alakúak, vagyis 

dudor van mindkét végükön. A két egymás mellett lévő zárósejt által közrezárva így alakul ki a pórus. A 

zárósejteket kísérő sejtek segítik a sztóma működésének a szabályozásában. A kétszikűekben és a nem fűféle 

egyszikűekben a zárósejtek vese alakúak és legtöbbször nincsenek kísérősejtek. A cellulóz mikrofibrillumok a 

zárósejtekben sugárirányban helyezkednek el, amelyek a sztómák nyitását és zárását segítik. A zárósejtekben 

van kloroplasztisz, míg az epidermisz sejtekben nincs. A záró- és kísérősejtek között tipikusan nincs 

plazmodezmás összeköttetés, de a zárósejtek és az alattuk lévő mezofill sejtek között igen. 

Minden négyzetmilliméter levélfelületen átlagosan 100 sztóma található, de ennél tízszer több is lehet. A 

sztómarések területe teljesen nyitott állapotban is a teljes levélfelületnek legfeljebb az 1-2%-a. A környezet 

széndioxid-tartalmának a növekedése csökkenti a sztómák számát. 

Figure 2.7. 1.6. ábra: A sztómák felépítése. (A) a kétszikűek és nem fűféle egyszikűek 

vese alakú, (B) a füvek kísérősejtet is tartalmazó, súlyzó alakú zárósejtes sztómája. 
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Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

A környezeti tényezők hatása a sztómákra 

A sztómanyitás a vízleadást és a széndioxid felvételt biztosítja. A növények különböző módon gondoskodnak 

arról, hogy elegendő széndioxid jusson a levélbe a fotoszintézishez, ugyanakkor a lehető legkisebb legyen az 

ezzel egyidejű vízleadásuk. 

A sztómamozgást a külső környezeti tényezők közül elsősorban a széndioxid koncentráció, a fény, a 

hőmérséklet és a levegő páratartalma befolyásolja. A sztómamozgásban döntő szerepe van a levelek sejtközötti 

járataiban lévő széndioxid koncentrációnak. A nagyobb koncentráció sztómazáródáshoz, míg a kisebb 

koncentráció sztómanyitódáshoz vezet. 

A fény a legkülönbözőbb módokon befolyásolja a sztómák nyitását és zárását. A fotoaktív sztómanyitódás 

megvilágítás hatására következik be, míg a szkotoaktív sztómazáródás a fényintenzitás csökkenésével. Egyes 

növényeknél ez pontosan fordítva történik. Az úgynevezett CAM fotoszintézisű pozsgás növényekre a 

szkotoaktív sztómanyitódás a jellemző, amikoris sötétben nyílnak ki a sztómák. A fotoaktív sztómazáródás 

ugyanezeknél a növényeknél a fény hatására bekövetkező sztómazáródást jelenti. Az éjszakai sztómanyitás 

előnye az, hogy ezek a növények éjjel veszik fel a fotoszintézishez szükséges széndioxidot, miközben a nyitott 

sztómákon kevesebb vizet veszítenek, mint ha ugyanezt a nappali hőségben tennék. A hidroaktív sztómazáródás 

a nappali vízvesztés hatására bekövetkező sztómazáródás. 

A hőmérséklet hatása abban áll, hogy magasabb hőmérsékleten erőteljesebben növekszik a légzés, mint a 

fotoszintézis, ami nagyobb széndioxid koncentrációhoz vezet a levélben és ez serkenti a sztómazáródást. A 

környezeti tényezők közül a levegő páratartalma úgy hat, hogy a páratartalom csökkenésével a nyitott 

sztómákon át növekszik a transzspiráció. 

A sztómamozgás napi menete 
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Számos növényben megfigyelhető a sztómamozgás napi (cirkadian) ritmusa. Ezeknél a növényeknél teljes 

sötétben és állandó hőmérsékleten a sztómák a nappalnak megfelelően viselkednek, ha nem is nyílnak ki 

teljesen, míg az éjszakának megfelelően sztómáik bezáródnak. A cirkadian sztómamozgások a belső endogén 

ritmusnak a következményei és a külső körülményektől függetlenül bekövetkeznek. Ismerünk napi egy- vagy 

kétcsúcsú transzspirációs görbét. 

A sztómamozgás szabályozása 

A zárósejtek vízfelvétele, vagy vízleadása határozza meg, hogy a sztóma nyitott, vagy zárt állapotban van (1.7. 

ábra). A vízfelvételt a zárósejtekben a (K+ + Cl- ) vagy ( K+ + almasav) felhalmozódása okozza, ami 

negatívabbá teszi a zárósejtek ozmozisnyomását, végülis a sejt vízpotenciálját. Az is előfordul, hogy a K+ 

felvétele H+ leadásával jár együtt. Így a zárósejtek pH értéke jelentősen nem változik. A zárósejtek alatt lévő 

sejtekből származó cukrok a Calvin-ciklus enzimeit nem tartalmazó zárósejtekben éjjel keményítővé alakulnak. 

Nappal a keményítő almasavvá alakul át, ezzel csökkenti a zárósejtek ozmozisnyomását és növeli a 

vízfelvételét. 

Figure 2.8. 1.7. ábra: A sztóma zárósejtek működése (magyarázat a szövegben). 

 

Forrás: Salisbury-Ross, 1992 

A kék fény a levelekben lévő széndioxid koncentrációtól függetlenül sztómanyitódást okoz. A növényi 

hormonok közé tartozó abszcizinsav (ABA) vízhiánystressz állapotában sztómazáródást idéz elő. Ezzel 

megakadályozza a növény további vízleadását, esetleges teljes kiszáradását. A sztómamozgást befolyásoló 

visszacsatolási mechanizmusok a széndioxiddal és az ABÁ-val kapcsolatosak. A széndioxid csökkenése a 

levéllemezben a zárósejtek vízfelvételével és sztómanyitódással jár együtt. Ha vízhiánystressz állapot alakul ki 

akkor az ABA jelenik meg és záródnak a sztómák. A két mechanizmus egymásra kölcsönösen hatva fejti ki 

sztómamozgató hatását. 

1.4. A növény vízmérlege 

A vízmérleg biztonságos fenntartása csak akkor lehetséges, ha a vízfelvétel és vízleadás egymással összhangban 

vannak. A vízmérleg negatívvá válik, ha a vízellátás nem fedezi az elpárologtatott víz mennyiségét. 

Megkülönböztetünk rövid és hosszú időtartamú vízmérleg változást. Nappal a növény vízmérlege negatív, ami 

az éjszaka folyamán helyreáll. Száraz időszakban a növény vízmérlege a következő esős periódusig, vagy az 

öntözésig egyre negatívabbá válik. A vízmérleg negatívvá válásáról a vízpotenciál változása ad pontos képet. A 

naponta, vagy rendszeres időközönként mért növényi vízpotenciál értékek folyamatos csökkenése negatív 

vízmérleget jelez. 
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Összefoglalás 

A víz fontos a növényi élet számára, mert a létfontosságú biokémiai folyamatok vizes közegben mennek végbe. 

A víz szerkezete és tulajdonságai nagymértékben befolyásolják a fehérjék, a membránok, a nukleinsavak és más 

sejtalkotók szerkezetét. 

A legtöbb szárazföldi növény folyamatosan vesz fel a talajból és ad le vizet a légkörbe. A vízmozgás történhet 

diffúzióval, ozmózissal, áramlással és ezen alapvető szállító folyamatok kombinációjával. A diffúzió a 

membránnal el nem választott térben az oldatrészek közötti koncentrációkülönbség kiegyenlítésére szolgál. Az 

áramlás hajtóereje a nyomáskülönbség. Az ozmózis a membránokon keresztüli vízmozgást jelenti, mindig a 

negatívabb vízpotenciálú hely felé. 

Az oldatok koncentrációja és a hidrosztatikus nyomása az a két tényező, amely alapvetően meghatározza a 

vízpotenciált. A matrix potenciál elhanyagolható, a gravitációnak pedig csupán nagy magasságba történő 

 

vízpotenciáljával. Ekkor megáll a vízleadás és a vízfelvétel is. A vízpotenciál nem csupán a szállítás irányát 

határozza meg, hanem hasznos információt szolgáltat a növény vízellátottságáról is. 

A szárazföldi növényekre jellemző: (1) a nagy gyökérzet a talajból történő vízfelvételre, (2) kis ellenállás a 

xilémen át a levelekig történő vízszállításra, (3) a növény felületét borító kutikula a párologtatás csökkentésére, 

(4) mikroszkópikus sztómák a leveleken a gázcseréhez, és (5) zárósejtek a sztóma nyitottságának a 

szabályozására. Az eredmény egy olyan szervezet, amely a talajból a légkörbe juttatja a vizet tisztán fizikai erők 

felhasználásával. A víz szállításához közvetlenül nincs szükség energiára, de a növényi vízszállító rendszer 

kialakulásához és fenntartásához igen. 

A növényi transzspirációt a zárósejtek szabályozzák, amelyek a sztómák nyitásánál figyelembe veszik a 

fotoszintézis széndioxid igényét, miközben a legkisebbre csökkentik a vízvesztést a légkörbe. A levél mezofill 

setjeinek a vízleadása nagy negatív hidrosztatikus nyomást (tenziót) hoz létre az apoplasztikus vízben/oldatban. 

Ez a tenzió adódik át a xilémre, ami ennek segítségével szívja fel a vizet a gyökér felől a levelekig. Minél 

nagyobb a növény vízleadása, annál nagyobb ez a tenzió, amely a xilémben kavitációhoz és súlyos vízellátási 

gondokhoz vezethet a növényben. Ennek megoldására, valamint a szélsőségesen vízhiányos állapot ellen a 

növény képes alkalmas mechanizmusokkal védekezik. 

2. A növények ásványi táplálkozása 

A tápanyagok olyan elemek, amelyeket a növény elsősorban szervetlen ionok alakjában a talajból vesz fel. Az 

ásványi anyagok folyamatos körforgásban vannak a különböző szervezetek között. A körforgásba alapvetően a 

növények gyökérrendszerén keresztül lépnek be, ezért a növények a földi kőzetek „bányászainak” is tekinthetők. 

A növényi tápanyagfelvétel hatékonysága a nagy gyökérfelületre és arra a képességre vezethető vissza, hogy a 

gyökér alacsony koncentrációban is felveszi a talajból az ionokat. A tápanyagok a felvétel után a gyökérből a 

növény különböző részeibe szállítódnak, ahol számos biológiai feladatot látnak el. 

A tápanyagok megszerzési módját és hasznosítását a növények ásványi táplálkozásának nevezzük. A kutatásnak 

ez a területe mindenekelőtt a modern mezőgazdaság és a környezetvédelem központi kérdésköre. A nagy 

mezőgazdasági terméseredmények csupán műtrágyázással érhetők el. A növények által nem hasznosított 

műtrágya viszont a felszíni és a talajvizeket szennyezi. A növények ugyanakkor a szerves trágya hasznosítás 

hagyományos eszközei, sőt hasznosak a toxikus szennyezések eltávolításában is. Komplex jellege miatt a 

növény - talaj - légkör kapcsolat kutatása multidiszciplináris megközelítést igényel. 

A növényi sejtet mindössze két lipidmolekula vastagságú réteg, a plazmamembrán határolja el a környezetétől. 

Ez a vékony membrán a sejt viszonylag állandó belső környezetét választja el a rendkívül változó külső 

környezettől. A membrán szabályozza a sejtbe jutó és az onnan kilépő molekulákat és ionokat, valamint a sejt 

turgornyomását. Ugyanez érvényes a sejt belső membránjaira, amelyek különböző sejtalkotókat választanak el 

egymástól. A membrán jeleket fog fel a fizikai környezetből, más sejtektől, vagy éppen a kórokozók 

megjelenéséről. Ezeket a jelátviteli folyamatokat gyakran a membránon történő ionáramlás változása közvetíti. 

A molekulák és ionok mozgása egyik helyről a másikra a szállítás, amit sejt szinten ugyancsak a membránok 

szabályoznak. 

A magasabbrendű növények autotróf szervezetek, amelyek szerves vegyületeiket a környezetükből származó 

szervetlen tápanyagokból építik fel. A tápanyagok beépülését a szerves anyagokba a tápanyagok 
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anyagcseréjének hívjuk. A tápanyagok közül különösen a nitrogén (és kén) anyagcseréje igényel olyan komplex 

biokémiai folyamatokat, amelyek az élő szervezetek leginkább energiaigényes reakciói közé tartoznak. 

A nitrát (NO3-) anyagcserében a nitrát (NO3-) először egy magasabb energiaszintű nitritté (NO2-), majd egy 

még magasabb energiaszintű ammóniává (NH4+)és végül glutaminná alakul át. A folyamat nitrogénenként 12 

ATP fogyasztásával jár. Az energiaigényes folyamatok közé tartozik a pillangósok és a velük szimbiózisban élő 

nitrogén-kötő baktériumok molekuláris nitrogén (N2) kötése ammóniára (NH3). A nitrogénkötés első stabil 

terméke az ammónia (NH3), ami a szokásos élettani körülmények között gyorsan ionná alakul (NH4+). A 

nitrogénkötés és az ammónia aminosavba történő beépülése együttesen 16 ATP-t igényel. 

Az 1.2. fejezetben a növények tápanyagigényével, a főbb hiánytünetekkel és a gyökéren keresztül történő 

tápanyagfelvétellel foglalkozunk. Először az oldatokban lévő molekulák mozgásának a fizikai és kémiai alapjait 

tárgyaljuk majd azt, hogy mindez hogyan történik a membránok szintjén és a növényekben. Bemutatjuk a 

membránok szállító fehérjéinek a típusait és tulajdonságaikat. Ismertetjük a gyökéren át felvett tápanyagok 

xilémben történő szállításának a mechanizmusát. A tápanyagok anyagcseréjét illetően csupán a nitrogénnel 

foglalkozunk. 

2.1. Esszenciális tápelemek 

Tápanyagellátási kísérletek 

Az esszenciális elemek meghatározásának az előfeltétele a kutatási módszerek fejlődése volt. Három német 

kutató, W. Pfeffer, J. Sachs és W. Knop először 1860-ban használt tápoldatot a talaj helyett a növénytáplálási 

kísérletekhez. Ez jelentette a hidropóniás, talajmentes, vagy tápoldatos növénynevelés kezdetét. Később 

bevezették a tápoldatok levegőztetését is. A vegyszerek és a hidropóniás tenyészetekhez használt víz tisztítása 

volt a következő lépés, ami különösen a mikroelemek vizsgálatánál volt fontos (1.8. ábra). 

Figure 2.9. 1.8. ábra: Tápanyag gazdálkodási kísérletekben használt növénynevelési 

rendszerek. (A) A hidropóniás rendszerben a gyökerek a tápoldatba merülnek, a 

levegőt átbuborékoltatják a tápoldaton. (B) A tápanyagfilm rendszerben a vékony 

rétegű, ferdén áramló tápoldat körbeveszi a gyökereket. Itt a tápoldat összetétele és pH-

ja automatikusan ellenőrizhető. (C) Az aeropóniás rendszerben a növények gyökerei 

egy tápanyag gőzben növekednek. 
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Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

Egyes mikroelemek hiánytüneteit (réz, cink, bór, nikkel, stb.) nagymagvú növényeknél nehéz megfigyelni, mert 

a mag rendszerint elegendő mikroelemet tartalmaz a növény teljes kifejlődéséhez. Ilyenkor több generáció 

vizsgálata is szükséges lehet. Árpánál a nikkelhiány tünetei csupán a 3. generációban jelentkeznek. A 

műszerezettség fejlődése további segítséget adott a növények tápanyagigényének a vizsgálatához. 

A hidroponiás tenyészetek hátránya a gyökerek levegőztetésének a szükségessége. A hidropónia hátrányának 

kiküszöbölésére gyakran használnak ma már perlitet, de ez egyes mikroelemek vizsgálatára nem alkalmas. 

Üvegházakban gyakori a recirkulációs rendszer, ahol a tápoldat összetételét rendszeres ellenörzik és szükség 

szerint kiegészítik a szükséges tápelemekkel. 

A rendelkezésre álló tápoldatok a legtöbb növény számára szükséges elemet tartalmazzák, de az egyik növény 

számára ideális tápoldat a legritkábban ideális egy másik faj számára is. Vannak csupán nitrát-nitrogént 

tartalmazó tápközegek, amelyeknél gyors pH-érték emelkedés tapasztalható. A magyarázat az, hogy a nitrát 

felvétele hidrogén-ion felvétellel, vagy hidroxil-ion leadással jár együtt, a töltés egyensúlyának a fenntartása 

miatt. Fordított a helyzet az ammónium-ionnál. Célszerű ezért a nitrogén egy részét ammónium-ion alakjában 

adagolni. 

A tápoldatok 10-100-szor töményebbek, mint a talajoldat, de ez nem zavaró, mert ezek ozmotikus potenciálja 

rendszerint nem nagyobb, mint 1 bár. 

Esszenciális elemek 

Első megközelítésben logikusan feltételezhető, hogy a növények azt igénylik, mint amit szárazanyaguk 

tartalmaz. Ez azonban nem így van, mert a talaj összetétele hatással van a növényre. A növények aktívan 

vesznek fel egy sor tápelemet, ami az összetételüket befolyásolja. A növényekben több mint 60 elemet mutattak 

ki, köztük aranyat, olmot higanyt, arzént és urániumot. Összesen 17 esszenciális elemről tudunk, amelyből a 
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legtöbb növény képes felépíteni a számára szükséges vegyületeket. Vannak ugyan adatok arra, hogy egyes 

növények szerves anyagok vagy vitaminok (B-vitamin) kipermetezésekor több termést adtak, de ez nem igazolt 

eléggé. 

Az esszenciális elemek felosztása gyakran történik aszerint, hogy növényi szöveteket alkotó vegyületek része-e 

az elem, vagy van-e enzimaktiváló szerepe. Kettős hatása van például a szénnek, hidrogénnek és oxigénnek de a 

magnéziumnak is, amely a klorofill alkotója, de sok enzimet is aktivál. A legtöbb mikroelem csupán enzimek 

aktivátora. Sok, vegyülethez nem kötött elem a növény turgorának a fenntartásában fontos. 

Két kritériuma van annak, hogy egy elemet esszenciálisnak tekintünk-e vagy sem. Ha az elem hiányában a 

növény nem tudja életciklusát befejezni, azaz nem hoz életképes magot. Ha az elem olyan molekula, vagy 

növényi alkotó része, amely nélkülözhetetlen a növény számára, pl. a fehérjékben a nitrogén, vagy a klorofillban 

a magnézium. Bármelyik kritérium a kettő közül igazolja a nélkülözhetetlenséget. A 17 elem közül a legtöbb 

mindkettőnek megfelel. Ezek a legtöbb növény számára esszenciális elemek. Közülük 8 elem minősül 

mikroelemnek, amely 100 mg/kg nál kisebb mennyiségben fordul elő a növényben, míg a makroelemek 

mennyisége 1000 mg/kg-nál nagyobb. A hiánytünetek okozása még nem a nélkülözhetetlenség jele, ha a növény 

életképes magot érlel. Más a helyzet, ha a növény a hiány miatt elpusztul. 

A növények általános tápanyagigényét a növényi növekedés idealizált görbéje mutatja, miszerint van hiányzóna, 

kritikus koncentráció, ami a maximális növekedés 90%-át biztosítja, majd a megfelelő növekedést jelentő 

szakasz, ami egyben felesleges tápanyagfelvételt is nyújt, végül a mérgező szakasz következik (1.9. ábra). 

Figure 2.10. 1.9. ábra: Összefüggés a növekedés mértéke és a növényi szövetek 

tápanyagtartalma között. A növekedési paraméter lehet a hajtások száraztömegének 

vagy a hosszúságának a változása. Egy tápelem kritikus koncentrációja jelenlétében a 

növényi növekedés csökkenését tapasztaljuk. 

 

Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

Kelátképző anyagok 

A kationokhoz tartozó egyes mikroelemek, a vas és kisebb mértékben a cink, a mangán és a réz közönséges sói 

a talajoldatokban kevéssé oldhatók, ezért hozzáférhetetlenek a növények számára. Ez különösen 5 feletti pH-

értéknél érvényes, amikor fém-oxihidroxidok jönnek létre. Meszes talajokban, ahol sok a kalcium és semleges a 

pH, a réz és a mangán 90 %-a, a cinknek pedig több mint a fele kelátkötésben található (1.10. ábra). 

Meszes talajokban általánosan előfordul a vashiány okozta klorózis. A vas két vegyértékű alakja a növények 

számára hozzáférhetőbb, mint a három vegyértékű. A jól átlevegőzött talajokban a vas három vegyértékű alakja 

fordul elő, ami jóval kevésbé vízoldható, mint a kétvegyértékű. A felvehetőséget mikrobák által termelt 

kelátképzők, és/vagy a gyökerek által kibocsátott kivonat növeli. A növények egy része megfelelő 

mechanizmusokkal rendelkezik a vashiány ellen. A kétszikűek és sok egyszikű növény gyökere kávésavat 

termel, ami megköti a növény számára nehezen felvehető Fe3+ iont. Ezt követően a gyökér felszínén a vas 
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Fe2+-ná redukálódik, leválik a kelátról és bekerül a gyökérbe. A gabonaféléket is magában foglaló fűfélék a 

vashiányra nagyon erős kelátképző anyagok, ún. fitoszideroforok termelésével válaszolnak, így védekeznek a 

vashiány okozta klorózis ellen. 

2.2. A növények táplálkozásának hiánytünetei 

A növények azokat az anyagokat veszik fel, amelyek a talajban rendelkezésre állnak. Nem megfelelő mennyiség 

és arány esetén a növény klorózissal, foltosodással, levélszáradással, érközi nekrózissal, elszíneződéssel, 

törékenységgel, kirojtozódással, csúcsrügyelhalással, virágelrúgással, törpe virággal, stb. reagál. A hiánytünetek 

megállapításánál tudnunk kell, hogy az elváltozás tömegesen jelentkezik-e vagy sem. A talajfoltok kis területre 

korlátozódó hatását nem lehet figyelembe venni. 

A hiánytünetek az idős vagy a fiatal leveleken egyaránt megjelenthetnek. Az idős leveleken akkor jelentkezik a 

tápanyaghiány, amikor a fiatal növényrészek elvonják a tápanyagot. Ezek a mobilizálható, vagy reutilizálható 

elemek. A fiatal növényrészeken jelentkező hiánytüneteket a mobilizálható tápelemek hiánya okozza. A 

hiánytüneteket a megjelenésük szerint csoportosítjuk. 

Figure 2.11. 1.10. ábra: A talaj pH-értékének a hatása az egyes tápelemek 

felvehetőségére. A satírozott területek szélessége jelzi az illető elem gyökéren keresztüli 

felvételének mértékét. 

 

Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

I. mobilizálható elemek jellemző hiánytünetei: 

• gyenge növekedés 

• N-hiány: sárgászöld, etiolált, gyakran vöröses színű levelek, klorofillképződés elmaradása, fehérjeszintézis 

zavara. 
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• P-hiány: bronzos, kékes, tompazöld, széleken sárguló, foltosan száradó levelek, ATP-szintézis elmaradása. 

• szár fejlett, szimptóma az alsó leveleken: 

• K-hiány: levélcsúcsból kiinduló, száradó "felkanalasodás", levélhullás. 

• Mg-hiány: érközi nekrózis, levélhullás. 

• Zn-hiány: törpeszártagúság, gyümölcsfák rozetta-betegsége. 

II. nem mobilizálható elemek hiánytünetei: 

• a csúcsrügy él: 

• Fe-hiány: fiatal levelek klorotikusak, főerek zöldek, előfordul levélhullás. 

• Mn-hiány: fiatal leveleken apró pettyezettség, foltokban sárgulás, erek zöldek, levélhullás. 

• levélhullás. 

• Mo-hiány: levéllemezek besodródnak, pettyezettség, levélhullás. 

• Cu-hiány: fiatal hajtások klorózisa, levélerek zöldek. 

• a csúcsrügy elpusztul: 

• S-hiány: fiatal levelek világoszöldek, erek sárgák, levélelhalás. 

• Ca-hiány: „leforrázott”, petyhüdt levelek, gyökér elnyálkásodása. 

• B-hiány: levélnyél törékeny, eltorzult, perzselt vöröses színű levelek, répafélék szívrothadása. 

2.3. Az ásványi anyagok aktív és passzív transzportja a 
növényben 

Az ásványi anyagok felvétele 

Az ásványi anyagok felvétele a növényi membránokon át sokkal lassabb folyamat, mint a vízé. Fordított esetben 

nem következne be ozmózis. A 17 esszenciális elemből a C, H és O2 felvétele a vízből, vagy a levegő 

széndioxidjából, és oxigénjéből származik, a többi a talajból. A talajrészek felületéhez abszorbeálódott ionok 

felvételéhez a növény csereiont kell leadjon, ami lehet H+ vagy HCO3-. A gyökérlégzésből származó CO2 a 

talaj H2O-jával H2CO3-at képez, ami az említett két ionra disszociál. A H+ és a gyökérsavak ezenkívül növelik 

a foszfátok és a karbonátok oldhatóságát. A nehézfémek jelenléte a növényekben kelátképző „fitochelatin” vagy 

„metallothionein” képzését indukálja, amelyek igény szerint kiküszöbölik vagy bevonják az anyagcserébe a 

nehézfémeket. 

A növényi gyökérzet 

A legtöbb növénynél a gyökérzet nem nagyobb a teljes növényi tömeg 20-50 %-ánál. Vízhiányos vagy N-

hiányos közegben lehet 90 % is, a hidropóniás búzánál viszont 3-5 % csupán. A növényi gyökérzet kialakulását 

genetikai szabályozás határozza meg és kevésbé környezeti tényezők (főgyökérzet, bojtos gyökérzet). Fejlődését 

befolyásolja a talaj szerkezete, annak víz- és tápanyag-ellátottsága. A gyökér hengeres alakja nagy szilárdságot 

biztosít, a fonalas forma pedig nagy talajtömeg behálózását teszi lehetővé. 

A gyökérszőrök módosult epidermisz sejtek, hosszuk rendszerint néhány milliméter. A megnyúlási zónában 

nőnek, közvetlenül a gyökércsúcs utáni legfeljebb egy centiméteres szakaszon. A növényekben rendszerint 

akkor nagyobb a mennyiségük, ha szárazabb a talaj az átlagosnál. Túl száraz talajon kiszáradnak és elpusztulnak 

a gyökérszőrök. A növények tápanyagfelvételét a gyökérrel együtt élő gombák, a mikorrhizák segíthetik (1.11. 

ábra). 
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Figure 2.12. 1.11. ábra: Egy ektomikorrhizás gyökér hosszmetszete. A gombahifák 

hüvelyként veszik körül a gyökeret, néhol bejutnak a gyökérszövetek intercelluláris 

járataiba, egészen a kéregig és az ún. Hartig hálót alkotják. 

 

Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

Passzív felvétel 

Az ionok a talajból diffúzió vagy az áramló víz révén kerülnek a gyökér könnyen járható apoplasztjába, a 

hajszálgyökerek sejtfalába. A passzív felvétel nem igényel energiát, az oldatban az ionok az elektrokémiai 

potenciálnak megfelelően mozognak. A szervek ilyen módon átjárható részét szabad helynek nevezzük 

(Apparent Free Space - AFS), amely a szövet teljes térfogatának a 8-25 %-át teszi ki. Ez valójában a sejtfalak 

összessége, vagyis az apoplaszt. Ezt a folyamatot a hőmérséklet, vagy anyagcsere mérgek alig befolyásolják. A 

folyamat nem szelektív és reverzibilis, az ionok innen még könnyen kimoshatók. Töltéssel rendelkező 

részecskékre vonatkozóan az AFS két részre osztható. A víz- szabad-helyre (Water Free Space -WFS) 

diffundálnak az ionok az apoplasztban. A Donnan szabad helyeken (Donnan Free Space - DFS) az apoplaszt 

meghatározott töltései tartják fogva az ionokat. Összességében az AFS = WFS + DFS. 

Az apoplasztból a szimplasztba úgy kerülnek az ionok, hogy először a plazmalemmán haladnak át. Ha a 

vakuólumba kerülnek, akkor a tonoplaszton is át kell haladjanak. A plazmamembránok áteresztéséről 

megállapították, hogy a nagy poláros molekulákat és az ionokat könnyebben átengedik, mint a mesterséges 

membránok, aminek oka a transzport fehérjék jelenléte. A 70-nél nagyobb mólsúlyú és 0,5 nm-nél nagyobb 

molekulák zsíroldékonyságuknak megfelelően permeálnak. A kisebb molekulák a vízoldékonyságuk alapján 

várhatónál gyorsabban haladnak át a membránokon. Ebből következik, hogy a 0,5- 0,8 nm átmérőjű pórusokon 

átléphetnek, míg a nagyobbak a membrán lipidrégióján kell áthaladjanak. Ez a permeabilitás lipidszűrő 

elmélete. Nagymértékű intercelluláris transzportot végző sejtekben akár 15 négyzetmikrononként is lehet egy 

plazmodezma. 

Szállító fehérjék a passzív transzportban 

Alapvetően két eltérő típusú membrán transzportot ismerünk, amelyekért integrális fehérjék a felelősek. A 

csatornáknál az integrális fehérjék szelektív pórusokat képeznek. A passzív (és az aktív) transzportnál a 

membránban vannak olyan integrális fehérjék, amelyek a szubsztrát megkötése és felszabadítása során 

szerkezeti változáson mennek át. Ezeknél az ún. szállító fehérjéknél (carrier) az anyag a fehérje aktív helyéhez 

kapcsolódik, a membrán másik oldalára szállítódik, majd leválik. Támogatott diffúziónak nevezzük ezt a formát 

akkor, ha passzív transzportról van szó, míg (ion) pumpáról beszélünk, ha aktív a transzport (1.12. ábra). 
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Figure 2.13. 1.12. ábra: A membrántranszport folyamatok típusai. Három transzport 

fehérje vesz részt a membránokon keresztül zajló anyagszállításban: csatornafehérjék, 

szállító fehérjék (carrierek) és ionpumpák. A csatornafehéjék membrán pórusokként 

működnek. A szállító fehérjék a membrán egyik oldalán megkötik, a másikon elengedik 

a szállított iont v. vegyületet. Az ionpumpák az elektrokémiai potenciál ellenében 

szállítanak ionokat. 

 

Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

A transzport fehérjék erősen specifikusak ugyan, de hasonló anyagcsoporton belül különböző anyagok 

szállítását el tudják végezni, pl. a K+ mellett a Rb+-ot és Na+-ot is, de a K+ a preferált. Ha a szállító csupán egy 

anyagot köt meg és szállít, akkor uniport folyamatról beszélünk. Ha kettő szubsztrátot egy irányba szállít, akkor 

szimport folyamatról van szó. Ha kettő szubsztrátot ellentétes irányba szállít, akkor antiport a folyamat neve. 

Ezzel a kloroplasztiszok és a mitokondriumok belső membránjánál találkozunk. 

Aktív (anyagcsere) felvétel 

Aktív transzportról akkor beszélünk, ha a részecske transzportja egy exergonikus reakcióval energetikai 

kapcsolatban áll, de maga ebben nem vesz részt. Az aktív transzport az alábbiakban tér el a passzívtól: 

• anyagcsere energia felhasználásával történik az (elektro)kémiai potenciállal szemben, 

• olyan anyagokat tud átvinni a membránokon, amelyek egyébként nem tudnának áthaladni, vagy csupán 

lassan, 

• a sejtanyagcsere számára fontos anyagok transzportját végzi. 

Az aktív transzporton belül a primer aktív szállítás mindig membránhoz kötött, a növényeknél proton-

transzport-ATP-áz végzi. Szerves vegyületeket szállít. Van plazmamembrán H+-ATP-áz és tonoplaszt H+-ATP-

áz is. Mindkettő protongradiest, azaz pH különbséget, vagyis elektrokémiai proton-gradienst hoz létre. A proton 

számára a foszfolipid kettős membrán nem permeábilis. A szekunder aktív szállításnál az aktív 

protontranszporttal létrejött elektrokémiai potenciál-grádiens az, ami a membránon áthajtó erőt jelenti. A 

kialakult protongrádiens a membránok két oldalán elektromos potenciál különbséget hoz létre, ami minden, 

töltéssel rendelkező részecske szállítását befolyásolja. 

A növényekben eddig K+, Cl- és Ca2+ ioncsatornát fedeztek fel. A zárósejtekben különböző K+ csatornák 

vannak a K+-felvételre és leadásra. Mivel az ioncsatorna nyitódása vagy záródása a transzport membrán 

potenciáljától függ, ezért ezt szekunder aktív folyamatnak tekintjük. 

Ionszállítás a membránokon át 
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A K+ áthaladása passzív és csupán akkor válik aktívvá, ha az extracelluláris K+ koncentráció túl alacsony. A 

Na+ Ca2+ és Mg2+ az elektrokémiai gradiensnek megfelelően diffúzióval lép be a sejtbe, de aktív transzporttal 

kerül onnan ki. A protonok kikerülése az extracelluláris térbe és a vakuólumba aktív transzport, ezért neutrális a 

citoszól pH-ja. Minden anion felvétele aktív. A kétértékű kation felvétele, különösen a Ca2+-é bonyolultabb. A 

kalcium kismértékű koncentráció növekedése a citoszólban egy sor enzim aktivitását befolyásolja. 

A sejtek a környezetben előfordulónál nagyobb koncentrációban halmozhatnak fel anyagokat, pl. K+-t is. A 

növény kiválasztja a számára fontos ionokat (pl. K+, PO43-) és ezeket nagyobb mértékben veszi fel, míg 

másokat alig. A carrierek nem szigorúan specifikusak, összetéveszthetik a hasonló molekulákat. Ezért is fordul 

elő a növényekben sok elem. 

2.4. Floém transzport 

Míg az állatoknál a szállítórendszer (érrendszer) extracelluláris csövekből áll és a XVI. század elejétől ismert, 

addig a növényeknél mikroszkópikus sejtekből álló csövekben (rostasejt, rostacső) történik a szállítás és 

mechanizmusának a lényege csupán 1926-tól ismert. Ha a fás növényekben megszakítjuk a floém útját és a 

gyökereket arra kényszerítjük, hogy raktározott anyagaikat használják fel, akkor fajtól függően a növény néhány 

héten vagy néhány éven belül elpusztul. Ezt a megfigyelést először Marcello Malpighi tette 1675- ben. 

A szállítási kísérletekből levonható általános következtetések szerint a víz és az oldott sók elsődlegesen a 

xilémben felfelé mozognak. A fotoszintézis termékei (asszimiláták) hosszabb utat tesznek meg a növényben és 

elsősorban a rostacsöveken keresztül a floémbe szállítódnak. Az asszimiláták a forrás helyéről a célhelyre 

szállítódnak. Mind a floém, mind xilém tartalmaz ásványi sókat és asszimilátákat is. A floém transzport a 

fotoszintézis termékeinek a szállítása az érett levelekből a növekedés vagy a raktározás helyére, rendszerint a 

gyökerekbe és az éretlen levelekbe irányul. A floém ezenkívül a víz és különböző vegyületek ismételt 

elosztásának a helye. A floémben cukrok, aminosavak, növényi hormonok és egyéb szervetlen ionok 

szállítódnak. A szállítás meglehetősen gyors, egy méter óránként, és 1-15 gramm óránként és 

négyzetcentiméterenként. 

A szállítandó anyagok betöltődése a floémbe anyagcsere energiát igényel. A legnagyobb mennyiségben 

szállított anyag a cukor először a levélből ki kell lépjen az apoplasztba, majd egy proton gradiens tölti be a 

cukrot a floém rostacsöveibe. A szállítás helyére érkezve a célhelyre való bejutáshoz is kell energia, de ennek 

mennyisége és biztosításának a módja eltérő. A floém elemekben a szállítódás az ozmotikus nyomás hatására 

megy végbe. Münch 1926-ban leírt nyomás-áramlási modellje szerint a forrás és a célállomás közötti eltérő 

ozmózisnyomás alapján működik a szállítás. Eszerint a forrás helyén, a levelek szállító elemeiben a fotoszintézis 

miatt sok cukor halmozódik fel, ami vízfelvétellel és nagy nyomással jár együtt. A célállomáson, a cső másik 

végén ezzel szemben kicsi az ozmózisnyomás. Ez biztosítja az asszimiláták áramlását. (1.13. ábra). 

Az allokáció annak szabályozása, hogy a megkötött szén milyen anyagcsere utakra kerüljön. Lényegében ez a 

szabályozó mechanizmus határozza meg azt, hogy a szénből mennyi raktározódjon, rendszerint mint keményítő, 

vagy használódjon fel a termelés helyén, vagy jusson el a fogadó szövetbe, ahol a cukor növekedésre vagy 

tárolásra használódik fel. 

A partícionálásnak nevezett fogalom azt jelenti, hogy a fotoasszimiláták hogyan oszlanak meg az egész 

növényben. A partícionáló mechanizmus azt határozza meg, hogy mennyi fixált szén legyen a növény egyes 

szöveteiben, mennyi fordítódjon például a termésképzésre és mennyi a növény vegetativ szerveinek a 

kialakítására. 

Figure 2.14. 1.13. ábra: A Münch-féle nyomás-áramlási modell a floém transzportban. 
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Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

A floém betöltése, kitárolása és az asszimiláták allokációja és partícionálása a termés mennyiségét befolyásoló 

tényező. 

2.5. Nitrogén anyagcsere 

A nitrogén körforgalma 

Jóllehet a levegőben 78 % a N2, a legtöbb növényben mégsem hasznosul, mert redukciójához nincs megfelelő 

enzim. A CO2-vel együtt belép a növénybe, de változatlanul távozik is onnan. A növények számára 

hasznosítható N-formák a prokarióták légköri N2-kötéséből, az ipar által termelt műtrágyákból, a vulkáni 

tevékenység, üzemanyag elégetése, UV-sugárzás hatására képződő és az esővel a földre jutó szervetlen-

nitrogénből származnak. A talaj N-formái közül a NO3- és az NH4+ a növények számára közvetlenül 

hozzáférhető N-forma. A talajokban az agyagkolloidokhoz nagy mennyiségű NH4+ kötődhet, ezért kevésbé 

mozgékony, mint a NO3-. A szerves N-vegyületek a talaj N-készletének a 90 %-át is képezhetik, de ezek 

közvetlenül nem hozzáférhetők a növény számára. A szerves-N elpusztult növényi és állati részekből, valamint 

szerves trágyából származik. 

A nitrogén körforgalomban szerepet játszó folyamatok mind bakteriális közreműködéssel mennek végbe. Az 

ammonifikáció a szerves-N bontása NH4+-re. A nitrifikáció az NH4+ átalakulása NO2--vé és NO3--má, ami 

oxigénnel jól ellátott talajban néhány napon belül bekövetkezik. Hideg, savas és oxigénben szegény talajokban 

gyenge a nitrifikáció, fő szervetlen N-forma például az erdőkben az NH4+. A denitrifikáció során anaerob 

baktériumok a nitrátból N2, NO, N2O és NO2 formát képeznek. A folyamat főleg mélyebb, vagy erősebben 

tömörített talajrétegekre jellemző. A nitrogén oxidált formái a levegőben fontos ökológiai jelentőségűek, mert 

hozzájárulnak a HNO3 képzése révén a savas esők kialakulásához. 

Légköri nitrogén kötés 

A biológiai N2-kötés a légköri N2 redukálása NH4+ ionná. Jelenlegi tudásunk szerint csupán prokarióta 

mikroszervezetek végzik, nevezetesen a talajban vagy vízben szabadon élő baktériumok és cianobaktériumok, a 

gombákkal szimbiózisban élő cianobaktériumok (zuzmókban, páfrányokban, mohákban), és a pillangósvirágú 
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növények gyökerével szimbiózisban élő baktériumok és mikroszervezetek. Nem csupán a gazdanövényekre 

kedvező a N2-kötés, hanem a szomszédos nem N2-kötő növényekre is. 

A Fabaceae család 20.000 fajából 15% N2-kötését vizsgálták. Ezek 90%-án találtak gyökérgümőt, amelyben a 

N2-kötés végbemegy. A nem pillangósok közül 8 család 23 nemzetségében találtak N2-kötőket, amelyek mind 

ún. „pionír” növények, azaz nitrogénben szegény talajokban fordulnak elő. A pillangósoknál Rhizobium, 

Bradyrhizobium és Azorhyzobium fajok felelősek a N2-kötésért. Egy faj rendszerint csupán egy növényfajjal 

kapcsolódva hatékony. 

A pillangósok és a N2-kötő baktériumok szimbiózisa több lépésben vezet tényleges N2-kötéshez. Minden 

Rhizobium aerob baktérium és szaprofita módon él a talajban, míg meg nem fertőzi a növény gyökérszőrét. A 

gyökér által kibocsátott anyag aktiválja a baktériumokat (1.14. ábra, A). A gyökérszőr először göndörödik és 

körülveszi a baktériumokat (1.14. ábra, B), amit viszont a baktérium által kibocsátott anyag okoz. A 

baktériumok enzimei részben lebontják a növényi sejtfalat, és behatolnak a gyökérszőrbe. A gyökér ezt 

követően egy fonalszerű képletet, ún. infekciós fonalat hoz létre (1.14. ábra, C-D). A baktériumok 

elszaporodnak a fonalban, majd behatolnak a kéregsejtekbe (1.14. ábra, E). A belső kéreg citoplazmájába jutva 

sejtosztódást stimulálnak, ami szövetburjánzáshoz vezet, kialakulnak a gyökérgümők (1.14. ábra, F). 

Figure 2.15. 1.14. ábra: A gyökérgümők kialakulása pillangósvirágú növények gyökerén 

(magyarázat a szövegben). 

 

Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

A gümők mozdulatlan baktériumait bakteroidnak nevezzük, amiből több ezer is lehet egy gümőben. A 

citoplazmában rendszerint csoportosan találhatók, peribakteroid membrán veszi őket körül. A bakteroidok és a 
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membrán között van a peribakteroid üreg, ebben pedig egy fehérje, a leghemoglobin. Ez adja a gümők vörös 

színét, és felelős a bakteroidok szabályozott O2-ellátásáért, ami nem lehet túl nagy, mert inaktiválja a 

nitrogenázt. Másrészről a bakteroidok légzéséhez oxigénre van szükség. A N2-kötés a bakteroidokban történik, 

amelyeket a növény szénhidrátokkal, többnyire szacharózzal lát el. Ennek oxidálásából nyerik a bakteroidok az 

elektronokat és a ATP-  

A N2-kötés biokémiája és élettana 

A N2- kötés általános kémiai egyenlete: N2 + 8 elektron + 16 MgATP + 16 H2O -> 2 NH3 + H2 + 16 MgADP 

+ Pi + 8 H+ 

A folyamatokat a nitrogenáz enzim katalizálja, amely néhány más vegyület redukcióját is katalizálni képes, pl. 

acetilén, cianid, nitrogénoxid és hidrazin. A levelekben termelődő szénhidrátok adják az elektronokat és a 

protonokat. Ezek segítségével a bakteroidok légzése során a NAD+-ból NADH+, ill. a NADP+-ből NADPH+ 

képződik. Alternatív megoldás a piroszőlősav légzési bomlása során bekövetkező flavodoxin redukció. Ezt 

követően a flavodoxin, a NADH+, vagy a NADPH+ redukálja a ferredoxint, vagy valami hasonló fehérjét, ami 

hatékonyan redukálja az elemi nitrogént ammónium-ionná. 

A nitrogenáz enzim két elkülönült fehérjéből áll, egy Fe-proteinből és egy Fe-Mo-proteinből. A N2-kötés során 

a Fe és a Mo először redukálttá, majd oxidálttá válik, amikor a N2 felveszi az elektronokat. Az ATP a Fe-

proteinhez kapcsolódik és ezzel erősebb redukálószerré teszi azt. A Fe-protein az elektronokat a Fe-Mo-

proteinnek adja át, az pedig az N2-nek, miközben 2 NH3 + H2 keletkezik. A N2-kötés enzimének két proteinje 

O2 jelenlétében oxidativ módon kicsapódik. Részint a leghemoglobin, részint a bakteroidok anatómiai 

tulajdonságai, főleg ez utóbbiak védik az enzimet a túlzott O2-ellátástól. A szabadonélő baktériumoknál és 

cianobaktériumoknál biokémiai módosulások játszanak szerepet. 

Az NH3, feltehetően NH4+ alakban kikerül a peribakteroid membránon kívülre, ahol glutaminná, 

glutaminsavvá, aszparaginsavvá és sok fajnál nitrogénben gazdag ún. ureidekké alakul. A pillangósoknál a két 

legfontosabb ureid az allantoin és az allantoinsav. Mindkét vegyület és az aszparagin is viszonylag nagy C:N 

arányú. Ez a három vegyület az, amely alakban a gyökérgümőben kötött nitrogén transzlokálódik egyéb növényi 

részekben. A mérsékelt égövi pillangósokban az aszparagin (borsó, lucerna, csillagfürt), a trópusi eredetűeknél 

(szója, bab) az ureidek dominálnak. Az aszparagin és az ureidok a periciklus sejtjeibe, innen aktív kiválasztással 

a xilémbe kerülnek. A xilémből a levelekbe, ahol lebomlanak NH4+ ionra és gyorsan beépülnek aminosavakba, 

fehérjékbe. 

A N2-kötés szabályozása 

A fotoszintézist serkentő körülmények serkentik a N2-kötést is. A gümőképzés hatékonyságát a növény és a 

baktérium közötti genetikailag szabályozott felismerési folyamat befolyásolja. A másik tényező az, hogy a 

nitrogenáz, amely mindig végez H+ redukciót, mennyire versenyképes a N2-redukcióban. A bemutatott képlet 

szerint a N2-kötésre rendelkezésre álló elektronok negyede nem N2-kötésre, hanem a H+-ek H2-vé történő 

redukciójára használódik fel. A H2 pedig az elvesztett energiával együtt eltűnik a gyökérből. A Rhizobium-ok jó 

részében azonban van hidrogenáz enzim, amely a H2-t H2O-vá oxidálja, miközben (ADP + Pi)-ből ATP 

képződik. 

A biotechnológia és molekuláris genetika feltehetően még hosszú ideig fog dolgozni míg sikeres génátültetést 

hajt végre, N2-kötővé téve az eredetileg nem N2-kötőket. 

A növény fejlődési állapota szerint a virágzás után köti meg a legtöbb nitrogént, amikor arra a legnagyobb 

szüksége van. A pillangósok magja közismerten nagy fehérjetartalmú: a szójánál 40%, ami minden növény 

közül a legnagyobb. Ezeknél a növényeknél a reprodukciós fázisban történik az összes N2-kötés 90%-a. A N2-

kötő növényeknél a N2-kötés csupán a növény N-igényének a felét-negyedét adja. A fennmaradó részt a növény 

főleg a vegetatív fázisban a talajból NO3- és NH4+ alakban veszi fel. N-trágyázással a termés nem fokozható, a 

gümőkben gátolt lesz a N2-kötés, sőt el is pusztulnak. 

A nitrát és az ammónium-ion anyagcseréje 

A N2-kötésre nem képes növények NO3--at és NH4+ iont hasznosítanak, de többnyire nitrátot, mert az 

ammónium-ion gyorsan oxidálódik a jól kezelt talajban. 

Mind a gyökér, mind a hajtás igényli a szerves N-vegyületeket. Két alapvető módszert használnak a NO3--

redukció helyének a meghatározására. A xilém nedvben vizsgálják a nitrát és szerves N tartalmat, vagy a nitrát-
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reduktáz aktivitását vizsgálják gyökérben és hajtásban (levél). Azt tudjuk, hogy a nitrát tartalmú hidropóniás 

kultúrában tartott növények gyökereiből gyakorlatilag nem kerül tovább NH4+. A nitrát tehát nem redukálódik 

ammóniára, vagy ha igen, akkor a képződött ammónia gyorsan beépül a szerves N vegyületekbe, amidokba, 

ureidokba. A nitrát koncentrációja a xilémben függ a környezeti tényezőktől is. Ha a talajban sok a nitrát, akkor 

a xilém nedvben is jelentős a koncentrációja, még ha a növény egyébként nem is szállítana sokat. A nitrát 

redukciója többnyire a levelekben és napos időben megy végbe. 

A NO3- redukciója NH4+ ionná energiaigényes folyamat, ami két elkülönült lépésben megy végbe. Az első 

lépés a citoszólban megy végbe a nitrát-reduktáz enzim közreműködésével: NO3- -. A nitrát-reduktáz 

termelése és elbomlása folyamatos. Inhibitorok és aktivátorok határozzák meg, hogy a sejten belül a termelés 

vagy a bomlás a jelentősebb. A NO3- magas koncentrációja enzimindukciót eredményez, ami pedig növényi 

enzimeknél ritka. A fény szintén növeli a nitrát-reduktáz aktivitását, aminek okai egyebek között az, hogy 

fényen nagyobb a szénhidrát és NADH kínálat a nitrát-redukcióhoz. 

A nitrát-redukció második lépése a nitrit redukciója ammóniává: NO2- 

nitrit a kloroplasztiszokba, vagy a gyökérben a proplasztiszokba kerül, ahol a folyamatot a nitrit-reduktáz enzim 

katalizálja. A 6 elektront igénylő reakció a levelekben a nem-ciklusos elektrontranszportból nyeri az 

elektronokat. A redukált ferredoxin szolgáltatja a 6 elektront. 

Az ammónium-ion beépülése a szerves vegyületekbe 

Az NH4+ bármilyen formában képződik is nem halmozódik fel a növényben, sőt toxikus: „uncoupler”-ként 

működik, gátolja a kloroplasztiszokban és a mitokondriumokban az ATP-képződését. Az NH4+ először a 

glutaminsavval glutamint képez. A glutaminsav különféle utakon újratermelődik, ami újabb ammónium-ion 

beépülését teszi lehetővé (1.15. ábra). A glutamin a növény két legfontosabb amidjának az egyike, képzését a 

glutamin-szintetáz katalizálja. A szükséges glutaminsav úgy képződik, hogy a glutamin egy amid csoportot az 

alfa-ketoglutársavnak átad a glutaminsav-szintetáz segítségével és így 2 molekula glutaminsav képződik. A 

folyamat redukáló anyagot igényel, ami a kloroplasztiszban a ferredoxin, a nem fotoszintetizáló sejtekben pedig 

a NADH vagy NADPH, amelyek 2 elektront biztosítanak. A képződött 2 molekula glutaminsavból az egyikre 

szükség van az NH4+ beépítésére, de a másik felhasználódhat fehérjék, klorofill, nukleinsav, stb. képzésére. A 

glutaminsav ezenkívül más szövetekbe is felszállítódhat, ahol hasonló építő folyamatokban vehet részt. 

A glutamin a glutaminsav képzése mellett amid csoportot adhat az aszpraginsavnak, hogy aszparagin képződjön, 

ami a növény második legfontosabb amidja. A reakciót az aszparagin-

átalakulás adja az energiát. Az aszparagin-képzéshez folyamatos aszparaginsav ellátásra van szükség. A 

nitrogén a glutaminsavból származhat, de a 4 C-atomos váz az oxálecetsavból ered. Oxálecetsav a PEP+HCO3- 

reakcióból képződik PEP-karboxiláz közreműködésével. Miután a glutaminban nagy az N:C arány, ezért a 

glutamin a legtöbb növényben N raktározó funkciót is betölt, pl. burgonyában, répában, retekben stb. 

Figure 2.16. 1.15. ábra: Az ammónium metabolizmusban szereplő biokémiai útvonalak 

és vegyületek (magyarázat a szövegben). 
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Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

Transzaminálás 

A növény által felvett nitrogénről 15N-izotópos vizsgálatokkal megállapították, hogy először a glutaminban, 

majd a glutaminsavban és az aszparaginsavban jelenik meg. Ezt követően kerül más aminosavakba. Ennek oka 

az, hogy a glutamin átadja amino-csoportját egy sor alfa-ketosavnak transzaminálási reakciók révén. Így pl. 

glutaminsav + oxálecetsav = alfa-ketoglutársav + aszparaginsav. 

Biokémiailag a transzaminálás reverzibilis folyamat, ahol egy aminosav alfa-aminocsoportja egy alfa-ketosav 

alfa-ketocsoportjára kerül, miközben új aminosav és új ketosav képződik. Minden transzamináz (vagy 

aminotranszferáz) enzim prosztetikus csoportként piridoxál-foszfátot, azaz B6 vitamint igényel. Ezért 

esszenciális az élet számára a B6 vitamin. Az aszparaginsav transzaminálással szintén átadhatja alfa-ketosavnak 

az aminocsoportját, miközben új aminosavak képződnek. A piroszőlősavból pl. alanin. Az alanin és a többi 

aminosav is átadhatja aminocsoportját és így újabb aminosavak képződnek. Kiemelhető, hogy feltehetően 

minden aminosav aminocsoportja áthalad a glutamin és glutaminsav úton. 

A 20 esszenciális aminosav mellett a növényvilágban százával fordulnak elő nem fehérje természetű 

aminosavak. Funkciójuk többnyire ismeretlen, de néhány toxikus a rovarokra, emlősökre és egyes növényekre, 

ezért feltehetően ökológiai szerepük van. 

A csírázó magvak nitrogén anyagcseréje 

Mindenféle mag raktározó sejtjeiben a tartalékfehérje membránnal körülvett képletekben, ún. fehérjetestekben 

található. Ezek nem tiszta fehérjék, hanem foszfort, magnéziumot és kálciumot is tartalmaznak. A vízfelvétellel 

meginduló csírázással a fehérjék proteázok és peptidázok révén aminosavakra és amidokra hidrolizálnak. A 

fehérjetestek membránja nem bomlik le, hanem a növekvő vakuólumot körülvevő tonoplaszttá fúzionálódik. A 

hidrolizáló fehérjék részint új fehérjékké szintetizálódnak, részint a floémen keresztül a gyökér és a hajtás felé 

szállítódnak. 
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A nitrogén vegyületek szállítódása a vegetatív és reproduktív fázisban 

A füveknél és a hüvelyeseknél végzett vizsgálatok során megállapították, hogy a növényekben N-recirkuláció 

folyik a gyökerekből a levelekbe és vissza. Ez biztosítja, hogy a növényekben sehol ne legyen N-hiány. A 

növényen belül jelentős a szezonális N-változás. A magképzéskor a hüvelyesek magjának olyan nagy a fehérje 

igénye, hogy nagy a levelekből elvont fehérje mennyisége. Miután a levelek fő fehérjéje a RUBISCO, ezért 

ennek lebomlása és felhasználása magképzésre a fotoszintézis intenzitásának a csökkenéséhez vezet. Ez a 

folyamat az ún. önpusztítási jelenség. A folyamat során a klorofillok is lebomlanak. 

A nem N2-kötő gabonafélékben és évelő növényekben, pl. a búzában a levelek fehérjéjük 85 %-át is 

elveszíthetik. Virágzás idején olyan gyors a N-vándorlás a magképzés felé, hogy lecsökken a talajból a N-

felvétel. A búza a virágzás kezdetéig N-igényének a 90%-át már felvette a talajból. A lebomlás ezeknél a 

növényeknél is a RUBISCO-t érinti. Ez a C3 növényekben hátrányosabb, mert a C4 növényekben 10%-kal több 

RUBISCO van és ez sem a mezofill sejtekben. 

Összefoglalás 

A növények autotróf szervezetek, amelyek képesek testük felépítésére a napfény energiájával, a vízből, 

széndioxidból és tápelemekből. Növénytáplálási kísérletek igazolták, hogy bizonyos tápelemek létfontosságúak 

(esszenciálisak) a növényi élet számára. Esszenciális egy elem akkor, ha hiányában a növény nem tudja 

befejezni életciklusát, vagy az elem olyan molekula része, amley nélkülözhetetlen a növény számára. A 

növényekben előforduló esszenciális elemek mennyiségük alapján makro- és mikroelemekre oszthatók. 

A magasabbrendű növényekben a tápelemek hiánytünetei alakulhatnak ki. A növények tápanyagigénye 

hidropóniás vagy aeropóniás kultúrákban vizsgálható. A talaj és a növények összetételének az elemzésével 

tájékozódhatunk a növény-talaj rendszer tápanyag ellátottsági állapotáról, és szükség szerint intézkedéseket 

tehetünk a hiánytünetek vagy a mérgezés elkerülésére. Az intenzíven termesztett növényeket műtrágyával vagy 

szerves trágyával táplálhatjuk. A növények a tápelemeket mindkét esetben szervetlen ionok alakjában veszi fel. 

A műtrágyák nagy részével a talajt, ritkábban a növény levelét kezeljük. 

A talaj komplex közeg, amelynek szemcsemérete és kation kicserélő képessége határozza meg, hogy a talaj 

milyen jó víz- és tápanyag-raktár a növények számára. A talaj pH-értéke a tápelemek hozzáférhetőségét 

befolyásolja. A tápanyagok felvételére a növény kiterjedt gyökérzetet fejleszt. A gyökér folyamatosan és 

gyorsan felveszi a környezetében lévő tápanyagokat, így kénytelen újabb és újabb talajrészek felé növekedni. A 

növények gyökere gyakran társul ektomikorrhiza gombákkal, amelyek elsősorban a foszfor felvételében segítik 

a növényt. A növény cserébe szerves anyagokkal látja el a gombát, viszont igyekszik elnyomni a társuló 

gombát, ha magas a hozzáférhető tápanyagok koncentrációja. 

A molekulák és ionok mozgását egyik helyről a másikra szállításnak nevezzük. A növények tápelemeket és 

vizet cserélnek környezetükkel, valamint az egyes szöveteik és szerveik között. Mind a rövid-, mind a 

hosszútávú szállítási folyamatokat sejtmembránok szabályozzák a növényben. A biológiai szállító folyamatok 

hajtóerejét a sejt és az egész növény szintjén a koncentráció-gradiens, az elektromos potenciál gradiens, és a 

hidrosztatikus nyomás adja, amelyek közös hatásának a kifejezésére az elektrokémiai potenciál szolgál. A 

csökkenő kémiai gradiensnek megfelelő szállítást passzív szállításnak, az oldatok kémiai gradienssel szembeni 

mozgását pedig energia igényes aktív szállításnak nevezzük. A szállítást a membrán permeabilitása és a 

szállítandó anyag minősége befolyásolja. 

A membránok speciális integrális fehérjéket – csatornákat, szállító fehérjéket és pumpákat – tartalmaznak, 

amelyek az anyagszállítást végzik. A csatornák olyan pórusoknak tekinthetők, amelyeken át az elektrokémiai 

potenciál gradiensnek megfelelően történik az anyagok diffúziója. A szállító fehérjék a szállítandó anyagot 

megkötik a membrán egyik oldalán és a másik oldalra szállítják. A proton-pumpák, vagy másnéven a proton-

transzport-ATP-ázok az elsődleges hajtóerőt biztosítják a sejt plazmamebránján át történő anyagszállításhoz. A 

proton-pumpák működése révén elektrokémiai potenciál gradiens alakul ki a plazmamembrán és a tonoplaszt 

két oldala között, aminek a hajtóereje más anyagok szállítására fordítódhat az ún. másodlagos szállítási 

folyamatokban. 

Az oldott anyagok a sejtek közötti járatokban (apoplaszt), vagy citoplazmáról citoplazmára (szimplaszt) 

szállítódnak. A szomszédos sejtek citoplazmáit összekötő plazmodezmákon át történik a szimplasztikus 

szállítás. A gyökérbe került ion vagy belép egy epidermisz sejt citoplazmájába és így halad tovább sejtről sejtre, 

vagy az apoplasztban szállítódik. Mindkét esetben az ion a Caspary-pontos endodermisz sejtek membránján át 
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kell haladjon és ezt követően töltődhet be a xilémbe. A xilém szállítja a gyökér által felvett vizet és anyagokat a 

levelekig. 

A növények számára esszenciális tápelemek közül a nitrogén nitrát (NO3-) és ammónium-ion (NH4+) alakjában 

hozzáférhető. A gyökér által felvett nitrát rögtön belép az anyagcserébe, vagy a levelekbe szállítódik. A nitrát 

anyagcsere során a nitrát a citoszólban nitritté redukálódik a nitrát-reduktáz közreműködésével. A nitrit belép a 

kloroplasztiszba, a gyökérnél a proplasztiszokba és a nitrit-reduktáz enzimmel ammóniává alakul át. Az 

ammónium-ion a glutaminsavval glutaminná alakul a glutamin-szintetáz enzim segítségével. A további 

aminosavak transzaminálással jönnek létre. 

Számos növény, mindenekelőtt a pillangósvirágúak képesek nitrogén-kötő baktériumokkal szimbiózisban élve a 

levegő nitrogénjét a nitrogenáz enzim-komplex segítségével ammóniává redukálni. A talajból a gazdanövény 

gyökerét megfertőző baktériumok gyökérgümőket képeznek, amelyek a N2-kötés helyei. Néhány szabadonélő 

baktérium és cianobaktérium is képes a légköri nitrogén redukciójára. Ezek a baktériumok nem élnek 

szimbiózisban magasabbrendű növényekkel, hanem a talaj nitrogén-készletét gazdagítják. 
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Chapter 3. Növényi biokémia, szerves 
anyagtermelés a növényben 

A földi élet alapvetően függ a napfény energiájától. A fotoszintézis az egyetlen biológiai jelentőséggel bíró 

folyamat, amely ennek az energiának a begyűjtésére képes. Emellett a rendelkezésünkre álló energiaforrások, a 

jelenlegi és a fosszilis egyaránt a fotoszintetikus tevékenység eredménye. Becslések szint évente 200 milliárd 

tonna CO2 alakul át biomasszává. Ennek mintegy 40%-a származik a tengeri fitoplankton tevékenységéből. A 

fotoszintézis tárgyalásakor eltekintünk az algák és a cianobaktériumok, továbbá a kemoszintézisre képes vas- és 

kénbaktériumok szervesanyag termelésétől, csupán a magasabbrendű növények fotoszintézisének a lényegét 

mutatjuk be. 

A magasabbrendű növények legaktívabban fotoszintetizáló szövete a levelek mezofilluma. A mezofill sejtekben 

jelentős számú kloroplasztisz van. A fotoszintézis oxidációs és redukciós folyamatokból áll: 

• oxidáció: a vízből elektronokat von le, az oxigén melléktermékként képződik, 

• redukció: a széndioxid redukciója, amelyből szerves vegyületek, szénhidrátok képződnek. 

Az elektrondonor a víz, az elektronakceptor a széndioxid. A fotoszintézis folyamatát két szakaszra bonthatjuk 

fel, fényszakaszra és sötét szakaszra (2.1. ábra). Utóbbit újabban a fotoszintézis szén-reakcióinak is neveznek. 

Figure 3.1. 2.1. ábra: A fotoszintézis fény- és sötét szakasza. 

 

Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

A fényszakaszban megy végbe a fényabszorpció (fényelnyelés), a fotokémiai reakciókban közvetlenül résztvevő 

pigmentekre történő energiaszállítódás és a fényenergia kémiai energiává való átalakulása. A fényszakaszban 

történik meg a vízbontás (oxigéntermelés), valamint a széndioxid megkötéséhez szükséges redukáló ágens 

(NADPH) és a nagy energiatartalmú ATP képződése. A 10-15-10-3 másodperc alatt lejátszódó folyamatok 

függnek a fényintenzitástól, de csupán kismértékben a hőmérséklettől. 

A 2. főfejezet első fejezetében a fotoszintetikus energiatárolás fizikai alapjait mutatjuk be, valamint jelenlegi 

ismereteinket a fotoszintetikus apparátus szerkezetéről és működéséről. A fotoszintézis kifejezés ténylegesen a 

„fény felhasználásával történő szintézis”-t jelenti. A fotoszintetizáló szervezet a napfény energiájával szintetizál 

olyan szén-vegyületeket, amelyek energia befektetése nélkül nem képződnének. Kissé részletesebben: a növény 

széndioxidból és vízből a napfény energiájával szénhidrátokat szintetizál, miközben oxigén szabadul fel. A 

szénhidrátokban tárolt energia a növényi sejtekben végbemenő folyamatok hajtóereje lehet, továbbá mindenféle 

élet energiaforrásául szolgálhat. A 2.1. fejezetben a fény fotoszintézisben betöltött szerepével foglalkozunk, a 

fotoszintetikus apparátus szerkezetével és azzal a folyamattal, amely a klorofill fény hatására történő 

gerjesztésével kezdődik és az ATP + NADPH szintéziséhez vezet. 
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A fotoszintézis fényszakaszában, a kloroplasztiszok tilakoid membránjában termelt nagy energiatartalmú 

vegyület (ATP) és a „redukáló erő” (NADPH) előfeltétele a kloroplasztiszok sztrómájában végbemenő 

széndioxid-fixálásnak. A fotoszintézis fényszakaszában végbemenő reakciók időtartama 10-4-10-2 másodperc. 

A fényszakasz és a „sötétszakasz” egymástól elválasztható, az elektronokat mesterséges elekronakceptorok is 

felvehetik, pl. diklórfenolindofenol jelenlétében és széndioxid hiányában is termelődik oxigén. A folyamatról 

korábban úgy gondolták, hogy független a fénytől, ezért a fotoszintézis „sötétszakaszának” is nevezték. 

Tekintettel azonban arra, hogy a sztrómában végbemenő reakciók a fotokémiai folyamattól függnek és azokat a 

fény közvetlenül szabályozza helyesebb őket a fotoszintézis szén-reakcióinak nevezni. A 2.2. fejezetben ezért a 

CO2 fixálás és redukció ciklikus folyamatait vizsgáljuk. Bemutatjuk a széndioxid koncentrálás biokémiai 

mechanizmusait, amelyek lehetővé teszik a növény számára a C4 és a CAM típusú széndioxid fixálást. 

1. A fotoszintézis fényszakasza 

A kloroplasztiszok felépítése 

A kloroplasztisz a proplasztiszból alakul ki. Részei a külső és a belső membrán, valamint a tilakoid membrán-

rendszer, továbbá a kloroplasztiszt kitöltő anyag a sztróma. A sztrómával alkotott kapcsolatuk alapján vannak 

sztóma és gránum tilakoidok. A gránum tilakoidoknak van kapcsolt és nem kapcsolt régiója. A tilakoidok belső 

tere a lumen, amely vizet és oldott sókat tartalmaz. 

A fotoszintézisért felelős színanyagok a tilakoid membránba épült klorofillok és karotinoidok, valamint a 

cianobaktériumokban és vörösmoszatokban előforduló fikobilinek. A karotinoidok két nagy csoportja a 

karotinok, amelyek tisztán szénhidrogének, és a xantofillok, amelyek oxigént is tartalmaznak. A klorofillok és 

karotinoidok nem kovalens kötéssel a tilakoidok integrális fehérjéihez kötve találhatók. A cianobaktériumokban 

található fikobiliszómákban a fikobilinek perifériális proteinhez kapcsolódnak. A tylakoid membrán 

lipidtartalmának a felét a kloroplasztisz színanyagai adják. A lipidek jelentős mennyiségű telítetlen zsírsavat 

tartalmaznak, ami fluidabbá teszi a tilakoid membránokat, így bizonyos vegyületek könnyebben mozognak 

bennük. 

A növények fényabszorpciójának az alapjai 

A növények számára hasznosítható fény a sugárzó energiának csupán azt a részét képviseli, amely az emberi 

szem számára látható (400-700 nm). A fény részint hullám természetű, részint részecske-természetű. A fény 

fotonok formájában terjed, ez adja részecske természetét. A foton diszkrét energiatartalmú részecske, amely 

specifikus hullámhosszal társul. A foton energiája fordítottan arányos a hullámhosszal: az ibolya és a kék a 

legnagyobb, a narancs és a vörös a legkisebb energiájú. 

A fényabszorpció alapját a Stark-Einstein törvény adja, miszerint egy molekula egyszerre csupán egy fotont tud 

abszorbeálni és az egy foton csupán egy elektron gerjesztésére képes. A vegyérték elektronok gerjesztődnek, az 

alapállapotból gerjesztett állapotba kerülnek és ezzel a pigment molekula is gerjesztett állapotba kerül. Ez a 

gerjesztési energia használódhat fel a fotoszintézisre. A klorofillok fényabszorpciója a következőképpen írható 

fel: 

CHL + h.υ >> CHL*, ahol h = Planck-féle állandó (6,626x10-34 J.s), υ = a fény frekvenciája. A gerjesztett 

állapot csupán nanosecond ideig (10-9) marad meg. 

Az alapállapotba történő visszatérés többféleképpen lehetséges: (1) a gerjesztési energia hő formájában teljesen 

elvész, (2) a gerjesztési energia hő és fluoreszcens fény alakjában elvész, (3) a levelekben a gerjesztési energia a 

fotoszintézisre használódik fel gyenge fluoreszcencia mellett. A kék fény a vörösnél mindig kevésbé hatékony, 

mert a kék fény hatására gerjesztett elektron hővesztés mellett gyorsan, ugyanarra az energiaszintre jut vissza, 

mintha vörös fénnyel lett volna megvilágítva. 

A fotoszintézis előfeltétele az, hogy a gerjesztett elektron energiája egy energiagyűjtő pigmenthez a 

reakciócentrumba szállítódjon. Az energiavándorlás induktív rezonanciával történik, amit másnéven Förster-

transzfernek is neveznek. Tisztán fizikai folyamat, amit két egymás mellé megfelelően elhelyezett hangvilla 

példájával lehet szemléltetni. Az egyik rezgő hangvilla rezgésbe hozza a másikat is. 

Az antenna pigment rendszerekben a fényenergia átadása a hosszabb hullámokat jobban elnyelő pigmentek felé 

halad, pl. a 650 nm-es fényt erősebben elnyelő klorofill-b-ről a 670 nm-es fényt jobban elnyelő klorofill-a-ra. A 

kettő közötti energia különbség hő alakjában elvész. Ha különböző hullámhosszú fénnyel megvilágított pigment 

fényelnyelését vizsgáljuk, akkor megkapjuk a pigment abszorpciós spektrumát (2.2. ábra). A klorofilloknál 
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például az ibolya, a kék, a narancs és a vörös fény elnyelése mutat csúcsot, míg az 500-600 nm közötti zöld és 

sárgászöld fényt nem nyelik el - ezért zöld a színük. 

Figure 3.2. 2.2. ábra: Néhány fotoszintetikus pigment abszorpciós spektruma: 1. 

bakterium klorofill-a, 2. klorofill-a, 3. klorofill-b, 4. fikoeritrobilin, 5. β-karotin. 

 

Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

A karotinoidok csupán az ibolya és a kék fényt abszorbeálják. A visszavert zöld, sárga, narancs és vörös fény 

keveréke adja a karotinoidok sárga vagy narancs színét. A karotinoidok nem csupán a fényenergia gyűjtését 

végzik, hanem védik a klorofillokat az oxigén jelenlétében bekövetkező károsodástól, fotooxidációtól, ami 

túlzottan erős fényen jöhet létre. Ha ugyanis a fény által gerjesztett klorofill nem tud gyorsan visszajutni az 

alapállapotba, akkor az oxigénnel reagál és rendkívül reakcióképes szinglet oxigént képez. A szinglet oxigén 

károsítja a sejtalkotókat, főleg a lipideket. A karotinoidok ilyenkor kioltják a gerjesztett klorofillt miközben az 

energia hő alakjában elvész. 

Ha valamely fotoszintetikus funkciót vizsgálunk a megvilágító fény hullámhossza függvényében, akkor 

megkapjuk a fotoszintézis akcióspektrumát. Az akciós spektrum egy vörös maximumot és egy kisebb kék 

csúcsot mutat. 

Az élő növény tilakoidjában a fehérjéhez kötött klorofill-a a jellemzőtől eltérően több apró elnyelési csúcsot 

mutathat. Ezek közül a P680 és a P700 a legfontosabb, mert ezek a reakciócentrumok pigmentjei. Az Emerson-

effektus szerint, ha a hosszúhullámú vörös fény mellett rövid hullámhosszú fényt is adagolunk, akkor a 

fotoszintézis gyorsabb lesz, mint a külön adagolt ugyanilyen fények hatásának az összege. Ebből jöttek rá, hogy 

két pigmentrendszer kell legyen a növényekben, a PSI és a PSII. 

Tilakoid komplexek 

Az izolált kloroplasztiszok izolált tilakoidjaiból megfelelő pufferekkel és ultracentrifugálással négy főkomplex 

különíthető el, a PSII, a Cyt b6-f, a PSI és az ATP-szintetáz (2.3. ábra).Az izolált kloroplasztiszok izolált 

tilakoidjaiból megfelelő pufferekkel és ultracentrifugálással négy főkomplex különíthető el, a PSII, a Cyt b6-f, a 

PSI és az ATP-szintetáz (2.3. ábra). 

PSII 

A II. fotoszisztéma egymással nem-kovalens kötéssel kapcsolódó integrális polipeptidekből áll és tartalmazza a 

P680 reakció centrumot is. A polipeptidekből kettő a D1 és D2. Ezek kötik meg a P680-at és néhány kinont, 

amely a víz oxidációjához szükséges. A PSII-höz egy PSII fénygyűjtő komplex (light harvesting complex - 

LHCII) csatlakozik, amely a P680-hoz szállítja a fényenergiát. 
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A PSII fő funkciója, hogy a PQ-t (plasztoquinont) redukált plasztokinonná alakítja (PQH2), amelyhez az 

elektront a víz szolgáltatja. Mivel kettő H2O-ra (4 elektronra) van szükség a széndioxid redukciójához és mert 

két fotonra van szükség mindegyik vízmolekula oxidálásához, ezért a PSII működése a következőképpen 

foglalható össze: 

 

A 4 H+-t azért kell mindkét oldalon feltüntetni, mert a víz oxidációja a tilakoid lumenben jár H+-

felszabadulással, míg a PQ a sztrómából veszi fel a protont. A PSII csupán a gránum-tilakoidok kapcsolt 

régiójában fordul elő. 

Figure 3.3. 2.3. ábra: A fehérje komplexek elhelyezkedése a tilakoid membránban. A 

PSII zömmel az összenyomott gránumokban, a PSI és ATP-szintetáz pedig főleg a 

sztróma tilakoidokban fordul elő. A citokróm b6f a tilakoid membránokban mindenütt 

megtalálható. 

 

Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

Citokróm b6 f komplex 

A komplex egyformán előfordul mind a gránum- mind a sztróma-thylakoidokban. Funkciója az, hogy elektront 

visz a PSII-ről a PSI-re, amit úgy tesz, hogy oxidálja a PQH2-t és redukál egy kis, rendkívül mozgékony réz-

tartalmú proteint, a plasztocianint (PC). Így kerül végülis a levált proton a külső térből a tilakoid belső terébe: 

 4 PC(Cu+) + 4 H+ (lumen) 

PSI 

A PSI két legnagyobb polipeptidje köti meg közvetlenül a P700-at, ezeket Ia és Ib névvel illetik. Fénygyűjtő 

pigmentrendszere az LHCI. A PSI kizárólag a sztróma-tilakoidokban és a nem kapcsolt gránum-tilakoidokban 

található. Fő funkciója, hogy oxidálja a redukált PC-t és átviszi az elektront egy oldható Fe-S-proteinre, a 

ferredoxinra. A ferredoxin egy alacsony molekulasúlyú perifériális fehérje, amely a tilakoid sztróma oldalához 

kapcsolódik. A benne lévő vas oxidálódik, ill. redukálódik: 

 

A mozgékony ferredoxinról az elektronok egy végső elektrontranszport lépésben a NADP+ redukciójára 

használódnak fel (NADPH). A reakció a sztrómában megy végbe és a ferredoxin-NADP-reduktáz katalizálja: 
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PSII/PSI-arány 

A PSII és PSI térbeli elkülönülése jelzi, hogy az 1:1 arányú sztöchiometria a két PS között nem feltétlenül 

létezik. Sokkal inkább valószínű, hogy a PSII reakciócentruma egy közös elektronszállító poolba (raktárba) 

továbbítja az elektront, ami redukált plasztokinon felhalmozódását eredményezi. Ebből a közös poolból viszi 

tovább az elektront a PSI és nem egy hozzátartozó PSII-ről. Mérések szerint a növényekben több PSII van, mint 

PSI, arányuk 1,5:1, de ez a növény fejlődési stádiumától és a fényviszonyoktól is függ. 

A két PS-hez tartozó fénygyűjtő antenna-rendszer a megvilágítástól függően eltérő mennyiségű fényenergiát 

abszorbeál. Ez limitálhatja a kevesebb fényt abszorbeáló PS működését. Ennek kiküszöbölésére szolgál egy 

protein-kináz. Ha túl sok a redukált PQ, ami a PSII túlzott működését jelzi, akkor aktiválódik a protein-kináz, 

foszforilálja az LHCII-öt, ami átvándorol a PSI-hez és annak adja át a begyűjtött fényenergiát. Ha sok az oxidált 

PQ, aakkor az defoszforilálást és a PSII-höz való visszatérést eredményezi. 

ATP-szintetáz, vagy coupling faktor 

Az ATP-szintetáz összesen 9 polipeptidből áll. Két fő része a CF0-nak nevezett nyél, amely a tilakoid lumenből 

átvezet a sztrómába és a fej, amely a sztrómában található és CF1-nek nevezzük. Funkciója, hogy az ADP + Pi-

ből ATP-t készít. Mivel az elektron- és proton-transzporthoz kapcsolja az ATP-képzést, ezért coupling factor-

nak is hívják. Az ATP anyagcsere energetikája fejezetben leírt kemiozmotikus elmélet alapján képződik a 

tilakoid membránrendszer külső és belső tere között kialakult pH és töltéskülönbség munkavégző képességét 

kihasználva. 

Az oxigéntermelő komplex 

Két vízmolekulából 4 elektront kell elvonni ahhoz, hogy O2 szabaduljon fel. Elméletileg ez úgy mehet végbe, 

hogy a megvilágítás hatására egy molekula, vagy molekulák pozitív töltést halmoznak fel, majd négy töltés 

elérésekor egy lépésben négy elektront vesznek fel két vízmolekulából és visszaalakulnak az eredeti 

állapotukba. Ezeket az állapotokat Bessl-Kok S0, S1, S2, S3 és S4 néven nevezte el. Az S0 az S1-é úgy alakul, 

hogy lead egy elektront. Ugyanez történik az S1-S2 átalakulásakor és így tovább. Végül az S4 a két 

vízmolekulából felvéve a négy elektront visszaalakul S0-á. Ezt hívják víz-oxidáló órának (2.4. ábra). 

Figure 3.4. 2.4. ábra: A vízoxidáló óra. Az S0 és S4 kettő vagy több mangán ion egyre 

növekvő oxidációs állapotát jelzi. 

 

Forrás: Salisbury-Ross, 1992 
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Az S kémiai természetét vizsgálva bizonyos volt, hogy nem lehet a P680, mert az csupán egy elektront tud 

egyszerre leadni és csupán egy pozitív töltést tud felhalmozni. Kiderült, hogy a különböző S-állapotok a mangán 

különböző oxidációs formái: Mn2+, Mn3+ és Mn4+. Tudjuk, hogy a PSII-höz 4 mangán kapcsolódik, amelyek 

mind fontosak a vízbontásban (O2-termelésben). 

Elektron-transzport a víztől a NADP-ig 

A fotoszintézis során a vízből származó elektron elektron-akceptorokon és –donorokon át jut el a NADP-ig (2.5. 

ábra). Nem ciklusos elektron-transzportról beszélünk akkor, amikor az elektronok a tilakoid membránon 

áthaladva a NADPH képzésére fordítódnak, tehát nem jutnak vissza a vízhez. Ciklusos elektron-transzportnál az 

elektron a ferredoxinról nem a NADPH képzésére fordítódik, hanem a citokróm b6-hoz, majd a P700-hoz jut 

vissza. Az elektron-transzport kapcsolódik a ciklusos és nem ciklusos fotofoszforilációhoz, ahol 3 H+-nak kell 

szállítódnia a lumenből a sztrómába egy ATP képződéséhez. Az uncouplerek a H+-t úgy szállítják ki a 

lumenből, hogy közben nem képződik ATP. Az ATP-képzés elméleti alapja a kemiozmotikus elmélet. 

Figure 3.5. 2.5. ábra: A fotoszintézis Z-sémája. A 2. fotokémiai rendszer (PSII) által 

abszorbeált vörös fény energiája egy erős oxidáló és egy gyenge redukáló ágenst 

eredményez. A hosszabb vörös hullámhosszú fény energiája az 1. fotokémiai 

rendszerben (PSI) egy gyenge oxidáló és egy erős redukáló ágenst produkál. Az erős 

oxidáns oxidálja a vizet, amelyből a felszabaduló elektronok a NADP+ redukcióját 

végzik el. 

 

Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

2. Fotoszintetikus széndioxid fixálás 

A CO2-fixálás első kimutatható terméke leggyakrabban a három C-atomos 3-PGA (3-foszfoglicerinsav). A 

CO2-ot a ribulóz-1,5-biszfoszfát (RuBP) megköti. A 6 szénatomos vegyület gyorsan két darab 3-PGA-ra 

bomlik. A folyamatot a RUBISCO (ribulóz-biszfoszfát-karboxiláz-oxidáz) katalizálja. A levelek fehérje 

tartalmának a fele a kloroplasztiszokban van, ennek fele, vagy negyede a RUBISCO. A föld legnagyobb 

mennyiségben előforduló fehérjéje. Egy felnőtt ember táplálékigényének a biztosításához 44 kg RUBISCO-nak 

kell folyamatosan működnie. 

A Calvin-ciklus, C3 típusú széndioxid fixálási út 

14C izotóp felhasználásával sikerült megállapítani, hogy a CO2-fixálásnál egy ciklusos folyamatról van szó, 

amit felfedezőjéről Calvin-ciklusnak neveztek el. A Calvin-ciklus a kloroplasztisz sztrómájában megy végbe és 

3 szakaszra bontható, karboxilálás, redukció és regenerálás (2.6. ábra). 

A (RuBP+CO2)-ből kettő darab három-szánatomos molekula, a 3-PGA képződik, ezért beszélünk C3 típusú 

szén-fixálásról. A 3-PGA foszforilálásához 2 ATP használódik fel, a redukciójához 2 NADPH, majd a 
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regenerálódási fázisban újabb ATP, azaz összesen 3 ATP és 2 NADPH kell egy CO2 fixálásához. Egy molekula 

3-PG-aldehid termelődéséhez a ciklusnak háromszor kell megfordulnia. A 3-PG-aldehid egy része a 

kloroplasztiszban keményítő szintézisére fordítódik. Egy része antiport carrier rendszerrel a citoszólba 

szállítódik, miközben onnan Pi, vagy 3-PGA kerül a kloroplasztiszba. További része dihidroxi-aceton-foszfáttá 

alakul, ami szintén kijuthat a kloroplasztiszokból ugyanazzal az antiport rendszerrel, mint a 3-PG-aldehid. Ezek 

biztosítják, hogy a kloroplasztiszban nem csökken a Pi mennyisége, és megjelenhetnek a trióz-foszfátok a 

citoszólban. Ezekből a trióz-foszfátokból azután vegyületek százai képződnek a citoszólban. 

Figure 3.6. 2.6. ábra: A Calvin-ciklus, C3 típusú széndioxid fixálás (magyarázat a 

szövegben). 

 

Forrás: Taiz-Zeiger, 2010v 

A C4-dikarboxilsav ciklus 

Az 1960-as években fedezték fel először, hogy a cukornádban és a kukoricában, amelyek szokatlanul gyorsan és 

hatékonyan fotoszintetizálnak, a CO2 többnyire 4 C-atomos almasavban és aszparaginsavban jelenik meg. A 

14C 80%-a egy másodperc alatt megjelent az említett két savban és csupán 10%-a a foszfoglicerinsavban. 

Vannak a C3 és C4 utat átmeneti módon tartalmazó növények, amelyeket az evolúció közbülső állomásainak 

tartanak. A C4-növények közé tartozik sok egyszikű, különösen füvek és sások, de több mint 300 kétszikű faj is. 

A legfontosabb C4-es mezőgazdasági növények a cukornád, a kukorica és a Sorghum. A virágos növények 

285.000 fajából csupán 0,4% a C4-es növény. Jelentőségüket az adja, hogy erős fényen és magas hőmérsékleten 

gyorsabban fotoszintetizálnak és nagyobb biomasszát termelnek, mint a C3-növények. 
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Az elsődleges reakció a HCO3- 

kimutatása nehéz, mert gyorsan átalakul almasavvá vagy aszparaginsavvá. A folyamatot egy Mg-igényes enzim, 

a PEP-karboxiláz katalizálja, amely a citoszólban található. A C4-növényekben két különböző típusú sejt vesz 

részt a CO2-fixálásban. 

A hüvelyparenchima (HP) sejtek, amelyek szorosan körülveszik a levelek szállító elemeit, vastag falúak, nem 

könnyen engedik át a gázokat, sok bennük a kloroplasztisz, a mitokondrium, és kisebb a vakuólum, mint a C3-

növényekben, ahol szintén vannak HP-sejtek, de kevésbé tömören helyezkednek el. A HP-sejtek koszorú 

alakban helyezkednek el a C4-növényekben, ezért „Kranz” anatómiájúaknak nevezzük őket. A levelek 

keményítőjének a zömét tartalmazzák. Itt találhatók a Calvin-ciklus enzimei, beleértve a RUBISCO-t is. 

A mezofill sejtekben a PEP-karboxiláz segítségével ezekben a sejtekben fixálódik a CO2, miközben almasav és 

aszparaginsav képződik A sztómákon át a levelekbe került CO2 a PEP-karboxilázt tartalmazó mezofill sejtekbe 

kerül elöször, ahol viszont nincs RUBISCO. Feltehetően a két sejttípus közötti számos plazmodezmán át kerül 

az almasav és az aszparaginsav a HP-sejtekbe, ahol dekarboxileződik és belép a Calvin-ciklusba. A HP sejtek fő 

C-forrását tehát a mezofill sejtekben megkötött C4 savak adják (2.7. ábra). 

A C4 savaknak a HP sejtekben bekövetkező dekarboxilezése után keletkezett piroszőlősav és alanin visszakerül 

a mezofill sejtekbe. A C4-növényekben a CO2-fixálása három helyett 5 ATP-t igényel ennek ellenére a 

levélfelület egységére vonatkoztatott fotoszintézisük kétszer olyan intenzív, mint a C3-növényeké, mert a C3-

növényekben a fotorespiráció jelentős CO2 veszteséget jelent, míg a C4-növényeknél nincs fotorespiráció. 

Fotorespiráció (fénylégzés) 

Otto Warburg már 1920-ban felfedezte, hogy a C3-növényeknél az oxigén gátolja a fotoszintézist – ezt 

nevezzük Warburg-effektusnak. Ezzel szemben az oxigénnek a C4-növényekben nincs ilyen hatása. 

Figure 3.7. 2.7. ábra: A C4-dikarboxilsav ciklus (magyarázat a szövegben). 
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Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

A C3-növényeknél sötétben a légzés a fotoszintézis értékének durván 1/6-a. Fényen ugyanakkor gyorsabb a 

légzésük, mint sötétben, amit az 1950-es években mutattak ki először. Fényen 2-3-szor nagyobb lehet a légzés, 

ami azt jelenti, hogy a fotoszintézissel egyidejűleg folyó fénylégzéssel a C3-növények a megkötött 

széndioxidnak 1/4-ét, 1/3-át elvesztik. A normál, sötétlégzés a citoszólban és a mitokondriumban megy végbe. 

A fotorespirációban a kloroplasztisz, a peroxiszómák és a mitokondriumok vesznek részt. A C4-növények éppen 

azért hatékonyabbak a C3-növényeknél, mert nincs bennük mérhető fotorespiráció. 

A magyarázat lényege ott van, hogy a RUBISCO oxigén jelenlétében nem karboxilál, azaz nem köt CO2-ot, 

hanem oxidációs funkciót lát el, oxidálja a RuBP, mégpedig 3-PGA-vá és foszfoglikolsavvá. A fotorespráció 

azért függ a fénytől, mert a RuBP termelése energiaigényes folyamat, amelyhez a Calvin-ciklus működése 

szükséges. Ezen túlmenően fényen a nagyobb O2-termelés nagyobb O2-koncentrációt eredményez a növényben. 

A C4-növényekben azért jelentéktelen a fénylégzés, mert a RUBISCO-t tartalmazó HP-sejtekben nagy a CO2-

koncentráció az O2-hez viszonyítva, ami a C4 savak bomlásából származik. A peroxiszómák a fotoszintetikus 

szövetekben, a kloroplasztiszokhoz kapcsolódva találhatók. A glikolsavat glioxálsavvá oxidálják a glikolsav-

oxidáz enzim révén. A folyamat során H2O2 képződik, amit a peroxiszómák másik enzime, a kataláz bont el. 

CAM-típusú CO2-fixálás 

Az arid területeken élő növények egy részének vastag a kutikulája, csekély a felület/térfogat aránya és a légzése. 

Ezeket nevezzük szukkulens növényeknek. Hiányzik belőlük a paliszád parenchima, a mezofill sejtekben pedig 

óriási vakuólumok vannak. CO2-anyagcseréjük szokatlan, és mert először a Crassulaceae családban 

(varjúhájfélék) vizsgálták, ezért széndioxid-fixálásukat CAM-típusú CO2-fixálásnak nevezik. 
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26 zárvatermő családra, pl. a Cactacae, Orchideaceae, Bromeliaceae, Liliaceae és Euphorbiaceae jellemző. 

Rendszerint vízszegény helyeken élnek. A széndioxidhoz úgy jutnak hozzá a legkisebb vízveszteséggel, hogy 

éjjel nyitják ki a sztómáikat és ekkor kötik meg a CO2-ot, elsősorban almasav formájában. Ilyenkor alacsonyabb 

a hőmérséklet és magasabb a levegő páratartalma. 

Az almasav nappal eltűnik a növényekből és ez együtt jár a cukrok és a keményítők mennyiségének a 

csökkenésével is. A citoszólban található PEP-karboxiláz a felelős az éjszakai CO2-fixálásért. A RUBISCO a 

C3- és C4-növényekhez hasonlóan nappal működik és ugyanaz a szerepe, mint a C4-növények HP-sejtjeiben, 

vagyis az almasavból felszabadult CO2-ot újra megköti. Éjszaka a glikolízis révén a keményítő PEP-ig 

lebomlik, majd a CO2-vel oxálecetsavat képez, ami almasavvá redukálódik és bekerül a vakuólumba. Az 

almasav koncentrációja reggelre elérheti a 0,3 M-os töménységet is, ami nemcsak a jelentős C-forrás, hanem 

erősen negatívvá teszi a sejtek ozmotikus potenciálját, tehát a növény könnyebben felveszi a vizet. 

Nappal az almasav passzív módon kidiffundál a vakuólumból és dekarboxileződik a C4-növények HP-sejtjeiben 

bemutatott utak egyike szerint. A felszabadult CO2, fénylégzés nélkül a Calvin-cikluson keresztül, a RUBISCO 

közreműködésével 3-PGA-vá alakul, ezt követően pedig keményítővé. Míg a C4-növényekben a CO2-fixálás és 

a dekarboxilezés eltérő típusú sejtekben megy végbe, addig a CAM növényekben ugyanabban a sejtben, de 

időben eltérő módon. Az almasav ugyanannak a sejtnek a vakuólumában raktározódik (2.8. ábra). 

Figure 3.8. 2.8. ábra: A CAM-típusú CO2-fixálás (magyarázat a szövegben) 

 

Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

3. A környezeti tényezők hatása a fotoszintézisre 

Fotoszintetikus válaszreakció a fényre intakt levelekben 

A fotoszintézis intenzitására jelentős befolyást gyakorol a fény intenzitása. Az egyes növényfajok között elég 

nagy különbségek jelentkeznek. Általában elmondhatjuk, hogy a C3-as növények alacsonyabb fényintenzitáson 

érik el a fotoszintézis intenzitásának fénytelítését, míg a C4-es növények gyakran még a teljes napfényen sem 

mutatnak telítési értéket. 

Hőmérséklet hatása a fotoszintézisre A C3-as növényeknél 25 °C körül találunk hőmérsékleti optimumot, míg a 

C4-es növényeknél ez magasabb hőmérsékleteknél – általában 35 °C tájékán, de néha 40 °C fölött – található. 

Alacsonyabb hőmérsékleteken a C3-as növények fotoszintetikus aktivitása felülmúlja a C4-es növényekét és kb. 

27-30 °C az a hőmérséklet, ahol azonos aktivitást mutatnak. 30 °C fölött a C4-es növények aktivitása jóval 

meghaladja a C3-as növények aktivitását. 

A hőmérséklet hatása a fotoszintézis intenzitására rendkívül komplex, mivel számtalan folyamatra hat, amely 

befolyásolja a fotoszintetikus aktivitást. Az egyik tényező a sztómák zárásának és nyitásának hőmérséklet 
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függése, amely befolyásolja a külső gáztérből a CO2 diffúzióját a levelekbe. A hőmérséklet emelkedése növeli a 

transzspirációt, ami elősegítí a sztómák zárását. Ez közvetetve befolyásolja a fotoszintetikus széndioxid fixációt. 

A CO2-asszimilációban részt vevő enzimek aktivitása is hőmérséklet függést mutat. A hőmérséklet hatást 

gyakorol továbbá a membránok permeabilitására és a CO2 oldékonyságára, ez utóbbi viszont befolyásolja a 

RUBISCO karboxiláz és oxigenáz aktivitását. A C3-as növényeknél a hőmérséklet emelkedése 15-30 °C között 

növeli a fotorespiráció intenzitását. 

A széndioxid és a fotoszintézis kapcsolata 

A széndioxid – mint a fotoszintézis szubsztrátja – koncentrációja szintén befolyásolja a fotoszintetikus 

aktivitást. Az atmoszférában 0,03%-ban van jelen, ami telítési fényintenzitáson limitálja a fotoszintézis 

sebességét. A fotoszintézis CO2-koncentrációtól való függése az atmoszferikus CO2-koncentrációig 

gyakorlatilag lineáris összefüggést mutat mind a C3-as, mind a C4-es növényekben. A C4-es növényeknél az 

atmoszferikus CO2-koncentráció fölött megszűnik a linearitás. Alacsony CO2-koncentrációknál a C4-es 

növények jóval nagyobb fotoszintetikus aktivitást mutatnak, mint a C3-asok. 

A fotoszintetikus aktivitás CO2-függését természetesen befolyásolja a fény intenzitása és a hőmérséklet is. A 

C3-as növények fotoszintetikus aktivitása kevésbé emelkedik alacsony CO2-koncentrációknál, mint a C4-es 

növényeké. A C4-es növények alacsony CO2-koncentrációknál (kb. 100 ppm-ig) azonos fotoszintetikus 

aktivitást mutatnak a különböző fényintenzitásokon. Magasabb CO2-koncentrációknál ugyanakkor a 

fényintenzitás válik limitáló tényezővé. A C4-es növények zéró fotoszintetikus aktivitása majdnem zéró CO2-

koncentrációnál figyelhető meg, tehát a CO2-kompenzációs pontjuk igen alacsony CO2-koncentrációnál van. A 

C3-as növényeknél ezzel szemben magasabb CO2-koncentrációnál (kb. 50 ppm) találjuk a kompenzációs 

pontot. Ennél alacsonyabb CO2-koncentrációknál nagyobb a légzés által kibocsátott CO2 mennyisége, mint 

amennyit a fotoszintetikus folyamatban képesek megkötni. A kompenzációs pont fölötti CO2-koncentrációknál 

a C3-as növényekben a fotoszintetikus aktivitás azonnal fényintenzitás függő. A CO2-koncentráció emelése a 

légköri CO2-koncentráció fölé gyakorlatilag csak a C3-as növények fotoszintetikus aktivitását képes jelentősebb 

mértékben megnövelni. 

Összefoglalás 

A fotoszintézis a növények, algák és fotoszintetizáló baktériumok által tárolt napenergia, ami szerves anyagok 

alakjában jelenik meg. Az elnyelt fotonok gerjesztik a klorofill molekulákat, amelyek ezt az energiát fotokémiai 

folyamatokban felhasználják. A fényt többnyire az antenna komplexek abszorbeálják, amelyek klorofillokból, 

járulékos pigmentekből és fehérjékből állnak és a kloroplasztiszok tilakoid membránjában találhatók. A 

fotoszintetikus antenna pigmentek az energiát speciális klorofill-fehérje komplexeknek, a reakciócentrumoknak 

adják át. A reakciócentrumok egy sor kémiai reakciót indítanak el, amelyek kémiai kötésbe viszik az elnyelt 

fényenergiát. 

A növények és néhány fotoszintetikus prokarióta két fotokémiai rendszert tartalmaz, a PSI és PSII rendszert. A 

két fotoszisztéma helyileg elkülönül egymástól. A PSI kizárólag a nem kapcsolt sztrómamembránokban fordul 

elő, míg a PSII többnyire a kapcsolt gránum tilakoidokban. A PSI reakciócentrumában a 700 nm-es maximumon 

fényelnyelő klorofill van, a PSII-ben pedig a 680 nm-en fényelnyelő klorofill. A vízből származó elektron a 

PSII és PSI között több elektronakcetoron és donoron halad át, míg eljut a ferredoxinig. A ferredoxin-NADP 

reduktáz enzim végzi a NADP redukcióját NADPH-ra. A fotoszintetikus oxigéntermelő rendszer az a biokémiai 

rendszer, amely a víz oxidálására képes és a Föld gyakorlatilag összes oxigénjét előállítja. A víz oxidációja az 

ún. vízoxidáló óra révén történik meg, amelyben kulcsszerepet játszik egy a mangán különböző vegyértékű 

alakjait tartalmazó enzim. 

A felesleges fényenergia a fotoszintetikus rendszer károsodásához vezethet, aminek kivédésére több 

mechanizmus létezik. Ezek közül a leglényegesebb a karotinoidok védő szerepe, amelyek a gerjesztett klorofill 

kioltására képesek, ha az egyébként nem képes gyorsan visszajutni az alapállapotba. 

A fotoszintézis fényszakaszában, a kloroplasztiszok tilakoidok membránjában termelt ATP és NADPH 

használódik fel a fotoszintézis szén-szakaszában (korábban sötét szakasznak nevezték) a CO2 redukciójára. A 

fotoszintetikus eukarióták a széndioxidot a Calvin ciklus révén a kloroplasztiszok sztrómájában építik be szerves 

molekulákba. Itt a CO2 és a víz a ribuklóz-1,5-biszfoszfáttal reagálva két molekula 3-foszfoglicerinsavat hoz 

létre, amelyek szénhidrátokká alakulnak. A ciklus folyamatos működéséhez a ribulóz-1,5-biszfoszfát 

regenerálódik. A Calvin ciklus egy molekula CO2 redukciójához 3 ATP-t és 2 NADPH-t használ fel. Léteznek 

olyan növények, amelyek a Calvin ciklus előtt CO2 koncentráló mechanizmusokkal rendelkeznek, mint például 
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a C4 és a CAM típusú széndioxid fixálást végző növények. A C4 növényekben a CO2-fixáláshoz 5 ATP 

szükséges, de a fénylégzés hiánya miatt egységnyi levélfelületre vonatkoztatva mégis hatékonyabb a 

fotoszintézis, mint a C3 növényekben. A CAM típusú CO2-fixálást végző szukkulens növények a vízvesztés 

csökkentésére éjszaka veszik fel és tárolják a CO2-őt almasav alakjában, majd napközben ebből indul a Calvin-

ciklusuk működése. Céljuk a vízvesztés csökkentése. 
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Chapter 4. Növényi növekedés és 
fejlődés élettan 

1. . A növekedés és fejlődés 

A növényi növekedés és fejlődés szabályozó mechanizmusai tárgyalása előtt olyan általános jellemvonásokkal 

foglalkozunk, amelyek az egysejtű növényektől a többsejtű szervezetekig minden fejlettségi szinten 

megfigyelhetők. 

A növényi növekedés és fejlődés fogalma 

A növekedés fogalmát a szakirodalomban különbözőképpen határozzák meg, ezek azonban lényegüket tekintve 

megegyeznek, mivel minden definíció közvetve vagy közvetlenül a tömeggyarapodás tényéből indul ki. Pethő 

(1998) és Strasburger (2002) szerint a növekedés a test szerves anyagainak a gyarapodásával járó irreverzibilis 

térfogat- és tömeggyarapodás. Erdei (2008) szerint a növekedés a sejtek, szövetek, szervek, illetve a 

növényegyed legáltalánosabb értelemben vett irreverzibilis méretváltozása. Mivel a méretváltozás a 

növekedéssel járó folyamatoknak a mennyiségi oldalát jelenti, a növekedést a növény mennyiségi viszonyaiban 

beálló változásnak kell tekintenünk. Rendszerint, mert a csíranövény térfogatgyarapodása a vízből származik, de 

eközben a száraztömeg csökken, vagy például a zigóta sok kis sejtre osztódik, de az embrió mérete nem 

növekszik. 

A fejlődés fogalmát ezzel ellentétben azon minőségi változások megjelölésére használjuk, amelyek a növény 

egyedfejlődése során meghatározott sorrendben, egymást követően és egymástól függően mennek végbe. Ezek a 

magasabbrendűeknél a megterrnékenyítés, embrió- és magképzés, csírázás, vegetatív majd reproduktív fejlődési 

szakasz, az öregedés és a nyugalmi állapot. Amikor az embrióból csíranövény lesz, vagy a termőből termés, 

méreteiben is változik; de egyúttal olyan növényi szervek is keletkeznek, amelyek formájukban, méretükben és 

élettani feladatkörükben, tehát minőségükben is eltérnek attól, amit embriónak, vagy termőnek neveznek; e 

szervek egyben fejlődnek is. A növekedés és a fejlődés tehát két egymással szorosan összefüggő folyamat. A 

kifejtett fogalmak azonban túl általánosak, ezért a növényélettanban inkább körülírt kifejezéseket alkalmazunk. 

Kísérleti munkában pl. a növekedés kifejezést ritkán használjuk; inkább valamilyen konkrét növekedési formára 

való utalással kiegészítjük vagy megjelöljük azt a mértékegységet, amelyben a növekedéssel járó méretváltozás 

kifejezhető. Ezek szerint beszélhetünk szár- vagy hajtásmegnyúlásról, a friss- vagy száraztömeg gyarapodásáról, 

vastagságbeli növekedésről, levélfelület kiterjedéséről stb., amelyeket hossz-, tömeg-, vagy területmértékben 

adunk meg. 

A növényi sejtek a növekedésük során plazmanövekedésen, megnyúlásos növekedésen és/vagy osztódásos 

növekedésen mennek át. A plazmanövekedés a sejt alkotórészeinek az a növekedése, amely a sejt térfogatának a 

jelentéktelen gyarapodását teszi szükségessé osztódással szaporodó egysejtűeknél. A két osztódás közötti időben 

meg kell kétszereződjön a plazmatikus anyag - nukleinsavak, fehérjék, zsírok, egyéb sejtalkotók. A 

megnyúlásos növekedés többnyire vízfelvétellel (vakuólum képzéssel) járó térfogat növekedés, miközben a 

protoplazma egyáltalán nem vagy alig gyarapszik. Gyakori a növényvilágban, pl. sok fa tavaszi kivirágzásakor, 

füvek porzószálának a növekedésekor. Mind egysejtűekben, mind többsejtűekben a plazmanövekedést 

osztódásos növekedés követi. 

A növekedés és fejlődés tanulmányozása során e jelenségeket szoros összefüggésük ellenére kénytelenek 

vagyunk szétválasztani. Erre nemcsak elvont módon, hanem kísérletileg is lehetőség van. Ismerünk olyan 

eseteket, amikor a differenciálódás tovább folyik, még akkor is, ha a megnyúlást inhibitorokkal 

megakadályozzuk. Természetes körülmények között is előfordulhat hasonló eset: nitrogén- vagy vízhiány esetén 

törpe növények jönnek létre, amelyeknél a differenciálódás teljes, sőt felgyorsul, a szervek megnyúlása pedig 

minimális. 

A növekedés lokalizációja térben és időben 

A növények növekedése elsősorban azért különbözik lényegesen az állatokétól, mert a tipikus, érett növényi 

sejtet aránylag szilárd cellulóz fal veszi körül, amely kialakulása után rendes körülmények között 

megakadályozza a további sejtosztódást és növekedést. Ez az állatoknál teljesen hiányzik. Ezen kívül a sejteket 

a pektinanyagok szilárdan összeragasztják, így elmozdulásra és vándorlásra is képtelenek. 
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A növények növekedése ezért a differenciálatlan, vékonyfalú embrionális régiókra korlátozódik. A sejtosztódás 

az osztódó szövetekben, merisztémákban megy végbe, amelyek a növekedési centrumokban lokalizáltak; 

elsősorban a hajtás-és gyökércsúcsban. A keletkező utódsejtek részben merisztémák maradnak, részben pedig 

differenciálódnak. A hajtás- és gyökércsúcs tehát elvileg folytonos osztódásra és ennek következtében korlátlan 

hossznövekedésre képes. 

További növekedési régió a kambium, amely a vastagságbeli növekedést biztosítja. Ezenkívül vannak 

merisztémaszövetek lokális centrumokban is, ilyenek pl. a hónaljrügyek, amelyekből az oldalágak keletkeznek, 

valamint az interkaláris régiók, amelyek a hajtás növekedését segítik elő fűfélék szárában. A gyökérben is 

vannak merisztematikus központok a csúcson kívül, nevezetesen a periciklusban, amelyek létrehozzák az 

oldalgyökereket. Egyes sejtek ugyanis képesek maradnak osztódásra és számos növényben új, növekvő 

gyökércsúcsot képeznek elágazás vagy oldalgyökér formájában. 

A merisztérna szövetekben keletkező sejtek megnyúláson és érésen mennek keresztül. Azokban a szervekben, 

amelyek növekedése nem korlátlan, hanem genetikailag bizonyos mértékben meghatározott, determinált, mint 

például a virágok, termések, gumók, a sejtosztódás és a sejtmegnyúlás időben általában jól elkülönül. Ilyen 

növekedési formát mutattak ki a töktermésben, paradicsomban, bab sziklevélben. Az indeterminált, korlátlan 

növekedésű apikális merisztémákban viszont a sejtosztódás térben különül el a sejtmegnyúlástól. Az osztódó 

régiókban a sejtek nem nyúlnak meg észrevehetően és a megnyúlási régiókban pedig igen ritkán osztódnak. 

A szöveteken belül az egyes sejtek növekedése kétféle mechanizmus szerint történhet: csúcsnövekedéssel 

hosszú, henger alakú sejtek keletkeznek (pl. gyökérszőrök, rizoidák, pollentömlő), vagy diffúz növekedéssel, 

ami a soksejtű szerv sejtjeinek tipikus növekedési formája. 

A sejtek számbeli gyarapodása mellett a merisztémáknak fontos szerepük van a növekedés-fejlődés irányainak 

meghatározásában is: 

1. A merisztematikus sejtállapot a növényben nagyfokú fenotípusos rugalmasságot tesz lehetővé, amely 

meghatározó a környezeti tényezők eltűrésében. A merisztémák nyugalmi állapotúvá képesek válni 

kedvezőtlen környezeti körülmények között (pl. mérsékelt égövű fáknál ősszel) és ismét aktív állapotúvá 

alakulnak, ha a környezeti tényezők kedvezőek (pl. tavaszi rügyfakadás). 

2. A merisztémában levő levélprimordiumok nagyon érzékenyek a környezeti hatásokra, ezért a levélalak végső 

mintázata fajon belül erősen változó. 

3. A csúcsmerisztérna szabályozza a növény elágazási rendszerét (apikális dominancia jelensége). 

4. A vegetatív merisztéma generatív merisztémává képes áthangolódni és levélkezdemények helyett 

virágkezdeményeket létrehozni. A növényeknél az ivarszervek egy fejlődési átprogramozódást követően 

differenciálódnak a hajtásmerisztémából. 

5. A gyökércsúcs meghatározza a gyökér vaszkuláris mintázatát. Az izolált gyökércsúcs, amelynek láthatólag 

nincsenek differenciált sejtjei, steril körülmények között inkubálva fajra jellemző és anatómiailag tipikus 

gyökeret fejleszt. 

6. A merisztémasejtek regeneratív plaszticitással is rendelkeznek, minden egyes merisztémasejt képes teljes 

növénnyé regenerálódni. Ez teszi lehetővé a nagytömegű, vegetatív módon történő mikroszaporítást. 

A növekedés mértékét az objektumtól és kísérleti céltól függően abszolút vagy relatív értékben fejezhetjük ki. 

Abszolút növekedésen a szervezet, szerv vagy sejt össznövekedését értjük valamely időtartam alatt. Relatív 

növekedésen a kiinduló méretre, adott esetben pl. a hosszúságra vonatkoztatott növekedés nagyságát értjük. 

Növényi növekedési mozgások 

A növények helyzetváltoztató mozgása is a növekedésre vezethető vissza. A növények a növekedés és a 

morfogenezis során a környezeti hatásokra, ingerekre válaszolnak. Az inger olyan fizikai vagy kémiai jel, amely 

a sejtben reakciósort vált ki, amelyhez az energiát a szervezet adja és az nem az ingerből származik. Így a 

fotomorfogenezishez kapcsolódó adott hullámhosszú fény ingerként hat, amely a fotoszintézis folyamataiban 

energiaforrásként jöhet szóba. Az élő növényi szervek mozgásának három fő típusát különböztetjük meg. A 

tropizmusoknál a növekedési mozgást, rendszerint az egy irányból érkező inger iránya határozza meg. A 

nasztiák olyan növényi, de nem növekedési, hanem turgormozgások, amelyek az inger irányától függetlenek. Az 

autonom mozgások belső tényezőktől függő endogén mozgások. 
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Differenciálódás 

A differenciálódás a növekedésnek az osztódásos és megnyúlásos szakaszát követő fázisa. Differenciálódás alatt 

azokat a változásokat értjük, amelyeknek során a sejt végleges formája és funkciója kialakul, megszűnik a sejt 

osztódóképessége és megindul a rárakódással történő sejtfalanyag lerakódás. 

A differenciálódás sokféle módon fejeződhet ki. A terminális merisztémából pl. különböző szársejtek, rügyek 

illetve levélkezdemények jönnek létre. A kambiumsejtekből rostacsövek, rostok, tracheidák és más sejtek 

keletkeznek. A differenciálódás azonban nemcsak szerkezeti, hanem fiziológiai vagy biokémiai jellegű folyamat 

és néha csak egy későbbi fejlődési szakaszban a külső tényezőkre való reagálás különbözőségében jut 

kifejezésre. Ilyen pl. a vernalizáció, ami a vegetatív merisztéma generatív merisztémává történő átalakulásához 

kell a virágzáshoz hideghatást igénylő fajokban. 

Mivel a magasabbrendű növényeknek majdnem az egész sejtkészlete mitotikus sejtosztódással a zigótából 

keletkezik (kivételt csak a meiózis által létrehozott haploid anyag: a mikro- és makrogametofiton jelent), ezért a 

magasabbrendű növényeknek minden diploid sejtje azonos nukleáris génállománnyal kell, hogy rendelkezzék. 

Hogyan magyarázható, hogy az egyes sejtek azonos nukleáris génkészletük ellenére egészen különbözőképpen 

differenciálódnak? Hogyan lehet, hogy azonos genetikai készlet alapján különböző sejttípusok, szövetek és 

szervek jönnek létre? Ismert, hogy a zigótából a növény testét felépítő valamennyi sejt létrejöhet. A zigótának 

ezt a tulajdonságát totipotenciának nevezzük. Ennek ellenére bizonyos szövetben, adott fejlettségi fok mellett 

mégis csak meghatározott sejtek keletkeznek, meghatározott gének működnek, vagyis a sejtek totipotenciájukat 

ideiglenesen vagy végleg elveszítik és multipotenciális vagy unipotenciális állapotba kerülnek. Génaktivitáson a 

transzkripció folyamatát, az RNS képződését értjük. A szövet- és stádiumspecifikus primer génaktivitást 

differenciált génaktivitásnak nevezzük. A differenciált génaktivitás alapján válik lehetővé, hogy 

merisztémasejtekből a legkülönbözőbb szerkezetű és funkciójú sejtek keletkezzenek. 

A génaktivitás az egyedfejlődés különböző stádiumai szerint mennyiségileg és minőségileg változik. E 

változásokat belső és külső tényezők befolyásolják, beleértve a hormonokat is, amelyek hatása intercelluláris 

szinten következik be. A differenciálódás folyamán négy fő eseményt különböztethetünk meg: 

• az induktív jel megjelenése és a jel fogadása (szignál percepció); 

• sejt azonosságát meghatározó gének expressziója; 

• a differenciált sejt specialis aktivitásához és szerkezetéhez szükséges gének expressziója; 

• a géntermékek aktivitása, amely a sejt speciális funkcióinak betöltéséhez szükséges. 

A továbbiakban a differenciálódás fogalmát olyan génaktivitás-változások értelmében használjuk, amelyek a 

sejtben vagy szövetben a multipotenciális fázistól addig a fázisig mennek végbe, amelyben a sejt vagy szövet a 

tipikus szerkezeti és funkcionális állandóságát eléri. 

A differenciált sejtállapot flexibilis. Egy-egy sejtben a totipotencia latens módon megmarad és ez, 

meghatározott körülmények között a felszínre kerülhet, azaz a sejt újra osztódóképes lesz. Nem minden sejtre és 

nem minden körülményre vonatkozik. Azt a sejtet, amelyben az osztódóképesség újra megjelenik dedifferenciált 

sejtnek nevezzük. Ilyenek pl. a szövetkultúrák differenciálatlan sejtjei (kallusz). Normál kalluszsejtekből a 

táptalaj hormontartalmának változtatásával ismét növényt lehet regenerálni. Ez a redifferenciáció folyamata, 

amely azt bizonyítja, hogy az egyedfejlődési program újraindítható. 

A differenciálódást elindító, közvetlen induktív jel általában egy növényi hormon. Jó példa erre az auxin, amely 

többek között – különösen sebzés után – a trachea elemek megjelenését iniciálja. Először transzkripciós 

faktorokat kódoló ún. homeobox gének expresszálódnak, majd ezek szabályozzák a speciális funkciót biztosító 

gének kifejeződését. A xilém elemek kialakulása másodlagos sejtfaluk intenzív szintézisével, majd a sejt 

halálával jár. A trachea elemek érésének utolsó lépéseiként expresszálódnak a proteázokat és ribonukleázokat 

kódoló gének, amelyek termékei a xilém elemek kialakulásához szükséges autolitikus lépésekért felelősek: 

bekövetkezik a genetikailag programozott sejthalál, mint a differenciálódás befejező része. 

Az öregedés (szeneszcencia) és a programozott sejthalál nem egyszerűen a sejt pusztulását jelenti. Az öregedés 

alatt bizonyos mRNS-ek mennyisége csökken, másoké növekszik: egyes gének represszálódnak, míg mások 

éppen e folyamatban válnak aktívvá. A programozott sejthalál nemcsak a differenciálódásban játszik szerepet, 

hanem kórokozó támadás esetén hatékony védelmet biztosít a fertőzés helyén és környékén elhatárolt 

sejtpusztulás, a hiperszenzitív reakció által. 
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Polaritás 

A differenciálódás során kialakuló szerkezetek és funkciók létrejöttében a rendkívüli különbözőségek ellenére is 

egymáshoz hasonló, általános elvek és tendenciák érvényesülnek. 

A polaritás során az egyedfejlődésben a növényi egyed, szerv vagy sejt tengelye mentén olyan módon jönnek 

létre különbségek, hogy a tengely egyik vége a másiktól valamiben különbözik. Ez a különbözőség természete 

szerint sokféle lehet: szerkezeti különbözőség, bizonyos anyagok koncentrációbeli különbsége, anyag-

grádiensek, különböző anyagok koncentrálódása a tengely mentén vagy egyéb fiziológiai és biokémiai 

természetű különbségek. A különbségek alapján pólusok alakulnak ki. A növényi sejt heteropoláros, tehát a 

pólusok jellege eltérő. A tengely nem szükségszerűen hosszirányú. 

Polaritás egy- és soksejtűeknél egyaránt felléphet. Az egy sejtben kialakuló polaritásnak egyik extrém példája az 

Acetabularia moszat, amelynek egyik pólusa a gombák alakjára emlékeztetően egy „kalap”-ban, a másik 

gyökérre hasonlító egy „rizoid” részben végződik. 

A magasabbrendűekben egyik legismertebb példa a polaritásra a fűzfaágak regenerációja (3.1. ábra). A levágott 

darabok „alsó” végükön, nedveskamrába helyezve, szár eredetű gyökereket képeznek, „felső” végükön nem. Ha 

180°-kal elfordítjuk, akkor is az eredeti helyükön – a fiziológiai értelemben vett alsó végükön – hajtanak 

gyökeret, annak ellenére, hogy azok most „felül” vannak. 

Figure 4.1. 3.1. ábra: A polaritás demonstrációja a fűzfaág regenerációja során 

(magyarázat a szövegben). 

 

Forrás: Erdei L., 2008 

Az egyik sokat tanulmányozott fiziológiai polaritás az auxin áramlás. Az Avena sziklevélről ismeretes, hogy 

abban az auxin a hajtáscsúcsban termelődik és a bázis felé transzportálódik. Láthatólag nincs olyan strukturális 

különbség, amellyel az áramlás korrelációban lenne, a koleoptil lényegében véve differenciálatlan 

parenchimasejtekből áll, amelyek között lényeges morfológiai különbség nincs, az auxint mégis túlnyomórészt 

csak egyik irányban engedi át. A polaritás ezért csak a sejtmembrán tulajdonságaival lehet összefüggésben. 

A polaritás egy speciális esete a levelek felső- és alsó oldala közötti különbség. A petesejt is polarizált, 

mégpedig az azt közvetlenül körülvevő embriózsák polarizáltságának, végül az organizmus polarizáltságának 

megfelelően. 

A polaritás oka, mint említettük, bizonyos struktúrák, anyagok és fiziológiai funkciók grádiensszerű eloszlása a 

tengely mentén. Fontos kérdés, hogy ezek között melyik a meghatározó tényező. A kifejlett soksejtű 

rendszerekben a környező sejtek polarizáló hatása érvényesül. A polaritás egyik lehetséges következménye az 

egyenlőtlen sejtosztódás – amelynek eredménye két egymástól különböző leánysejt – fontos tényezője a 

differenciálódásnak. Egyenlőtlen sejtosztódást figyelhetünk meg pl. a pollenszemeknél, néhány egyszikű 

gyökérszőreinek differenciálódásánál, stb. 
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Determináció 

A determináció a sejt differenciálódási irányának a meghatározása. Ha egy merisztémából képződő sejt pl. 

epidermiszsejtté kell alakuljon, akkor a differenciálódás kezdetén a meglévő genetikai állományból ki kell 

választódjanak azok a gének, amelyeknek működni kell és azok, amelyek elnyomva kell maradjanak. A 

fejlődésélettan legkevésbé ismert folyamata a determináció. Aszerint, hogy a determinációt sejten belüli vagy 

sejten kívüli tényezők határozzák meg, megkülönböztetünk endonom determinációt (belső tényezők) és 

aitionom determinációt (külső tényezők). 

Morfogenezis 

A morfogenezist a szervek és szervrendszerek de novo kialakulásának tekintjük, teljes bonyolultságában, 

beleértve a szerkezet és funkció genezisét is. A morfogenezis úgy is definiálható, mint a forma genezise vagy 

iniciációja. A morfogenetikai tudományok célja azoknak a fiziológiai eseményeknek az azonosítása, 

amelyeknek látható megnyilvánulásuk van a növényi test szerkezetének létrejöttében. A fejlődés magában 

foglalja mindezeket a változásokat; a morfogenetikai eseményeket ezért úgy lehet tekinteni, mint azokat a 

minőségi változásokat, amelyek során a szervek fejlődési mintázata kibontakozik. 

A növény fejlődésének első lépése az embriogenezis. Az embriogenezis folyamán az egysejtű zigóta soksejtű 

embrióvá alakul át, amely elemi formában a növény elsődleges testének már számos alapvető tulajdonságát 

hordozza. 

Legfontosabb jellemvonások: 

1. A szövetek sugárirányú elrendeződése: a külső epidermális rétegen belül található az alapszövetbe ágyazott 

szállítószövet. 

2. Kialakul az apikális-bazális irányítottságú tengely. 

3. Megjelennek az elsődleges merisztémák, amelyekből a későbbi növekedés és fejlődés folyamán a növény 

teste fog kialakulni. 

Az embriogenezis a zárvatermők esetében a magkezdeményen (ovulum) belül játszódik le és a magképződés 

része. Az embriogenezis három, morfológiailag jól elkülöníthető szakaszra osztható (3.2. ábra). Először 

szinkron sejtosztódás sorozat eredményeképpen kialakul a radiálisan szimmetrikus globuláris stádium, majd a 

leendő hajtáscsúcs mindkét oldalán gyors sejtosztódás megy végbe, amely a bilaterálisan szimmetrikus szív 

stádiumú embrió kifejlődéséhez vezet; harmadik szakaszként a tengely megnyúlik, a sziklevél kezdemények 

tovább fejlődnek és növekednek. Ez a torpedó stádium. 

Az embrió apikális-bazális irányú hossztengelye a zigóta első, aszimmetrikus sejtosztódásakor alakul ki. A 

sejtosztódás után az apikális és bazális sejt már funkcionálisan polarizálja az embriót, ugyanis sorsuk a további 

fejlődés folyamán különböző lesz. A kisebb, apikális leánysejt több citoplazmát örököl, míg a bazális sejtbe 

kerül a zigóta vakuólumja. Az apikális sejt osztódik ezután gyakrabban és az embrió fő tömegét hozza létre. A 

bazális sejt néhány osztódás után szuszpenzorrá differenciálódik és csak a legfelső utódsejtek fogják az embrió 

részét képezni, mint hipofízis. A hipofízisből alakul ki később a gyökér csúcsmerisztémája. 

Regeneráció 

Az előzőekben már használtuk a regeneráció kifejezést, azaz a fejlődő szervezet olyan képességgel rendelkezik, 

hogy újraépítse valamely elvesztett vagy fiziológiailag izolált részét és így teljes egészet hozzon létre. 

Figure 4.2. 3.2. ábra: Az embriogenezis morfológiailag elkülöníthető szakaszai. 
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Forrás: Erdei L., 2008v 

A magasabb rendű növényeknél a regeneráció formáit három csoportba lehet sorolni: 

1. A regeneráció egyik formája a restitúció, amely azokat a kiegészülési folyamatokat foglalja magában, 

amelyek során az embrionális szövet újraszerveződik, ezáltal struktúrája újrarendeződik. Ilyen pl. a levágott 

hajtás-, vagy gyökércsúcs regenerációja. Ilyen folyamatok steril szerv- vagy szövetkultúrában is 

végbemennek. 

2. A reparáció fogalomkörébe azon eseteket soroljuk, amikor a hiányzó szöveteket vagy szerveket a járulékos 

régióból származó merisztematikus aktivitás pótolja. Ez meglévő nyugvó rügy vagy primordium 

aktiválódása, de újnak a képződése is lehet, ahhoz hasonlóan, mint amikor a vegetatív szaporítás folyamán új 

gyökér vagy hajtás keletkezik. Így megy végbe a vágási felületeken a paraszövet képződése és az 

edénynyalábok kiegészülése is. 

3. A reproduktív regeneráció vagy vegetatív reprodukció során a vegetatív test egy részéből új növény 

keletkezik, amely elkülönül a megmaradó részről, az alacsonyabbrendűeknél gyakran előforduló vegetatív 

szaporodási formákhoz hasonlóan. Az új egyedek reprodukciója – kedvező körülmények között – a test egy 

részének vagy egyes sejteknek a megőrzött totipotenciájából ered. Ilyen pl. a Begonia teljes regenerációja 

(3.3. ábra) és az „elevenszülő” növények vegetatív szaporodása, pl. a Bryophyllum fajoknál. Ezek a formák 

nem általánosak, egyes fajoknál gyakran, másoknál egyáltalán nem fordulnak elő. 

A regeneráció formái a sejtek dedifferenciálódása és totipotenciájának visszanyerése (esetleg megőrzése) révén 

jönnek létre. 

Figure 4.3. 3.3. ábra: Teljes növényi regenerálódás Begonia levéldugványból. 
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Forrás: Erdei L., 2008 

A regenerációs folyamatok szabályozásának vizsgálatára különösen alkalmas rendszernek bizonyult a szerv- és 

szövettenyésztes, valamint a sejttenyésztés. A regeneráció fiziológiai és biokémiai hátterére, valamint 

szabályozó rendszerére vonatkozó adatok túlnyomó része szövettenyésztési kísérletekből származik. A 

regenerációs kísérletek jelentősége, hogy az in vitro vizsgálatok eredménye támpontot nyújt az in vivo 

viszonyok megértéséhez. A regenerációval kapcsolatos ismereteink gyakorlati felhasználásának igen fontos 

területe a biotechnológia, főként a mikroszaporítási és vírusmentesítési eljárások. 

Korreláció 

A korreláció a növényegyedhez tartozó részek meghatározott formáinak vagy részelemeinek egymáshoz való 

viszonya, amely szerint az egyikben történő változás a másikra is hat, így azok egységes rendszert alkotnak. A 

korrelációt létrehozhatja különböző szervek eltérő tápanyagellátottsága, amely a szervek egymástól való 

függését eredményezi. Ennek tipikus példája a hajtás/gyökér arány állandósága, vagy azok az esetek, amikor 

fiatal levelek, virágok, termések és a vegetatív szervek nagysága és száma közötti fordított összefüggés alapján 

negatív korreláció jön létre. Hasonló az eset a burgonyánál, ha a gumóképződést gátoljuk, sok bogyótermés 

keletkezik. A korrelációs kapcsolat létrejöttében nemcsak a tápanyagoknak, hanem a hormonoknak is szerepük 

van, ez a szerep egyes esetekben dominálhat is. Ennek példájaként az apikális dominanciát lehet megemlíteni, 

amikor a csúcsrügy jelenléte gátolja az oldalrügyek kihajtását, szabályozza a hajtásrendszer kialakulását. A 

differenciálódási minták létrejöttében érvényesülő gátlóhatásra további példa, amikor a meghatározott módon 

differenciálódott sejtek (pl. sztóma) a környezetükben megakadályozzák a hasonló differenciálódási folyamatot. 

A sztóma-iniciálisok gázcserenyílássá való továbbfejlődése mindaddig akadályozott, amíg a már meglévők a 

levél felületi növekedése következtében annyira el nem távolodnak egymástól, hogy ez a gátlás megszűnik. 

A növekvő rendszerek különböző struktúrái együtt jönnek létre és általában nagyságban is korrelatív kapcsolat 

van köztük. Mivel a növekedés sebessége a fejlődés folyamán nem egyforma, a rendszer részei közötti vagy a 

szerv dimenziói közötti arány mennyiségileg változhat. Így jönnek létre a forma térbeli különbségei. A 

növekedés jellege rendszerint logaritmikus, ezért a két, korrelációs kapcsolatban levő struktúra méretei közötti 

viszony legjobban két méret logaritmusának a függvényével fejezhető ki. Ha a relatív növekedés mértékei 

különbözőek, de a viszony közöttük állandó, akkor egyenessel ábrázolható értéket kapunk, amely egy struktúra 

növekedését a másikhoz viszonyítva fejezi ki. A növekedésnek ez a típusa az allometria. Ilyen növekedési 

kapcsolat lehetséges: 

• egy növényi rész és az egész növény között (pl. a bab levelei és az egész növény mérete közötti pozitív 

korreláció), 

• a növény különböző részei között (pl. gyökér és hajtás közötti korreláció), 

• egy struktúra dimenziói között is számos termés esetében található hasonló összefüggés. 
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A zárvatermőkben mintegy 70 különböző sejttípus található, amelyek mind a merisztémák embrionális sejtjeiből 

származnak. Minden sejt genomja azonos, a sejtek differenciálódását az okozza, hogy mindig más génállomány 

transzkripciója történik meg a funkciótól függően. A fő kérdés az, hogy a differenciált génaktiválást és 

géninaktiválást milyen tényezők szabályozzák, hogy működőképes, a környezethez alkalmazkodó szervezet 

jöjjön létre. A szabályozás formái: 

• az intracelluláris szabályozás (sejten belüli szabályozás), 

• az intercelluláris szabályozás (sejtek közötti, szervezeten belüli szabályozás), 

• a szabályozás külső tényezői. 

Intracelluláris szabályozás 

A növényi sejtben az aktiválási állapottól és a ható tényezőktől függően a gének lehetnek: 

• aktív gének - a szabályozó faktor megjelenése előtt és után is aktívak, 

• inaktív gének - a szabályozó faktor megjelenése előtt és után is inaktívak, 

• aktiválható gének - potenciálisan aktív gének, a szabályozó faktor hatása előtt inaktívak utána aktívak. 

• inaktiválható gének - potenciálisan aktív gének, a szabályozó faktor hatása előtt aktívak, utána inaktívak. 

Ha feltételezzük, hogy a különböző szövetekben és a növény különböző fejlődési fázisaiban különböző gének 

aktivizálódnak a sejtben, akkor nyilvánvaló, hogy a transzkripció során eltérő mRNS-készlet szintetizálódik és a 

transzláció során különböző lesz a fehérjekészlet is. A különböző szövetek eltérő enzimkészlete nem 

következménye, hanem oka a morfológiai differenciálódásnak. A sejtben lehet kapcsolt génaktiválás és 

géninaktiválás is. Az egyedfejlődés során vagy éppen különböző szabályozó faktorok hatására gének egész 

csoportja aktiválódhat, vagy inaktiválódhat, pl. virágzáskor megporzáskor, megtermékenyüléskor, stb. A gének 

gyakran időben is eltérően, egymást követő sorrendben működhetnek vagy kikapcsolódhatnak. Ez feltehetően 

úgy történik, hogy a gének egyes egységeihez represszor vagy induktor anyagok kapcsolódnak. 

Intercelluláris szabályozás 

A magasabbrendű növényekben az anyagcsere, a növekedés és a morfogenezis szabályozása és koordinációja 

gyakran kémiai jelektől függ, amelyeket a növény egyik része küld a másiknak. A gondolat Julius von Sachs 

(1832-1897) német botanikustól származik, aki szerint a növényekben specifikus, szervformáló anyagok 

találhatók. Az állatvilágban ezeket a kémiai jeleket hormonoknak nevezik. A hormonok specifikus 

sejtfehérjékkel, receptorokkal lépnek kapcsolatba. Az állati hormonok a test egyik részében termelődnek és a 

vérárammal szállítódnak a célhelyre. A növények is termelnek jelátviteli (szignál) molekulákat, hormonokat, 

amelyek nagyon alacsony koncentrációban hatnak a fejlődésre. 

A növényi hormon olyan szerves vegyület, amely a növény egyik részében termelődik és egy másik részébe 

szállítódik, ahol nagyon alacsony koncentrációban élettani hatást fejt ki. A hormonok hatása lehet serkentő, de 

gátló is. A hormonok gyakran 1 µM belső koncentrációban hatásosak, míg a cukrok, aminosavak, szerves savak, 

stb. rendszerint 1-50 mM koncentrációban vannak jelen. A 80-as évek elején Anthony J. Trewavas hangsúlyozta 

azt, hogy a hormonokkal szembeni érzékenység sokkal fontosabb, mint magának a hormonnak a koncentrációja 

a növényben. Manapság mind az érzékenység, mind a koncentráció figyelmet kap a kísérletekben. 

Ma bizonyosan tudjuk, hogy amit a hormonok tesznek az a génaktivitás szabályozása a növényben. A 

közelmúltig az volt az elképzelés, hogy a növényi fejlődést csupán 5 hormontípus szabályozza: auxinok, 

gibberellinek, citokininek, etilén és az abszcizinsav. Bizonyítékok vannak arra, hogy léteznek növényi szteroid 

hormonok is, a brasszinoszteroidok, amelyek széleskörű morfológiai hatással vannak a növényi fejlődésre. Egy 

sor más szignál molekula a kórokozók elleni rezisztenciában, és a növényevőkkel szembeni védelemben játszik 

szerepet, beleértve a jazmonsavat, a szalicilsavat és a polipeptid szisztemint. A növényekben egyre több 

hormonról és a hormonszerű jelátviteli anyagról szerzünk tudomást. 

A növényi hormonok közül az auxinok és a citokininek alapvetően különböznek az összes többi növényi 

hormontól és szignál anyagtól, mert a növény életben maradásához feltétlenül szükségesek. Nem létezik olyan 

növény, amely auxin vagy citokinin nélkül életben tudna maradni. Az auxinoknak és citokinineknek bizonyos 
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koncentrációban többé-kevésbé folyamatosan jelen kell lennie a növényben. A többi hormon ezzel szemben 

csupán be-, vagy kikapcsol bizonyos fejlődési folyamatokat. 

2. Növényi hormonok 

A magasabbrendű növényekben, éppúgy, mint az állati szervezetben, az intercelluláris kommunikáció kémiai 

hírvivők révén valósul meg. Ezek specifikus típusait hormonoknak, szélesebb értelemben növekedés szabályozó 

anyagoknak nevezzük. A növényi hormonok fogalmát az állati és emberi szervezetben előfordulók 

analógiájaként definiálták. E fogalomhoz tartozik, hogy a hormonok: 

• speciális fehérjékkel, a receptorokkal kerülnek kölcsönhatásba, 

• nagyon alacsony koncentrációban fordulnak elő a szervezetben, 

• hatásuk fajlagos és koncentrációtól függ, 

• keletkezésük helyétől távolabb fejtik ki hatásukat. 

A növényi hormonkutatás korai szakaszában úgy látszott, hogy ez a megfogalmazás megközelítőleg megfelel a 

tényeknek, csupán a specifitás nem hasonlítható össze az állatvilágban előforduló hormon hatásokéval, mivel az 

eddig ismert növényi hormonok hatásának fő területe a növekedés és fejlődés, amelyen belül különböző 

hormonok hatása fedésben van egymással. Ugyanazt a jelenséget több hormon szabályozza, egyik serkenti, 

másik gátolja. Legtöbb esetben a szabályozásban nem csak az abszolút koncentráció, hanem a hormonális arány 

is döntő. 

További eltérés az állati hormon definíciótól a keletkezés és hatás helyének különbözőségét érinti, az etilénnel 

kapcsolatos, amely minden sejtben keletkezhet és hatását többnyire a keletkezés helyén fejti ki. Azt is 

megállapították, hogy a növényi hormonok hatása az állati eredetű hormonokénál szélesebb koncentráció 

tartományra terjed ki (10-3-10-15 M). 

A sejtekben a hormonok specifikus fehérjékhez – receptorokhoz – kapcsolódhatnak. A hormon-receptor 

komplex az aktív formája a hormonnak. A hormonok a növekedés és fejlődés minden fázisát befolyásolják, de a 

hormonhatás mikéntje, a reakció jellege eltér egymástól. Vannak reakciók, amelyek a „minden vagy semmi” 

elvnek felelnek meg, pl. a nyugalmi állapot létrejötte vagy megszakítása, levélleválás, stb., míg mások 

fokozatosan mennek végbe. Ilyen a megnyúlásos növekedés is. Ezek közül egyeseket inkább az 

érzékenységben, míg másokat inkább a koncentrációban beálló változással lehet összefüggésbe hozni, Ezek a 

típusok azonban más vonatkozásban is változatosak: lehetnek kvalitatív vagy kvantitatív reakciók, reverzibilis 

vagy irreverzibilis változások stb. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a koncentráció és érzékenység 

egyaránt meghatározó tényező lehet a hormonhatás jellegében. A hormonok fontos jellemzője, hogy hatásuk a 

legtöbb esetben a génaktivitás szabályozásában jut kifejeződésre (expresszió, represszió). 

Egy adott hormonra való reagálóképességet az érzékenység mértékével jellemezzük (3.4. ábra). Ez fajtól, 

szervtől, szövettípustól, fejlődési állapottól függ. Mivel a hormonnak receptorhoz kell kötődnie a hatás 

kifejtéséhez, a hormonra való érzékenységet az adott állapotban számos tényező befolyásolhatja, így a receptor 

molekulák száma, a receptor molekulák hozzáférhetősége (szabad legyen a kötődésre), a receptor molekulák 

elérhetősége (kompartmentáció), a hormonális arányok, az adott hormon koncentrációja, a receptor affinitásának 

változása (specifikus inhibitorok). 

Azon túl, hogy a növényi hormonok hatása nem szigorúan specifikus, a legtöbb esetben a szabályozás 

jellegzetessége az is, hogy együttesen és kölcsönhatásban is kifejthetik hatásukat, azaz az egyik hormon 

befolyásolhatja a másik szintjét. Az aktív hormon koncentrációjának kialakításában a következő tényezők 

játszanak szerepet: 

• a szintézis mértékének szabályozása, 

• szerkezetváltozás nélküli inaktiválódás (konjugátum képzés) mértékének szabályozása, 

• a lebomlás mértékének szabályozása, 

• a transzport és kompartmetizáció mértékének és irányának szabályozása, 

• a másik hormonra való érzékenység szabályozása. 
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Figure 4.4. 3.4. ábra: Különböző szervek auxin érzékenysége. 

 

Forrás: Erdei L., 2008 

A hormon fogalomnál szélesebb fogalomként használjuk a növekedés szabályozó elnevezést, beleértve a 

természetes és szintetikus anyagokat is, amelyek közvetlen vagy közvetett módon befolyásolják a 

növekedési/fejlődési folyamatokat. Jelentős növekedés szabályzó funkciót töltenek be a szénhidrátok, a 

jelátviteli folyamatokban részt vevő vagy azokat módosító kis molekulák (pl. H2O2, NO), valamint egyéb 

tápanyagok (pl. nitrát). Nagy gyakorlati fontosságuk van a hormonhatású szintetikus növekedésszabályzóknak a 

laboratóriumi munkában, a mezőgazdaságban és a kertészetben. 

2.1. Auxinok 

Az auxinok felfedezése és hatása 

A XIX. század végén Charles Darwin és fia, Francis a növényi növekedési folyamatokat, benne a tropizmusokat 

tanulmányozták, különösen a fény felé növekedést/görbülést, a fototropizmust. Vizsgálataik során 

megállapították, hogy az alumínium fóliával befedett koleoptil a megvilágítás hatására sem nőtt a fény felé. 

1926-ban Frits Went a zabon találta meg a növekedést serkentő kémiai anyagot. Az anyag a koleoptil hosszanti 

növekedését serkentette, ezért auxinnak nevezte a görög auxein, növekedni szóból kiindulva. 

A több évtized során, számos kutató (Darwin, Paál, Boysen-Jensen, Went) által elvégzett kísérletekből levont 

fontosabb következtetések: 

1. A fényinger kémiai (hormonális) úton vezetődik a növényben. 

2. A hormon a növekedéshez szükséges. 

3. A növekedési hormon (auxin) a koleoptil csúcsban képződik, vagy ott raktározódik. 

4. A csúcsban képződő hormon bazális irányban szállítódik. 

5. A fény egyenlőtlen hormoneloszlást idéz elő, ez váltja ki az egyenlőtlen növekedést és ezáltal a görbülést. Az 

egyenlőtlen hormoneloszlás mesterségesen is előidézhető és ekkor sötétben is görbülés következik be. 

6. A hormon az árnyékos oldalon vándorol. 

7. A növekedési hormon vagy annak egy része változatlan formában vándorol bazipetálisan. 

Az 1930-as évek közepén megállapították, hogy az auxin az indol-3-ecetsav, vagyis az IES. Később néhány más 

auxint is felfedeztek, de a leggyakrabban előforduló és élettanilag a legmeghatározóbb az IES volt. Az 

auxinokat olyan anyagoknak definiálták, amelyek biológiai hatása hasonló az IES hatásához, azaz: 
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• serkentik a koleoptilban és a szárban a sejt megnyúlásos növekedését, 

• citokininek jelenlétében serkentik a sejtosztódást a kallusz tenyészetekben, 

• levágott levélben és szárban serkentik a járulékos gyökerek képződését, 

• más az IES-hoz hasonló fejlődési folyamatokat serkentenek. 

Az IES-en kívül a növényekben fordulnak elő más indolvegyületek is, amelyek kisebb-nagyobb auxinhatással 

rendelkeznek, ezek azonban vagy előanyagai vagy származékai az IES-nek és hatásukat annak köszönhetik, 

hogy a különböző növényi szervekben át- vagy visszaalakulnak IES-vá. Ezért, ha a hormonok fogalmát a 

természetes növekedés szabályozó anyagok értelmében használjuk, az „auxin” és az indol-3-ecetsav fogalma 

azonos. Az auxinoknak, mint gyűjtőfogalomnak a használatát inkább az indokolja, hogy számos szintetikus úton 

előállított auxint is ismerünk és használunk fel a gyakorlatban. 

Went nagy felfedezése volt, hogy az a növekedésserkentő anyag, amely a koleoptilcsúcsban van agarkockába 

diffundál. Ezeket az agarkockákat fel lehet használni a dekapitált koleoptil növekedésének fenntartására. 

Féloldalas elhelyezéskor pedig egyenlőtlen megnyúlásos növekedést, görbülést okoz. Went megállapította, hogy 

a koleoptil görbülésének mértéke arányos az agarkockában levő auxin mennyiségével, ezért ezt az eljárást fel 

lehet használni az auxin mennyiségének becslésére. Ezt a módszert Avena görbülési tesztnek nevezték el, mert 

Went zab (Avena sativa) koleoptileket használt. Ez volt az első biológiai teszt, amelyet növényi hormonok 

mennyiségének meghatározására használtak. 

A teszt biológiailag hatékony anyagok kvalitatív és kvantitatív kimutatására szolgáló igen érzékeny eljárás, 

amely azon alapul, hogy valamely növényi objektum az adott anyag hatására specifikus reakcióval válaszol és 

az bizonyos határokon belül a vizsgált anyag koncentrációjával arányos mértékű. Biológiai teszteket ma is 

használunk számos hormon és egyéb növekedés szabályozó hatásának kimutatására. 

A fűfélék koleoptiljének növekedésében az osztódás és a megnyúlás időben elkülönül egymástól és egy 

bizonyos, fajtól függő méret elérése után sejtjei csak megnyúlással növekednek tovább. Számos egyéb 

tulajdonságai (pl. szöveti felépítése homogén, szilárdító elemeket nem tartalmaz, sejtjei dekapitálás után igen 

érzékenyek exogén auxinra) teszik alkalmassá arra, hogy rajtuk az auxin vagy hozzá hasonló hatású anyagok 

megnyúlásos növekedést serkentő hatását tanulmányozzuk. 

Az auxin esetében a koleoptil szegment görbülése specifikus reakció. Az eljárás lényegében abból áll, hogy az 

ismeretlen anyagot, amely általában növényi kivonat tisztított formája, agarkockába diffundáltatják, az 

agarkockát féloldalasan a kolcoptilcsonkra helyezik és a bekövetkező görbülés szögét mérik, amely arányos az 

auxinhatású anyag koncentrációjával. 

Az auxin kimutatására más teszteket is kidolgoztak, de ez a koleoptil teszt minden eddigi között a 

legmegbízhatóbb. Ez módszer azonban nagyon munkaigényes, sorozat vizsgálatoknál nem alkalmazható. 

Ehelyett az egyszerűbb, ún. egyenes növekedésű koleoptilszegment tesztet használják, ahol az auxinra adott 

reakció nem görbülés, hanem egyenletes megnyúlás és egyszerű hosszméréssel értékelhető. 

A modern IES-analitikai eljárások megfelelő tisztítási műveletek (TLC, HPLC) után a spektrofluoriméteres, 

gázkromatográfiás és az ezzel kombinált tömegspektrometriás kimutatások illetve meghatározások. 

Legérzékenyebb módszer a radioimmun vizsgálat (RIA) és monoklonális antitestek felhasználása (ELISA) az 

analízisben. 

Az auxinok bioszintézise, lebomlása és szállítása Az IES a merisztémákban, a fiatal levelekben és a fejlődő 

gyümölcsökben és magvakban szintetizálódik. Az IES szintézise többféle úton történhet. A triptofánból kiinduló 

szintézis utak közé tartozik az indol-3-piroszőlősav (IPA) szintézis út, a triptamin (TAM) szintézis út és az 

indol-3-acetonitril (IAN) szintézis út. Léteznek nem-triptofánból kiinduló szintézis utak is. Néhány növényben 

azt találták, hogy az IES szintézis a szövettől és a növény fejlődésétől függően eltérő lehet. 

A szabad IES a biológiailag aktív alak, a növényekben az auxinok nagy része mégis kovalensen kötötten fordul 

elő. Ezeket a konjugált, kötött, hormonhatást tekintve inaktív auxinokat minden szervezettebb növényben 

megtaláljuk. A legtöbb szabad auxin az élő növény csúcsmerisztémájában és a fiatal levelekben található, hiszen 

itt szintetizálódnak. 
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A bioszintézishez hasonlóan az IES enzimatikus lebontása (oxidációja) is többféle úton mehet végbe. A sejtben 

két IES-raktár („pool”) található: a citoszól és a kloroplasztiszok. Az IES megoszlása nagymértékben függ a pH-

tól. Az ionizált IES (IES-) nem tud szabadon áthaladni a membránokon, míg a disszociálatlan IES (IES-H) igen. 

Bebizonyosodott, hogy a levágott koleoptilban az auxin a csúcsi résztől az alap felé szállítódik (bazipetálisan). 

Ezt az egyirányú szállítást nevezzük poláris transzportnak. Az auxin az egyetlen polárisan szállítódó növényi 

hormon. A legújabb ismeretek szerint jelentős mennyiségű auxin szállítódik a floémen át is. A poláris transzport 

energia igényes és nem függ a gravitációtól, továbbá nem befolyásolja a szövet irányultsága. A gyökerek mindig 

az alsó részeken nőnek, mert a bazipetális transzport miatt az auxin itt halmozódik fel. 

A bazipetális vándorlás bizonyítása kísérletileg úgy történik, hogy egy koleoptildarab felső felületére IES-val 

átitatott agarkockát tesznek (3.5. ábra). Kis idő múlva a szekció alsó végéhez illesztett agarblokkban IES 

mutatható ki (pl. görbüléses teszttel). Ha a koleoptildarabot 180 fokkal elfordítjuk és ezzel a morfológiai felső 

vége alulra kerül és ezután oda IES-tartalmú agarkockát illesztünk, felül foghatjuk fel az IES-t. A nehézségi erő 

tehát nem képes az auxin vándorlási irányának megfordítására. Ha az IES-tartalmú agarkockát a morfológiai 

alsó oldalra helyezzük, sem az eredeti, sem a fordított helyzetű koleoptil szekcióban nem lehet IES-t felfogni. 

A poláris transzport magyarázatára a kemiozmotikus elmélet szolgál. Az auxin poláris transzportjára általánosan 

elfogadott kemiozmotikus elmélet szerint az auxin felvétele a sejtbe a protonok hajtóerejével („proton motive 

force”) történik – IES- + 2H+. Az auxin leadását a membrán-potenciál segíti (töltés- és pH-különbség). Az 

auxin influx, vagyis az auxinok felvétele a sejtbe két módon történhet. A nem disszociált auxin (IES-H) passzív 

felvétellel jut be a foszfolipid kettős membránon át, vagy másodlagos aktív transzporttal a disszociált IES jut be 

a sejtbe szimporttal - IES- + 2H+. Miután a plazmamembrán proton-transzport ATP-áz a sejtközötti járatok 

oldatát pH-5 értéken tartja, ezért az auxinok mintegy fele disszociálatlan alakban található az apoplasztban, így 

diffúzióval jut be a sejtbe a koncentráció-grádiensnek megfelelően. A másodlagos aktív transzporttal történő 

felvétel nagyobb auxin akkumulációt tesz lehetővé a sejtben, mint az egyszerű diffúzió, mert ez a protonok 

hajtóerejével történik, akár a koncentráció-gradiens ellenében is. 

Figure 4.5. 3.5. ábra: A poláris auxin transzport igazolása koleoptil szekcióval 

(magyarázat a szövegben). 

 

Forrás: Erdei L., 2008 

A citoszól pH-7-hez közeli értéke miatt a sejtbe belépett auxin anionos alakká disszociálódik és felhalmozódik a 

citoszólban. A belépett auxin nagy része azonban auxin-anion-efflux szállító fehérje révén elhagyja a sejtet. 

Ennek hajtóereje a kemiozmotikus elmélet szerint a sejtmembrán belső oldalának a negatív membrán-

potenciálja. Az auxin-efflux szállító fehérjék feltételezett családja a ún. PIN-fehérjék, amelyek az elképzelt 

modell szerint a sejtek alsó végén találhatók. A PIN-fehérjék egy ismeretlen endoszomális egységhez 

kapcsolódnak endocitotikus vezikulumokat formálva. Ezek a vezikulumok azután a plazmamebránba kerülnek 

vissza. 
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Az auxin nem poláris módon a floémben is szállítódhat. Az érett levelekben szintetizálódó auxin nagyobb része 

nem poláris módon, a floémen át szállítódik a növény többi részébe. A floémben történő auxin-szállítás passzív, 

közvetlenül energiát nem igénylő folyamat. A poláris- és a floém-transzport egymástól nem független 

Antiauxinok 

Antiauxinok néven azokat a vegyületeket foglaljuk össze, amelyek az auxinok hatását – reverzibilisen – 

megakadályozzák (3.6. ábra). 

Figure 4.6. 3.6. ábra: Antiauxin vegyületek. 

 

Forrás: Erdei L., 2008 

Az antiauxin hatása, pl. a koleoptil növekedésgátlása exogén auxinnal általában feloldható. Mivel a fogalom 

csak megszorításokkal alkalmazható, az antiauxinok elhatárolása más gátló hatású vegyületektől nem könnyű. 

A természetes vegyületek közül a transz-fahéjsav bizonyult antiauxinnak. A szintetikus vegyületek közül a γ-

fenil-vajsavat, a 2,6-diklórfenoxiecetsavat, a 2,4-diklóranizolt, a 2,3,5-trijódbenzoesavat (TIBA), a 

maleinsavhidrazidot (MH) és a p-klór-fenoxi-izovajsavat említjük meg. 

Általában olyan vegyületekről van szó, amelyek szerkezetüket tekintve emlékeztetnek az auxinokra és 

feltételezik, hogy antiauxin hatásukat azáltal fejtik ki, hogy a sejtben olyan pontokhoz kötődnek, amelyekhez 

egyébként az auxinok is, ilyen módon kompetíció alakul ki közöttük. Sajnos, hatásmódjukat nem ismerjük 

eléggé ahhoz, hogy általánosítsuk ezt a megállapítást, de a vizsgált anyagok egy részénél biztosan így van. 

Legjobban ismerjük a 2,3,5-trijódbenzoesav (TIBA) hatásmódját, amely az IES bazipetális transzportját gátolja. 

E vegyületek elméleti jelentősége abban van, hogy felhasználhatók az auxinhatás és -szerkezet közötti 

összefüggés tanulmányozásához, gyakorlati hasznuk viszont az, hogy toxikus koncentrációban herbicidként 

alkalmazhatók a mezőgazdaságban. 

Az auxin élettani hatása - sejtmegnyúlás 

Az auxinok serkentik a hajtás és a koleoptil növekedését (3.7. ábra), míg gátolják a gyökerek növekedését. A 

hajtáscsúcs vagy a koleoptil alatti növényi részek azonos mértékű auxin-ellátása szükséges ezek sejteinek a 

folyamatos megnyúlásos növekedéséhez. Egy egészséges növény megnyúlási zónájában az endogén auxin 

mennyisége csaknem optimális a növekedés számára, ezért a növény permetezése auxinnal csupán mérsékelten 

serkentő és rövid hatású, sőt a sötétben nevelt növénynél gátló is lehet. A megnyúlásos növekedés optimális 

auxin-koncentrációja jellemzően 10-6–10-5 M. Az optimális feletti koncentrációk okozta gátlás általában az 

auxin indukálta etilén szintézisre vezethető vissza. 
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Figure 4.7. 3.7. ábra: Az auxinok megnyúlásos növekedést serkentő hatása koleoptilban. 

(A – kísérlet kezdete, B – 24 órával később) 

 

Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

A gyökér megnyúlásos növekedésének a magyarázata az auxinnal nehezebb, mert az auxin indukálja az etilén 

termelését, ami a gyökér növekedésének a gátlását okozza. Az auxin 10-10-10-9 M koncentrációban serkenti, 

10-6-10-5 M koncentrációban pedig gátolja az intakt (ép) gyökér növekedését. A hajtás és a koleoptil 

megnyúlásos növekedését serkentő auxin-koncentrációk erősen gátolják a gyökér növekedését. 

Az auxinhatás a kétszikűek külső szöveteiben megy végbe. Az auxin indukálta növekedés legkisebb késési ideje 

(lag time) 10 perc. Az eltávolított hajtás vagy koleoptil növekedési válasza a kezelésekre jól mérhető arra 

alkalmas készülékekben. Az auxin adagolása – 10-12 perc elteltével – jelentősen, öt-, tízszeresére emeli a 

növekedés mértéket. A zab koleoptil ozmotikusan aktív folyadékban (cukor vagy KCl) 18 órán át megtartja a 

maximális növekedési mértéket. Az auxin növekedés-serkentése energiát igényel. A késési időre (lag time) a 

sejt biokémiai gépezetének van szüksége, hogy a növekedés mértékét emelje. 

Az auxin gyorsan növeli a sejtfal rugalmasságát. A sejt térfogati növekedése három lépésben megy végbe: 

• ozmotikus vízfelvétel a vízpotenciálnak megfelelően, 

• a turgornyomás növekedése a sejtfal merevsége miatt, 

• biokémiai fallazulás, sejtnövekedés válaszul a turgornyomásra. 

Az auxin-indukálta proton-efflux savanyítja a sejtfalat és növeli a sejt térfogatát. Az általánosan elfogadott 

savas-növekedési hipotézis („acid growth hypothesis”) szerint a hidrogén-ionok hatásával számolhatunk. A 

hidrogén-ionok a plazmamembrán proton-transzport ATP-áz révén kerülnek a sejtfalba és azon kívülre, amelyek 

működését az auxin növeli. Az auxin a proton-effluxot a sejtfalba 10-15 perces késési idő után serkenti. 

Expanzin nevű sejtfal-lazító fehérjéket számos növényfajban találtak. Savas pH-értéken az expanzin úgy lazítja 

meg a sejtfalat, hogy gyengíti a sejtfal poliszacharid komponensei közötti hidrogén-kötéseket. A savas-

növekedési hipotézist a következő kísérleti tényekkel igazolták: 

1. Savas pufferek vagy CO2 hatására perceken belül gyors megnyúlás következik be Avena koleoptilban és 

néhány más objektumban. A megnyúlás legalább olyan mértékű, vagy nagyobb, mint amit az IES indukál. 

2. Az auxin hatására a kukorica koleoptil megnyúlik és az inkubációs közeg egyidejűleg savanyodik, vagyis 

pH-ja a kezdetinél alacsonyabb lesz. 

3. Minden olyan anyag, amely proton kiválasztást indukál, gyors sejtmegnyúlást is képes indukálni (pl. 

fuzikokcin). 
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4. Neutrális puffereknek a sejtfalba történő infiltrációja megakadályozza az IES hatás kialakulását, mert 

meggátolja a sejtfalban a pH csökkenését. 

5. A közeg savanyadása és a megnyúlás között arányosság mutatható ki. 

Az auxin élettani hatása - fototropizmus és gravitropizmus 

Három fő rendszer szabályozza a növényi növekedés irányát: 

• fototropizmus: fénytől függő növekedés, 

• gravitropizmus: nehézségi erőtől függő növekedés, 

• tigmotropizmus: érintéstől függő növekedés. 

Tudjuk, hogy a fénytől és a nehézségi erőtől függő elhajlásos növekedés az auxin oldalirányú újraelosztásának 

az eredménye. A tigmotropizmusról kevesebbet tudunk, de feltehetően ebben is az auxin-gradiensnek van 

szerepe. 

A fototropizmus Cholodny-Went modellje szerint a füvek hajtáscsúcsa három funkciót lát el: az auxin 

termelése, az egyirányból érkező fényinger percepciója és a fényingerre adott válaszul az IES oldalirányú 

szállítása. A hajtáscsúcsban termelt auxin a bazipetális szállítódás helyett az árnyékos oldalra szállítódik. A 

kukorica hajtáscsúcsában az auxin termelése a csúcsi 1-2 mm-es szakaszra korlátozódik, a fényérzékelés és az 

oldalirányú auxin-szállítás a csúcsi 5 mm-re. Az árnyékos oldalt elért auxin bazipetálisan a megnyúlási zónához 

szállítódik és serkenti a sejt megnyúlásos növekedését. A Cholodny-Went hipotézist és a savas növekedési 

hipotézist illetően megállapítható, hogy mindkettő szerint a fototropikusan elhajló hajtás vagy koleoptil 

árnyékos oldalán az apoplazma pH-ja savasabb, mint a megvilágított oldalon. 

A gravitropizmus is az auxin oldalirányú újraelosztásán alapul. Ha egy zab növénykét sötétben vízszintes 

helyzetben nevelünk, akkor válaszul a gravitációra a koleoptil felfelé görbül, mert a koleoptil alsó részében több 

az auxin, mint a felső részben. Az egyirányú fénnyel ellentétben a gravitáció nem okoz gradienst a növényi 

szerv alsó és felső része között. A nehézségi erő érzékelésére ezért lehulló, vagy kiülepedő részecskék mozgása 

szolgálhat. A nehézségi erőt az amiloplasztiszok érzékelik, amelyeket sztatolitoknak nevezünk, az érzékelésre 

specializált, sztatolitokat tartalmazó sejteket pedig sztatocitáknak. A sztatolitok elmozdulása közvetlen 

ingerként a sejtek membránjára hat. Az auxin oldalirányú újraelosztása a gyökérsüvegben is megtörténik. 

Az auxin hatása a növény fejlődésére 

Jóllehet az auxint először a növekedéssel kapcsolatosan fedezték fel, mégis a növény életciklusának egészét 

befolyásolja a csírázástól az öregedésig. A legtöbb magasabbrendű növényben a csúcsrügy a belőle 

bazipetálisan szállítódó auxinok révén gátolja az oldalrügyek növekedését, amit apikális dominanciának 

nevezünk. A jelenség lényege, hogy a magasabbrendű növények túlnyomó többségében a csúcs- (apikális) rügy 

növekedése megakadályozza az alatta fejlődő laterális rügyek növekedését. Fiatal levelek jelenlétében ez a 

jelenség fokozott mértékű. Ha tehát a csúcsrügy jelen van és sértetlen, az oldalrügyek nem növekszenek, csak ha 

a csúcsrügyet eltávolítják. A csúcsrügy nemcsak az oldalrügy oldalhajtássá való alakulását gátolja, hanem a 

rövidhajtásoknak hosszúhajtássá való alakulását is (ennek az ismeretnek a fák koronaalakító metszésénél van 

jelentősége), valamint az oldalhajtásnak a főtengellyel bezárt szögét (pl. fenyőfélék). 

Apikális dominanciával nemcsak a hajtás, hanem a gyökér is rendelkezik (ezt korlátozzuk átültetéskor 

visszametszéssel, hogy elősegítsük a gyökéroldalágak keletkezését). Az apikális dominancia erőssége fajonként 

változik és a korral általában csökken. A jelenség okának első kísérleti vizsgálata az volt, hogy a csúcsrügyet 

eltávolították és a csonkra IES-tartalmú pasztát tettek. Az IES kezelés esetén az oldalrügyek továbbra is 

nyugalomban maradtak, míg az IES nélküli kontrollnál a rügyek növekedni kezdtek. 

Nem valószínű, hogy a csúcsból származó auxin közvetlen módon gátolja az oldalrügyek növekedését. Más 

tényezők és hormonok is közrejátszanak az apikális dominancia kialakításában: pl. a tápanyaghiány, a 

citokininek és a laterális rügyben levő inhibitor. 

Egy apikális rügy, egy fiatal fejlődő levél sok auxint tartalmaz, a laterális rügy nem. Az apikális régió magas 

auxinszintje vonzza a tápanyagokat és a növényi hormonokat, köztük a citokinineket, amelyek közreműködnek 

a sejtosztódás szabályozásában. A tápanyag éhezéses teória szerint a hajtáscsúcs egy raktár („sink”), eltéríti a 

tápanyagokat az oldalrügytől; valószínűnek tartják hogy a vaszkuláris kapcsolat az oldalrüggyel nem is 
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tökéletes. Meg kell azonban jegyezni, hogy a tápanyagok direkt alkalmazása az oldalrügyre nem szünteti meg az 

apikális dominanciát és az is tény, hogy némely axilláris rügynek már kifejlett vaszkuláris kapcsolatai vannak. 

Az oldalrügyek fejlődését a citokininek serkentik, illetve a citokinin : auxin aránynak van serkentő funkciója. Az 

apikális rügy eltávolításával nő a citokinin- és a tápanyagszint, ennek következtében növekszik az oldalrügy. Az 

intakt növény nyugalmi állapotú laterális rügyeiben abszcizinsavat (ABS) találtak. Feltételezik, hogy a magas 

IES szint a hajtásban segíthet fenntartani a magas ABS szintet az oldalrügyekben. A csúcs eltávolításakor az IES 

szint leesik és az inhibitor szint is csökken. Az etilén módosító szerepet tölt be az apikális dominanciában. 

Kétféle mechanizmusban vehet részt: az apikális régióban a diffúzibilis etilén magas szintje elősegíti laterális 

rügyek növekedeset, míg a laterális rügyek régiójában a magas etilén szint gátló hatású. Az apikális dominancia 

tehát összetett jelenség, alap komponense az auxin, de létrejöttében több tényezővel kell számolni. 

A gyökerek növekedés szabályozásának megértését nehezíti, hogy az auxintranszport különböző jellegű a 

hajtásban és a gyökérben. Míg a hajtásban az auxintranszport egyértelműen bazipetális és szabályos grádienst 

képez, a gyökérben túlnyomórészt akropetális auxin vándorlás van. Emellett bazipetális transzport is folyik. Az 

akropetális vándorlás alapján nehéz elképzelni, hogyan jut az auxin a növekedési zónába. A gyökerek endogén 

auxin tartalmára vonatkozóan nincs elég megbízható adat, de bizonyos, hogy a gyökér auxin érzékenysége 

nagyobb, mint a száré. A gyökér növekedésének szabályozásában nem az auxin és a gibberellin a két 

legfontosabb hormon, de az auxinnak – más faktorokkal együtt – szabályozó szerepe van. Emellett szól, hogy az 

auxin: 

• alacsony (10-8-10-10 M körüli) koncentrációban szignifikánsan növeli a gyökérszegmentek megnyúlását, 

• növeli az in vitro kultúrákban tartott gyökerek megnyúlását, 

• izolált vagy intakt gyökerek növekedése, amelyeket szintetikus és természetes inhibitorokkal gátoltak, 

helyreáll auxin alkalmazásakor, vagy fordítva, auxinnal gátolt gyökerek növekedése antiauxinnal 

helyreállítható vagy stimulálható. 

Az auxinon kívül az etilén hatása a legjellegzetesebb a gyökérnövekedésben. Jelenlétében – bizonyos 

koncentrációkban – a gyökérnövekedés lelassul, a gyökér megvastagodik. Miután felismerték, hogy az auxin 

serkenti az etilén bioszintézisének folyamatát, valószínűvé vált, hogy itt az auxinhatás közvetítője az etilén. A 

magas koncentrációjú auxin ugyanis az etilénhatáshoz hasonló elváltozásokat okoz a gyökérben. 

A gyökerek növekedése in vitro tenyészetekben csak akkor normális, ha az ismert hormonok mellett egyéb 

anyagokkal – amelyeket vitaminokként ismerünk – is ellátjuk a gyökereket. Ezek között említhető meg pl. a 

tiamin és piridoxin, amelyek gyökér tenyészetekben nélkülözhetetlenek. Így feltételezik, hogy in vivo ezeket a 

hajtás termeli és juttatja a gyökerekbe. 

Bár a primer gyökér megnyúlásos növekedését 10-8 M-nál nagyobb koncentrációban gátolja az auxin, nagy 

koncentrációban serkenti az oldalgyökerek és a járulékos gyökerek képződését. A laterális gyökerek általában a 

megnyúlási zóna és a gyökérszőr zóna felett találhatók és a periciklusban erednek, a sejtek egy kis csoportjából. 

Ezeket a sejteket serkenti osztódásra az auxin. Az osztódó sejtek fokozatosan gyökércsúcsot képeznek és a 

laterális gyökér keresztülnő a gyökér kortexén és az epidermiszen. Járulékos gyökerek a növény más részén is 

képződhetnek és a képződés módja is más, mint a gyökér elágazások normális képződése. Ezek különböző 

szövetekben levő érett sejtek csoportjából keletkeznek, amelyek visszanyerik osztódóképességüket. Ezek az 

osztódó sejtek gyökércsúcs merisztémává alakulnak analóg módon, mint a laterális gyökerek képződésénél. A 

poláros auxintranszport miatt a hajtás és a gyökér esetében az IES a vágás felett felhalmozódik. Ez serkenti a 

járulékos gyökerek iniciálódását és emeli a talaj feletti vagy a talajban levő növényrészek túlélési esélyeit. 

A levelek növekedési helyei az egy- és kétszikűeknél változatosan különböznek egymástól, szabályozó rendszer 

szempontjából azonban nincsenek lényeges különbségek. Fiatal, növekvő levelek gazdag forrásai az auxinnak a 

növekvő növényben. Ismert, hogy az auxin szabályozza a levélerek növekedését. A sejtfal savanyodása a 

levélsejtek megnyúlásában is szerepet játszik. A levélexpanzió és a proton extruzió serkentésében az auxinon 

kívül a fény is fontos tényező. 

Az auxin késlelteti a levelek leválását. A levelek, virágok és termések leválása a leválási rétegben lévő sejtek 

falának a lebontásával jár, aminek hatására a sejtek puhává, gyengévé válnak. A fiatal levelekben magas az 

auxin koncentrációja, folyamatosan csökken az érő levelekben és viszonylag alacsony az öregedő levelekben, 

amikor a levél leválása megkezdődik. A levéllemezből szállítódó auxin megakadályozza a levél lehullását. A 

lehullás a levél öregedésekor kezdődik, amikor már nincs auxin termelés. 
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Az auxintranszport szabályozza a virágrügy fejlődését. A szubapikális szövetekből szállítódó auxintól függ a 

virágmerisztéma fejlődése. Az auxin serkenti a termésképzést. A termésnövekedés kezdeti jelét a pollináció 

adja. A sikeres pollináció az ovulum növekedéséhez vezet, amit terméskötődésnek nevezünk. A 

megtermékenyülés után a termés növekedése a fejlődő magban termelődő auxintól függ. Kezdetben az 

endospermium az auxin forrása, később a fejlődő embrió a fő auxin forrás. A pollen gazdag forrása az auxinnak. 

Már 1909-ben Fitting megállapította, hogy az orchideák pollenjének vizes kivonatával kezelve a bibét, 

kiváltható a magház növekedése. A pollen extraktum Avena tesztben görbülést okozott. Gustafson (1936) is 

igazolta, hogy az auxin a felelős a megporzás előidézte serkentő hatásért, amikor szintetikus auxinokkal való 

kezeléssel megporzás nélkül is kiváltotta a magház növekedését és normál méretű terméssé való fejlődését. 

Azonban azt a megállapítást, hogy a pollen auxintartalma döntő szerepet játszik az általa előidézett 

terméskötésben, nem lehet a terméskötés általános magyarázataként elfogadni, mivel a normális pollinációhoz 

szükséges pollen mennyisége rendkívül kicsi ahhoz, hogy a magház auxintartalmának emelkedését okozza a 

terméskötés idején. Az az elképzelés ezzel kapcsolatban, hogy egy aktivátor járul hozzá a pollen által előidézett 

eredményhez, amely a magház szöveteiben az auxin enzimatikus felszabadulását okozza. De az is lehet, hogy 

maga a megtermékenyítés az a stimulus, amely a megtermékenyített magházban található magas auxintartalmat 

eredményezi. A terméskötésben az auxinon kívül más hormonoknak (gibberellinek, citokininek) is szerepük 

van. A 

növekedés mértéke azonban minden bizonnyal összefüggésben van a bibére került pollen mennyiségével, azaz 

nagyobb pollensűrűség a magház erősebb növekedését váltja ki. Nagyobb pollensűrűség esetén jobb a 

terméskötés, nagyobb a magszám és nagyobb a termésméret. A növénynemesítési gyakorlatban ezért amikor kis 

mennyiségű pollen áll rendelkezésre, más fajnak a pollenjét vagy Lycopodium-spórákat használnak hordozóként 

a pollenpopulációs hatás kiváltásához. Ez viszont azt is mutatja, hogy nem fajspecifikus serkentésről van szó. A 

terméskötés elősegítésére eredményesen használhatók egyes növekedésszabályozó anyagok. Az üvegházi 

paradicsom pl. a téli hónapokban nem kap elegendő mennyiségű fényt a normális pollenképződéshez. Ilyen 

körülmények között a természetes terméskötés igen kevés. Ha a virágokat, amelyek egyébként normálisak, 

auxinoldattal permetezzük, a terméskötés lényegesen jobb lesz. Számos szintetikus auxin alkalmas a 

terméskötés serkentésére. A legjobb eredményt a 4-klórfenoxiecetsavval vagy β-naftoxiecetsavval lehet elérni. 

Az IES általában hatástalan, valószínűleg azért, mert fényben nem stabil és gyorsan átalakul a növényben. Az 

auxinok a terméskötés fokozására leghatásosabbak olyan növényeknél, amelyek több magkezdeményt 

tartalmaznak, mint amilyen a füge, szamóca, tök, paradicsom, dohány, rózsa és tojásgyümölcs. Hatástalanok a 

csonthéjas termések esetében. Általában a termesztett növényeknek csak 20 %-a reagál fokozott terméskötéssel 

az auxinra, jelezvén, hogy más hormonok is szerepet játszanak a folyamatban. Csonthéjas terméseknél (pl. 

őszibarack, cseresznye, szilva) gibberellines permetezéssel lehet a terméskötést növelni. Bizonyos szőlőfajtáknál 

a citokinineket is hatásosnak találták. Szőlőnél a legeredményesebb terméskötést fokozó szer a gibberellinsav 

(GS). 

A termés kialakulásának a pollinációt követő második nagy fázisa a megtermékenyülés. A magasabbrendű 

növényeknél kettős megtermékenyülés van. Az egyik hím gaméta a petesejttel olvad össze, létrehozza a zigótát, 

amelyből az embrió fejlődik ki. A másik hímivarsejt az embriózsák központi magjával olvad össze, ebből lesz 

az endospermium, amelyben az embrió később kifejlődik. A termés kialakulásának ebben a szakaszában az 

intenzív hormonszintézis helye az endospermium, majd később az embrió. Az embriót a fejlődés korai 

szakaszában a szuszpenzor látja el hormonokkal (IES, GS). Embriókultúrában a szuszpenzort helyettesíteni 

lehet alacsony GS koncentrációval (10-6-10-8 M). Magasabb koncentráció kalluszképződést eredményez. 

Az auxinkoncentráció is nagyon alacsony a fiatal embrióban. Fontosságát az auxintranszport gátlásának az 

embriófejlődésre gyakorolt károsító hatása jelzi. Míg az auxin és a gibberellinek az embriófejlődés korai 

szakaszában jelentősek, a citokininek egy későbbi szakaszban, mivel a fiatal embriónak egyetlen citokinin 

kezelése a sziklevelek primer levéllé alakulását idézi elő. 

Az ABS-nak inkább az embrió növekedésének gátlásában van szerepe, mint a serkentésében. Meg kell azonban 

jegyezni, hogy a normál embriógenezishez ABS jelenléte szükséges, de a csírázási növekedéshez (azaz a 

tengely nagymértékű hosszanti megnyúlásához) nem kell. Ezért az ABS-t olyan tényezőnek tartjuk, amely 

megakadályozza, hogy az embrió az embriógenezisből közvetlenül a csírázásba menjen át nyugalmi periódus 

közbejötte nélkül. Az ABS tartalom és a fejlődő embrió csírázóképessége közötti korreláció sok faj magjánál 

kimutatható. A fejlődő embrióban szintetizálódó növekedés szabályozók irányítják a mag növekedését és 

fejlődését, a raktározott tápanyagok felhalmozódását, a mag körüli szövetek (termés) növekedését és fejlődését 

és különböző fiziológiai hatással vannak a fejlődő termés közvetlen szomszédságában levő szövetekre és 

szervekre (termés leválásának gátlása, virágrügy képződés gátlása szakaszosan termő almafajtáknál). 
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A termés méretének növekedését főleg sejtmegnyúlás okozza, így nem meglepő arra gondolni, hogy az 

auxinnak vezető szerepe van a termés növekedési folyamatainak meghatározásában. Ezt a felvetést kísérleti 

adatok is alátámaszt ják: a) korreláció van a mag fejlődése és a termés végső mérete és alakja között, b) 

bizonyos terméseknél az auxinkezelés a termés fejlődésének meghatározott fázisában növekedési reakciót vált 

ki. Az auxinkezelést a termés méretének növelésére a kertészeti gyakorlatban is használják pl. a feketeribiszke, 

szamóca, alma és narancs esetében. 

Számos termésnél szoros összefuggés tapasztalható a termés mérete, alakja, a magvak száma és termésen belüli 

eloszlása között. Ezt a jelenséget legjobban a szamócánál lehet megfigyelni, mivel az aszmagtermések a 

meghúsosodott receptakulum külső felületén helyezkednek el, így az operatív beavatkozás igen egyszerű. 

Mindegyik aszmag a körülötte levő receptakulum szövet növekedését stimulálja és ha az aszmagokat 

eltávolítjuk a fiatal termésről, különböző alakú szamócákat kapunk. Bár gyakran szoros összefüggés van a 

magvak száma és a végső termésméret, a magvak eloszlása és a termés alakja között, nincs mindig szoros 

összefüggés a magvakban termelődött összes auxin mennyisége és a termés növekedése között. A korrelációnak 

ez a hiánya arra mutat, hogy bizonyos fajoknál nem az auxin játssza a fő szerepet a termés növekedésének 

szabályozásában, hanem abban más hormonok is részt vesznek. 

A fiatal magvak gazdag forrásai a gibberellinszerű anyagoknak is. Azonban szoros korreláció a termés 

gibberellin tartalma és növekedése között – hasonlóan az auxinéhoz – nem tapasztalható. A termés növekedését 

szabályozó szerepükre mutat, hogy exogén gibberellines kezeléssel partenokarpia indukálható, valamint számos 

faj termése gibberellin kezelés hatására megnagyobbodik. 

A gibberellin és az IES szinergisztikus hatású a paradicsom termés növekedésének serkentésében. Több mint 

kétszer olyan nagyok lesznek a termések, mintha csak gibberellin vagy csak IES-kezelést kaptak volna, jelezve, 

hogy mindkét hormon szükséges a termés növekedéséhez. A gibberellin kezelés hatására az ovárium auxin 

tartalma megnövekszik, tehát a gibberellin hatása közvetett lehet. 

Magot tartalmazó vagy mag nélküli termések féloldalas gibberellin kezelése aszimmetrikus növekedést 

eredményez, amely egyenlőtlen sejtmegnyúlás eredménye. Néhány esetben úgy tűnik, hogy a sejtmegnyúlást a 

termés növekedésekor inkább a gibberellinek szabályozzák, mint az auxinok. Ez a helyzet különösen 

szembetűnő a mag nélküli változatoknál, pl. a szőlőnél. Itt úgy látszik, nem az auxin tartalom a limitáló; a 

termés növekedésének sejtmegnyúlási szakasza elsődlegesen a magas gibberellinszinttel van összefüggésben. 

Az ilyen terméseknél az exogén gibberellinkezelés még tovább növeli a termés méretét. Más terméseknél mind 

a gibberellin, mind az auxin fontos szerepet játszik a termés sejtmegnyúlási folyamataiban. 

A fejlődő termésekben sok citokinin is található, főleg azokban a szövetekben, ahol intenzív sejtosztódás van. A 

citokininek fontos szerepet játszanak a sejtosztódás szabályozásában. 

Az auxin indukálja a szállító elemek differenciálódását. A xilém és floém mennyiségének az arányát az auxin 

koncentráció szabályozza. Magas auxin koncentráció a xilém és a floém differenciálódását egyaránt indukálja. 

Alacsony auxin koncentráció csak a floém differenciálódását eredményezi. 

Auxinokat a kertészet már több mint 50 éve használ. A kezdeti felhasználási területek az alábbiak voltak: 

• termés- és levélhullás megakadályozása, 

• az ananász virágzásának az elősegítése, 

• partenokarp (magnélküli) termések indukálása nem megporzott virágok auxin kezelésével, 

• termésritkítás, 

• dugványok gyökeresítése a növényszaporításban. 

2.2. Citokininek 

A citokininek hatása - sejtosztódás és növényi fejlődés 

A citokininek számos folyamatot szabályoznak, de a növény növekedése és fejlődése szempontjából 

legfontosabb szerepük a sejtosztódás szabályozásában van. Az újonnan létrejött növényi sejtek növekednek és 

differenciálódnak, de rendszerint nem osztódnak, bár csaknem minden érett sejtmagú növényi sejt megtartja 

osztódóképességét. A sejtosztódást a diffúziós tényező szabályozza. Gottlieb Haberlandt osztrák botanikustól 
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származik (1913) az a gondolat, hogy a sejtosztódást egy diffúziós tényező indítja meg. Kimutatta, hogy a sérült 

burgonya szállító szövetei sejtosztódást serkentő vízoldható anyago(ka)t tartalmaznak. Philip White (1930) 

kimutatta, hogy a paradicsom gyökere korlátlanul növekszik olyan egyszerű tápoldatban, amely csak cukrokat, 

ásványi anyagokat és néhány vitamint tartalmaz, de nincs benne hormon. A gyökérrel ellentétben a hajtás 

hormon-adagolás nélkül alig növekedett. Ez a megfigyelés azt jelezte, hogy a sejtosztódás szabályozása eltérő a 

gyökérben és a hajtásban. A tenyészetben szaporodó differenciálatlan sejtek halmazát kallusz szövetnek 

nevezzük. 

A citokininek felfedezése, meghatározása és tulajdonságai 

Számos anyag sejtosztódást serkentő hatását vizsgálták, a leghatásosabb a kókusztej volt. Philip White tápoldata 

auxint és 10-20 % kókusztejet tartalmazott és serkentette az érett, differenciált növényi sejtek folyamatos 

osztódását. Letham (1974) fedezte csupán fel, hogy a kókusztejben a zeatin a hatásos citokinin. Folke Skoog 

(1940-1950) autoklávozott hering spermában talált hatékony sejtosztódást serkentő hatást. A további munka 

során egy kis molekulát mutattak ki az autoklávozott DNS-ből, ez volt a kinetin. A kinetin DNS hőkezelés 

okozta bomlásterméke. 

A zeatin a növényekben leggyakrabban előforduló természetes citokinin. A kukorica éretlen endospermiumában 

találtak olyan anyagot (zeatin), amely az auxinnal együtt tápoldatba adagolva serkentette érett növényi sejtek 

osztódását. A zeatin molekulaszerkezete hasonlít a kinetinre, amennyiben mindkét molekula adenin- vagy 

aminopurin-származék. Felfedezése óta a zeatint számos növényben és baktériumban találták meg. A zeatin 

ugyan a leggyakoribb citokinin a növényekben, de más szubsztituált aminopurint is találtak a növényekben és 

baktériumokban. 

Néhány szintetikus vegyület utánozhatja a citokinin-hatást, vagy antagonistája lehet. A citokininek olyan 

vegyületek, amelyek biológiai hatása hasonlít a zeatinhoz, nevezetesen: 

• kallusz tenyészetekben auxinok jelenlétében serkenti a sejtosztódást, 

• az auxinokkal megfelelő arányban serkenti a kallusz tenyészetek hajtás-, vagy gyökér-képződését, 

• késlelteti a levelek öregedését, 

• serkenti a kétszikű sziklevél növekedését. 

Csaknem az összes szintetikusan előállított, hatásos citokinin N6 szubsztituált aminopurin, mint pl. a 

benziladenin. Minden a természeten előforduló citokinin aminopurin-származék. 

A citokininek szabad és kötött alakban egyaránt előfordulnak. A hormonhatású citokininek szabad alakban 

találhatók a növényekben, baktériumokban, algákban, stb. A leggyakoribb szabad citokinin a zeatin, de gyakori 

a növényekben a dihidrozeatin (DZ) és az izopenteniladenin (iP) is. A hormonhatású aktív citokininek a szabad 

bázisok. 

Néhány baktérium és gomba együtt él a magasabbrendű növényekkel és jelentős mennyiségű citokinint választ 

ki, vagy annak termelésére készteti a növényt. Néhány rovar citokinint választ ki, amivel tumorképződést 

indukál, amelyből él. A gyökéren élősködő fonálférgek szintén citokinint termelnek, amely óriássejtek 

képződéséhez vezet, amelyen a fonálférgek táplálkoznak. 

A citokininek bioszintézise, lebomlása és szállítása 

A természetben előforduló citokininek oldalláncai kémiailag a kaucsukkal, a karotinoid színanyagokkal, a 

gibberellinnel, az abszcizinsavval és néhány növényt védő, ún. fitoalexinnel rokon vegyületek. Mindezek 

legalább részben izoprenoid vegyületek. 

A citokininek a xilémen át szállítódnak a gyökérből a hajtásba. A gyökércsúcs merisztémája a citokininek fő 

szintézishelye a növényben. Szállításuk a gyökérből a xilémen át történik a vízzel és az ásványi anyagokkal 

együtt. Az olyan környezeti hatások, mint például a vízhiány csökkentik a xilém nedv citokinin tartalmát. 

Jóllehet a citokininek jelenléte a xilémben bizonyított, mégis kérdésessé vált manapság a gyökérből szállított 

citokininek szerepe a hajtás fejlődésében. A gyökér nem az egyetlen citokinint szintetizáló növényi rész, például 

a fiatal növényi levelek, a fiatal gyümölcsök és feltehetően több más szövet is képes citokinint szintetizálni. 

További vizsgálatokra van szükség a gyökérből származó citokininek szerepének a tisztázására. 
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A hajtásból származó jel szabályozza a zeatin-ribozid szállítását a gyökérből. A citokininek a xilém nedvben 

többnyire zeatin-ribozid alakban találhatók. A levelet elérve ezek a nukleozidok szabad bázissá, vagy 

glukoziddá alakulnak. Biotesztekben a glukozidok hormonhatásúak, de a növényi sejtben többnyire nem, 

aminek az oka az, hogy hozzáférhetetlenné válnak. 

A szabad citokininek gyorsan átalakulnak nukleozid és nukleotid alakokká. Az átalakításban a purin-anyagcsere 

enzimei vesznek részt. Sok növényben található citokinin-oxidáz, ami a zeatinról, a zeatin-ribozidról, iP-ről és 

ezek N-glukozidjairól leválasztja az oldalláncot, de az O-glukozid származékokról nem. Az enzim működését a 

magas citokinin-koncentráció indukálja. 

A citokininek biológiai szerepe 

A citokininek szabályozzák a sejtosztódást, a sejtciklus specifikus komponenseit a hajtásban és a gyökérben. A 

dohánysejt szinkrontenyészetében a zeatin-csúcs az S-fázis végén és a G1-fázisban van. Bizonyítékok vannak 

arra, hogy mind a citokininek, mind az auxin részt vesz a sejtciklus szabályozásában úgy, hogy szabályozzák a 

ciklin-függő kináz aktivitását. A fő ciklin-függő kináz, a Cdc2-kináz génexpresszióját az auxin szabályozza. A 

citokinin a Cdc2-szerű foszfatáz aktiválásában játszik szerepet. Ezzel válik mindkét hormontól függővé a 

sejtciklus. 

Egyes szövetekben és szervekben a citokininek serkentik a sejtmegnyúlást. Megváltoztatják a sejtfal 

plaszticitását, de az elaszticitásra nincsenek hatással. A citokinin kezelés proton extruziót nem indukál, tehát 

nem okoz savanyodást a sejtfalban. Az exogén citokininek nemcsak a sziklevelek növekedését serkentik, hanem 

a búza koleoptil és a görögdinnye hipokotil növekedését is. Mindkét szerv nem sejtszám növekedéssel, hanem 

megnyúlással reagál az alkalmazott citokininre. A kezelés azonban csak akkor hatásos, ha a búza koleoptilnál 

egy korai fejlődési stádiumban alkalmazzuk, a görögdinnye hipokotilnál pedig akkor, ha az intakt növényt 

gyökéren vagy a hajtáscsúcson keresztül kezeljük. Mindezek arra a tényre mutatnak rá, hogy a növényi 

hormonok nem univerzális hatásúak. Egy adott hormon specifikus reakciót egy adott faj, vagy néhány faj 

specifikus szövetében képes kiváltani körültekintően megválasztott körülmények között. 

A szár-és gyökérszövetek differenciálódását a szár- és gyökér csúcsmerisztémája, illetve az abból származó 

hormonok határozzák meg. Ezt regenerációs, szövettenyésztéses és intakt növényeken végzett vizsgálatokkal 

igazolták. A rügy és levél iniciálásában résztvevő faktorokat virágos növényeknél tanulmányozták a 

primordiumok kivágásával, eltávolításával és tenyésztésével, valamint a csúcsszegmentek izolálásával vagy 

egyéb sebészeti beavatkozással. Ezekben a kísérletekben megállapították, hogy a hajtáscsúcson a sejtosztódás 

laterális centrumaiból egy meghatározott időtartamon belül hajtásrügy vagy levélrügy is lehet; van tehát egy 

időintervallum a laterális növekedési központ iniciációja és a rügy determináció között. További vizsgálatok azt 

is mutatták, hogy minden laterális növekedési központot egy olyan zóna vesz körül, amelyben további 

növekedési centrum kialakulása gátolva van és ezeknek a „befolyási szférák”-nak a kölcsönhatását tekintik 

meghatározó tényezőnek a növekvő hajtáson a rügyek elrendeződésében. 

Az auxin : citokinin-arány szabályozza a szövettenyészetek morfogenezisét. Míg a magas auxin : citokinin-

arány a gyökérképződést serkenti, addig az alacsony arány hajtásképződéshez vezet. A dohánykallusz 

tenyészetek növekedésükhöz auxint és citokinint igényelnek a táptalajban. A kallusz parenchimaszerű marad, ha 

a közeg 2,0 mg/l IES-t és 0,2 mg/l kinetint tartalmaz. Ha a kinetin koncentrációját 0,5-1,0 mg/l-re emeljük, vagy 

az auxint 0,03 mg/l-re csökkent jük, a kultúrák hajtásrügyeket hoznak létre, amelyek leveles hajtássá fejlődnek 

(3.8. ábra). A rügyek számát és növekedését kazein hidrolizátum vagy a tirozin tovább növeli. Ha a hormonszint 

változtatásával az auxin : kinetin arányt növeljük, gyökerek iniciációja következik be. 

Figure 4.8. 3.8. ábra: Az auxin-citokinin arány hatása a kallusztenyészetek 

morfogenezisére 



 Növényi növekedés és fejlődés 

élettan 
 

 60  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Forrás: Szalai, 1994 

Az auxinon és citokininen kívül más növekedési faktorok is résztvesznek a szabályozásban. ABS alkalmazása – 

citokinin nélkül – például nélkülözhetetlen a burgonya rügyképződésében, a Chrysanthemum kalluszban pedig a 

gibberellinsav. Egyes esetekben endogén anyagok akadályozzák a rügyképződést. 

Az in vitro kísérletek alapján a magasabbrendű növényekben a gyökér-hajtás viszony kialakulását és poláris 

elhelyezkedését, valamint regenerációját úgy magyarázzuk, hogy általában a hajtás viszonylag alacsony 

auxintartalma nem kedvez járulékos gyökerek képződésének. A gyökerek eltávolítása esetén azonban a bajtás 

bázisán a bazális auxintranszport miatt megnő az auxin koncentráció, ami a gyökér hiánya miatti alacsony 

citokinin-szint mellett elősegíti a járulékos gyökerek képződését. A hajtás viszonylag alacsony auxintartalma 

ugyanakkor a gyökerekből származó citokininnel együtt rügyek képződésének kedvez. A hajtás és gyökér 

létrejötte és kölcsönhatása tehát egy hormonok közötti korreláción alapul, amihez táplálkozási faktorok is 

járulnak. 

A citokininek módosítják az apikális dominanciát és serkentik az oldalrügyek növekedését. A növény alakját az 

apikális dominancia mértéke határozza meg, az erős apikális dominanciájú növények egy csúcshajtást 

növesztenek, ellenkező esetben bokor kinézetű növény jön létre. 

A citokininek késleltetik a levél öregedését. A növényről leválasztott levelek lassan elveszítik klorofilljukat, 

RNS-üket, lipidjeiket és fehérjéjüket, még akkor is, ha vízzel és ásványi anyagokkal ellátjuk őket. Ez a 

programozott öregedési folyamat, ami pusztuláshoz vezet, a szeneszcencia. Az ilyen leválasztott levelek 

kezelése citokininekkel késlelteti a szeneszcenciát. Ha intakt (ép) növényen csupán egyetlen levelet kezelünk, 

akkor az zöld marad, míg a többiek elsárgulnak és lehullanak. A fiatal levelekkel szemben az idős levelek nem, 

vagy alig termelnek citokinint. Az idős levelek szeneszcenciájának a késleltetése a gyökérből származó 

citokininektől függhet. A szeneszcenciát késleltető citokininek elsősorban zeatin-ribozidok és dihidrozeatin-

ribozidok, amelyek a gyökérből származnak. 

A citokinin hatás jellegét a szintézis folyamatokra gyakorolt serkentés határozza meg és nem az anyag kiáramlás 

vagy a fehérje degradáció akadályozása. A többi növekedési hormon is szerepet játszik az öregedés ill. 

termésérés szabályozásában. Az exogén auxinok kisebb-nagyobb mértékben visszatartják ugyan az öregedést, 

de csak egyes növényeknél. Szintén nem általánosítható a gibberellinek öregedést visszatartó hatása sem. Az 

etilén öregedéskor nagy mennyiségben keletkezik. Az etilénnek valószínűleg a levélszerkezet felbomlásában 

van szerepe, mivel ismeretes, hogy különböző glükanázok indukciójára vagy aktiválására képes. Különösen 

nagy szerepe van a termésérésben, amit szintén öregedésnek tekinthetünk fiziológiai értelemben. Az 
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abszcizinsav (ABS) több vonatkozásban is a citokininek antagonistája. A jázmonsav és származékainak hatása 

igen hasonlít az ABS-ra. Öregedést serkentő hatása sok növényben nagyobb, mint az ABS-é és fényben is 

hatásos. A poliaminok citokininszerű hatást gyakorolnak az öregedésre. Visszatartják az öregedést, stabilizálják 

a sejtmembránokat, nettó RNS és DNS szintézist okoznak, a klorofill lebontását gátolják. Aktiválják a 

membránhoz kötött ATPáz-t, viszont gátolják az RNáz és proteáz aktivitását. 

A citokininek elősegítik a tápanyagok mozgását a növényben. A citokinin indukálta tápanyag mobilizálás azt 

jelenti, hogy a tápanyag mozgása a citokininek hatására a növény más részeiből a levelek felé irányul. A 

tápanyagok elsősorban a citokininnel kezelt szövetekbe szállítódnak és halmozódnak fel. A hormonkezelés 

olyan tápanyag mobilizálást eredményez, ami új forrás-célhely viszonyt hoz létre. 

A citokininek elősegítik a kloroplasztiszok fejlődését. A sötétben nevelt növényt etioláltnak nevezzük. Az ilyen 

növényekben a proplasztiszok nem alakulnak át kloroplasztisszá, hanem etioplasztisszá fejlődnek. Ha az etiolált 

leveleket a megvilágítás előtt citokininekkel kezeljük, akkor a megvilágítás hatására több gránumot, klorofillt és 

fotoszintetikus enzimet tartalmazó kloroplasztisszá alakul. 

A citokininek elősegítik a levelek és a sziklevelek sejtnövekedését. A sziklevelek erőteljesebben növekednek 

fényen, mint sötétben, de mindkét esetben erőteljesebb a növekedés citokininek hatására. A növekedés a sejtfal 

mechanikai rugalmasságának a növekedésével áll összefüggésben. 

A citokinin számos folyamatot szabályoz a citokinint túltermelő növényekben. Az Agrobacterium Ti-plazmid 

ipt-génjét több növénybe bevitték, amitől azok citokinin-túltermelők lettek. A citokinin-túltermelő növények 

néhány jellemző tulajdonságot mutatnak: 

• a hajtás csúcsmerisztémája a növényen több levelet hajt, 

• a levelekben több a klorofill, zöldebbek, 

• a levél szeneszcenciája késleltetett, 

• az apikális dominancia sokkal kevésbé kifejezett, 

• a szélsőségesen nagy citokinin-termelő növények tömzsik, rövidek az internódiumok, 

• csökken a hajtások gyökeresedése és a gyökérnövekedés mértéke. 

2.3. Gibberellinek 

Az auxinok felfedezését követően több mint 20 év telt el, mire a növény hormonok közül időrendi sorrendben a 

gibberellineket leírták. Japánban már a XIX. század végén megfigyelték az ún. „bakanae” (bolond csíranövény) 

betegséget a rizsnél. A betegség kórokozója a Gibberella fujikuroi gomba, amely a Fusarium moniliforme 

konidiumos alakja. Amerikában az első kémiailag tiszta gibberellint 1954-ben állították elő és széles körben 

megindult a gibberellin fiziológiai hatásainak, a mezőgazdasági alkalmazás lehetőségeinek a vizsgálata. 

A gibberellinek közé azokat a kémiai összetételükben hasonló vegyületeket sorolják, amelyek némelyikének 

biológiailag aktív hatása van. Mára már több mint 100 vegyületet ismernek. Előfordulásuk igen széleskörű: 

baktériumokban, gombákban, algákban, mohákban, páfrányokban, nyitva- és zárvatermőkben egyaránt. Kémiai 

szerkezetük kialakításában izoprénegységek vesznek részt, szénatomszámuk alapján a diterpénekhez 

sorolandóak. Szintézisük a mevalonsavból történik és kaurénvázat hordoznak. Elnevezésük nem a kémiai 

nómenklatúra szerint, hanem számozással (indexelés) történik. A napjainkban ismert gibberellinek közül a 

legáltalánosabban használt és tanulmányozott a GS3. Bioszintézisük helye magasabbrendű növényekben az 

apikális rügyben levő fiatal levél, hajtáscsúcs, gyökércsúcs és a fejlődő magvak. Szállításuk a floémben és 

xilémben passzív transzport folyamatok révén zajlik. 

A gibberellinek élettani hatásai 

Régebben a gibberellineket olyan anyagoknak tekintették, amelyek a növekedésre és a fejlődésre gyakorolt 

hatásukat az auxin anyagcsere szabályozásán keresztül fejtik ki. Ez az elképzelés abból adódott, hogy a 

gibberellin kezelés néhány növényben serkenti az IES produkciót, gátolja az IES enzimes lebontását, valamint 

abból, hogy a gibberellin néhány fiziológiai hatása, elsősorban a szármegnyúlás serkentése, a partenokarpia, a 

termésképzés befolyásolása és az apikális dominancia erősítése hasonlít az auxinéhoz. 
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A gibberellinek azonban maguk is endogén regu1átorok, amelyek direkt vagy indirekt kölcsönhatásban lehetnek 

az auxinnal vagy más növényi hormonokkal. Ez a következtetés abból fakad, hogy a gibberellineknek számos 

specifikus reakciójuk van, amelyre az auxinok nem képesek: 

• a genetikai és fiziológiai törpeség normalizálása, 

• a fény- és hidegigényes magvak csírázásának indukciója, 

• a rügyek nyugalmi állapotának megszakítása, 

• páfrányspórák csírázásának serkentése, 

• az α-amiláz és más hidrolitikus enzimek de novo szintézisének indukálása, 

• a virágzás siettetése, 

• a fotoperiódusosan érzékeny (hosszúnappalos) és hideghatást igénylő fajoknál a virágzás kiváltás a nem-

induktív környezeti feltételek között, 

• a virágok nemi jellegének befolyásolása a hím jelleg irányába. 

A gibberellinek megnyúlásos növekedési folyamatokban játszott szerepére vonatkozó bizonyítékok két forrásból 

származnak: 

1. A gibberellinek bioszintézis-inhibitoraival, a növekedési retardánsokkal kezelt növények törpe növekedésűek 

és korreláció mutatható ki a gibberellin bioszintézis gátlása és a szár növekedésének csökkenése között. 

2. A megnyúlás mértéke a vizsgált növények hajtásában arányos a fiziológiailag aktív endogén gibberellin 

tartalommal. 

Az exogén gibberellin nagymértékű megnyúlást okoz az intakt szár növekedésében. A hormon nem növeli meg 

az internódiumok számát, de fokozza azok megnyúlását. A gibberellin hatásának jellegzetessége, hogy a 

genetikailag és fiziológiailag törpe növények megnyúlását is a normális növényéhez teszi hasonlóvá. Ugyancsak 

specifikus a rozettás növények növekedésének serkentése, miáltal a növény a normális levelesszárú 

növényekhez válik hasonlóvá. A rozettás növények szárnövekedése egybeesik a vegetatív fázis befejeződésével 

és a generatív szervek kialakulásával. 

A gibberellinek serkentik a fűfélék internódiumainak megnyúlását is, azáltal, hogy megnövelik a sejtosztódások 

számát és fokozzák a sejtmegnyúlást a nóduszok fölött elhelyezkedő interkaláris merisztémában. Ez különösen 

nagymértékű az ún. mélyvízi rizs esetén, ahol az internódiumok növekedése 25 cm is lehet naponta, ami a teljes 

vízborítottság elkerülését szolgálja. Az extrahálható gibberellin tartalom magas erőteljesen növekvő, fiatal 

levelekben is. Exogén gibberellin kezeléssel a levelek kiterülése fokozható kétszikű és egyszikű fajokban 

egyaránt. A gibberellinek nem hatnak vagy jelentéktelen hatást gyakorolnak a gyökerek növekedésére. 

A gibberellinek serkentik a magvak csírázását és a rügyek nyugalmi állapotának megszakítását. A fejlődő 

magvak gibberellin tartalma igen magas, nincs azonban bizonyíték arra, hogy a magvakban elegendő gibberellin 

áll rendelkezésre a csíranövény növekedéséhez, hiszen az érett magvakban az aktív gibberellinszint csaknem 

nullára csökkenhet. Nagy mennyiségben rendelkezésre áll viszont az érett magvakban is a gibberellin-aldehid12, 

ami a csírázás korai stádiumában aktív gibberellinné alakulhat. Egyes magvak, különösen vad fajok magvai, a 

nyugalmi állapot megszakításához fény- vagy hidegkezelést igényelnek. Ezek a külső tényezők az aktív 

gibberellin-koncentráció emelkedését okozzák, ennek következtében hatásuk helyettesíthető exogén GS 

kezeléssel. A gibberellinek fokozzák a csírázó gabonaszemekben a raktározott tápanyagok lebontását végző 

hidrolitikus enzimek, elsősorban az α-amiláz szintézisét (3.9. ábra). 

Figure 4.9. 3.9. ábra: Gibberellinek aktiválta amiláz enzim működés kimutatása 

keményítő tartalmú táptalajon 
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Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

A rügyek nyugalmi állapotát a nyugalmi állapotot fenntartó abszcizinsav, valamint a rügynyugalmat 

megszakító, növekedésserkentő gibberellinek és citokininek koncentráció-aránya szabályozza. 

A gibberellinek szabályozzák a virágzást. A fásszárú növények egy része juvenilis állapotban, az érettség 

stádiumának eléréséig nem virágzik. A juvenilis fejlődési szakasz hossza fajonként eltérő, de több évig eltarthat. 

Juvenilis nyitvatermő fajokban a reproduktív fázis kiváltható gibberellin kezeléssel. Borostyánban a GS3 

kezelés az érett stádiumot juvenilis stádiummá fordítja vissza, ami a levéllemez formájában is megnyilvánul. A 

gibberellinek tehát fajtól függően mindkét irányú átmenetet közvetíthetnek. A gibberellinek articsókában 

meggyorsítják a virágrügyek képződését és növelik a virágrügyek számát. A gibberellinek egyes növényekben 

pótolják a virágzás indukciójához szükséges hosszúnappalos stimulust vagy hidegigényt is. A növényekben az 

ivari meghatározottság ugyan genetikailag szabályozott, azonban a virágok nemének kialakításában a környezeti 

tényezők hasonló jelentőséggel bírnak. Anatómiai vizsgálatok kimutatták, hogy az egyivarú virágok kialakulása 

a másik ivar abortálódásával történik a virág fejlődésének korai szakaszában. Ezt a folyamatot különböző 

hormonok illetve hormonális arányok szabályozzák. Egyivarú virágokat hozó kétszikű növényekben (tök, 

uborka) az auxinok és/vagy az etilén relatív túlsúlya a GS-hez képest a nőivarú virágok, a gibberellin 

koncentrációjának növekedése a porzós virágok kialakulásához vezet. 

A gibberellinek serkentik a terméskötést és a termés növekedését. A pollinációt követően a termésnövekedés 

megindulása, a terméskötés, egyes növényeknél (alma, körte, citromfélék) auxinnal nem, gibberellinekkel 

viszont fokozható. A lokális gibberellin kezelés növeli a kezelt termés részek méretét is. Gibberellin hatására 

partenokarp termések is képződhetnek. A gibberellin egyes gyümölcsféléknél, pl. citromban gátolja a 

termésérést, ezzel megnöveli a gyümölcs tárolhatóságának időtartamát, ami kereskedelmi szempontból fontos. 

2.4. Etilén 

Az etilén a növekedést és fejlődést befolyásoló gáz halmazállapotú anyag, a növényi anyagcsere természetes 

produktuma. Képződése, felhalmozódása és transzportja jelentősen eltér az előzőekben tárgyalt 

fitohormonokétól. Az etilént már régóta ismerték, mint nagy fiziológiai hatású vegyületet. Jóval később 

igazolták növekedés szabályozó hatását. A XIX. században a városok közterületeinek világítása gázlámpákkal 

történt. Megfigyelték, hogy a lámpák melletti fákról jóval korábban lehullottak a levelek. Neljubov, orosz kutató 

mutatta ki először 1901-ben, hogy az etilén az az aktív gázkomponens, ami a növényi változások hátterében áll. 

A növények általi állandó termelés erdeményeként az etilén folyamatosan megtalálható a légkörben. Ennek 

eltávolítása természetes folyamatok révén (pl. ózon általi oxidáció, talaj mikroorganizmusai, stb.) annyira 

hatékony, hogy a légköri etilén szint állandó alacsony szinten tud maradni. 

Az etilén kémiai szerkezetét tekintve a legegyszerűbb telítetlen szénhidrogén. Szintézise a növényben 

leggyakrabban a metioninból történik. A növény minden szervében, de főleg öregedő szövetekben, érő 



 Növényi növekedés és fejlődés 

élettan 
 

 64  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

gyümölcsökben találkozunk nagy mennyiségű etilénnel. A környezeti stressztényezők, valamint az auxinok 

fokozzák az etilénszintézist. Szállítása a xilémben és a floémben zajlik passzív transzport folyamatok révén. 

Az etilén élettani hatásai 

Az etilén legjellemzőbb élettani hatásait már több mint száz éve ismerik, jóllehet akkoriban még nem ennek a 

vegyületnek tulajdonították őket. Ezek: 

• gátolja a megnyúlásos növekedést, fokozza a sejtek laterális expanzióját, akadályozza a hipokotil és az 

epikotil kampó kiegyenesedését. E három jelenséget a borsó csíranövény epikotilján figyelték meg először, és 

a borsó epikotil hármas reakciójának nevezték, 

• fokozza a hajtás gibberellin érzékenységét, ezáltal fokozódik a megnyúlás az árasztott növények hajtásaiban, 

• epinasztiát idéz elő, 

• serkenti az öregedés és a szervek (pl. levelek) leválásának a folyamatát (3.10. ábra), 

Figure 4.10. 3.10. ábra: Az auxin és etilén kölcsönhatása a levelek lehullásában 

 

Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

• szabályozza az apikális merisztéma aktivitás át és determinációját, 

• gyökeresedést indukál, serkenti a gyökérszőrök iniciációját, 

• megtöri a rügyek és magvak nyugalmi állapotát, gyorsítja az α-amiláz szekrécióját, 

• serkenti a virágkezdemények képződését, a terméskötést, a termés növekedését és érését, a gyümölcsök és 

termések érését, 

• fokozza a gabonamagvak csírázását, 

• indukálja a hagymák és gumók hajtás fejlődését, 

• késlelteti a virágzást, 

• az ivari jelleget a nőivarúság felé tolja el a virágoknál, 

• serkenti az öregedés és a termésérés folyamatát. 

Az etilén fiziológiai hatásának inhibitorai az Ag+, a 2,5-norbornadién és a CO2. A CO2 sokkal kevésbé hatásos, 

mint az Ag+, magas koncentrációban (5-10 %) gátolja az etilén-indukálta jelátvitelt. Termések raktározásakor 

szokták a légteret CO2-vel dúsítani, hogy késleltessék a termésérést. Mivel a CO2 a gátláshoz nagy 
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koncentrációban szükséges, nem valószínű, hogy természetes körülmények között is etilén antagonistaként hat. 

Az Ag+ és a 2,5-norbornadién az etilén receptorhoz kötődésének kompetitív inhibitora, míg a CO2 nem. 

A szervek leválási (abszcissziós) folyamatának elsődleges regulátora az etilén, az auxin pedig mint szupresszor 

hat. A levélleválás hormonális szabályozásának modellje a folyamat három egymásután következő fázisát 

különbözteti meg: 

1. a levél fenntartásának fázisa, 

2. a leválás indukciója – ezalatt történik meg az abszcissziós szignál érzékelése, a jelátviteli folyamatok 

megindulása és megváltozik a hormonszintézis mértéke is a levélben, 

3. valamint a leválási fázis. 

Az első fázisban az auxin megakadályozza az abszcissziót, az abszcisszióban résztvevő hidrolitikus enzimek 

szintézisének represszálásával. Régóta ismeretes, hogy a levéllemezének (az auxin szintézis helyének) 

eltávolítása serkenti a levélnyél leválását és exogén auxin kezeléssel az abszcisszió késleltethető. 

A második fázisban az auxin szint csökken, az etilénszint emelkedik. Az etilén csökkenti az auxin szintézisét, 

gátolja a levéllemezből a levélnyélbe irányuló transzportját és sietteti enzimatikus destrukcióját. A szabad auxin 

koncentrációjának csökkenése növeli a specifikus célsejtek etilénre való érzékenységét. Ezek a célsejtek az 

abszcissziós zónában vannak, itt folyik a celluláz szintézise is. 

A leválási fázisban a sejtfal-poliszaharidokat és fehérjéket bontó specifikus hidrolitikus enzimek, elsősorban 

celluláz és pektinázok génjeinek indukciója játszódik le. Ezeknek az enzimeknek a hatására a sejtfal feloldódik, 

a sejtek elválnak egymástól, bekövetkezik a leválás. 

2.5. Abszcizinsav 

A növényi növekedés- és fejlődésélettannal foglalkozó kutatók különböző inhibitorokat kerestek, amelyek a 

magvak és rügyek nyugalmi állapotának a fenntartásában játszanak szerepet. A gyapottermésből 1963-ban 

kivont vegyületet abszcizinsav II-nek, a juharból kivont anyagot dorminnak nevezték. Kémiai analízissel 

igazolták a két vegyület azonos szerkezeti felépítését. A szervek leválásában (abszcisszióban) betöltött vélt 

szerepe miatt nevezték el abszcizinsavnak, később azonban kiderült, hogy ennek hátterében az etilén áll. Az 

abszcizinsav a magasabbrendű növényekből a legkülönbözőbb fejlődési fázisokban kimutatható. Ezért a 

növekedés szabályozásában az auxinokkal, citokininekkel, gibberellinekkel és az etilénnel egyenlő 

jelentőségűnek tekintjük. 

Kémiai szerkezetét tekintve a terpenoidokhoz sorolható, tehát a gibberellinekhez hasonlóan másodlagos 

anyagcseretermék. A mevalonsavból vagy a xantofillok lebomlásából keletkezik. Szintézisének helye a 

leveleken, öregedő zöld növényi részeken, fejlődő terméseken és gyökércsúcson lokalizálható. Transzportja 

mind a xilémben, mind a floémben megfigyelhető. 

Az abszcizinsav élettani hatásai 

• serkenti a levél leválását, a leválási zóna kialakulását 

• szerepe van a rügyek nyugalmi állapotának kialakulásában és megszűnésében: 

néhány trópusi faj kivételével a legtöbb növénynél tapasztalható a növekedés szünetelésének periódusa, amelyet 

nyugalmi állapotnak nevezünk. Az elnevezés nem tükrözi pontosan a jelenséget, hiszen az élő szervezet, mint az 

egész természet állandó mozgásban van és csak viszonylagos nyugalomról lehet szó; a növényi életciklus 

meghatározott szakaszáról, amelyben nincs látható növekedés és számos fiziológiai és biokémiai folyamat 

erőssége csökken. A nyugalmi állapotra való fiziológiai képesség a törzsfejlődés során a környezethez való 

alkalmazkodás eredményeként alakult ki. Azok az egyedek, amelyek nem tudtak alkalmazkodni a kedvezőtlen 

időjárási viszonyokhoz, elpusztultak és csak azok az alakok maradtak fenn, amelyekben a nyugalmi periódus 

endogén tényezői kialakultak és nyugalmi állapotban levő szerveik révén képesek voltak a periódikusan 

ismétlődő kedvezőtlen környezeti hatásokat elviselni. Egyes esetekben a nyugalmi állapot csak a növény 

bizonyos részére korlátozódik, egy szerv növekedése szünetel, mint pl. a kávécserjéknél a virágrügy 

növekedése, az oldalrügyek pedig korreláción alapuló nyugalmi állapotban lehetnek. Többéves fajoknál a 

nyugalmi állapot kiterjedhet az egész növényre. Az egyéves fajoknál viszont a nyugalmi állapot csak a 

magvakra vonatkozik. Eredetileg az ABS-t a rügynyugalmi állapotot indukáló fő faktornak tekintették, de a 
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későbbi vizsgálatokban nem mindig találtak korrelációt az ABS-tartalom és a nyugalmi állapot szintje között. 

Ezek az eltérések abból adódtak, hogy a folyamat szabályozása – hasonlóan más növekedési-fejlődési 

folyamatok szabályozásához –az ABS és más hormonok interakciójának eredménye. A rügy nyugalmi állapotát 

és a rügy növekedését a rügy növekedésgátlóinak – mint amilyen az ABS – és a növekedést indukáló 

anyagoknak – a citokinineknek és a gibberellineknek – az egyensúlya szabályozza. 

• serkenti öregedési folyamatokat, 

• szabályozza a magvak nyugalmi állapotának a kialakulását és megszűnését: 

a magvak nyugalmi állapota a megtermékenyülés utáni periódusban fokozatosan alakul ki. A nyugalmi állapot a 

mag szempontjából is kedvező tulajdonság, amely meghatározza a csírázás időpontját. A sivatagi növények 

magvai pl. csak az esős évszak kezdetekor csíráznak, mert maghéjuk csírázásgátló anyagokat tartalmaz, amelyet 

kiadós eső mos ki. A sztratifikációt igénylő magvak csak hidegperiódus (a természetes téli hideg) után 

csíráznak. Meghatározza a nyugalmi állapot a csírázás helyét is sok esetben. A mocsárciprus magvai pl. csak 

vízborítás esetén csíráznak (amely a mocsárciprus növekedéséhez megfelelő hely), a szkarifikációt (mechanikai 

dörzsölést) igénylő magvak viszont csak talaj borítás esetén és művelt talajban csíraznak. Van olyan 

mechanizmus is, amely a csírázásnak mind a helyét, mind az idejét meghatározza. Pl. nagyon sok gyommag 

nyugalmi állapotának megtöréséhez hideg sztratifikációt igényel, tehát a természetes nyugalmi állapot a tél 

végén szűnik meg, de a mag csak abban az esetben csírázik, ha megvilágítást kap, ez pedig csak akkor 

lehetséges, ha a talajfelszín közelében van. A mélyebb talajrétegekben levő magvak nem csíráznak, ismét 

nyugalmi állapotúak lesznek. Az ilyen típusú magvak tehát tavasszal és csak a talajfelszín közelében csíráznak. 

A magnyugalomnak két típusát lehet megkülönböztetni: a maghéj által kiváltott nyugalmi állapotú magvak 

kicsíráznak víz és oxigén jelenlétében, ha a maghéjat, vagy magvat körülvevő szöveteket eltávolítjuk, vagy 

károsítj uk. Az alap okok a következők lehetnek: 

• a maghéj mechanikailag megakadályozza a radikula áttörését, 

• sokszor a maghéj korlátozza a vízfelvételt, 

• a csírázáshoz nem megfelelő a maghéjon keresztüli gázcsere, 

• a magban képződő gátlóanyagok kijutását maghéj nem teszi lehetővé, 

• maga a maghéj és a perikarpium is inhibitorokat termelhet 

Az embrió nyugalmi állapot a másik típus. Az ABS általános hatása az embrionikus szövetekre a növekedés 

lassítása vagy teljes gátlása. Sok esetben a sziklevél eltávolítása az embrió nyugalmi állapotát megszünteti, az 

ABS helyettesíti a sziklevelek gátló hatását. Az embrió nyugalmi állapot kialakulása az inhibitorok jelenlétének 

(ide tartozik az ABS is), valamint növekedés serkentők hiányának (gibberellinek) következménye. Az utóbbi 

megállapítást támasztja alá az a megfigyelés, hogy az embriók nyugalmi állapotának megszűnését gyakran az 

ABS/GS arány drasztikus csökkenése kíséri. 

A magnyugalmi állapot és a csírázás egyik fő szabályozójának az ABS-t tekintjük a következő bizonyítékok 

alapján: 

1. Az ABS jelenléte minden növényi szövetben kimutatható, de a leggazdagabb ABS források az érő termések 

és magvak, 

2. A mag nyugalmi állapotának megszűnését általában megelőzi az ABS tartalom csökkenése, 

3. Az exogén ABS csírázásgádó hatású, 

4. Azok a kukoricamutánsok, amelyeknek agronómiailag éretlen magjai csíráznak, redukált ABS tartalmúak, 

vagy csökkent érzékenységűek az ABS-val szemben. 

• vízhiánynál a sztómák záródásának az elősegítése, (turgorcsökkenés, membrán permeabilitás fokozása) (3.11. 

ábra): 

az ABS szabályozza a sztómazárósejtek turgorváltozását, a K+ és H+ mozgását, valamint a szerves anionoknak, 

elsősorban a malát szintézisét és mozgását. A sztómamozgás szabályozásával az ABS regulálja a vízháztartást. 
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Az ABS a mezofill sejtekből kerül a sztómakomplexbe. Újabban kimutatták, hogy a zárósejtek is képesek 

szintetizálni és bontani az ABS-t. A vízstressz kb. 40-szeresére emeli az ABS bioszintézisének mértékét. 

Figure 4.11. 3.11. ábra: Az abszcizinsav funkciója a növényi vízstressz folyamán 

 

Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

• gátolja a megnyúlásos növekedést: mivel a csíranövények auxin indukálta növekedése ABS-val gátolható, az 

ABS-t gyakran növekedésgátló hormonnak is nevezik. Az ABS blokkolja a H+ szekréciót, ezáltal 

megakadályozza a sejtfal savanyodás t és a sejtmegnyúlást. 

• a gibberellinek antagonistája, 

• gyakran stresszhormonnak is nevezik a szárazság-, a só- és a hidegstressz tűrésében játszott szerepe miatt: 

az ABS nemcsak a transpiráció csökkenésével regulálja a turgort, hanem a gyökérszövetek vízfelvételének 

fokozásával is. Az ABS növeli a gyökér hidraulikus konduktivitását és az ionfelvételt, ezáltal nő a vízpotenciál 

gradiens a talaj és a gyökerek között. Ezenkívül az ABS indukálja a gyökér növekedését, serkenti az 

oldalgyökerek képződését, ugyanakkor gátolja a levél növekedését. Az ABS-nak ezek az antagonisztikus hatásai 

segítik a növényt az aszály elviselésében. Vízhiánykor felgyorsul a mag érése is, az endospermiumban ABS 

halmozódik fel, amely az anyanövényből származik. Tehát az ABS jelként szerepel vízhiány esetén a vegetatív 

szövetek és a reproduktív struktúrák között. 

3. Növényi hormonok alkalmazása a 
növénytermesztésben 

3.1. A növekedés és fejlődés szabályozása növényi hormonokkal 

A növényi növekedést szabályozó vegyületeket elterjedten használják mind a szántóföldi, mind pedig a 

kertészeti termelésben. A szintetikus auxinokat már évtizedek óta használják közvetlenül vagy közvetve a 

termesztett növények terméshozamának a növelésére. A gyakorlati felhasználás ma már számtalan más területre 

is kiterjed, amely azonban a dugványok gyökereztetésén kívül nem túl széleskörű. Ennek oka az, hogy ezeknek 
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a vegyületeknek a hatása sok más tényező egyidejű jelenlététől vagy hiányától függ. A gyomirtáson kívül a 

következő célokra alkalmaznak auxinokat: 

• hajtásdugványok gyökereztetése, 

• rügyfakadás, csírázás gátlása, 

• virágképzés, megtermékenyülés gátlása, 

• a termések fejlődésének a szabályozása, partenokarp termések előállítása, 

• a szervek (pl. termések) leválásának a gátlása. 

A felsorolt hatásokra nem minden auxin képes és nem minden növény reagál egyformán. A gyakorlati 

felhasználás újabb módja az, hogy az auxinokat más élettani hatású anyagokkal kombinálják, pl. 2,4-D 

szubletális koncentrációjú oldatát Fe, Mn, Cu, Zn, B mikroelemekkel kombinálva terméshozam növelést értek el 

burgonyánál, borsónál, babnál, cukorrépánál, kukoricánál, sőt a burgonyánál minőségi javulást is, szöveti 

szerkezeti vonatkozásban. Meg kell említeni továbbá az auxinok alkalmazását a stresszhatások leküzdése 

céljából. Ennek egyik lehetősége a szárazság- és hidegtűrés fokozása, a másik pedig a terméskötés és érés 

kedvező időpontra időzítése auxin (vagy más hormon) kezeléssel. 

A szintetikus auxinok mellett az antiauxinokat is alkalmazzák a gyakorlatban: 

• hagyma tárolás során történő kihajtásának gátlása, 

• burgonya tárolás során történő kihajtásának gátlása, 

• dohány sarjhajtások növekedésének gátlása, 

• fűfélék növekedésének gátlása, 

• cukornád érésének elősegítése, 

• növénybetegségek, főként Fusarium-os fertőzés megakadályozása, 

• bokrosodás elősegítése. 

A citokinineket elsősorban az öregedési folyamatok késleltetése terén alkalmazzák. A rügyfakadás és csírázás 

serkentése során szintén alkalmazzák őket. Jelentős szerepük van a levelek lehullásának a gátlásában, továbbá a 

kedvező termésméret és forma kialakításában. A dísznövény-kertészethez kapcsolódó felhasználási lehetőség, 

hogy a vágott virágok vízében oldott citokinin-tartalmú adalékok a virágok hervadását jelentős mértékben 

késleltetik. A gibberellinek, sokoldalú fiziológiai aktivitásuk következtében, mint pl. a megnyúlásos növekedés 

serkentése, a partenokarpia indukciója, a nyugalmi állapot megszüntetése, a magvak csírázásának 

meggyorsítása, a virágzás és a virágok nemi jellegének szabályozása, a mezőgazdasági gyakorlatban 

széleskörűen felhasználhatók. Ezeknél a munkáknál a legáltalánosabban használt gibberellin a GS3, mivel ez a 

kereskedelmi forgalomban beszerezhető. A GS3 hatását a kultúrnövények túlnyomó többségén kipróbálták és 

fokozatosan tisztázódtak azok a lehetőségek, ahol alkalmazása hatásos és gazdaságos. A GS3-at leggyakrabban 

permetezéssel juttatják ki a növényre, de bizonyos esetekben, például magvak nyugalmi állapotának 

megszakításakor, a kezelés a gibberellin oldatban való áztatással történik. A GS3 gyakorlati alkalmazásának a 

szőlőtermesztés volt az első és még napjainkban is fő területe (3.12. ábra). Sikeresen használható a GS3 

partenokarpia indukciójára, a mag nélküli fajtáknál pedig a jellegzetesen alacsony terméshozam növelésére, 

mert a bogyók a kezelés hatására nagyobbak lesznek, egyes fajtáknál pedig a bogyók száma is emelkedik. A 

GS3-kezelés után általában gyengébb a szőlők fertőződése fitopatogén gombákkal. Ez a hatás azzal 

magyarázható, hogy a gibberellin serkenti a fürt tengelyének növekedését is, ezáltal a fürtök lazábbak lesznek és 

így nem alakulhat ki a gombák számára kedvező mikroklíma. A kezelt bogyók vastagabb héjúak lesznek, ami 

szintén nehezíti a fertőzést. 1957-től alkalmazzák a GS3-t a virágzás nem induktív körülmények között történő 

kiváltására, a rügyek kihajtásának serkentésére, haszonnövények vegetatív részeinek növekedés serkentésére, 

valamint a virágok nagyságának és élettartamának növelésére; 1958-tól pedig a terméskötés és a 

termésnövekedés fokozására. 1960-ban kezdték alkalmazni az uborkán a porzós virágok képződésének 

indukálására és a saláta maghozamának növelésére. A gibberellinnek a csírázó magvak enzimaktivitását fokozó 

hatását a malátaipar már régen hasznosítja. A GS kezelést cukornád terméshozamának fokozására is 

felhasználják. Hawaii-ban a hűvösebb téli hónapokban az internódiumok megnyúlás a mérséklődik és ez 
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csökkent terméshez is vezet, hiszen a nádcukor felhamozódásának helye az internódium. Ez GS kezelés sel 

kiküszöbölhető. A GS3-t a citromfélék éretlen terméseinek kezelésére is használják, mivel jelentősen késlelteti 

az érést, így a termések tovább maradhatnak a fákon és a szüret időtartama megnyújtható. 

Figure 4.12. 3.12. ábra: A gibberellin indukálta termésnövekedés Thompson mag 

nélküli szőlőben (balra – kontroll, jobbra – GS-al kezelt). 

 

Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

A hajtás és a gyökér arányára gyakorolt kedvező hatás, a virágkezdemények képződésére, a termések, 

gyümölcsök érésére, a levél- és termés lehullásra gyakorolt hatása miatt az etilént a mező- és kertgazdaságban 

széles körben használják. Mivel gáz halmazállapotú vegyület, ezért a természetben közvetlenül nem juttatható ki 

a célnövények felszínére. Helyette olyan vegyületeket alkalmaznak, amiből fokozatosan szabadul fel az etilén a 

növényi szövetekben, mint bomlástermék. Ilyen a 2-klóretil-foszfonsav (etefon), amelyet több készítményben 

alkalmaznak (Ethrel, Rol-Fruct, stb.) Az abszcizinsavnak a levelek öregedését indukáló, a szár növekedését 

gátló, a gumók számát emelő, a rövidnappalos növényeknél virágzást indukáló, a virágok nyílását késleltető, a 

vízháztartást szabályozó, a raktározó szervek kihajtását és a csírázást gátló hatásai alapján számos fontos 

mezőgazdasági felhasználási lehetőség kínálkozik. A növények azonban gyorsan metabolizálják az 

abszcizinsavat, ezért a többszörös kezelés szükségessége miatt a mezőgazdasági felhasználás értéke bizonytalan. 

3.2. Gyomirtás szintetikus növényi hormonokkal 

Mindmáig legjelentősebb felfedezés a szintetikus auxinok gyomirtószerként való alkalmazása volt. Az 

auxinok, mint terméshozamot növelő szerek nem váltak be, de minden addiginál nagyobb hatású 

gyomirtószernek bizonyultak, mivel hatásuk addig nem ismert, szelektív jelleggel rendelkezett. A 

gabonafélékből az ún. széleslevelű gyomokat, azaz a kétszikűeket permetezéssel gyorsan el lehetett pusztítani. 

A két elsőnek bevezetett szelektív, hormonbázisú gyomirtószer a 2,4-D és MCPA (2-metil-4-klórfenoxiecetsav), 

illetve ezek származékai voltak, ezeket követték más alkán-fenoxikarbonsavak, pl. 2,4,5-T és származékai. 

Az indolpropionsav, NES és a NOA kivételével, mint a szerkombinációk hormonbázisú komponensei, igen 

nagy gyakorlati jelentőséggel bírnak a szelektív gyomirtásban. A szelektivitásban nagyon fontos a vegyület 

sorsa a növényi szövetben. A legtöbb herbicid molekula ugyanis a szimplasztba való bejutása után bizonyos 

időn belül metabolizálódik és kémiailag átalakul. Így a herbicid molekulák több-kevesebb része, vagy egésze 

nem is éri el a hatás kifejtés helyét, vagy ott alakul át olyan termékké, amelynek kevés toxicitás a van, vagy már 

nem is toxikus (detoxikálás). A proherbicidek esetében pedig éppen a metabolizmus során keletkezett termék 

válik toxikussá (aktiválás). 

A herbicidek detoxikálási és aktiválási folyamataiban jelentős szerepük van a talaj mikroorganizmusainak is, 

mert azok anyagcseréje által szintén megvalósulhatnak ezek a reakciók. 
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4. A növekedés és fejlődés szabályozásának külső 
tényezői 

A növényi szervezet morfogenezise a szabályozástól függően két részre osztható: 

• automorfózis: a morfogenezis endogén, belső szabályozás alatt álló része. A fajra jellemző bélyegek 

kialakulásáért felelős, de az egyedfejlődés során ki van téve a környezeti tényezőknek, amelyek ezen 

módosítanak. 

• heteromorfózis: külső faktorok által, exogén módon indukált különböző génaktivitástól függ. 

• Növényélettani tanulmányaink során olyan heteromorfózisokat tárgyalunk, amelyeknél a külső tényezők nem 

tápanyag- és energiaforrásként szerepelnek, hanem csupán jelként hatnak. Energiájuk csak egy folyamat 

kialakulását stimulálja és nem az indukált reakció véghezvitelét. 

4.1. A hőmérséklet hatása a növények növekedésére és 
fejlődésére 

A növények élete során zajló számos enzimreakció jellemezhető a biokémiában megismert Q10-értékkel, azaz 

az enzimatikusan szabályozott reakciók a növényekben is követik a Van’t Hoff-féle reakciósebesség-

hőmérséklet szabályt. Eszerint a reakció sebessége 10 °C-os hőmérséklet emelkedés mellett megkétszereződik. 

Ez persze csupán akkor érvényes, ha a hőmérséklet a limitáló tényező. A növekedés a hőmérséklet 

függvényében optimumgörbét mutat, a megfelelő kardinális pontokkal, azaz minimuma, maximuma és 

optimuma van, amely a különböző fajoknál ökotípusoknál, sőt ugyanannál a növénynél, a fejlődési fázistól 

függően eltérő lehet. A hőmérsékleti minimum gabonáknál 5 °C, kukoricánál 8 °C, uborkánál 12 °C, dohánynál 

13 °C. A hőmérsékleti optimum magasabbrendű növényeknél 25-30 °C, a hőmérsékleti maximum 

magasabbrendű növényeknél 45-55 °C. A hőoptimum görbéhez kapcsolódóan beszélhetünk 

termoperiodizmusról is. A szárazföldi növények akkor nőnek a legjobban, ha az éjszaka és a nappal között 10-

15 °C-os hőingadozás van. Hőigényük alapján a növényi szervezetek lehetnek: 

• pszihrofil, azaz hideg kedvelőek, 

• mezofil, azaz optimális hőmérsékletet kedvelőek, 

• mezofil, azaz optimális hőmérsékletet kedvelőek, 

A növények növekedésének és fejlődésének a hőoptimumát úgy tekinthetjük, mint egy hőtartomány, amelyen a 

különböző folyamatok sebessége harmonizál. Pl. a légzésnek magasabb a hőoptimuma, mint a fotoszintézisnek. 

A harmonikus egyensúlyt a nagyon alacsony és a túlságosan magas hőértékek megbontják. A fagyási károknál a 

sejtekben vagy szövetekben jégképződés megy végbe. Az intracelluláris jégképződés a növény pusztulásához 

vezet. A jég azonban a legtöbbször a sejtfalban vagy az intercelluláris járatokban képződik. Mivel a jég fölött a 

gőznyomás kisebb, mint a még folyékony halmazállapotú, hideg oldaté, ezért úgy hat a szövetekben, mint a 

kiszáradás. A magas hőmérséklet a fehérjék kicsapásával (denaturálásával) károsítja a növényeket. 

A növények védekező mechanizmusaik révén próbálják kivédeni a károsodásokat. A hőmérsékleti 

rezisztenciának két formája létezik: 

• a tolerancia, a protoplazma azon képessége, hogy elviselje a szélsőséges hőértékeket, 

• az elkerülés (avoidance), amikor a növény képes kijutni a szélsőséges hatás alól, különböző fejlődési 

jelenségei révén, amilyen pl. a fák őszi lombhullása. A fagyrezisztencia genetikailag meghatározott. 

A szélsőséges hőmérséklet nem csupán károsíthatja a növényeket, hanem a normális fejlődés előidézője is lehet. 

Így pl. a magvak többsége hosszabb időn át 0-5 °C-os hőmérsékletet igényel a csírázás előtt (gyommagvak). 

Csupán kevés növény igényel fagypont alatti hőmérsékletet. A magnyugalom megszűnésének az oka lehet: 

• a maghéj nagyobb átjárhatósága, 

• hormon- vagy enzimhatás, 
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• gátló anyagok mennyiségének a csökkenése. 

Gibberellinnel a hideghatás helyettesíthető. A rügyek nyugalmi állapotának a megtöréséhez szintén 0-5 °C 

közötti tartós hidegre van szükség. A vernalizáció, vagy jarovizáció, azt jelenti, hogy az őszi gabonák a virágzás 

előtt hideghatást igényelnek. 

4.2. A fény hatása a morfogenezisre 

A fény közvetlen hatása érvényesül, ha ugyanolyan feltételek között, kielégítő tápanyagellátás mellett egy 

növényt fényen, egy másikat pedig sötétben tartunk. Az utóbbi növény etiolált lesz, ami a kétszikűeknél azt 

jelenti, hogy az internódiumok, de gyakran a levélnyél is nagyon hosszú lesz, míg a levéllemez csökevényes 

marad. Nem képződnek szilárdító elemek, elmarad a klorofillszintézis. Az etiolált egyszikűeknél nem annyira a 

hajtástengely, mint inkább a levelek nyúlnak meg. Élettani jel, hogy az etiolált csíranövény hajtása gyenge 

negatív gravitropizmust és erős pozitív fototropizmust mutat. A megnyúlás haszna az, hogy a növény minden 

rendelkezésre álló szerves építőanyagot felhasznál az asszimilációs szervek fényhez juttatásához. Már napi 

néhány perces megvilágítás elegendő a deetioláláshoz. 

A fény közvetett hatására végbemenő fejlődési változások sorozata, azaz a fotomorfózis lehet: 

• fotodifferenciálódás, amely egy irreverzibilis, fényindukálta változás, 

• fotomoduláció, amely egy reverzibilis, fényindukálta változás. 

A fotomorfózis különböző szabályozó pigmentektől függ. A zöld, vagy potenciálisan zöld növényeknél a 

fitokróm tölti be ezt a szerepet. A fényingerek recepciójának a színanyaga, ill. az ebből következő 

fotomorfogenezisért felelős. 

A fitokróm rendszer létezésére onnan jöttek rá, hogy a fehér és sötétvörös fényben nőtt, azonos korú mustár 

csíranövények fejlődése nem különbözött, pedig a fehér fény a fotoszintézist lehetővé teszi, a sötétvörös pedig 

nem. Tehát a morfogenezis nem a fotoszintézis következménye (3.13. ábra). 

Figure 4.13. 3.13. ábra: A fitokrómok jelenlétének igazolása fényigényes magvak 

csírázása során 
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Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

Lényeges kérdés a hatékony fény hullámhossza és a fotoreceptor pigment meghatározása. A biológiailag aktív 

fényt abszorbeáló pigment hatásának a maximuma 660 nm-es fénnyel történő megvilágításnál van. Tehát egy 

vörös fényt elnyelő pigment vesz részt az igen eltérő folyamatok szabályozásában, pl.: 

• a levél felületi növekedésében, 

• az internódium megnyúlásában, 

• a virágzásban, 

• a csírázásban, stb. 

Aktiválásához gyenge fény és néhány másodpercig vagy percig tartó besugárzás is elegendő. A sötétvörös, 730 

nm-es fényt elnyelő pigment (P730) a 660 nm-es fényt elnyelő pigment (P660) antagonistája. A sötétvörös 

fénnyel megvilágított salátamag sötétbe téve nem csírázik ki. Váltakozó 660, ill. 730 nm-es megvilágításnál 

mindig az utolsó fejti ki a hatását. Egymásba alakulásuk gyors, de az ezt követő hatás legtöbbször csupán napok 

elteltével jelentkezik. A növényekben a P660 van jelen, mert a napfény vagy a mesterséges fény olyan hatású, 

mintha tiszta vörös fény lenne. A kék színű fitokróm az állatok epefestékjéhez, vagy az algák fikobilinjéhez 

hasonlít. Fotoperiodizmus által indukált morfózisok azokat a morfológiai változásokat foglalják össze, 

amelyeket naponta a növény rendelkezésére álló napfénytartam indukál és szabályoz. Döntő a nappalok és az 

éjszakák hosszának az aránya, de lényegtelen a fény energiája, ill. az csupán legalább egy minimumot kell 

elérjen. A holdtölte fénye, amely 0,005 W/négyzetméter, fotoperiodizmus tekintetében már elegendő. A 

növények eszerint feloszthatók (3.14. ábra): 

• hosszúnappalos növényekre, amelyek csupán akkor virágoznak, ha a fajra jellemző napi megvilágítást 

megkapják, 
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• rövidnappalos növényekre, amelyek csupán akkor virágoznak, ha a nappalok hossza nem lépi túl a fajra 

jellemző értéket, 

• nappalok hosszára közömbösen viselkedő növényekre. 

A földrajzi fekvéstől függően a növények eltérőek, pl. trópuson csupán rövidnappalos növények vagy a 

nappalok hosszára közömbösen viselkedő növények jöhetnek számításba. A termesztett növényeink különböző 

fajtái különböző fotoperiodikus viselkedésűek, pl. szója. 

Figure 4.14. 3.14. ábra: A virágzás fotoperiodikus szabályozása. Rövidnappalos növény: 

akkor virágzik, ha a sötét szakasz (éjszakák) hossza meghaladja a kritikus értéket. A 

sötét szakasz akár rövid idejű megszakítása eredményeként nem fejlődnek a virágok. 

Hosszúnappalos növény: akkor virágzik, ha az éjszakák hossza nem haladja meg a 

kritikus értéket. Néhány növénynél a sötétszakaszban kapott rövid idejű fényhatás a 

virágok fejlődését indítja el. 

 

Forrás: Taiz-Zeiger, 2010 

4.3. Egyéb külső tényezők hatása a növények fejlődésére és 
növekedésére 

A nehézségi erő hatása a növekedésre és fejlődésre 

A nehézségi erő folyamatosan hat a növényekre, intenzitása állandó, iránya konstans. A magasabbrendű 

növények főhajtása felfelé, a primer gyökér lefelé való növekedése, a levelek és ágak intermedier növekedése a 

gravitrópos növekedési reakciók megnyilvánulásaként fogható fel. A nehézségi erő hatására jön létre a polaritás 

és bizonyos szervek dorziventrális elhelyezkedése, jóllehet ebben a fény hatásának nagyobb szerepe van. 

Kémiai tényezők hatása a növekedésre és fejlődésre 

Ide sorolhatók a talajban és levegőben lévő víz, tápanyagok, szerves és szervetlen vegyületek. Hatásuk a 

növekedésre közvetett. A víz növekedésre és fejlődésre gyakorolt hatása alapján a növényeket feloszthatjuk: 

• xeromorf jellegű, azaz szárazságtűrő növényekre. Ezekre jellemző, hogy a száraz légtérben alakulnak ki a 

következő tulajdonságaik: a kutikula megvastagodik, levélfelület egységre vonatkoztatva csökken a 

gázcserenyílások száma, az edénynyalábok és a szilárdító elemek erősebben fejlődnek. 
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• hidromorf jellegű növények fejlődnek párás levegőjű környezetben: az internódiumok és a levélnyelek 

megnyúlnak, nagy lesz a levélfelület, viszont vékony a levéllemez, ritka a szőrözöttség. 

• nanizmus, a száraz talajon fejlődő növényekre jellemző többszörösen hajlott növekedés. 

A tápanyagok hatására kialakuló ún. trofomorf jelleget a különböző tápanyagok hatására bekövetkező 

morfológiai módosulások jellemzik. A nitrogén hiánya a xeromorf jelleghez hasonló tüneteket hoz létre, a 

virágzás korai lesz. A nitrogén bősége erőteljes vegetatív növekedést eredményez, a virágzás elhúzódik, serkenti 

a megnyúlásos növekedést. A foszfor a mitotikus folyamatokat befolyásolja, serkenti a sejtosztódást. A növény 

környezetében található szerves anyagok közül a humuszanyagok kedvezően hatnak a magvak csírázására és a 

csíranövények növekedésére. A növényvédőszerek és a szerves trágya eltérő módon hatnak növekedésre és a 

fejlődésre. 

Biológiai tényezők hatása a növekedésre és fejlődésre 

A növény környezetében élő összes élőlény hatását értjük biológiai tényezők alatt, de főleg a 

mikroszervezeteket és a növényeket soroljuk ide, valamint az általuk kiválasztott anyagokat. A sűrű 

növényállomány önmagában véve is jelentős hatású a növekedésre és a fejlődésre: konkurencia a fényért, vízért 

és tápanyagért. A mikroszervezetek által termelt antibiotikumok baktérium növekedést gátló hatású anyagok. 

Hatásuk révén a magasabbrendű növények kórokozók elleni védekezése biztosított, amelyek fertőzésük során 

termelt toxinjaikkal a növény növekedését és fejlődését gátolhatják. Az allelopatikus anyagok közé azokat a 

magasabbrendű növények által termelt anyagokat soroljuk, amelyek más növények növekedését és fejlődését 

befolyásolják: pl. 

• a Coniferae fajok gyökére és tűlevele kumársavat, tannint és terpéneket bocsát ki, ami gátolja az 

aljnövényzetet fejlődését, 

• a Helianthus annuus levele alfa-naftolt bocsát ki, ami a napraforgó csírázását gátolja, stb. 

Összefoglalás 

A zárvatermőkben mintegy 70 különböző sejttípus található, amelyek mind a merisztémák embrionális sejtjeiből 

származnak. Minden sejt genomja azonos, a sejtek differenciálódását az okozza, hogy mindig más génállomány 

transzkripciója történik meg a funkciótól függően. A fő kérdés az, hogy a differenciált génaktiválást és 

géninaktiválást milyen tényezők szabályozzák, hogy működőképes, a környezethez alkalmazkodó szervezet 

jöjjön létre. A szabályozás formái: 

• az intracelluláris szabályozás (sejten belüli szabályozás), 

• az intercelluláris szabályozás (sejtek közötti, szervezeten belüli szabályozás), 

• a szabályozás külső tényezői. 

A sejten belüli (intracelluláris) szabályozás ha feltételezzük, hogy a különböző szövetekben és a növény 

különböző fejlődési fázisaiban különböző gének aktivizálódnak a sejtben, akkor nyilvánvaló, hogy a 

transzkripció során eltérő mRNS-készlet szintetizálódik és a transzláció során különböző lesz a fehérjekészlet is. 

A különböző szövetek eltérő enzimkészlete nem következménye, hanem oka a morfológiai differenciálódásnak. 

A sejtben lehet kapcsolt génaktiválás és géninaktiválás is. Az egyedfejlődés során vagy éppen különböző 

szabályozó faktorok hatására gének egész csoportja aktiválódhat, vagy inaktiválódhat, pl. virágzáskor 

megporzáskor, megtermékenyüléskor, stb. A gének gyakran időben is eltérően, egymást követő sorrendben 

működhetnek, vagy kikapcsolódhatnak. Ez feltehetően úgy történik, hogy a gének egyes egységeihez represszor 

vagy induktor anyagok kapcsolódnak. A növények intercelluláris szabályozásában szerepet játszó növekedés 

szabályozó anyagokat másnéven növényi hormonoknak (fitohormonok) nevezzük. Két nagy csoportjuk 

egyikébe a zömében serkentő hatású auxinok, citokininek és gibberellinek, a másikba az előzőekkel ellentétes 

(antagonista) hatást kiváltó etilén és abszcizinsav tartoznak. A magasabbrendű növények alapvető auxinja az 

indol-3-ecetsav. A 30-as évek közepén megállapították, hogy az auxin az indol-3-ecetsav, vagyis az IES. 

Később néhány más auxint is felfedeztek, de a leggyakrabban előforduló és élettanilag a legmeghatározóbb az 

IES volt. Az auxinokat olyan anyagoknak definiálták, amelyek biológiai hatása hasonló az IES hatásához, azaz: 

• serkentik a koleoptilban és a szárban a sejt megnyúlásos növekedését, 

• citokininek jelenlétében serkentik a sejtosztódást a kallusz tenyészetekben, 
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• levágott levélben és szárban serkentik a járulékos gyökerek képződését, más az IES-hez hasonló fejlődési 

folyamatokat serkentenek. 

A citokininek számos folyamatot szabályoznak, de a növény növekedése és fejlődése szempontjából 

legfontosabb szerepük a sejtosztódás szabályozásában van. Az újonnan létrejött növényi sejtek növekednek és 

differenciálódnak, de rendszerint nem osztódnak, bár csaknem minden érett sejtmagú növényi sejt megtartja 

osztódóképességét. A citokininek olyan vegyületek, amelyek biológiai hatása hasonlít a transz-zeatinhoz, 

nevezetesen: 

• kallusz tenyészetekben auxinok jelenlétében serkenti a sejtosztódást, 

• az auxinokkal megfelelő arányban serkenti a kallusz tenyészetek hajtás-, vagy gyökér-képződését, 

• késlelteti a levelek öregedését, 

• serkenti a kétszikű sziklevél növekedését. 

A gibberellinek olyan endogén regulátorok, amelyek direkt vagy indirekt interakcióban lehetnek az auxinokkal, 

vagy más növényi hormonokkal. Legjellemzőbb élettani hatásaik a következők: 

• a magvak és rügyek nyugalmi állapotának a megszakítása, 

• a sejtosztódás, megnyúlásos növekedés serkentése (törpemutánsokban hiányzik a gibberellinek szintéziséért 

felelős gén, ezért a kimutatásukra legérzékenyebb biotesztek alanyai az ilyen törpe növényfajták, pl. a 

borsónál, rizsnél), 

• a fény- és hidegigényes magvak csírázásának a serkentése, 

• a partenokarp (magnélküli) termések fejlődésének indukciója, 

• a fotoperiódusosan érzékeny (hosszúnappalos növények) és hideghatást igénylő fajoknál a vitágzás kiváltása, 

• az α-amiláz és más hidrolitikus enzimek de novo szintézisének az indukciója a gabonafélék magjaninak 

aleuron sejtrétegében. 

Az etilén legjellemzőbb élettani hatásait már több mint száz éve ismerik, jóllehet akkoriban még nem ennek a 

vegyületnek tulajdonították őket. Ezek: 

• serkenti az öregedés és a szervek (pl. levelek) leválásának a folyamatát, 

• serkenti a virágkezdemények képződését, a terméskötést, a termés növekedését és érését, 

• gyümölcsök és termések érésének serkentése, 

• fokozza a gabonamagvak csírázását, 

• a hagymák és gumók hajtás fejlődésének indukciója, 

• virágzás késleltető hatása van. 

Az abszcizinsav legjellemzőbb élettani hatásai: 

• szerepe van a rügyek nyugalmi állapotának kialakulásában és megszűnésében, 

• öregedési folyamatok serkentése, 

• serkenti a levelek leválását, a leválási zóna kialakulását, a klorofillok elbomlását, 

• szabályozza a magvak nyugalmi állapotának a kialakulását és megszűnését, 

• vízstressznél a sztómák záródásának elősegítése, (turgorcsökkenés, membrán permeabilitás fokozása), 

• gátolja a megnyúlásos növekedést, 
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• a gibberellinek antagonistája, 

• gyakran stresszhormonnak is nevezik a szárazság-, a só- és a hidegstressz tűrésében játszott szerepe miatt. 

A növényi szervezet morfogenezise a szabályozástól függően két részre osztható: 

• automorfózis: a morfogenezis endogén, belső szabályozás alatt álló része. A fajra jellemző bélyegek 

kialakulásáért felelős, de az egyedfejlődés során ki van téve a környezeti tényezőknek, amelyek ezen 

módosítanak. 

• heteromorfózis: külső faktorok által, exogén módon indukált különböző génaktivitástól függ. 

Növényélettani tanulmányaink során olyan heteromorfózisokat tárgyalunk, amelyeknél a külső tényezők nem 

tápanyag- és energiaforrásként szerepelnek, hanem csupán jelként hatnak. Energiájuk csak egy folyamat 

kialakulását stimulálja és nem az indukált reakció véghezvitelét. 
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Chapter 6. Ellenőrző kérdések 

Milyen tulajdonságokkal jellemezhető a víz a növények életében? 

Melyek a kapillaritás összetevői? 

Milyen folyamatok révén szállítódik a víz a növényekben? 

Mi az ozmózis? 

Mi a hajtóereje az ozmózisnak? 

Mit eredményez a membránon át történő vízáramlás esetén az összes hajtóerő elmélete? 

Sorolja fel a növényi sejtben levő három vízformát! 

Mi a vízpotenciál fogalma? 

Sorolja fel a vízpotenciál összetevőit! 

Milyen irányba áramlik a víz a vízpotenciálnak megfelelően? 

Mekkora a termesztett növények átlagos vízpotenciálja? 

Írjon le legalább két módszert a vízpotenciál meghatározására! 

Milyen három formában található a víz a talajban? 

A talaj milyen vízformáit képesek felvenni a növények? 

Melyik szerv veszi fel a növény számára szükséges víz zömét? 

Hogyan változik a vakuólumok ozmotikus potenciálja száradó talajban? 

Mekkora talaj vízpotenciál értéknél beszélünk állandó hervadási pontról? 

Mennyi energiát igényel 18 g víz felvétele és a levelekig történő szállítása? 

Milyen útvonalakon történik a gyökéren keresztüli vízfelvétel? 

Hogyan befolyásolja a légzés intenzitása a gyökerek vízfelvételét? 

Melyik két tényező idézi elő a víz mozgását a xilémben? 

Mi befolyásolja a levelekben kialakuló tenzió nagyságát? 

Mi az evapotranszspiráció? 

Mi a növényi transzspiráció három formája? 

Minek révén tudja szabályozni a növény a vízleadását? 

Hogyan befolyásolja a környezet széndioxid tartalma a zárósejtek számát? 

Milyen környezeti tényezők hatnak a sztómamozgásra? 

Vízhiányos stressz állapotban melyik fitohormon szabályozza a sztómazáródást? 

Miből következtethetünk a növény vízmérlegére? 

Melyik két kritérium alapján tekintünk egy elemet esszenciálisnak? 

Hány esszenciális elem található a növényekben? 
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Sorolja fel az esszenciális makro tápelemeket! 

Milyen mikroelemek felvételében játszanak szerepet a kelátképző anyagok? 

Melyek a fitoszideroforok és mi a szerepük a növényekben? 

Mi a vegyületekhez nem kötött elemek jelentősége a növényben? 

Milyen csereionokat ad le a növény gyökere környezetének? 

Hol mutatkoznak először a növényeken a reutilizálható elemek hiánytünetei? 

Hol figyelhető meg először a nem mobilizálható elemek hiánya? 

Hogyan nevezzük a növények gyökerével szimbiózisban élő, a tápanyagfelvételben szerepet játszó gombákat? 

Mi a diffúziós potenciál? 

Mit kell mérni ionizáló anyagok felvételénél az aktív és passzív transzport megkülönböztetéséhez? 

Hogyan nevezzük azt a folyamatot, amikor az ionok áthaladnak a plazmalemmán? 

Hogyan nevezzük azt a folyamatot, amikor az ionok áthaladnak a tonoplaszton? 

Mi a kölünbség a membrántranszportban résztvevő csatornák és carrierek között? 

Melyik három, carrierekkel működő szekunder aktív szállítási mechanizmust ismerjük? 

Az aktív membrántranszport milyen enzim közvetítésével jut a szállításhoz szükséges energiához? 

Mi a hasonlóság a támogatott diffúzió és az ionpumpa között? Mindkettőt carrierek végzik. 

Mi a különbség az aktív és passzív transzport között? 

A növény mely szállító elemeiben szállítódnak elsősorban a szénhidrátok? 

Milyen növényélettani jelenséget nevezünk particionálásnak? 

Miből származik zömmel a növények N-tartalma? 

Mi a légköri N-kötés? 

Melyik növényi szervben zajlik a nitrát redukciója? 

Melyik sejtalkotóban történik a nitrit redukciója? 

Melyik két aminosav tölt be N-raktározó funkciót a növényben? 

A növények összes N-igényének hány százaléka származik a légköri N-kötésből? 

Mi serkenti a nitrát- és nitrit-reduktáz enzimek szintézisét? 

Milyen kémiai folyamatokból áll a fotoszintézis? 

Milyen két fő szakaszra oszthatjuk fel a fotoszintézist és mi zajlik le bennük? 

Melyik az a három fő színanyag csoport, amely az algák és a magasabbrendű növények fotoszintézisében 

szerepet játszik? 

Milyen két vegyület képződik a fotoszintézis első szakaszában, amelyek a széndioxid fixálásához szükségesek? 

Mik adják a kloroplasztiszok tilakoidjai zsírtartalmának jelentős részét? 

Milyen energia használódik fel a fotoszintézis során? 
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Milyen fizikai elv alapján jut el a fotoszintézis során az egyes pigmentek gerjesztési energiája a 

reakciócentrumokba? 

Milyen folyamat zajlik le, ha a gerjesztett klorofill nem tud gyorsan visszajutni az alapállapotba? 

Melyik négy összetevőből állnak a thylakoid komplexek? 

Mi a PSII fő funkciója a fotoszintézis során? 

Mi a szerepe a thylakoid komplexekben levő cytokróm b6 - cytokróm f komplexnek? 

Mi a fő funkciója a PSI-nek? 

Milyen két folyamatot kapcsol össze az ATP-szintetáz fotoszintézis során? 

A CO2-fixálás milyen három típusát ismerjük? 

Milyen három szakaszra bontható a Calvin-ciklus? 

Miből képződik a kloroplasztok keményítő tartalma? 

Milyen típusú sejtek vesznek részt a kukorica CO2-fixálásában? 

Mi a fotorespiráció? 

Mi jellemzi a CAM CO2-fixálást? 

Mit értünk a növényi növekedés fogalmán? 

Mit értünk a növényi differenciálódás fogalmán? 

Milyen két folyamatból áll a fejlődés? 

Milyen három formája van a növényi növekedés és fejlődés szabályozásának? 

Melyek a többnyire stimuláló hatású fitohormonok? 

Melyek a többnyire gátló hatású fitohormonok? 

Melyik szervben szintetizálódnak az auxinok? 

Mi az auxinok legjellemzőbb élettani hatása? 

Mi a citokininek élettani hatása? 

Melyik fithormon serkenti a virágképzést, termékenyülést? 

Mi történik az etilén hatására? 

Melyik fitohormon hatása ellentétes a gibberellinekkel? 

Milyen növekedés szabályozó anyag gátolja a rügyfakadást, csírázást? 

Melyik fitohormon használható a gyökérképzés serkentésére? 

Mi az alapja egyes herbicidek gyomirtó hatásának? 

Milyen működési rendszert alkotnak a fitohormonok? 

Egy genetikailag törpe (30 cm-es magasságú) borsófajtát ismeretlen oldattal kezeltek, aminek hatására erőteljes 

megnyúlást tapasztaltak. Milyen fitohormont tartalmazott az oldat? 

Kinetinnel kezeltek dohányleveleket a tenyészidő vége felé. Egy hét múlva összehasonlították a kezelt és 

kezeletlen leveleket. Mit tapasztaltak? 
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A dohány levélkorongokat steril körülmények között ismeretlen anyagot tartalmazó táptalajra téve 

hajtásfejlődést tapasztaltak. Milyen növekedésszabályozó hatású lehet az ismeretlen anyag? 

Mit tartalmazott a dohány levélkorongok tenyészeténél a táptalaj, amikor gyökérfejlődést figyeltek meg? 

Gibberella fujikuroi tömlősgombával fertőzött kukoricamagvaknál mit tapasztalunk a tárolás során? 

Az Avena növekedési tesztben miért kell eltávolítani a koleoptil felső régióját? 

Mit jelent a hőtolerancia? 

A fotoszintézis intenzitása befolyásolja-e a fagyállóságot? 

Mitől függ a levelek fejlődésének genetikai szabályozása? 

Milyen bioregulátorok felelősek a magynyugalom kialakulásáért? 

Milyen hatással van a fény a levelek öregedésére? 

Milyen fitohormon kezeléssel csökkenthető a gyümölcsfák terméshullása? 

Melyik két fitohormon vesz részt az abszcízió szabályozásában? 


